


2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих в дисертаційній роботі 

Наукові положення, висновки і рекомендації дисертаційної роботи 
Р. Р. Іваськіва достатньо обґрунтовані. Зокрема використання математичного 
апарату, програмна реалізацією розроблених моделей інформаційної технології, 
а також впровадження результатів дисертаційного дослідження демонструє 
відповідність поставлених завдань їх практичне значенню. 

Для аналізу існуючих систем управління бібліотечною діяльністю 
та соціальних медіа, а також при розробленні оригінальних програмних засобів 
для опрацювання бібліотечних ресурсів використані методи теорії проектування 
і прикладного програмування. Теорію математичного моделювання застосовано 
для синтезу моделей адміністрування комунікаціями освітньо орієнтованої 
мережевої інфраструктури. Крім того, використання теорії імітаційного 
моделювання та методи теорії систем дало змогу розробити моделі 
циркулювання потоків даних академічного процесу та бібліотечного 
медіаконтенту. 

3. Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій 
Достовірність теоретичних та практичних результатів підтверджується 

успішним впровадженням отриманих рішень в інформаційні портали 
бібліотечних систем науково-технічних бібліотек Української академії 
друкарства та ДВНЗ «Ужгородського національного університету», в 
навчальному процесі кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій та 
кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Української академії 
друкарства, що підтверджено відповідними документами. Крім того, 
достовірність результатів базується на апробації отриманих результатів 
на 25 науково-технічних конференціях, матеріали яких зокрема індексуються 
в міжнародних наукометричних базах даних (зокрема Scopus та Index Copernicus). 

4. Наукова новизна результатів досліджень та їх теоретичне значення 
Наукова новизна досліджень полягає у вирішенні актуального науково-

прикладного завдання розроблення інформаційної технології автоматизації 
процесів розподіленого опрацювання бібліотечних ресурсів та оперативного 
розгортання медіасередовищ академічної бібліотеки. 

В дисертаційній роботі на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
Р. Р. Іваськів отримав такі важливі наукові результати. 

 

 



Вперше розроблено: 

– інформаційну модель автоматичного опрацювання та візуалізації 
адаптивного освітнього контенту включно з офіційно невиданим методичним 
забезпеченням навчальних дисциплін кафедри, яка на відміну від інших 
реалізує бібліотечні інклюзивні технології та підтримує оптимізований 
механізм захисту електронного видання від копіювання шляхом генерування 
бінарного єдиного неперервного об’єкта обмеженого діапазону сторінок; 

– концептуальну багаторівневу бібліотечну модель та супровідні кортежі 
демонстрування фахових досягнень освітніми департаментами, які дали 
змогу визначити параметри програмних шлюзів для оптимізації 
структури персоналізованих інформаційних потоків академічного 
простору та розробити бібліографічний інструментарій пошукового 
рушія; 

Вдосконалено: 

– концепцію управління проектами та побудовано інфологічну модель 
медіаплатформи командної творчості, тісно інтегровану в освітні та 
бібліотечні процеси, що забезпечує можливість широких умов супроводу 
навчально-наукових досліджень зі спільним використанням наявних 
електронних медіасервісів академічної бібліотеки; 

– інтелектуальний пошуковий рушій експертної системи, особливістю 
якої є долучення прийнятих компетентностей зі стандарту освіти для 
спеціальності та накопичення невдалих запитів для коректної всеосяжної 
автоматизації комунікативного етапу процедури оперативного надання 
цільового фахово орієнтованого контенту з динамічним визначенням 
оптимальних категорій фільтрації; 

Отримали подальший розвиток: 

– моделі життєвого циклу сценаріїв освітнього процесу, які охоплюють 
та аналізують потоки даних основних департаментів закладу освіти, 
що забезпечило можливість у кожній циклічній фазі вирішувати окрему 
задачу організації академічного процесу чи його інформаційного 
супроводу бібліотечним медіаконтентом. 

5. Практичне значення результатів та рекомендації щодо їх подальшого 
використання 

Практичне значення результатів дисертаційної роботи Р. Р. Іваськіва 
полягає у розробленні моделі та програмні засоби інформаційної технології 
автоматизації процесів розподіленого опрацювання бібліотечних ресурсів. 



Практичне значення мають такі результати: 

– сформульовані критерії оцінювання функціональних можливостей 
аналізу систем управління бібліотечною діяльністю та соціальних мереж 
можуть бути використані для порівняльного аналізу та вибору 
оптимального чи проектування нового середовища, відмінних від 

предметної області академічного простору; 

– побудований уніфікований алгоритм моделювання цільового 
вебінтерфейсу кінцевого користувача бібліотечних зібрань дозволяє 
розширити спектр бібліотечних послуг для предметної області, відмінної 

від академічного простору; 

– запропоновані діалогові засоби підтримки виробничих циклів 
бібліотечної діяльності, що передбачають наявність індивідуального 
інструментарію профільованих робочих кабінетів бібліотекаря та 
ключових суб’єктів освітнього процесу, спрощують та прискорюють 

доступ до бібліотечних колекцій; 

– розширені адаптивні сервіси оперативного генерування електронних 
бібліотечних фондів забезпечують інтерактивне створення та доставку 
аудіоресурсів, ресурсів з сурдо- та тифлосупроводом з промаркованого 
ANSI-масиву бібліотечних зібрань для кінцевого терміналу 

профільованого користувача з особливими освітніми потребами; 

– обґрунтовано архітектурне рішення та виконано композиційний дизайн 
клієнт-серверних студентоцентрованих академічних медіасередовищ, 
на основі чого розроблено програмне забезпечення функціональних 
модулів інформаційної технології автоматизації сервіс-орієнтованих 
систем для розподіленого опрацювання бібліотечних ресурсів, яке 
дозволило уточнити та розширити функціональні зв’язки між основними 
освітніми департаментами, поліпшило активність студентської наукової 
роботи та підвищило відвідуваність інформаційних ресурсів 

бібліотечного порталу на 15÷25%; 

Практичну значущість результатів дисертаційного дослідження 
підтверджує впровадження в інформаційні та управлінські процеси науково-
технічних бібліотек Української академії друкарства та ДВНЗ «Ужгородського 
національного університету», в навчальний процес Української академії 
друкарства. 

 



6. Оцінка змісту дисертаційної роботи 
Дисертаційна робота складається з анотації, вступу, п’ятьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел із 174 найменувань та 8 додатків. 
Загальний обсяг дисертації 219 сторінок, основного тексту — 126 сторінок. 
Робота містить 36 рисунків, 2 таблиці. 

У вступі обґрунтувано актуальність тематики, визначено об’єкта 
та предмет досліджень, сформулювано мету та задачі дисертаційного 
дослідження, визначено наукову новизну та практичну цінність одержаних 
результатів, описано зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 
науково-дослідних робіт Української академії друкарства, а також наведено 
інформацію про апробацію та структуру роботи. 

У першому розділі  обумовлено напрямки формування комунікаційних 
стратегій академічної науково-технічної бібліотеки. Описано основні етапи 
розвитку наукової думки з популяризації бібліотечних послуг і показано 
недостатню повноту досліджень. Охарактеризовано критерії дослідження 
та здійснено системний аналіз методів проектування поширених середовищ 
управління бібліотекою. Складено адекватну структурну схему об’єктів 
автоматизації типової інформаційної бібліотечної системи. Виконаний аналіз 
дозволив дисертанту зробити висновок щодо актуальності та необхідності 
вирішення науково-прикладного завдання розроблення моделей циркулювання 
профільованих потоків даних у сервіс-орієнтованих системах для 
автоматизованого опрацювання цифрових колекцій академічної науково-
технічної бібліотеки.  

Другий розділ присвячений аналізу можливостей та освітньо орієнтованих 
інструментів соціальних мереж, а також обґрунтовано потребу корпоративної 
мережі в академічному інформаційному середовищі. Запропоновані чинники 
організації освітньої комунікаційної платформи. Побудовано каскадну модель 
життєвого циклу сценаріїв освітнього процесу та інформаційну модель 
автоматичного опрацювання адаптивного освітнього контенту. Також 
побудовано інфологічну модель медіаплатформи командної творчості та 
багаторівневу концептуальну модель демонстрування фахових досягнень. 
Крім  того спроектовано інтелект-мапу розподіленого доступу до навчально-
методичних матеріалів. 

Третій розділ присвячений побудові структурованих кортежів вмісту 
персоналізованих сповіщень гіперсутностей автентифікованих користувачів. 
Укладено математичну модель пріоритетності цільових та ситуативних 
повідомлень академічної корпоративної соціальної мережі. Спроектовано 
алгоритм моделювання цільового вебінтерфейсу кінцевого користувача 
бібліотечних зібрань. Уточнено та розширено множини даних та зв’язків між 
таблицями освітніх сутностей для підтримки проектованої бібліотечної моделі 
фахово орієнтованої вітрини студентської творчості. 



Виконано проектування експертної системи для коректної автоматизації 
комунікативного етапу процедури оперативного надання цільового фахово 
орієнтованого контенту. А також здійснено розроблення серверної частини 
пінформаційної технології для забезпечення оперативного гнучкого 
горизонтального розширення модульної бібліотечної системи. 

В четвертому розділі побудовано модель організації профільованого 
медіаконтенту для надання гнучких інструментів комунікації користувачів 
з навчальними матеріалами науково-технічної академічної бібліотеки. 
Вдосконалено виробничий цикл імпортування друкованих бібліотечних 
колекцій для робочого кабінету профілю бібліотекаря. Вдосконалено сервіси  
генерування інклюзивних бібліотечних аудіоресурсів та ресурсів з сурдо-
супроводом використовуючи маркування текстового ANSI-масиву бібліо-
течного ресурсу з подальшим конкатенуванням аудіофрагментів та анімаційних 
макрофрагментів. Описано критерії та побудовано структурну схему 
виробничого циклу сервісу цільового опрацювання ресурсів академічного 
репозитарію. 

У п'ятому розділі розроблено програмне забезпечення  та створено 
композиційний дизайн для багатокористувацької медіаплатформи підтримки 
освітніх та наукових досліджень, академічної вітрини студентських 
здобутків, вебтерміналу для інтерактивного профілювання навчально-
методичного медіаконтенту. А також створено програмне забезпечення та 
мокап-дизайн кросакадемічної корпоративної мережі для забезпечення 
потреб обміну інформацією та спілкування студентів та викладачів на 
випадок карантинних обмежень. 

Загальні висновки по роботі повністю висвітлюють отримані результати та 
відповідають вимогам, які висуваються до висновків в дисертаціях на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії. Проведені дослідження підтвердили 
практичну цінність та значущість розробленої інформаційної технології, 
а також збіжність отриманих теоретичних та практичних результатів. 

Перелік використаних джерел повністю охоплює предметну галузь. Варто 
відзначити сучасність джерел, на які посилається дисертант, а також велику 
кількість процитованих іноземних джерел. 

Додатки до роботи містять: перелік публікацій здобувача та відомості 
про апробацію результатів дисертації, довідки про впровадження результатів 
дисертаційної роботи; статистику активності віддаленого використання бібліо-
течних сервісів користувачами; інтерфейси та тексти програмних модулів 
розробленої інформаційної технології. 



7. Стиль оформлення дисертації. Повнота викладення наукових положень, 
висновків та рекомендаціях у публікаціях та відповідність спеціальності 

Дисертаційна робота Романа Романовича Іваськіва характеризується 
науковим стилем подання матеріалу. Розділи та підрозділи та їх виклад 
взаємоузгоджені, а їх структура та порядок є логічною. Стильове оформлення 
матеріалів досліджень здійснене на високому науковому рівні. Також варто 
зазначити, що оформлення дисертаційної роботи відповідає вимогам до 
оформлення дисертацій, затвердженим наказом №40 Міністерства освіти і науки 
України від 12 січня 2017 року. 

Вимоги щодо кількості та якості публікацій виконано. За тематикою 
виконаних досліджень опубліковано 32 наукові праці: три публікації 
в іноземних виданнях, з них дві публікації у виданнях, індексованих 
у наукометричній реферативній базі Scopus; п’ять статей в періодичних 
наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, 
з них дві публікації у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної 
бази даних Index Copernicus; 23 публікації у працях та матеріалах наукових 
конференцій, свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. 

8. До недоліків та зауважень дисертаційної роботи можна віднести: 
1. В першому розділі надмірну увагу приділено опису функціональних 

можливостей середовищ керування бібліотеками, що зайняло значний обсяг 
пояснювальної записки. 

2. У другому розділі недостатньо чітко обґрунтовано вибір критеріїв 
аналізу освітньо орієнтованого інструментарію розповсюджених соціальних 
медіасередовищ, необхідних для визначення оптимальної моделі корпора-
тивної мережевої інфраструктури (таблиця 2.1 на с. 63). 

3. У третьому розділі варто було б надати детальніші відомості про оцінку 
складності алгоритму функціонування пошукового рушія експертної системи 
(рис. 3.5 на с. 102). 

4. Також у третьому розділі (математична модель 3.11 на с.104 ) доцільно 
було б більш конкретно описати механізм обчислення та отримання вагових 
коефіцієнтів для визначення пріоритету сортування елементів пошукової видачі. 

5. П’ятий розділ перенасичений специфічною термінологією: «таск», 
«статус», «дашборд», «підвал», «клік» і т.п. 

6. У висновках до дисертаційної роботи не зазначені організації 
впровадження отриманих результатів та наявні авторські свідоцтва. 

7. В тексті дисертації трапляється використання старого та нового 
правопису, зокрема «проект» та «проєкт», «веб-сайт» та «вебсайт» тощо; також 
зустрічаються незначні розбіжності у використовуваних означеннях, наприклад 
«профільний» та «профільований», «комунікативний» та «комунікаційний», 
«хмарний» та «хмаринний», «студентоцентричний» та «студентоцентрований». 

 
Однак, зазначені зауваження не є принциповими та не знижують теоретичну 

та практичну цінність роботи, а також не впливають на її високу оцінку.  




