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Анотація. Проаналізовано особливості організації МВОК, визначено коло питань, які необхідно 

вирішити для підвищення ефективності їх організації та проведення. Зазначено, що під час 

побудови МВОК для збирання новин в роботі спільноти студентів використовуються тільки RSS-

канали та агрегатори, але цих засобів недостатньо для вирішення всього спектру задач 

курирування контентом. Пропонується проводити подальші дослідження в напрямку створення 

багатоагентної рефлекторної інтелектуальної системи, яка проводить для заданої предметної 

області пошук та відбирання інформації в мережі Інтернет, аналіз та категоризацію інформації 

із застосуванням інтроформаційних методів теорії несилової взаємодії. 
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Вступ 

Як зазначено в аналітичній записці відділу 

гуманітарної політики Національного інституту 

стратегічних досліджень [1], за останні десятиліття 
кардинально змінилася система генерації й передачі 
знань, а їх обсяг багаторазово зріс. Стрімке 
оновлення теоретичних та практичних знань 
спричиняє дефіцит висококваліфікованої робочої 
сили. Масштабність цього явища призвела до 

прийняття Європейською Комісією Європейської 
концепції зайнятості та Програми навчання протягом 

життя, як одного з основних компонентів 
європейської соціальної моделі, що має на меті 
забезпечення людей будь-якого віку, соціального 

статусу, національної, культурної, релігійної 
приналежності рівним і відкритим доступом до 

якісного навчання. Це потребує застосування більш 

гнучких форм навчання, до яких належить відкрита 
освіта і дистанційне навчання. 

Аналіз останніх досліджень  

і публікацій 

За останні роки в освітній процес стрімко 

увійшли та дещо змінили традиційне розуміння 
підходів до організації дистанційного навчання 
масові відкриті он-лайн курси (МВОК, Massive Оpen 

Оnline Сourse – MOOC).  

МВОК створюється та проводиться командою 

викладачів (тьюторів), яка заздалегідь обирає тему 

курсу, планує можливу діяльність студентів різного 

рівня підготовки, обирає посилання на матеріали 

курсу. У [2] зазначається, що тьютор «підбирає 
джерела інформації до кожної теми з мережі. Ця 
інформація слабоструктурована і її може бути дуже 
багато (понад 100 джерел на тему). Завдання тьютора 
– найбільш повно представити дану тему і 
мінімізувати інформаційний шум». Фактично тьютор 

виступає в ролі куратора контенту (куратора змісту), 
функціями якого за визначенням [3; 4] є «виявлення, 
відбирання та поширення кращого і найбільш 

відповідного он-лайн-контенту та інших інтернет-
ресурсів по конкретній темі». 

У роботах [3; 5; 6] визначаються такі основні 
складові курирування контенту:  

− агрегація – збирання та обмін відповідним 

змістом;  

− фільтрація – відбирання найбільш 

актуальної і цінної інформації;  
− колаж – об'єднання двох або більше 

пов'язаних елементів контенту, щоб сформувати нове 
повідомлення;  

− хронологічні шкали – організація контенту 

в хронологічному порядку, щоб показати еволюцію 

ідеї;  

− соціальні комунікації – у своїй 

найпростішій формі курирування змісту це обмін 

контентом в  соціальних групах (для МВОК в 
спеціалізованих, фахових соціальних групах).  

Слід зазначити, що особливостями МВОК, які 
«суттєво відрізняють їх від традиційних академічних 

дистанційних курсів, є те, що курс стає відправною 



Управління розвитком складних систем (32 – 2017) ISSN 2219-5300 

82 

точкою надання інформації за відповідною темою, 

причому ця інформація може розміщуватися в різних 

місцях, а сторінки курсу виступають як своєрідний 

агрегатор, який може змінюватися протягом 

навчання; матеріали курсу органічно пов’язані один 

з одним, але можуть мати інші зв’язки поза курсом; 

кожний учасник використовує інформацію 

відповідно до власних навчальних цілей» [7]. Тому 

робота куратора контенту особливо «важлива при 

організації масових відкритих он-лайн курсів, які 
повинні базуватися на новітній інформації, яка ще не 
пройшла етап узагальнення. Саме тут важливу роль 
відіграє якість інформації та куратор, який робить 
процес обробки її прозорим і ясним» [3]. 

Робота тьютора МВОК, як куратора контенту, 

повинна сприяти [3]:  

− уточненню і проясненню «інформаційного 

безладу» та позбавлення інформаційного шуму;  

− забезпеченню цінності наданої інформації; 
− зміцненню довіри (надаючи своїй аудиторії 

якісний контент, куратор змісту формує довіру).  
Крім того, курирування контету повинно 

забезпечувати слухачів курсу тільки ретельно 

відібраними частинами змісту, з додаванням 

відповідних коментарів чи розуміння, або 

виділенням окремих частин, і завжди із зазначенням 

творця контенту без елементів плагіату, що 

передбачає вказівку в роботі посилання на 
першоджерело, автора інформації, використання 
реблога, ретвіта тощо [3].  

Також слід брати до уваги, що слухачами одного 

курсу МВОК можуть бути десятки тисяч людей, що 

унеможливлює реалізацію стійкого зворотного 

зв’язку з тьютором під час засвоєння лекційного 

матеріалу та виконання домашніх завдань, а також 

перевірки їх правильності. Ці функції покладені на 
спільноту самих студентів, що реалізуються через 
форум запитань та відповідей, взаємоперевірку та 
оцінювання домашніх робіт [8]. Саме співпраця, що 

втілює принципи нової теорії навчання конективізму, 

згідно якої навчання – це процес створення мережі, 
вузлами якої є зовнішні сутності (люди, організації, 
бібліотеки, сайти, книги або будь-яке інше джерело 

інформації) [9], є ще одною характерною рисою 

МВОК, яка відрізняє їх від традиційних академічних 

дистанційних курсів.  
МВОК триває від 6 до 10 тижнів, але навіть 

після завершення всі матеріали курсу є доступними в 
Інтернет, а спільноти студентів (спільноти практики 

[2]) продовжують існування. Іншими словами, в 
МВОК під час навчання застосовується технологія 
«краудсорсінга», внаслідок чого утворюється 
«великий обсяг неструктурованої інформації. 
Виникає дуже щільна хмара знань, яка перевищує за 
своєю щільністю результат пошуку Гугл або 

Вікіпедії. Ці знання є сильно фрагментованими, їх 

складно зберігати, особливо після закінчення курсу» 

[7].  

У роботах [2; 7; 9; 10] зазначається, що для 
успішного використання МВОК необхідно 

вирішувати такі питання: 
− як обирати відкритий контент, перевіряти та 

оцінювати його? 

− як допомогти студентам організувати 

діяльність з відкритим контентом? 

− які технології необхідні для того щоби 

управляти інформаційним перенавантаженням? 

Мета статті 

Метою даної роботи є аналіз відомих підходів 
до побудови програмної системи задля реалізації 
ефективного пошуку, відбору, перевірки на 
адекватність та категоризації слабоструктурованого 

масиву інформації, що утворюється в Інтернет під 

час проведення МВОК. 

Виклад основного матеріалу 

Глобальна концепція організації ефективного 

пошуку, аналізу та розуміння величезних обсягів 
інформації в Інтернет реалізується в технології 
Semantic WEB, де обробкою, обміном інформацією 

та видобутком знань займаються інтелектуальні 
програмні агенти, які використовують онтології 
різних рівнів для визначення змісту термінів 
використаних при описі Інтернет-ресурсів, 
отримання логічних виведень, фактів, які не 
представлені в онтології буквально, але випливають 
з її семантики. Для створення зрозумілого 

програмним агентам опису ресурсу в Semantic WEB 

використовується формат RDF, що заснований на 
синтаксисі XML, та мова опису онтологій OWL [11].  

На основі XML і RDF був розроблений формат 
RSS, призначений для легкого і швидкого обміну 

контентом між сайтами. Його застосування 
забезпечує узгоджений спосіб резюмування контенту 

сайтів, що зараз використовується на сайтах новин 

[12]. Обробку та аналіз даних в форматі RSS 

виконують спеціальні програми RSS-агрегатори 

(парсери), що дозволяють групувати публікації з 
різних джерел, автоматично оновлювати списки 

актуальних інформаційних повідомлень (стрічки 

новин). 

Технології, що ґрунтуються на RSS, також 

активно використовується під час проведення МВОК 

[2; 7]. 

В інформаційному центрі компанії "ЕЛВІСТІ" 

(м. Київ, http://visti.net/) розроблено систему контент-
моніторингу InfoStream, яка вирішує завдання 
автоматизованого збирання новин з web-сайтів, їх 

опрацювання та систематизації. Системою 



Інформатизація вищої освіти 

83 

InfoStream використовується єдине програмне 
забезпечення – сканер, що проводить моніторинг 
Інтернет-ресурсів і корпоративних Інтернет-мереж. 

Збирання даних виконується шляхом обходу 

мережевих ресурсів відповідно до інструкцій на 
метамові системи, які створюються експертами [13].  

У роботі [14] описується алгоритмічна модель 
асоціативно-семантичного аналізу текстів 
природною мовою, реалізовано асоціативний аналіз 
контексту в семантичному розборі речень тексту, 
запропонована технологія асоціативно-семантичної 
обробки текстів з використанням лінгвістичної бази 

знань та алгоритмічних блоків, які реалізують різні 
фази лінгвістичного аналізу та різні елементи 

смислової обробки структур тексту. Результати 

даного дослідження втілені в системах “Рефератор”, 

“VitaminЕ”, системі семантичної фільтрації текстів, 
системі фільтрації Internet-повідомлень з 
використанням лінгвістичних методів аналізу 

текстів, системі тематичної рубрикації та 
кластеризації текстів природною мовою. 

У [15] наведено результати теоретичних 

досліджень та експериментальна перевірка методів 
моделювання інтелектуальної діяльності людини з 
використанням інтрофізичного підходу. 
Інтелектуальні системи, що розробляються в рамках 

інтрофізичного підходу, отримали назву 

рефлекторних.  

Було запропоновано рефлекторний алгоритм 

обробки природно-мовних текстів і створено 

компілятор природно-мовних текстів, який 

забезпечує формування результуючого 

формалізованого подання семантичної складової 
вхідного тексту. Експериментальним шляхом 

доведено ефективність запропонованого підходу при 

вирішенні природно-мовного доступу до баз даних 

[15], довільних текстів будівельної тематики для 
створення ресурсної нормативної бази [16]. 

Висновки 

В результаті проведеного дослідження можна 
зробити висновок, що під час побудови МВОК 

використовуються тільки RSS-канали та агрегатори 

для збираня «новин» в роботі спільноти студентів, 
але цих засобів недостатньо для вирішення всього 

спектру задач курирування контентом. Автор вважає 
перспективним проводити подальші дослідження в 
напрямку створення рефлекторної інтелектуальної 
програмної системи, яка проводить для заданої 
предметній області: 

− пошук та відбір в мережі Інтернет інформації 
з використанням інтелектуальних Інтернет-агентів; 

− аналіз та категоризацію інформації, яка 
додається до наявної бази із застосуванням 

інтроформаційних методів теорії несилової взаємодії; 
− вдосконалення методів пошуку та аналізу 

інформації в процесі самонавчання. 
Стартом для розвитку бази знань такої системи 

є організація МВОК, під час створення якого тьютор 

(експерт) формує концептуальну модель знань 
(онтологію) даної предметної області. Розроблена 
модель вдосконалюється та насичується під час 
проведення МВОК спільнотою студентів 
(краудсорсінг) під контролем тьютора.  

Побудована за такими принципами 

рефлекторна інтелектуальна програмна система 
(«процесор знань») дозволить надалі проводити 

оперативний відбір, автоматичний аналіз інформації 
про наукові та технічні новації в даній предметній 

області, що публікується на Інтернет-ресурсах, та 
збагачення результатами, що отримані під час 
аналізу наявної бази знань. Це може бути корисним 

під час проведення наукових досліджень, для 
розвитку програм навчальних курсів, які мають 
враховувати найсучасніші тенденції в галузі, 
розробки вимог до знань та вмінь галузевих 

стандартів освіти тощо. 
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Abstract. The purpose of this paper is to analyze the existing approaches to building a multi-agent intellectual system for 

implementing effective search, selection, validation and categorization of weakly structured information sets that are generated on 

the Internet during the mass open online courses (MOOC). The features in organization of MOOC were analyzed, the matters that 

needed to be resolved for improvement of efficiency of the organization and conduction of the courses was determined. It is noted 

that when constructing an MOOC to collect news in the work of the student community, only RSS-channels and aggregators are 

used, but these tools are not sufficient for the solution of the whole range of problems with content curation. The author considers it 
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