
Системи управління, навігації та зв'язку, 2013, випуск 2(26)                                                     ISSN 2073-7394 

 92

УДК 004:378 
 
С.В. Палій 
 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ 

 
КОРИСТУВАЧІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМЦІВ, ЯК ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ 
 

Розглянуто передумови для розробки системи мотивації слухачів інформаційно-організаційного сере-
довища довузівської підготовки та соціальної адаптації іноземців. Запропоновано взяти за основу, адапту-
вати та надати подальшого розвитку методології проактивної мотивації Інтернет-користувачів «РА-
ДАР». Розглянуті та описані в контексті інформаційно-організаційного середовища підготовки іноземців 
основні складові методології проактивної мотивації користувачів та зв’язки між ними. 
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Постановка проблеми  
та актуальність дослідження 

Відповідно до національної стратегії розвитку 
освіти в Україні на 2011 - 2027 роки є необхідність 
розробити та забезпечити реалізацію заходів щодо 
залучення іноземних студентів для навчання в Укра-
їні, передбачивши збільшення кількості навчальних 
програм для них у вищих навчальних закладах і за-
кладах післядипломної освіти. 

У попередніх роботах було розглянуто підста-
ви, можливість, доцільність, та основні засади хмар-
ного формування інформаційно-організаційного 
середовища (ІОС) доуніверситетської підготовки та 
соціальної адаптації іноземних громадян [1-3]. 

Велику роль при створенні зазначеного середо-
вища відіграє процес обміну інформацією між 
суб’єктами та об’єктами навчання. З метою змен-
шення витрат навчальних закладів, необхідно акти-
вно залучати слухачів до обміну інформацією та 
максимізувати кількість знань, що передаються від 
старших курсів до молодших. Постає необхідність 
створити умови, за яких слухачі-іноземці будуть 
мати бажання та можливість поділитися знаннями, 
отриманими в перші роки навчання в Україні, з слу-
хачами, які щойно приїхали на навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
За результатом вивчення наукових джерел, над 

питаннями відношень між особами, що навчаються, та 
над проблемами передачі знань в Інтернеті, зокрема, в 
соціальних мережах та освітніх середовищах, працю-
ють багато вітчизняних та іноземних науковців. Серед 
них В.Ю. Биков, А.О. Білощиць-кий, В.М. Кухаренко, 
П.П. Лізунов, Ю.М. Тесля, Ю.А. Балибердін, Н.Н. Кар-
гін, М.Б. Зиков та інші [4-10]. 

Але у контексті довузівської дистанційної під-
готовки та соціальної адаптації іноземних громадян, 

зазначені проблеми досліджені не в повній мірі, чим 
і обґрунтовується вибір теми даної статті в межах 
наукового дослідження. 

Формулювання мети статті 
Проблема мотивації користувачів соціальних 

мереж до активної творчості детально розглянута в 
роботі [7], як результат – розроблена методологія 
проактивної мотивації Інтернет-користувачів, яка 
отримала назву «РАДАР». З метою розробки та реа-
лізації системи мотивації слухачів інформаційно-
організаційного середовища підготовки та соціаль-
ної адаптації іноземців пропонується взяти за осно-
ву, адаптувати та надати їй подальшого розвитку. 

Виклад основного матеріалу 
Інформаційно-організаційне середовище доуні-

верситеської підготовки та соціальної адаптації іно-
земців має сприяти полегшенню адаптації іноземних 
слухачів, збільшенню їх кількості в українських нав-
чальних закладах, і таким чином підвищенню автори-
тету української освіти на світовому ринку освітніх 
послуг, реалізації науково-освітнього потенціалу та 
більш тісній інтеграції у світовий освітній простір. Як 
результат, популяризація України та української осві-
ти та науки у світі. Серед задач, які виконує ІОС під-
готовки іноземців, можна виділити основні: 

 створення уявлення у слухача про базові 
норми поведінки в українському суспільстві; 

 допомога слухачам в опануванні основ та 
особливостей українського законодавства; 

 ознайомлення слухачів із українськими іс-
торією, традиціями, звичками та нормами; 

 приведення базової шкільної підготовки 
слухача до вимог української освіти; 

 професійна орієнтація слухачів-іноземців; 
 допомога в обранні певного українського 

навчального закладу для подальшого навчання; 
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 навчання слухачів української мови на по-
бутовому рівні; 

 навчання слухачів, для яких рідним є неки-
риличне письмо, української писемності;  

 допомога слухачам у вирішенні побутових 
проблем, пов’язаних із переїздом на навчання до 
України; 

 перевірка перед приїздом слухача в Україну 
на придатність до навчання в навчальних закладах 
та визначення його рівня підготовки. 

Одним із базових принципів створення інфор-
маційно-організаційного середовища підготовки та 
соціальної адаптації іноземців є організація процесу 
обміну інформацією та знаннями між учасниками 
навчального процесу. На відміну від традиційного 
дистанційного навчання в ІОС підготовки іноземців 
джерелом знань є не тільки викладач або тьютор, але 
й інші слухачі та користувачі. Задача інформаційно-
організаційного середовища полягає в створенні оп-
тимальних умов для генерації та розповсюдження 
знань. Ці задачі вирішуються комплексом організа-
ційно-технічних заходів. Одна з його складових це 
інформаційна технологія мотивації слухачів та кори-
стувачів інформаційно-організаційного середовища 
до переходу від пасивного спостерігання до активної 
творчості по створенню індивідуальних та колектив-
них навчальних ресурсів. Вона включає в себе: 

 інтерактивне предметно-структуроване схо-
вище медіаресурсів, де міститься велика кількість 
ресурсів, створених у відповідності до діючих стан-
дартів освіти. Сховище мадіаресурсів постійно по-
повнюється користувачами;  

 організаційну систему проактивної мотива-
ції до активної творчості навчальних медаіресурсів 
як нових, так і на базі вже існуючих, що представле-
ні в сховищі медіаресурсів. 

Практична реалізація цієї технології включає в 
себе: 

 створення системи мотивації користувачів 
та слухачів до творчості та самореалізації; 

 створення, зберігання та відображення нав-
чальних мадіаресурсів у сховищі для подальшого 
практичного використання; 

 підтримка навчання по навчальним планам 
та програмам української, англійської та  російської 
мов, математики, фізики, хімії, біології, інженерної 
графіки, країнознавства, малюнка та композиції;  

 сприяння вихованню толерантності та 
стриманістю до інших культур; 

 протидія проявам ксенофобії та расизму; 
 виявлення та підтримка найбільш здібних та 

обдарованих користувачів та слухачів; 
 формування у слухачів підґрунтя для поваги 

та виконання законодавства України та міжнарод-
них норм; 

 створення умов для подальшого саморозви-
тку процесу генерації знань та наповнення сховища 
медіаресурсів. 

Під мадіаресурсами, що зберігаються у схови-
щі інформаційно-організаційного середовища розу-
міємо: книги, реферати, фільми, мультимедіа, зо-
браження, дидактичні та методичні розробки, нор-
мативні документи, експертні висновки та ін. Жит-
тєвий цикл мадіаресурсів показаний на рисунку 1. 

 

Створення 
медіаресурсу

Модерація 
медіаресурсу

Експертиза 
медіаресурсу

Переміщення 
до сховища

Використання 
медіаресурсу

Видалення 
медіаресурсу

Редагування 
медіаресурсу

 
 

Рис. 1. Життєвий цикл медіаресурсу 
 
Основним елементом інформаційної технології 

мотивації користувачів інформаційно-організа-
ційного середовища підготовки іноземців є сховище 
медіаресурсів, яке має таки властивості: 

 у сховищі розміщуються ресурси, що прой-
шли модерацію та експертизу; 

 ведення рейтингу ресурсу дозволяє робити 
висновки про його затребуваність користувачами 
середовища; 

 рейтинг виставлений певним користувачем 
ресурсу використовується для пошуку «ідеального 
співрозмовника» [11]; 

 ресурси доступні користувачам та слухачам 
у відповідності з їх правами та можливостями; 

 для опису, пошуку та представлення цифро-
вих ресурсів використовуються предметно-
орієнтовані онтології та тезауруси; 

 будь-який ресурс може бути об’єктом голо-
сування, обговорення, участі в конкурсі, перегляду 
або скачування; 

 медіаресурси сховища посилаються один на 
одний, утворюючи сематничну мережу; 

 ресурси сховища прив’язані до розділів ка-
талогу-рубрикатора;  

 ресурси можуть бути знайдені при різних 
видах пошуку; 

 для кожного розділу каталогу-рубрикотора 
може бути визначена норма ресурсу для контролю 
досягнення тематичної широти та повноти; 

У процесі находження в інформаційно-
організаційному середовищі підготовки та соціаль-
ної адаптації іноземців користувачі можуть прохо-
дити такі стадії залучення в його діяльність: 
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 пасивна – перегляд ресурсів, спостерігання 
за діяльністю інших користувачів та ін.; 

 активно-діяльнісна – створення, заванта-
ження медіаресурсів або їх елементів у сховище 
ІОС, участь в конкурсах, оцінювання ресурсів та ін.; 

 експертна – керування групою користува-
чів, створення та проведення конкурсів та ін. 

Для кожної категорії користувачів та слухачів 
має бути передбачена своя мотивація, яка передба-
чає: 

 довіру до матеріалів, що розміщуються у 
сховищі медіаресурсів; 

 участь в конкурсах та інших заходах, що 
проводяться в ІОС; 

 модерацію та фільтрацію інформації з ме-
тою запобігання ненормативної лексики та ненале-
жної поведінки; 

 формування рейтингу для кожного слухача; 
 сприяння вступу здатних слухачів на 1 курс 

університету; 
 підтримка ігрових форм взаємодії для моти-

вації слухачів; 
 зростання відомості та соціального статусу  

активних слухачів серед інших користувачів ІОС 
підготовки іноземців; 

Рейтинг ресурсу використовується для обчис-
лення кількісної міри затребуваності ресурсу та для 
сумарної оцінки його значимості серед слухачів 
ІОС. Оцінка ресурсу кожним із користувачів або 
слухачів також використовується для пошуку «ідеа-
льного співрозмовника» [11] як один з критеріїв 
подібності користувачів. 

Інформація про рейтинг ресурсів зберігається у 
сховищі ІОС та може представлена у вигляді графі-
ку зміни рейтингу ресурсу в часі. 

Рейтинг користувачів задає кількісну міру для 
диференціації слухачів та користувачів ІОС в зале-
жності від активності їх діяльності та репутації. 
Рейтинг вимірюється в балах та знаходиться в діапа-
зоні від нуля до нескінченності. Користувач з біль-
шим рейтингом має більше функціональних можли-
востей. Методика розрахунку рейтингу користувача 
ІОС включає багатопараметричний розрахунок з 
використанням вагових коефіцієнтів [8]. 

«Скарбничка» користувача використовується 
для описання кількісної міри власних можливостей, 
за які може нести відповідальність особисто її влас-
ник – користувач ІОС підготовки іноземців. Для 
використання вмісту «Скарбнички» вводиться ціло-
чисельна умовна одиниця, як може бути як додат-
ною, так і від’ємною. Від’ємне значення вмісту 
«Скарбнички» означає, що прибутки користувача 
більші від витрат. 

Кошти «Скарбнички» користувача можуть по-
повнюватись та витрачатись. Поповнення відбува-

ється шляхом нарахування коштів за активність ко-
ристувача в ІОС у відповідності з таблицею нараху-
вання. Витрати відбуваються у вигляді списання 
коштів за користування медіаресурсами зі сховища 
ІОС. Якщо кошти в скарбничці виходять за встанов-
лений від’ємний ліміт, то відбувається відмова у 
доступі до певного медіаресурсу. 

Нарахування та списання коштів може відбува-
тися як за фактом певної дії користувача або події, 
так і при закінченні певного звітного періоду. Нара-
хування коштів в скарбничку користувача здійсню-
ється при таких подіях: 

 завантаження нових ресурсів, створених ко-
ристувачем на особисту сторінку; 

 завантаження нових ресурсів, створених ко-
ристувачем та перевірених експертами до сховища 
медіаресурсів (рис. 2); 

 участь користувача в конкурсі; 
 присудження користувачеві номінації в 

конкурсі; 
 публікація новини; 
 публікація повідомлення; 
 встановлення контакту з іншим користува-

чем; 
 відрахування на користь користувача-автора 

за використання ресурсу зі сховища іншими корис-
тувачами (рис. 2); 

 

Авторські відрахування

Сховище 
медіаресурсів

Інформаційно-організаційне середовище 
підготовки та соціальної адаптації іноземців

 
Рис. 2. Зарахування та списання  

коштів зі «Скарбничок» користувачів 
 
 інші події. 
Приводом до списання коштів за дії користува-

ча або певні події: 
 скачування ресурсу з сховища ІОС підгото-

вки іноземців; 
 плата за проведення експертизи ресурсу ко-

ристувача-автора; 
 використання іншої платної послуги. 
Користувач моє можливість переглядати інфо-

рмацію про поточний стан, та історію нарахування 
та списання коштів особистої «скарбнички». 

Вимірювання активності користувачів та слу-
хачів ІОС підготовки іноземців є ключовою функці-
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єю проактивної мотивації. Наявність об’єктивної 
міри активності користувача дозволяє диференцію-
вати їх за рівнем активності та здійснювати моніто-
ринг їх реальної активності. Активність користува-
чів може бути розрахована як інтегральний показ-
ник для ряду окремих індикаторів, пов’язаних зі 
значними проявами їх діяльності в інформаціно-
організаційному середовищі,  які частково описані 
для «скарбнички». Відмінність полягає в тому, що 
при розрахунку активності можливо враховувати 
значення вагових коефіцієнтів, на які впливає зна-
чимість індикатора. Значення вагових коефіцієнтів 
задаються шляхом експертного оцінювання. 

Висновки 
Проведено аналіз існуючих робот, пов’язаних 

із відношень між особами, що навчаються, та над 
проблемами передачі знань в Інтернеті, зокрема, в 
соціальних мережах та освітніх середовищах. 

З метою розробки та реалізації системи моти-
вації слухачів інформаційно-організаційного сере-
довища підготовки та соціальної адаптації іноземців 
пропонується взяти за основу, адаптувати та надати 
подальшого розвитку методології проактивної мо-
тивації Інтернет-користувачів «РАДАР». 

У контексті ІОС підготовки іноземців розгля-
нуті та описані основні складові методології проак-
тивної мотивації користувачів та зв’язки між ними. 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СРЕДЫ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАНЦЕВ, 

КАК ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ 
С.В. Палий 

Рассмотрены предпосылки для разработки системы мотивации слушателей информационно-организационной 
среды довузовской подготовки и социальной адаптации иностранцев. Предложено взять за основу, адаптировать и 
дать дальнейшее развитие методологии проактивной мотивации Интернет-пользователей «РАДАР». Рассмотрены и 
описаны в контексте информационно-организационной среды подготовки иностранцев основные составляющие мето-
дологии проактивной мотивации пользователей и связи между ними. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, довузовская подготовка иностранцев, социальная адаптация ино-
странцев, проактивная мотивация пользователей, информационно-организационная среда. 
 

THE USERS OF INFORMATION AND ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT OF PREPARATION 
THE FOREIGNERS AS A SOURCE OF KNOWLEDGE 

S.V. Paliy 
Considered preconditions for developing a system of motivation the users of information and organizational environment 

pre -university preparation and social adaptation foreigners. Proposed take as a basis, adapt and give further develop of meth-
odology proactive motivation Internet users “RADAR”. Considered and described in the context of information and organiza-
tional environment of preparation the foreigners the main components of methodology proactive motivation of users and the 
connections between them. 

Keywords: distance learning, pre-university training of foreigners, social integration of foreigners, proactive motivation 
for users, information and organizational environment. 


