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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку ринку і суспільства одним із 

головних завдань для економіки України є виробництво якісної продукції, яка буде 

безпечна для життя та здоров’я громадян та максимально задовольняти їх потреби.  

Вимоги постійного поліпшення якості покладено в основу міжнародних 

стандартів ISO серії 9000 щодо систем управління якістю та підкріплено процесним та 

системним підходами.  

Підставою в прийнятті управлінських рішень щодо якості відіграє своєчасність, 

достовірність та функціональна значущість інформації для аналізу. Тому для 

вирішення задачі управління якістю необхідна поява об’єктивної інформації о 

ресурсах, процесах та результатах діяльності, що вимагає створення та підтримки в 

актуальному стані системи моніторингу та оцінки якості. Рішення повинне охоплювати 

модельний та алгоритмічний рівні, включати методичне та інформаційне забезпечення, 

крім того, бути інваріантним до специфіки галузі або конкретної продукції чи послуги 

та враховувати той факт, що деякі характеристики можуть бути оцінені некількісно та 

змінюватися протягом часу. Таке формування кваліметричної задачі має бути вірним 

як з теоретичного, так і з практичного погляду. Поставлений акцент визначає 

прагнення споживача мати вірогідну інформацію про фактичний стан надаваних 

послуг та технічну суть кваліметрії як галузі вимірювання, що полягає в знаходженні 

значення «величини якості» з суспільно необхідною точністю та вірогідністю. 

Передбачається, що системи моніторингу якості (СМЯ) мають багаторівневу 

складну ієрархічну структуру, тобто мають складні взаємозв’язки між різною 

категорією процесів, кожен з яких може представляти собою деяку множину 

показників якості. Це ускладнює процес вимірювання та аналізу і призводить до 

зменшення об’єктивності результуючої оцінки якості. 

У системі оцінювання якості початкова інформація надходить від джерел, 

розташованих на рівні об’єкта управління від низького рівня до більш високого. У 

цьому випадку СМЯ повинні бути адаптовані об'єкту, адекватні прийнятій моделі, 

інформаційно надійні, мати функцію самоконтролю.  

Таким чином, науково-прикладна задача оцінювання якості ієрархічних 

систем на основі синтезу процедур моніторингу якості, аналітичних розрахунків та 

комп’ютерного моделювання є актуальною. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана в рамках наукових досліджень Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», зокрема за комплексною темою 

М 5211 кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та систем і кафедри 

неруйнівного контролю (№ ДР 0113U000444) «Розробка методів та макетів приладів 

для неруйнівного контролю якості виробів зі зменшеними витратами енергії і 

матеріалів» (2012-2014 рр.) та ініціативною фундаментальною темою № ДР 

0116U000881  «Метрологічне забезпечення ієрархічних систем управління якістю» 

(2016-2019 рр., Наказ НТУ «ХПІ» № 197 ОД від 13.04.2016 р.), в яких автор брала 

участь як виконавець. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є удосконалення методів 

забезпечення якості систем з ієрархічною структурою, що складно формалізуються 
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та мають тенденцію до зміни умов функціонування, шляхом створення нового 

інформаційно-вимірювального та алгоритмічного забезпечення збору та обробки 

інформації на основі математичного апарату нечітких множин, теорії гибелі-

розмноження, теорії шкал та комп’ютерного моделювання.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 

1.  Проаналізувати ієрархічну структуру складних систем та особливості 

управління їх якістю, сформулювати основні вимоги до СУЯ таких систем, 

визначити методи підвищення точності експертних оцінок як інструменту 

вимірювання показників якості; 

2. Розробити систему «спостерігача якості» (СЯ) для самоконтролю якості 

функціонування та підвищення надійності результатів оцінювання, визначити її 

основні функції на кожному рівні; 

3. Провести аналіз  системи оцінювання якості як нестаціонарної системи 

загибелі та розмноження, розробити нечітко-ймовірнісну модель типу загибелі та 

розмноження; 

4. Виконати дослідження застосування «універсальної шкали» при урахуванні 

часового дрейфу досліджуваної системи. 

5. Експериментально підтвердити  за допомогою комп’ютерного моделювання 

адекватність запропонованої моделі. 

Об’єкт дослідження: процес оцінювання якості складних систем з ієрархічною 

структурою (на прикладі процесу оцінювання якості освітніх послуг). 

Предмет дослідження: інформаційно-вимірювальне та алгоритмічне 

забезпечення управління якістю, способи підвищення точності оцінки якості 

складних об’єктів з ієрархічною структурою. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 

дисертаційного дослідження є теорія нечітких множин та нечіткої логіки – при 

побудові системи «спостерігача якості»; теорія шкал і теорія гибелі-розмноження – 

при дослідженні динаміки процесу оцінювання якості; системний та процесний 

підходи теорії управління якістю, методи кваліметрії та функціональне 

моделювання – при синтезі СМЯ та удосконаленні її оцінювання. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна одержаних 

результатів полягає у наступному: 

1. Вперше виконано дослідження ієрархічності структури систем оцінювання 

якості, що дало можливість визначити основні функції СМЯ на кожному рівні 

ієрархії; 

2. Вперше запропоновано використання «спостерігача якості», визначено його 

функції на різних рівнях ієрархії, що дозволило удосконалити процес самоконтролю 

якості функціонування об’єкта та підвищити надійність результатів кваліметричних 

вимірювань. 

3. Вперше запропоновано для оцінки якості використання «універсальних 

шкал» за умов зміни функціонування об’єкта дослідження або його характеристик, 

що дозволило удосконалити систему моніторингу в умовах «часового дрейфу». 

4. Набули подальшого розвитку методи кваліметрії в області вимірювань 

складних систем з ієрархічною структурою, які дозволяють удосконалити процес 

оцінки якості саме систем без комплексування одиничних показників якості. 
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5. Отримала подальший розвиток теорія експертного оцінювання, що дало 

можливість дослідити складові похибок експертних оцінок та  удосконалити нечіткі 

експертні системи.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що розроблено 

нове інформаційно-вимірювальне та алгоритмічне забезпечення оцінювання якості 

систем з ієрархічною структурою, зокрема освітніх послуг в закладі вищої освіти. 

Розроблене забезпечення дозволяє підвищити ефективність роботи освітнього 

закладу шляхом отримання адекватної та об’єктивної оцінки її функціонування, 

проводити аналіз і оптимізацію рішень в умовах невизначеності і недоліку 

інформації. Крім того, метод формалізації експертних оцінок та їх представлення у 

виді нечітких множин забезпечує коректність результатів оцінки і підвищує 

ефективність керування вузом. 

Практичні результати дисертаційної роботи відображено у довідках про 

впровадження а визначаються наступними положеннями: 

 система «спостерігач якості» як ситуаційна система з нечіткою логікою при 

вирішенні кваліметричної координації забезпечила ефективний контроль та надала 

змогу постійно удосконалювати в НТУ «ХПІ» діяльність з вимірювання, аналізу і 

поліпшення системи управління якістю (НТУ «ХПІ», акт впровадження від 

16.04.2018 р.); 

– отримані результати використані в навчальному процесі кафедри 

інформаційно-вимірювальних технологій і систем, а саме, в методичних розробках з 

дисциплін «Основи кваліметрії», «Менеджмент якості», «Вступ в теорію систем» 

(НТУ «ХПІ», акт впровадження від 12.05.2018 р. ). 

Особистий внесок здобувача. Всі основні теоретичні і практичні результати 

дисертаційної роботи, які винесені на захист, отримані здобувачем особисто. У 

роботах, опублікованих у співавторстві, автору належить: у [1] –  доцільність 

застосування апарату нечітких множин в питаннях оцінювання якості; у [2] – 

матеріали щодо визначення числа опорних ситуацій; у [3] – побудова універсальної 

шкали як інструменту системи з нечіткою логікою; [4] – аналіз урахування 

систематичної та випадкової складових невизначеності експертних оцінок; у [5] – 

матеріали, що пов’язані з розробкою та впровадженням нечіткого аналізатора 

«спостерігача якості»; у [6] – розробка нечітко-ймовірнісної моделі відновлення 

кваліметричних характеристик складних систем; у [7] – модель освітнього процесу 

як марківського з дискретними станами і безперервним часом функціонування; у [8] 

– рішення задачі вибору оптимального виду функції належності, що забезпечує 

найбільшу чутливість при вимірюванні якості складних ієрархічних систем;  у [9] – 

рішення питань координованості та «задовільного» керування в умовах 

невизначеності та нечіткості даних; у [10] – рішення задачі контролю якості освітніх 

послуг у закладі вищої освіти за допомогою створення евристичного аналізатора на 

базі інтерфейсу системи нечіткої логіки Fuzzy Logic Toolbox програми Matlab. 

Апробація роботи. Основні моменти дисертаційної роботи доповідались та 

обговорювались на 34 наукових конференціях, зокрема: на XVIII, XIX, XX, XXI, 

XXII, XXIII, ХХІV, ХXVІ міжнародних науково-практичних конференціях 

“Інформаційні технології, наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (Харків, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018); VI Міжнародній науково-практичній 
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конференції «Наука и социальные проблемы общества: информатизация и 

информационные технологии» (Харків, 2011); Першій всеукраїнській науково-

методичній конференції «Якість освітніх послуг» (Одеса 2012); XXV Науковій 

конференції “Математические методы в технике и технологиях. ММТТ-25” (Харків, 

2012); VIII, ІX, X, XI Міжнародних науково-технічних конференціях “Метрологія та 

вимірювальна техніка (Харків, 2012, 2014, 2016, 2018); Науково-технічній 

конференції “Актуальные проблемы автоматики и приборостроения Украины” 

(Харків, 2012, 2013, 2015, 2017; І, ІІ, ІІI Міжнародних науково-практичних 

конференціях пам’яті професора Петра Столярчука (Львів, 2013, 2015, 2017); XXIII, 

XXIV Національних симпозіумах з міжнародною участю «Метрологія та 

метрологічне забезпечення» (Болгарія, 2013, 2014). 

 Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані в 

44 працях, серед яких: 10 – статті у наукових фахових виданнях відповідно до 

переліків МОН України, 6  статті у виданнях МОН України, які індексовані у 

міжнародних наукометричних базах; 34 – тези доповіді у матеріалах наукових 

конференцій різного рівня. 

Структура та об’єм роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел інформації та додатків. 

Повний обсяг роботи становить 183 сторінки, у тому числі 146 сторінок основного 

тексту, 52 рисунки та 3 таблиць. Бібліографічний список включає 124 джерела і 

викладено на 12 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність досліджень, сформульовано мету та 

завдання дослідження, наведено відомості про зв'язок роботи з науковими 

програмами, наукову новизну та практичну значущість роботи, апробацію та 

публікації результатів дослідження, їх впровадження. 

У першому розділі на основі розглянутих вітчизняних і закордонних 

літературних джерел, що присвячені питанням оцінювання якості ієрархічних 

систем встановлено, що  

Досліджено ієрархічну структуру систем з точки зору загальної теорії систем. 

Система управління з ієрархічною структурою має такі особливості: 

1. Послідовне вертикальне розташування рівнів управління. 

2. Пріоритет дії або право втручання верхнього рівня в дію нижчих рівнів. 

3. Залежність дій верхнього рівня від фактичного виконання нижніми рівнями 

своїх функцій (принцип зворотного зв’язку). 

 Визначено, що система управління структурно поділяється на три 

узагальнених рівня (рис.1), а саме:  

‒ 1 рівень – збір інформації та стабілізація параметрів; 

‒ 2 рівень – координація локальних підсистем першого рівня; 

‒ 3 рівень – оптимізація роботи системи управління. 
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Рис. 1. Трирівнева структура системи управління  

Більш детально був розглянутий другий рівень – рівень координації. Для чого 

було розглянуто різні види координації. Визначено, що процедура послідовної 

координації дозволяє здійснити оптимальне наближення фактичних результатів 

функціонування системи до заданого глобального вектору мети,  підвищити 

характеристики системи до потрібного рівня в межах її можливостей і умов 

невизначеності. Перевага такої процедури полягає в монотонності поліпшення 

глобальних характеристик, і ця особливість бажана при використанні «лінійної» 

координації. Відзначимо, що процедура послідовної координації як окремого 

випадку «лінійної» координації зручна, коли присутні зовнішні обурення або деякий 

фактор невизначеності вихідних даних. Головними труднощами в запропонованому 

методі координації є ті встановлення прийнятних оціночних діапазонів і вирішення 

локальних задач. 

Проведено аналіз ієрархічності системи забезпечення якості складної 

ієрархічної системи, розглянуто її вертикальну декомпозицію. Визначено основні 

задачі досліджуваної системи для кожного рівня її ієрархії та сформовано вимоги до 

неї. 

Досліджено різні методи експертних оцінок оскільки вирішення питань, 

пов'язаних з якістю, у більшості випадків спирається на моделі, побудовані на 

основі обробки інформації, одержуваної в результаті експертного опитування.  

Запропоновано ввести підсистему системи моніторингу (СМЯ) «спостерігач 

якості» (СЯ), яка відповідає за самоконтроль і видачу рекомендацій з відновлення 

метрологічних і кваліметричних характеристик системи в умовах невизначеності, 

динамічності та нестабільності характеристик у часі. Приклад реалізації СЯ на 

прикладі трирівневої СМЯ і структура взаємодії СМЯ та СЯ зображені на рис. 2. 

В другому розділі розроблений СЯ як ситуаційна система з нечіткою логікою 

при вирішенні кваліметричної координації.  Визначені основні етапи забезпечення 

сумісності СЯ у складі СМЯ (рис 3). 
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Етап «навчання» СЯ починається 

в процесі розробки та впровадження 

системи управління якістю СМЯ. На 

цьому етапі визначаються одиничні 

показники якості досліджуваного 

об’єкта, методи їх визначення, дерево 

ієрархії цих показників, основні 

процеси, що підлягають контролю, 

входи та виходи цих процесів. 

Визначені дані дозволяють 

сформувати базу даних СЯ для 

конкретної СМЯ. 

«Навчання» СЯ продовжується 

під час проведення самоаналізу та 

зовнішніх аудитів функціонування 

СМЯ. Результати аудитів дозволяють 

наповнити базу даних показниками 

якості та еталонними ситуаціями, що 

їх об’єднують і характеризують всі можливі стани системи СМЯ. 

Однією з важливих особливостей контролю якості є часова синхронізація 

процедур контролю з урахуванням можливостей СМЯ. Періодичність контролю 

обумовлюється наявністю процесів дрейфу показників якості та необхідністю у 

класичному випадку переривання роботи СМЯ для оцінювання та аналізу поточної 

ситуації. Таким чином, метод оцінювання за допомогою СЯ повинен розглядатися 

як процедура динамічного контролю. 

Здійснено визначення основних функцій спостерігача якості на першому та 

другому функціональних рівнях системи, вибір та обґрунтування математичного 

апарату для побудови спостерігача якості. Виявилось, що за своїм значенням і 

точністю оцінок найбільш прийнятними для вирішення поставлених наукових задач 

є м’які обчислення, а саме нечітка логіка, завдяки чому запропоновано для оцінки 

якості складних об’єктів застосовувати нечітко-множинну методику.  

При оцінюванні якості складних ієрархічних систем доцільно використовувати 

ситуаційний підхід, одним з варіантів реалізації якого є система, що діє за схемою 

«ситуація-дія», коли кожному класу ситуацій ставиться у відповідність деяке 

рішення по управлінню. Для вирішення цього завдання використали міру близькості 

- ступінь нечіткого включення оцінюваної ситуації в еталонну з порогом tinc [0,5;1], 
що дозволяє в цілому виключити ситуацію індиферентної оцінки ступеня подібності 

ситуацій (крім точки tinc=0,5). 

Було визначено необхідну для опису кількість термів і кількість опорних 

ситуацій, вид функції приналежності. Якщо для оцінки якості важливо визначити 

лише вихід значення якості за заздалегідь установлені межі, тоді можна 

використовувати лише два терми. В іншому випадку оптимальніше всього 

використовувати три терми. Використання чотирьох опорних ситуацій виключає 

наявність зон індиферентності, зводячи її до точки в середині діапазону. 

Рис.2. Структура взаємодії СЯ з СМЯ 
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Використання більшого числа опорних ситуацій ускладнить алгоритм ідентифікації 

ситуації, а також підвищить розмірність матриці нечіткої інциденції. 

 

 
Рис. 3 Етапи сумісності СМЯ та адаптації СЯ 

 

Розглянута модель блоку фазифікації вхідних статистичних даних про якість 

об'єкта дослідження з обліком як «систематичної», так і «випадкової» складових 

невизначеностей експертного оцінювання як основної форми збору інформації про 

оцінювану якість досліджуваних систем. Встановлено, що наявність «випадкової» 

складової невизначеності призводить до «розмитості» функцій приналежності, 
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розширює інтервали індиферентності. Включення «випадкової» складової 

невизначеності в нечітку ситуаційну модель дозволяє прийти до нових вербальних 

умов фазифікації й забезпечує перехід від статистичного опису до лінгвістичних 

змінних у теорії нечітких множин. 

Для збереження необхідного рівня процесу управління якістю об'єкта, 

структура і параметри якого зазнають суттєвих змін, необхідно виробляти адаптацію 

управління. Тому запропонована адаптивна нечітка система управління має 

дворівневу систему з нечітким контролером на відомому виконавчому рівні і 

нечітким блоком адаптації на провідному координаційному рівні. Найбільш 

проблематичним у подібній системі є розробка алгоритму роботи коректора бази 

правил координаційного рівня.  

В третьому розділі здійснюється дослідження СМЯ як системи, що дрейфує у 

часі, та розробка методу роботи коректора, який в основі своєї роботи має експертні 

дані.  

Запропоновано СМЯ розглядати як процес «загибелі та розмноження», 

оскільки основними функціями є самоконтроль та відновлення. При часовому 

дрейфі динаміку зміни станів системи представлено точкою, що переміщується  за 

певним законом у полі допуску та положення якої характеризується інтенсивістю 

набуття нових властивостей та інтенсивністю їх втрати. Є можливим контроль лише 

цілком помітних положень цієї точки при її переміщенні. Помітні точки в полі 

допуску представляються як дискретні стани контрольованого параметра. Таким 

чином, можна припустити, що існує деякий потік подій, що викликає перехід 

підсистеми зі стану убік границі поля допуску. Розробка оптимальних умов 

функціонування СМЯ пов’язана з пошуком таких параметрів, які забезпечують 

екстремум обраного критерію якості. Отже, необхідне створення такої системи, яка 

по вимірюваннях ряду параметрів досліджуваної системи буде класифікувати їх по 

групах. 

Для побудови функцій приналежності використовується ординальна шкала, яка 

при зміни умов функціонування системи або специфіки може зазнавати зміни. Це 

передбачає коригування нечітких множин, побудувавши для них нові функції 

приналежності. Для цього необхідно проводити нове опитування експертів. Для 

подолання такого недоліку в дисертаційній роботі використаний перехід до так 

званих «універсальних шкал» вимірювання якості.  

Перехід від предметної шкали до універсальної здійснюється за допомогою 

функції відображення π. При постійній базовій терм-безлічі лінгвістичної змінної 

приведення її у відповідність до нових умов проводиться коригуванням функції 

відображення π, за допомогою якої здійснюються прямі і зворотні переходи з 

предметної шкали на універсальну. 

Перевагою використання універсальних шкал є їх відносна незалежність від 

умов функціонування нечіткої системи.  

Проаналізовано чутливість універсальної шкали при використанні функцій 

відображення деяких видів. Зазначено, що при постановці задачі високої чутливості 

шкали доречно використовувати функцію відображення логарифмічного виду, 

експоненційного виду – коли чутливістю можна зневажити. 
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В четвертому розділі експериментально доведена адекватність 

запропонованого методу оцінювання якості. Об’єктом апробації розробленого 

методу в даній роботі обрано процедуру оцінювання якості освітнього процесу, 

оскільки властивостями системи освіти є складність, відсутність математичного 

опису, незбережність, неповнота даних, «зашумленість», нестаціонарність, 

невідтворюваність експериментів, емерджентність, необхідність обліку 

неформализованих або слабкоформалізованих факторів, вплив зовнішніх збурювань. 

Концепція розвитку вузу є багаторівневою та включає в себе наступні три рівні 

ієрархії: 

‒ на верхньому рівні – концепція розвитку вузу в цілому та концепція розвитку 

головних напрямів діяльності: освітнього, наукового, інформаційного, 

адміністративно-господарського; 

‒ на середньому рівні – концепція розвитку факультетів, що створюється на 

основі документації верхнього рівня та конкретизує задачі та цілі розвитку вузу; 

‒ на нижньому рівні – концепція розвитку підрозділів вузу: кафедр, служб, 

відділів, що характеризує концепцію розвитку факультетів. 

На підставі цих концепцій розвитку формуються характеристики системи 

управління якістю вишу – система показників ефективності, принципи структурної, 

фінансової, кадрової політики тощо. 

Спираючись на дану концептуальну модель, математична модель 

досліджуваної системи з точки зору загальної теорії систем має вигляд трирівневої 

системи з ієрархією організаційного типу. Узагальнена блок-схема функціональних 

задач, що вирішуються в процесі управління системою освіти, представлена на 

рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Блок-схема рівнів системи управління вищою освітою 

 

Вся система складається із сімейства взаємодіючих, ієрархічно розташованих 

елементів, наділених правом приймати рішення. Структура управління передбачає 

наявність зворотного зв'язка. 

Відповідно до процесного підходу та стандарту Міністерства освіти і науки 

«Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти» фази студентського циклу включають в себе зарахування, навчання, 

визнання кваліфікацій і сертифікація студентів. Апробація охопила етап навчання. 

Статистичним масивом для перевірки адекватності стали результати 

підсумкового контролю суб’єктів навчання з екзаменаційних відомостей за 
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окремими параметрами навчального процесу. Окремим j-тим показником якості 

навчального процесу є результат оцінювання знань по окремій дисципліні, який 

визначає окремий викладач у заданому семестрі. Рівень якості навчального процесу 

визначається кількісними характеристиками Kij – значеннями успішності i-го 

студента з j-го предмета. 

Статистичний масив результатів навчання має наступні особливості: 

‒ невідомий закон розподілу статистичних даних; 
‒ результати оцінювання представлені за порядковою шкалою; 
‒  статистичний масив результатів навчання може містити досить багато 

повторюваних величин, оскільки не виключена ймовірність отримання однакових 

оцінок різними суб’єктами навчання; 

‒ статистичні вибірки є залежними, оскільки результати оцінювання отримані 
для тих самих суб’єктів оцінювання. 

Статистичним масивом для перевірки адекватності є реальні результати 

навчання  студентів денної форми навчання. Для підтвердження адекватності моделі 

було розглянуто 246 відомостей успішності суб’єктів навчання з 1 по 4 курси 

спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», за 

результатами яких був сформований масив із більш ніж 3500 оцінок 

результативності навчання. Для оцінювання якості освітнього процесу випадковим 

чином були обрані дві групи студентів, середні бали яких за 41 предметом.  

Перевірка статистичної значущості результатів освіти студентів проводилася за 

критерієм Фрідмана. Отримані результати свідчать, що комплексний показник 

якості значимо впливає на результативність НП при рівні значущості 0,05. 

Виходячи з особливостей статистичного масиву, гіпотезу про значущість 

впливу номеру семестру на результат навченості студента було перевірено за 

допомогою критерію Фрідмана. Отримані результати свідчать про те, що семестр не 

впливає на результат навченості студента при рівні значущості 0,01. 

Оскільки один і той же параметр викладання в одному семестрі може 

зустрічатись в різних академічних групах як однієї, так і декількох спеціальностей, 

виникає необхідність дослідження загального параметру викладання за деякий 

досліджуваний семестр. Для цього необхідно перевірити можливість об’єднання 

результатів навчання студентів академічних груп в одну вибірку, перевірити 

гіпотезу про те, що генеральні сукупності, з яких вилучені вибірки, мають 

однаковий розподіл.  

Виходячи з особливостей статистичної вибірки гіпотезу було перевірено за 

допомогою критерію Уілкоксона. Гіпотеза про можливість об’єднання вибірок 

підтвердилася в усіх випадках при рівні значущості 0,05.  

За результатами перевірки вищезазначених гіпотез розроблено нечіткий 

аналізатор якості освітніх послуг, алгоритм роботи якого наведений на рис. 5. 

Відповідно до стандарту Міністерства освіти і науки «Стандарти і 

рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» 

якість освітніх послуг будемо характеризувати трьома найбільш значимими 

показниками «Якість вступу», «Якість навчання» та «Якість одержання результатів 

освіти». 
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Рис.5. Алгоритм роботи «спостерігача якості» 

 

Оскільки контроль якості освітніх послуг може бути використаний не тільки 

для оцінки вузу, але й для видачі керуючих сигналів, спрямованих на поліпшення 

якості, що адаптують вуз до нових вимог функціонування, тому отримані значення 

контрольованих параметрів зручно представляти у вигляді нечіткої ситуації. При 

використанні нечітких ситуацій для опису стану системи можлива побудова 

ситуаційної моделі якості вузу. 

Для визначення впливу кожної складової якості освіти на процедуру 

фазифікації було складено правило  "якщо …, тоді", яке визначає функцію 

належності залежно від значень трьох ознак. На підставі цих правил складена 

матриця фазифікації, яка має вигляд куба (рис.6), де кожне ребро відповідає кожній 

з ознак показника "Якість освітніх послуг". 

Таким чином, у випадку оцінки якості освітніх послуг вузу тільки за 

груповими показниками ми маємо справу з нечіткою ситуацією So, яка може бути 
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описана в термінах лінгвістичних змінних: So={<< 
 1
1/“низька”,  

 2
1/“середня”, 

 
 3
1/“висока”>/Якість процесу вступу>, << 

 1
2/“низька”,  

 2
2/“середня”,  

 3
2/“висока”> 

/Якість процесу навчання>, << 
 1
3/“низька”,  

 2
3/“середня”,  

 3
3/“висока”> /Якість процесу 

одержання результатів освіти>}. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Матриця фазифікації для процесу «Якість освітніх послуг» 

 

Функції належності процесу «Якість освітніх послуг» для кожної з терм 

матиме вигляд: 
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яв

 – функція належності процесу «Якість вступу»; 

 
ян

 – функція належності процесу «Якість навчання»; 

 
яро

 – функція належності процесу «Якість одержання результатів освіти»; 

 
яоп

 – функція належності процесу «Якість освітніх послуг». 

Операція Аμ Бμ = max( Аμ , Бμ ), операція Аμ Бμ = min( Аμ , Бμ ). 

 

Алгоритм Мамдані реалізований в Fuzzy Logіc Toolbox (розширення для 

Matlab) (рис.7). 
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Рис.7. Моделювання нечіткої експертної системи за правилом Мамдані 

 

За допомогою графічного інтерфейсу користувача побудовано систему з 

нечіткою логікою, яка вирішує задачі контролю та оцінки якості як продукції, так і 

послуг. В нашому випадку дана система надала можливість встановити який вплив 

якості всіх етапів підготовки студента на результуючу якість освіти. Особливу увагу 

приділено критерію «Якість навчання», оскільки на нашу думку він найбільше 

визначає якість освітньої послуги взагалі. Із побудованих моделей в даному 

середовищі можна побачити, що параметри моделі типу Мамдані змістовно легко 

інтерпретуються.  

Отримані результати моделювання ілюструють адекватність нечіткої системи 

для розглянутого випадку, дозволяють визначити оптимальні умови досягнення 

бажаного результату. Слід зазначити, що критерієм оптимальності є стовідсоткова 

якість надання послуг, що від самого початку є важковирішуваною задачею. Це 

явище проілюстроване наступним чином: при стовідсотковому дотриманні всіх 

вхідних параметрів значення вихідного параметру не досягає заданого максимуму. 

Це можна пояснити врахуванням різноманітних ризиків, що впливають на систему. 

Більш кращого варіанту результуючої якості можна досягти, обираючи інший 

метод дефазіфікації, але нечітка модель при цьому стає грубішою та поступається в 

адекватності. 
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Розглядаючи «спостерігача якості» стосовно до процесу вищої освіти, можна 

припустити, що в його функції буде входити контроль рівня навченості студентів як 

однієї з показників якості вузу, а також його відновлення при часовому дрейфі. 

Розглянемо деякого умовного студента з номером i. Нехай i-й студент повинен 

досягти стану навченості Qi, де Qi – сума накопичених знань і умінь, якої він 

повинен досягти до кінця періоду свого навчання. Якщо в академічній групі n 

студентів, то кожен з них повинен досягнути будь-якого стану навченості Q1, Q2… 

Qn і ці стани можуть бути або різними, або однаковими в залежності від цілей 

навчання. Якщо врахувати, що не всі студенти відвідують абсолютно всі заняття по 

j-му предмету, а пропущений матеріал приділяється на самопідготовку, то можна 

вважати, що періодичність відвідування студентами j-го предмета є відносно 

однорідною. 

Нехай якість надання освітніх послуг вузу характеризується сумою 

накопичених знань і-го студента за весь час його навчання у вузі. Зріз знань і-го 

студента по j-му предмету, як правило, здійснюється через деякі дискретні проміжки 

часу (наприклад, в період екзаменаційної сесії). Стан якості СМО змінюється 

стрибком у моменти появи якихось подій, а стосовно до вузу – у момент заповнення 

викладача j-го предмета екзаменаційної відомості. Отже, процес оцінювання якості 

роботи вузу відноситься до випадкового процесу з дискретними станами й 

безперервним часом, а система отримання студентами знань може бути розглянута 

як марківська. Зручно представити всі переходи системи S зі стану в стан, що 

відбуваються під дією деяких потоків подій, у вигляді розміченого графа станів 

(рис.8). При зазначеному дрейфі динаміку навченості можна представити точкою, 

яка переміщається за певним законом у полі допуску.  

 
Рис.8. Граф станів навченості студента в процесі навчання 

 

На рис. 8: S0 – вихідний стан системи; Sk – стан системи в момент часу τk, 

(k=1…n); λ – інтенсивність засвоєння знань; ω – інтенсивність забування знань, Mk – 

керуючий вплив на отримання знань в момент часу τk, (k=1…n); xi – вхідні 

параметри i-того абітурієнта; yi – вихідні параметри i-того випускника; Rk – ресурси 

системи освіти, які використовуються в момент часу τk, (k=1…n). Отже, щоб 

впливати на обговорювані процеси, необхідно змінити інтенсивність і спрямованість 

потоків λ і  . 

Інтенсивність засвоєння відображає частину знань, умінь і навичок, яка 

засвоюється в одиницю часу, інтенсивність забування – яка частина знань, умінь і 

навичок, що втрачається в одиницю часу. Основне завдання полягає в тому, щоб 
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розподілити всі ресурси системи Rk між усіма підсистемами на весь контрольований 

період. 

Рис. 9 відображає процес загибелі і розмноження отримання фахових знань 

студентом протягом усього часу навчання, початковий стан якого дорівнює нулю 

відмінна від нуля і величини [S(0)=S0=0]. Після кожного кроку h студент переходить 

в одне з k можливих станів (0≤Sk≤Qn), який характеризує ту кількість знань, умінь і 

навичок, яким володіє студент в даний момент часу. При стані навченості Sk=Qn 

процес навчання можна завершити, отже, процес загибелі і розмноження 

вважатимемо з кінцевим числом станів. 

 
Рис.9. Реалізація процесу загибелі та 

розмноження отримання професійних 

знань 

В кожній академічній групі N 

студентів і кожен з них має досягти 

якогось рівня освіченості. Оскільки 

кожний студент не може існувати в 

освітньому процесі відокремлено від 

інших, то можна стверджувати, що на 

рівень його освіченості безперервно 

будуть спливати рівні освіченості його 

колег. Управління може йти по лінії 

впливу на потоки «розмноження», на 

потоки «гибелі» та на потоки 

«розмноження» і «гибелі» одночасно. 

Тому присутня ситуація взаємного впливу 

випадкових процесів отримання знань 

студентів. 

У зв’язку із частою практикою розподілу студентів на магістрів різного рівня 

кваліфікації, потрібно оцінити рівень отриманих знань залежно від кваліфікації. Як 

показує практика, розмежування передбачає, що до магістрів-науковців відносять 

студентів з високою успішністю, і, отже, оцінювання їх рівня знань оцінками D і E 

швидше за все буде неприйнятним. 

Необхідно скоригувати нечіткі множини, що описують значення лінгвістичної 

змінної «Рівень отриманих студентами знань», побудувавши для них нові функції 

приналежності. Для цього потрібно провести нове опитування експертів. Одним із 

шляхів подолання такого недоліку є перехід до універсальних шкал вимірювання 

значень оцінюваних параметрів (рис.10). Залежно від мінімально допустимої оцінки 

рівня знань побудовані дві функції відображення π1 и π2 для діапазону оцінок A-E и 

A-C відповідно. Нова функція відображення визначається в результаті експертного 

опитування щодо відповідності понять універсальної шкали точкам предметної 

шкали і навпаки. Очевидно, що це опитування менш трудомістке, ніж при побудові 

функцій належності нечітких множин, що описують значення лінгвістичних 

змінних, хоча б тому, що потужність базової терм-множини лінгвістичної змінної 

завжди більше 1. 

Наявність універсальної шкали дозволяє міркувати одночасно про події та 

факти, для яких нечіткі оцінки, збігаючись зовні, мають різну кількісну 

інтерпретацію.  
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Рис. 10. Побудова універсальної шкали за базовою терм-безліччю лінгвістичної 

змінної «Рівень отриманих студентами знань» 

 

У випадку, коли для збереження адекватності нечіткої моделі об'єкту при зміні 

умов управління коректується базова терм-множина лінгвістичної змінної 

(видаляються або додаються терми, змінюються їхні назви, а отже й зміст), 

обмежитися коректуванням лише функції відображення не можна. Потрібно 

проводити нове експертне опитування  для побудови функцій належності нечітких 

множин, що описують смисл значень лінгвістичної змінної в нових умовах. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

В результаті проведених досліджень вирішено актуальну науково-прикладну 

задачу розробки методу оцінювання якості складних об’єктів з ієрархічною 

структурою з використанням апарату нечітких множин. 

Основні результати дисертаційної роботи полягають у наступному: 

1. Проведено аналіз ієрархічності складної системи, розглянуто її вертикальну 
декомпозицію, визначено основні функції кожного рівня ієрархії. Здійснено 

кваліметричну оцінку характеристик складних систем, проаналізовано похибки та 

невизначеності експертних оцінок, що застосовуються при моніторингу якості 

складних об’єктів.  
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2. Розроблено систему «спостерігача якості» (СЯ) для самоконтролю якості 
функціонування та підвищення надійності результатів вимірювань, визначено її 

основні функції на кожному рівні ієрархії, задачі контролю. Здійснено вибір та 

обґрунтування математичного апарату в якості якого обрано математичний апарат 

нечітких множин. Досліджено оптимальну кількість термів та опорних ситуацій, що 

описують ситуаційну нечітку модель «спостерігача якості».  

3. Проаналізовано систему оцінки якості як марківський процес, розроблено 
нечітко-вірогіднісну модель типу загибелі та розмноження.  

4. Виконано дослідження застосування універсальної шкали при урахуванні 
часового дрейфу або зміни умов функціонування досліджуваної системи, розглянуто 

умови її застосування. Здійснено моделювання універсальної шкали при деяких 

видах функції відображення та зроблені висновки щодо її чутливості.  

5. Проведено підтвердження дієвості запропонованого методу на прикладі 
системи моніторингу якості освітніх послуг в закладі вищої освіти, для чого 

перевірена адекватність моделі «спостерігача якості» на основі оцінок успішності 

суб’єктів навчання за допомогою критеріїв Фрідмана, Уілкоксона.  

6.  Здійснено моделювання нечіткої експертної системи в Fuzzy Logіc Toolbox 
(розширення для Matlab). Отримані результати моделювання ілюструють 

адекватність нечіткої системи для розглянутого випадку, дозволяють визначити 

оптимальні умови досягнення бажаного результату. 

7. Застосування запропонованого методу оцінювання якості навчального 

процесу дозволяє підвищити ефективність СМЯ як мінімум у 2 рази. 
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Дроздова Т.В. Метод оцінювання якості ієрархічних систем з 

використанням апарату нечітких множин. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. 

– Національний науковий центр «Інститут метрології», Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України, м. Харків, 2021. 

В роботі досліджено ієрархічну структуру систем з точки зору загальної теорії 

систем.  Визначено, що система управління структурно поділяється на три 

узагальнених рівня: збір інформації та стабілізація параметрів, координація 

локальних підсистем першого рівня,  оптимізація роботи системи управління. Більш 

детально був розглянутий другий рівень – рівень координації. Проведено аналіз 

ієрархічності системи забезпечення якості складної системи, розглянуто її 

вертикальну декомпозицію. Визначено основні задачі досліджуваної системи для 

кожного рівня її ієрархії та сформовано вимоги до неї. 

Було розроблено «спостерігач якості» як ситуаційну систему з нечіткою логікою 

при вирішенні кваліметричної координації, яка відповідає за самоконтроль і видачу 

рекомендацій з відновлення кваліметричних характеристик системи в умовах 

невизначеності, динамічності та нестабільності характеристик у часі.  Визначені 

http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/22693
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основні етапи забезпечення сумісності «спостерігача якості»  у складі системи 

моніторингу. Здійснено визначення основних функцій «спостерігача якості» на 

першому та другому функціональних рівнях системи, вибір та обґрунтування 

математичного апарату для його побудови – нечітко-множинну методику. Визначено 

необхідну для опису кількість термів і кількість опорних ситуацій, вид функції 

приналежності. Розглянуто модель блоку фазифікації вхідних статистичних даних про 

якість об'єкта дослідження з обліком як «систематичної», так і «випадкової» складових 

невизначеностей експертного оцінювання. Запропонована адаптивна нечітка система 

управління має дворівневу систему з нечітким контролером на відомому виконавчому 

рівні і нечітким блоком адаптації на провідному координаційному рівні.  

Здійснено дослідження системи моніторингу якості як системи масового 

обслуговування, що дрейфує у часі, та розробку методу роботи коректора, який в 

основі своєї роботи має експертні дані. Запропоновано використання «універсальних 

шкал» вимірювання якості, перевагою використання яких є їх відносна незалежність 

від умов функціонування нечіткої системи.  

Експериментально доведена адекватність запропонованого методу моніторингу 

якості. Об’єктом апробації обрано процедуру оцінювання якості освітнього процесу. 

Статистичним масивом для перевірки адекватності є результати підсумкового 

контролю суб’єктів навчання з екзаменаційних відомостей за окремими параметрами 

навчального процесу. Здійснено моделювання нечіткої експертної системи в Fuzzy 

Logіc Toolbox (розширення для Matlab). Отримані результати моделювання 

ілюструють адекватність нечіткої системи для розглянутого випадку, дозволяють 

визначити оптимальні умови досягнення бажаного результату. 

Розроблене забезпечення дозволяє підвищити ефективність роботи освітньої 

установи шляхом отримання адекватної та об’єктивної оцінки її функціонування, 

проводити аналіз і оптимізацію рішень в умовах невизначеності і недоліку 

інформації. Крім того, метод формалізації експертних оцінок та їх представлення у 

виді нечітких множин забезпечує коректність результатів оцінки і підвищує 

ефективність керування вузом. 

Ключові слова: моніторинг, теорія нечітких множин, спостерігач якості, 

вимірювання якості, координація, ієрархічна система, універсальна шкала, 

комп’ютерне моделювання. 
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Дроздова Т.В. Метод оценки качества иерархических систем с 

использованием аппарата нечетких множеств. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.01.02 – стандартизация, сертификация и метрологическое 

обеспечение. – Национальный научный центр «Институт метрологии», 

Министерство экономического развития и торговли Украины, г. Харьков, 2021. 

В работе исследовано иерархическую структуру систем с точки зрения общей 

теории систем. Определено, что система управления структурно делится на три 

обобщенных уровня: сбор информации и стабилизация параметров, координация 

локальных подсистем первого уровня, оптимизация работы системы управления. 
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Более подробно был рассмотрен второй уровень – уровень координации. Проведен 

анализ иерархичности системы обеспечения качества сложной системы, рассмотрены 

ее вертикальную декомпозицию. Определены основные задачи исследуемой системы 

для каждого уровня ее иерархии и сформированы требования к ней. 

Был разработан «наблюдатель качества» как ситуационную систему с 

нечеткой логикой при решении квалиметрической координации, которая отвечает за 

самоконтроль и выдачу рекомендаций по восстановлению квалиметрических 

характеристик системы в условиях неопределенности, динамичности и 

нестабильности характеристик во времени. Определены основные этапы обеспечения 

совместимости «наблюдателя качества» в составе системы мониторинга. 

Осуществлено определение основных функций «наблюдателя качества» на первом и 

втором функциональных уровнях системы, выбор и обоснование математического 

аппарата для его построения – нечетко-множественную методику. Определено 

необходимое для описания количество термов и количество опорных ситуаций, вид 

функции принадлежности. Рассматриваемая модель блока фаззификации входящих 

статистических данных о качестве объекта исследования с учетом как 

«систематической», так и «случайной» составляющих неопределенности экспертной 

оценки. Предложенная адаптивная нечеткая система управления имеет 

двухуровневую систему с нечетким контроллером на известном исполнительном 

уровне и нечетким блоком адаптации на ведущем координационном уровне. 

Проведено исследование системы мониторинга качества как системы 

массового обслуживания, дрейфует во времени и разработку метода работы 

корректора, который в основе своей работы имеет экспертные данные. Предложено 

использование «универсальных шкал» измерения качества, преимуществом 

использования которых является их относительная независимость от условий 

функционирования нечеткой системы. 

Экспериментально доказана адекватность предложенного метода мониторинга 

качества. Объектом апробации избран процедуру оценивания качества 

образовательного процесса. Статистическим массивом для проверки адекватности 

результаты итогового контроля субъектов обучения с экзаменационных ведомостей 

по отдельным параметрам учебного процесса. Осуществлено моделирование 

нечеткой экспертной системы в Fuzzy Logиc Toolbox (расширение для Matlab). 

Полученные результаты моделирования иллюстрируют адекватность нечеткой 

системы для рассматриваемого случая, позволяют определить оптимальные условия 

достижения желаемого результата. 

Разработанными обеспечение позволяет повысить эффективность работы 

образовательного учреждения путем получения адекватной и объективной оценки 

ее функционирования, проводить анализ и оптимизацию решений в условиях 

неопределенности и недостатка информации. Кроме того, метод формализации 

экспертных оценок и их представление в виде нечетких множеств обеспечивает 

корректность результатов оценки и повышает эффективность управления вузом. 

Ключевые слова: мониторинг, теория нечетких множеств, наблюдатель 

качества, измерение качества, координация, иерархическая система, универсальная 

шкала, компьютерное моделирование. 
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ANNOTATION 

 

Drozdova T. V. The method of evaluating the quality of hierarchical systems 

with the use of fuzzy sets. – On the rights of the manuscript. 

The thesis for obtaining a scientific degree of the candidate of technical sciences in 

the specialty 05.01.02 – standardization, certification and metrological support. - National 

Scientific Center "Institute of Metrology", Ministry of Economic Development and Trade 

of Ukraine, Kharkiv, 2021. 

The hierarchical structure of systems from the point of view of the general theory of 

The hierarchical structure of systems from the point of view of the general theory of 

systems is investigated in the work. It is determined that the control system is structurally 

divided into three generalized levels: information collection and stabilization of 

parameters, coordination of local subsystems of the first level, optimization of the control 

system. The second level, the level of coordination, was considered in more detail. The 

analysis of hierarchy of quality assurance system of complex system is carried out, its 

vertical decomposition is considered. The main tasks of the studied system for each level 

of its hierarchy are determined and the requirements to it are formed. 

A “quality observer” was developed as a situational system with fuzzy logic in 

solving qualimetric coordination, which is responsible for self-monitoring and issuing 

recommendations for restoring the qualimetric characteristics of the system in conditions 

of uncertainty, dynamism and instability of characteristics over time. The main stages of 

ensuring the compatibility of the "quality observer" in the monitoring system are 

identified. The definition of the main functions of the "quality observer" at the first and 

second functional levels of the system, the choice and justification of the mathematical 

apparatus for its construction - fuzzy-multiple method. The number of terms required for 

the description and the number of reference situations, the type of membership function 

are determined. The model of the block of fassification of input statistical data on quality 

of object of research taking into account both "systematic", and "casual" components of 

uncertainties of expert estimation is considered. The proposed adaptive fuzzy control 

system has a two-tier system with a fuzzy controller at a known executive level and a 

fuzzy adaptation unit at the leading coordination level. 

A study of the quality monitoring system as a queuing system that drifts over time, and 

the development of a method of operation of the corrector, which is based on its work has 

expert data. The use of "universal scales" for measuring quality is proposed, the advantage of 

which is their relative independence from the operating conditions of the fuzzy system. 

The developed software allows to increase the efficiency of the educational institution 

by obtaining an adequate and objective assessment of its functioning, to analyze and optimize 

decisions in conditions of uncertainty and lack of information. In addition, the method of 

formalizing expert assessments and their presentation in the form of fuzzy sets ensures the 

correctness of the assessment results and increases the efficiency of university management. 

Keywords: monitoring, fuzzy set theory, quality observer, quality measurement, 

coordination, hierarchical system, universal scale, computer modeling 
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