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СЕКЦІЯ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ 
 

 

УДК 377 
 

ПРО СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАТИЧНА 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ» 
 

Гедзик Андрій Андрійович 
аспірант Національного педагогічного університету  

імені М. П. Драгоманова, andriihedzyk@gmail.com 

 
Сучасний етап розвитку суспільства вимагає від нас 

швидкого сприйняття та опрацювання великих об‘ємів 
інформації, оволодіння сучасними засобами, методами та 
технологією роботи з інформаційними ресурсами. У зв‘язку з 
цим вимоги до професійної підготовки майбутнього фахівця 
підвищуються, зокрема й до рівня компетентності в галузі 
інформатики й комп‘ютерної техніки (інформатичної 
компетентності). 

 Компетентність у сфері ІКТ включена у перелік ключових 
компетентностей, визначений науковцями міжнародної 
спільноти на Лісабонській конференції 2001 року. Однією з 
п‘яти ключових компетентностей, прийнятих Радою Європи, що 
мають бути сформовані у європейської молоді, є 
компетентності, пов‘язані з поглибленням інформатизації 
суспільства; опануванням цими технологіями, розумінням їх 
застосування. 

У наукових дослідженнях описані різні точки зору щодо 
визначення поняття «інформатична компетентність».  

Поняття «інформатична компетентність» у своїх 
дослідженнях обґрунтовували М. Головань, Р. Гуревич, 
Ю. Дорошенко, Л. Шевчук, А. Хатько, А. Литвин, О. Литвин,  
Л.Карташова, Н. Морзе, О. Спірін, Л. Пєтухова та ін. 
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Дане поняття Л. Пєтухова розглядає як «здатність до 
реалізації системного обсягу знань, умінь танавичок набуття та 
трансформації інформації у різних галузях людської діяльності 
для якісного виконання професійних функцій та усвідомленого 
передбачення наслідків своєї діяльності» [3, с. 183]. На думку 
науковця інформатична компетентність передбачає [4]: 

• цілісне формування мотиваційного компонента (потреба 
й інтерес до отримання знань, умінь і навичок); 

• сукупність знань, що відображають систему сучасного 
інформаційного суспільства; знань, що становлять 
інформативну основу пошукової пізнавальної діяльності; 

• способи й дії, що визначають операційну основу 
пошукової пізнавальноїдіяльності; 

• досвід пошукової діяльності у сфері створення 
програмного забезпечення і технічних ресурсів та взаємин 
«людина – комп'ютер». 

О. Спірін визначає інформатичну компетентність як 
здатність особистості використовувати інформаційні технології 
для ґарантованого донесення та опанування інформації з метою 
забезпечення власних індивідуальних потреб і суспільних вимог 
щодо формування загальних та професійно-спеціалізованих 
компетентностей людини [5]. 

В свою чергу М. Головань стверджує, що інформатична 
компетентність – це інтегративне утворення особистості, яке 
поєднує знання про основні методи інформатики та 
інформаційних технологій, уміння використовувати їх для 
розв'язання прикладних задач, навички використання 
комп'ютера і технологій зв'язку, здатності представляти 
повідомлення й дані у зрозумілій для всіх формі, і виявляється у 
прагненні, здатності й готовності до ефективного застосування 
сучасних засобів інформаційних та комп'ютерних технологій 
для вирішення завдань у професійній діяльності і 
повсякденному житті, усвідомлюючи значущість предмета і 
результату діяльності [1, с. 66].  

А. Литвин та О. Литвин трактують інформатичну 
компетентність педагогічного працівника як багатоаспектне 
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поняття, що визначає його здатність і готовність до виконання 
професійної діяльності в інформаційно-освітньому середовищі, 
стиль мислення, сформованість наукового світогляду, новий тип 
інтерактивного спілкування, що відповідає вимогам 
інформаційного суспільства [2, с. 1]. 

За твердженням Л. Шевчук, інформатична компетентність 
– це комп'ютерна грамотність, тобто вміння працювати з 
комп'ютером та застосовувати інформаційні технології. 
Інформаційну компетенцію слід вважати ширшим поняттям, 
оскільки вона передбачає досвід роботи з самою інформацією, а 
не лише з її засобами [7, с. 3–5]. 

А. Хатько визначає інформатичну компетентність 
інженера-педагога комп'ютерного профілю як системну та 
динамічну якість особистості, яка інтегрує володіння знаннями 
теоретичного та технологічного характеру про основні методи 
інформатики й інформаційних технологій, уміння, навички та 
досвід їх використання в розв'язанні професійних інженерно-
педагогічних задач засобами інформаційно-комунікаційних 
технологій, характеризується усвідомленням інформатичної 
компетентності як однієї з провідних професійних цінностей; 
виявляється у прагненні, здатності та готовності до ефективного 
застосування сучасних засобів інформаційно-комунікаційних 
технологій та осмислення, самоаналізу й самооцінки власної 
професійної інформатичної діяльності та її результатів [6]. 

На основі викладеного вище зазначимо, що у наукових 
дослідженнях сьогодення відсутній єдиний підхід до визначення 
сутності поняття інформатичної компетентності. Проведений 
нами аналіз наукових джерел дав змогу визначитися із 
тлумаченням поняття «інформатична компетентність». На нашу 
думку зазначене поняття слід розуміти як динамічну систему 
сформованих на відповідному рівні вищої освіти когнітивних, 
діяльнісних, мотиваційних, ціннісно рефлексивних, емоційно-
вольових та евристичних якостей особистості, необхідних для 
ефективної професійної діяльності в інформаційному та 
освітньому просторі. 
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Упровадження мультимедійних технологій (МТ) у галузь 

дошкільної освіти, процеси навчання, виховання й розвитку 
дошкільнят з особливостями психофізичного розвитку (ОПФР) є 
однією з найновіших актуальних науково-педагогічних проблем 
і знаковою світовою тенденцією [1]. Актуальність зазначеного 
напряму зумовлена пріоритетними завданнями освіти, що 
полягають у забезпеченні сталого розвитку особистості дитини, 
її розумових здібностей, здатності до творчого й самостійного 
мислення. До кола інтересів дослідників цієї проблеми належить 
проектування інтегрованого розвивального предметного 
середовища, де МТ найбільш природно поєднуються з іншими 
дидактичними засобами. Інтерактивність, можливість 
відображення великих обсягів інформації у стислому 
доступному форматі, позитивний вплив на активізацію 
пізнавальних процесів, розвитку мислення, уваги, уяви, пам‘яті, 
мовлення та ін., інтеграція різноманітних типів мультимедійних 
даних та вплив на різні органи чуття – ці та інші характеристики 
зумовлюють доцільність використання МТ в навчанні, 

mailto:valentyna.grunjuk@gmail.com
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вихованні й розвитку дошкільнят з ОПФР, зокрема в умовах 
інклюзивної освіти. 

Переваги упровадження новітніх технологій, зокрема МТ, 
в освітній процес дошкільних закладів обґрунтовані у 
дослідженнях вітчизняних науковців. На думку дослідників [2], 
однією з найважливіших умов, чому застосування ІКТ є 
перспективним в освітньому процесі ЗДО – це їх навчальна 
функція. Використання ІКТ дозволяє створити умови, за яких 
дитина може засвоїти не одиничне поняття або конкретну 
навчальну ситуацію, а узагальнене уявлення про всі схожі 
предмети або ситуації. Відтак, у дитини формуються такі 
важливі операції мислення, як узагальнення та класифікація 
предметів за певними ознаками. 

Марковська Т. В. наголошує на можливості вже в 
дошкільному періоді розвитку дитини оволодіти 
комп‘ютерними технологіями за умови, якщо комп‘ютерні 
засоби не матимуть для неї шкідливих наслідків. При цьому, в 
побудові діалогу «дитина – комп‘ютер» дослідниця вбачає 
провідною роль педагога [2]. У роботі [3] зазначено, що 
використання комп‘ютерних технологій позитивно впливає на 
загальну якість педагогічного процесу та рівень розвитку дітей. 
ІКТ можна використовувати в якості дидактичних засобів для 
індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей, 
створення сприятливого психоемоційного фону. У дослідженні 
[4] зазначено, що мультимедіа дозволяє активізувати 
мовленнєву діяльність дошкільників та слугує засобом їх 
різнобічного розвитку. 

Упровадження МТ в інклюзивну дошкільну освіту може 
стати потужним інструментом навчання, виховання й розвитку 
дітей. На сьогоднішній день ці технології можуть застосовувати 
всі учасники освітнього процесу: завідувачі, вихователі, музичні 
керівники, психологи, методисти, соціальні працівники, 
корекційні педагоги та ін. Наразі реалізація потенціалу 
«інклюзії», тобто можливості включення кожної без винятку 
дитини в систему вітчизняної освіти, перебуває на етапі 
становлення та супроводжується низкою перешкод: низьким 
рівнем підготовки вітчизняних кадрів (як педагогів, так і 
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управлінців), які не мають навичок професійної діяльності в 
умовах інклюзивного освітнього середовища, не володіють 
відповідними методиками, недостатньо обізнані щодо 
можливостей використання новітніх засобів в інклюзивній 
освіті. Особливо гостро ця проблема відслідковується в умовах 
закладів дошкільної освіти (ЗДО), де спостерігається 
незабезпеченість педагогів комп‘ютерною технікою; 
недостатній рівень ІК-компетентності співробітників ЗДО; 
велика кількість дітей у групах, що ускладнює індивідуалізацію 
освітнього впливу; відсутність у штатному розписі спеціаліста з 
питань ІКТ; недостатній рівень володіння методиками 
підтримки інклюзивного навчання, у т.ч. з використанням МТ 
[3]. Один із шляхів розв‘язання зазначених проблем вбачаємо в 
упровадженні спеціальних навчальних модулів в межах курсів 
підвищення кваліфікації, спрямованих на формування й 
розвиток компетентності вихователів ЗДО щодо використання 
МТ в роботі з дошкільнятами інклюзивних груп. Змістове поле 
поняття «мультимедійні технології» знайшло відображення у 
роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних дослідників.  

Аналіз джерельної бази показав, що «мультимедіа» 
загалом розглядають з різних позицій:  

а) як технологію;  
б) як програмне забезпечення (ПЗ);  
в) як апаратне забезпечення;  
г) як особливий узагальнюючий вид даних. 
Серед основних переваг використання МТ у навчанні 

дошкільнят, зокрема з ОПФР, визначаємо такі:  

 полісенсорність сприйняття матеріалу;  

 сприяння розвитку основних психічних процесів 
(пам‘яті, уваги, мислення, уяви та ін.); 

  можливість демонстрації об‘єктів, явищ і процесів, 
недоступних у повсякденному житті (космічні об‘єкти, явища 
природи, об‘єкти мікросвіту та ін.);  

 можливість візуалізації абстрактних даних;  

 унаочнення й емоційне забарвлення демонстраційного 
матеріалу тощо [4]. 
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До основних МТ, що доцільно використовувати в 
освітньому процесі ЗДО, зокрема в роботі з інклюзивною 
групою (старша вікова група, діти 5-6 років), відносимо 
наступні:  

1. Мультимедійна презентація 
2. Електронний освітній ігровий ресурс 
3. Мультиплікаційний фільм 
Наразі якісне мультимедійне програмне забезпечення (ПЗ) 

для дошкільнят, що відповідає основним дидактичним і 
психолого-педагогічним вимогам, як правило, розробляється і 
розповсюджується на комерційній основі. 

 Педагогічно обґрунтоване й виважене використання МТ 
відкриває широкі можливості для покращення якості дошкільної 
освіти, її доступності, сприяючи рівному доступу до освітніх 
послуг, плідній суспільній інтеграції на засадах інклюзивного 
підходу. При цьому необхідною умовою є готовність 
педагогічних працівників до розроблення інноваційних методів, 
оновлення існуючих підходів для реалізації інклюзивної освіти з 
використанням МТ. 

 
Список використаних джерел 

 

1. Носенко Ю. Г., Матюх Ж. В. Зарубіжний досвід використання 
інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивній 
дошкільній освіті. Нова педагогічна думка № 4 (84). 2015. С. 95–
102. 
2. Ляшенко С., Зінченко З. Інтеграція інформаційно-
комунікаційних технологій у освітній процес. Вихователь-
методист дошкільного закладу. 2013. №7. С. 16–27. 
3. Матюх Ж. В. Використання мультимедійних технологій в 
дошкільній освіті як актуальний напрям науково-педагогічних 
досліджень. Мультимедійні технології в освіті та інших сферах 
діяльності : тези доповідей наук.-практ. конф. Київ : НАУ, 2015. 
С. 66–67. 
4. Хомич С. Використання мультимедійних засобів у навчально-
виховному процесі початкової школи. Початкова школа. 2010. 
№ 11. С. 41 – 43. 



11 
 

УДК 004 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СУБ’ЄКТА НАВЧАННЯ 
 

Громовой А.А.
1)

, Ляшенко О.А.
2)

 
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 
1)

 студент кафедри інформаційних систем, angromovoy@gmail.com 
2)

 к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем, 

liashenko_o_a@ukr.net 

 
В умовах сучасного інформаційного суспільства 

автоматизується усе, що можливо, для того, щоб звільнити час 
людей, які раніше цим займалися, від монотонних та 
елементарних задач для більш складних та цікавих. Приклади 
створення різноманітних додатків, які автоматизують певні 
процеси управлінської діяльності кафедри, описані в 
роботах [1,2]. Процес навчання взагалі та проведення 
оцінювання знань здобувачів вищої освіти зокрема також не є 
виключенням. Інформатизація освіти одним із основних 
напрямів передбачає впровадження комп‘ютерних методів 
навчання та тестування [3]. У вузькому сенсі тестування в 
педагогіці означає використання стандартизованих тестів для 
вимірювання та оцінки результатів навчання. У широкому ж 
розумінні тестування – це будь-яке випробування з метою 
вимірювання досягнення суб‘єкта навчання. Велика кількість 
викладачів вимушені власноруч видавати завдання кожному 
студенту, витрачати час на побудову варіантів тестів, а також на 
перевірку результатів та підрахування балів. Вся необхідна 
інформація у цьому алгоритмі дій відома заздалегідь і 
присутність викладача у цьому ланцюзі може бути зведена до 
мінімуму за допомогою спеціалізованого програмного 
забезпечення (ПЗ). Особливостям застосування комп‘ютерних 
технологій тестування у навчальному процесі останнім часом 
присвячено багато досліджень, зокрема [4, 5]. 

На даний момент існує багато сервісів, які надають 
можливість проводити тестування онлайн, але, як і будь-яка 
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серйозна розробка, вони вимагають фінансової підтримки для 
свого існування. Це призводить до того, що вони орієнтовані на 
роботу з клієнтами, які готові платити за отримані послуги 
(наприклад, проведення різних розважальних заходів, 
організація інтелектуальний ігор тощо). Саме тому вебдодатки, 
які мають необхідний функціонал для проведення оцінювання 
знань у вигляді тестування, спрямовані у бік розважальної 
індустрії і не мають засобів для правильної організації процесу 
тестування, а саме: 

– можливість реєстрації користувача у ролі викладача або 
здобувача вищої освіти; 

– створення та редагування груп студентів; 
– внесення дисциплін, за темами яких будуть генеруватися 

тести; 
– налаштування питань специфічним для сфери освіти 

чином. 
На відміну від бланкових систем тестування, комп'ютерні 

тести дозволяють використовувати складні методи контролю 
оцінки знань учнів, знижувати фінансові та часові витрати при 
проведенні тестування, застосувати в тестах мультимедійні 
завдання, й так само підвищувати відкритість процесу 
оцінювання знань. 

Метою даної роботи є проєктування бази даних та 
створення вебдодатку, який буде дозволяти проводити 
оцінювання знань здобувачів вищої освіти у вигляді 
комп‘ютерного тестування. При цьому передбачається 
можливість внесення окремих освітніх компонентів, тем та 
безпосередньо тестових питань, які формуватимуть банк питань, 
а також створення академічних груп та внесення до них списків 
студентів. 

Коли мова заходить про будь-який вид дистанційного 
навчання або про отримання зворотного зв‘язку під час 
проведення занять, завжди постає питання про способи 
контролю засвоювання матеріалу студентами і в більшості 
випадків рішенням є проведення онлайн тестування. У 
педагогічному процесі контроль виконує такі функції: 
навчальну, діагностичну, оціночну, стимулюючу, розвиваючу. 
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Зазвичай можна виділити такі три варіанти організації даного 
виду контролю: 

1) виконання завдання на фізичних носіях (зошити або 
прості аркуші) і відправка його викладачеві на перевірку у 
вигляді фото; 

2) використання неспеціалізованого ПЗ для відправки, 
виконання та перевірки; 

3) робота з вузько-направленими сервісами, які 
автоматизують більшість процесів у проведенні тестування. 

Перший варіант має сенс використовувати тільки як 
проміжний етап при переході до другого або третього, тому що 
запозичення підходів, що використовуються при очному 
навчанні, зводить нанівець привілеї дистанційного. 

Другий варіант має наступні переваги: 
– економія коштів на друк матеріалів, необхідних для 

здійснення контролю; 
– можливість швидко редагувати існуючи матеріали і 

одразу їх використовувати; 
– ліквідація потреби зберігати велику кількість фізичних 

носіїв; 
– можливість вести статистику результатів тестувань. 
Але цей варіант має і недоліки, тому що процеси 

відправки, перевірки, обчислення балів та створення самих 
тестів повинні бути автоматизованими, адже вони мають 
спільну структуру та алгоритм дій, які не вимагають від 
викладача персонального підходу до кожного. Тому 
використання ПЗ, що не створювалося під такі задачі, є 
ірраціональним рішенням і має бути замінено, при можливості, 
на третій варіант з описаних підходів. 

Також необхідно зазначити, що сучасні тенденції у 
викладацькій діяльності говорять про необхідність отримувати 
зворотній зв‘язок від здобувачів вищої освіти під час 
проведення лекцій для кращого розуміння їх зацікавленості. Для 
таких цілей в нагоді буде можливість підготувати міні тест за 
певною темою і проводити його під час заняття. Це допоможе 
підтримувати залученість студентів під час заняття на більш 
довгому проміжку часу. 
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Використання спеціалізованих сервісів для тестування є 
найбільш оптимальним підходом до контролю знань та вмінь 
суб‘єкта навчання, тому що викладачеві необхідно тільки один 
раз на початку зробити всі необхідні налаштування, заповнити 
базу даних і можна проводити тестування з мінімальними 
фінансовими та часовими витратами, планувати проведення 
самих тестів та вести більш зручну комунікацію зі здобувачами 
вищої освіти за допомогою використання сучасних 
комп‘ютерних технологій. 
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Сучасне інформаційне суспільство характеризується 
варіативністю надання освітніх послуг в контексті вибору 
технологій здійснення навчання. Викладач має змогу 
комбінувати різні підходи до надання інформації здобувачу 
освіти, а також визначати ту дидактичну технологію, яка буде 
найефективнішою у процесі формування компетентностей 
студентів та набуття ними необхідних результатів навчання. На 
даний час, в умовах пандемії Covid-19, усі технологічні освітні 
рішення педагогів напрямлені саме на активне застосування в 
процесі підготовки майбутніх фахівців засобів інформаційних 
технологій. Не оминуло це і сферу інклюзивної освіти, де 
застосування сучасних освітніх технологій є запорукою якісної 
фахової підготовки здобувача освіти з вадами зору.  

У процесі супроводу навчальної діяльності людей з вадами 
зору досить часто педагогами застосовуються так звані 
адаптивні технології, які охоплюють як апаратні, так і 
програмні засоби підготовки майбутнього фахівця та 
використання яких дозволяє спростити доступ користувача до 
різних соціальних послуг, незалежно від їх індивідуальних 
особливостей [2]. Окремою підгрупою адаптивних технологій 
закордонні дослідники виокремлюють асистивні технології (від 
англ. assistive – допоміжний). У загальному значенні це 
технології, застосування яких забезпечує підтримку окремих 
видів діяльності для осіб з особливими потребами [1]. Асистивні 

mailto:kabak.volyn@gmail.com
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технології (АсТ) мають широкий спектр інструментів, стратегій 
та послуг, що відповідають індивідуальним потребам, 
можливостям і завданням людини для всебічного розвитку і 
повноцінної інклюзії. У результаті педагогічно доцільного 
впровадження АсТ в освітній процес інклюзивних груп 
здобувачі освіти з‘являються можливості виконувати навчальні 
завдання з більшим ступенем незалежності, докладаючи менше 
зайвих зусиль [1].  

Серед основних вимог до асистивних технологій, що 
сприятимуть персоніфікації дидактичної діяльності здобувача 
освіти, варто відзначити: 

- відповідність потребам користувачів;  
- доступна вартість та легкість придбання;  
- простота використання. 
Розглянемо приклади асистивних технологій, які 

використовуються в інклюзивному навчанні людей з 
особливими освітніми потребами. 

JAWS for Windows – програма доступу до екрану ОС 
Windows, розроблена для користувачів комп‘ютерів, чия втрата 
зору не дозволяє їм бачити вміст екрану і користуватися 
мишкою (рис. 1). 

  
Рисунок 1 – JAWS for Window 

 

JAWS надає мовний і тактильний інтерфейс за 
допомогою брайлівського монітору для найпопулярніших 
комп‘ютерних програм на ПК. Фактично, програма дозволяє 
повністю сліпій людині, після отримання певних навичок, 
виконувати будь-які дії на ПК крім роботи з графікою і відео, 
що вимагає візуального контролю здобувача освіти [4]. Дана 
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програма дозволяє у процесі здійснення дидактичної діяльності 
досліджувати та зчитувати інформацію навіть з неадаптованих 
web-сторінок, що досить важливо для осіб з вадами зору, які 
бажають отримати якнайшвидше потрібну та достовірну 
інформацію. Адже за відсутності нової адаптованої до потреб 
інклюзивної людини літератури, лише глобальна мережа, на наш 
погляд, є основним місцем для отримання найсучасніших знань. 

TalkBack – це програма читання інформації з екрану, 
розроблена корпорацією Google для пристроїв Android (рис. 2). 
Завдяки озвученню тексту і дій можна користуватися Android-
пристроєм не дивлячись на екран [5]. 

  
Рисунок 2 – Додаток TalkBack 

 

Будь який користувач має можливість попрацювати з 
даним додатком. Зокрема, для того, щоб увімкнути TalkBack в 
налаштуваннях пристрою: 

o відкрийте програму «Налаштування»  ; 
o натисніть Спеціальні можливості, а потім TalkBack; 
o виберіть Використовувати TalkBack; 
o натисніть ОК в діалоговому вікні підтвердження. 
Даний додаток зручно використовувати здобувачам освіти 

в повсякденному побуті (в транспорті, на природі, в закладах 
освіти, харчування тощо), адже завдяки ньому користувач з 
вадами зору має повноцінний доступ до усіх Google-сервісів 
мобільного пристрою, які, в свою чергу, забезпечують його 
комплексом засобів та технологічних рішень для соціальної 
адаптації в сучасному середовищі. 

Наступний додаток для людей з вадами зору, розроблений 
компанією Google – Lookout дозволяє дізнаватися про об‘єкти, 
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які нас оточують. У режимі реального часу він називає те, що 
«бачить» через камеру телефону (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Додаток Lookout 

 

Завдяки напрацюванням розробників додатку в галузі 
штучного інтелекту, Lookout вміє зчитувати об‘єкти, текст, 
знаки, штрих-коди та гроші. Для забезпечення адаптації людей з 
вадами зору в освітньому середовищі Lookout має режими 
дослідження та читання [2]. В основному режимі (дослідження) 
він використовує дані з камери для розпізнавання об‘єктів перед 
пристроєм у реальному часі. Він вміє називати об‘єкти, 
подавати звукові та піктографічні сигнали про них, а також 
вказувати до них напрямок. У режимі зчитування тексту він 
розпізнає не об‘єкти, а текст на них і відразу ж його озвучує. 
Користувач з вадами зору може налаштувати, наскільки 
детально алгоритми описуватимуть об‘єкти в кадрі. Загалом 
Lookout використовує комп‘ютерне бачення, щоб допомогти 
людям з інклюзією отримати інформацію про навколишній світ. 
Здійснювати керування додатком можна також за допомогою 
жестів на сканері відбитків пальців. 

Програма невізуального доступу до робочого столу 
комп‘ютера NVDA працює за рахунок мовного оповіщення 
користувача про об‘єкти на робочому столі, вікна, дії і процеси. 
Програма екранного доступу до ПК є найпотужнішим 
інструментом для людей з проблемами зору, ключем до 
повноцінної освіти, роботи та дозвілля, отримання 
різнопланової інформації та спілкування. Новини з Інтернет і 



19 
 

онлайн-платежі через Приват24, замовлення квитків і покупки в 
інтернет-магазинах – все це доступно для повністю сліпих 
людей [3].  

Для забезпечення потреб здобувачів освіти з вадами зору 
NVDA пропонує широкий спектр засобів екранного доступу до 
ресурсів ОС Windows, а також можливість конвертування тексту 
в шрифт Брайля у випадку, якщо користувач комп‘ютера має 
дисплей Брайля. Дана програма набуває все більшої 
популярності завдяки її безкоштовності та чіткого забезпечення 
оновлення усіх компонентів, які сприяють комфортній роботі 
користувача та використання програмного середовища як в 
цілях навчання, так і в подальшій професійній діяльності. 

Отже, використання асистивних технологій в 
інклюзивному навчанні людей з вадами зору сприяє їх соціальній 
адаптації в сучасному інформаційному суспільстві, є засобом для 
забезпечення технічного супроводу та отримання ними якісних 
освітніх послуг, що, в свою чергу, є передумовою для успішного 
здобуття ними фаху та подальшого працевлаштування. 
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Цифрова трансформація дедалі глибше проникає у різні 

сфери суспільного життя України, охопивши провідні галузі 

країни – політику, культуру, професійну діяльність, 

спілкування, побут. З‘явився новий центральний орган 

виконавчої влади – Міністерство цифрової трансформації 

України, а в інших міністерствах почали призначати заступників 

з питань цифрової трансформації, цифровізації тощо. 

Йдеться про цифрову модернізацію суспільства, яка 

передбачає розширення цифрової грамотності громадян; 

розвиток когнітивних можливостей «віртуальних» 

університетів, науково-культурних закладів; цифрові зміни й 

кореляції навчально-освітнього процесу та цифрова 

модернізація всієї педагогічної науки; популяризація культурно-

гуманітарної ідеї про необхідність пожиттєвої освіти, зокрема за 

допомогою цифрового контенту [2]. 

Особливість цифрової трансформації є створення 

відкритого інформаційного суспільства, яке потребує надійної 

системи безпеки. Поряд з позитивними зрушеннями, розвиток 

цифрового світу зумовив виникнення нових небезпек, 

пов‘язаних з швидким доступом до інформації. Актуалізувались 

питання кібербезпеки, формування системи захисту 

інформаційного простору, соціальної безпеки. 
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Функціонування та розвиток соціальної сфери неможливий 

без обміну інформацією. Інформаційне суспільство вимагає 

тотальної цифровізації всіх суспільних процесів. «Цифрова 

грамотність», «цифрова компетентність», «цифровий інтелект» 

– терміни, які сьогодні стосується не лише фахівців, зайнятих у 

світі інформаційних технологій, а є необхідними компетенціями 

працівників різних галузей життєдіяльності, в тому числі 

соціальної сфери.  

У вересні 2020 р. Міністерство соціальної політики 

презентувало Стратегію цифрової трансформації соціальної 

сфери, в рамках якої до 2022 р. планується створення єдиного 

соціального веб-ресурсу на порталі «Дія», запровадження 

єдиного реєстру одержувачів соціальної допомоги, створення 

єдиного соціального казначейства та архів соціальної сфери. 

Необхідність розроблення та реалізації Стратегії 

пояснюється відсутністю єдиного інформаційного середовища, 

зокрема єдиного обліку одержувачів соціальної підтримки, та 

системи їх верифікації; відсутністю єдиної системи управління 

видатками на соціальний захист населення, їх розподілу та 

контролю за їх цільовим використанням; складністю процедури 

звернення за соціальною підтримкою, низьким рівнем сервісу та 

корупційними ризиками; значною кількістю звернень громадян, 

які не є автоматизованими, дублюють один одного або є 

зайвими; відсутністю ефективної системи моніторингу та 

контролю зазначених процесів; бюрократичним апаратом і 

невиправданими адміністративними витратами на утримання 

інституцій соціального захисту. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 

жовтня 2020 р. було схвалено Стратегію цифрової 

трансформації соціальної сфери [3]. Стратегія визначає напрями 

та завдання комплексної цифрової трансформації всіх 

компонентів системи соціального захисту населення на основі 

єдиних підходів, стандартів і технологій. Відзначено, що на 

сьогодні процеси інформатизації в інституціях соціального 

захисту населення відбуваються здебільшого некоординовано та 
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з різними рівнями ефективності. Наявні або ті, що створюються, 

інформаційні системи (наприклад, Єдина інформаційно-

аналітична система управління соціальною підтримкою 

населення України (E-SOCIAL) лише секторально та/або 

частково забезпечують автоматизацію процесів у соціальній 

сфері. При цьому соціальна сфера загалом не є цілісним 

об‘єктом цифровізації. 

Документ дає уточнення та роз‘яснення термінів 

«соціальна сфера», «соціальний захист», «інституції соціального 

захисту». Зокрема, термін «соціальна сфера» включає 

«сукупність управлінських та організаційних інституцій 

(органів, установ, організацій, закладів), які забезпечують 

підвищення рівня життя і надання громадянам всіх видів 

соціальної підтримки та діяльність яких визначається 

відповідними законодавчими актами і фінансується за рахунок 

джерел, не заборонених законодавством» [2]. 

14 квітня 2021р. Уряд затвердив Положення про Єдину 

інформаційну систему соціальної сфери [4]. Положення про 

систему окреслює всі аспекти створення та функціонування 

єдиного інформаційного середовища у соціальній сфері. 

Зокрема, визначено структуру, функціонал та джерела 

наповнення відомостями та даними системи, регламентовано 

порядок її адміністрування, інформаційної взаємодії з іншими 

державними інформаційними системами та реєстрами. 

Врегульовано питання захисту інформації, насамперед, 

персональних даних, а також питання захисту інтересів держави 

в процесі створення та функціонування системи. Таким чином 

створюється належне правове підґрунтя для забезпечення 

процесу цифровізації соціальної сфери. 

Основними напрямами впровадження Єдиної 

інформаційної системи соціальної сфери є: створення в Україні 

Єдиного соціального реєстру, в якому зібрана інформація про 

всіх отримувачів соціальних виплат, пільг та будь-яких інших 

видів соціальної підтримки. Завдяки Реєстру практично 

унеможливлюються будь-які зловживання при наданні 
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громадянам соціального захисту, соціальні видатки держави 

стають цілком прозорими і контрольованими.  

Положенням передбачена повна автоматизація усіх 

ділових процесів, пов‘язаних із наданням будь-яких видів 

соціальної підтримки. Це означає, що у соціальній сфері не 

лишається місця помилкам через так званий „людський фактор‖ 

та нівелюються корупційні ризики. Крім того, система 

дозволить перехід соціальної сфери на електронний 

документообіг. У цифровий формат будуть переведені усі наявні 

паперові документи, що використовуються для надання 

соціального захисту. Для цього в системі створюється 

спеціальна підсистема ретроконверсії, завдяки якій в електронну 

форму будуть переведені архіви соціальних інституцій. 

Запровадженням закону про Єдину інформаційну систему 

соціальної сфери уряд та Мінсоцполітики очікують спрощення і 

скорочення у часі процесу отримання соціальних виплат та 

послуг для громадян, вирішення багатьох соціальних питань 

шляхом доступу до комп‘ютерної мережі. 

Отже, для забезпечення європейських стандартів 

функціонування інститутів соціального захисту, надання послуг 

соціального характеру та фінансової стабільності держави 

необхідна цифровізація соціальної сфери, формування цифрової 

культури та цифрової компетентності фахівців.  
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Постановка проблеми. Якщо проаналізувати типову 
шкільну навчальну програму з інформатики, рівень стандарту, 
на основі якої педагоги складають робочу програму в школі та 
фахових коледжах, то ми побачимо, що вивчення технологій 
створення сайтів передбачено в базовому модулі в темі  (розділі) 
«Мультимедійні та  гіпертекстові документи». На базовий 
модуль відводиться лише 35 годин. І це при тому, що він 
містить чотири обов‘язкових для вивчення теми (розділи). Якщо 
поділити пропорційно, то на вивчення кожної теми буде 
відведено 9 годин. [5] 

Логічно, що за такої кількісті навчальних годин, не можна 
навчити створювати учнів (студентів) професійні сайти. Адже 
потрібно повторити основи HTML, CSS, вивчити хоча б одну з 
провідних систему керуванням вмістом сайту (CMS). Тому ми 
вважаємо, що для поглибленого вивчення технологій створення 
сайтів необхідно використати години з варіативного модуля 
«Веб-технології» типової навчальної програми. 

Вивчення однієї з провідних систем керуванням вмістом 
сайту, дозволить учням (студентам) суттєво підвищити свій 
рівень навичок зі створення повноцінних сайтів. 

Мета дослідження. Технології створення професійних 
сайтів за допомогою CMS в школі та фахових коледжах. 

Результати дослідження. Drupal – це програмне 
забезпечення для управління контентом сайту. Він 
використовується для створення багатьох веб-сайтів та програм. 
Дана CMS має чудові стандартні функції, такі як легка 
авторизація, надійна продуктивність та чудова безпека. Його 
відрізняє від інших систем гнучкість. Модульність є одним із 
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основних принципів. Інструменти надані системою допоможуть 
створити універсальний, структурований вміст, який потребує 
динамічний веб-процес. Найновіша восьма версія даної системи.  

Теми (шаблони) дозволяють налаштувати зовнішній 
вигляд вашого вмісту. Є можливість використання готових 
дистрибутивів, підключивши та інтегрувавши компоненти, 
можна покращити основні можливості Drupal. Інше програмне 
забезпечення для керування вмістом сайту не є таким потужним 
та масштабованим. 

Проект Drupal – це програмне забезпечення з відкритим 
кодом. Будь-хто може завантажувати, використовувати, 
працювати та ділитися ним з іншими. Система побудована на 
таких принципах, як співпраця, глобалізм та інновації. Він 
поширюється за умовами «Загальної публічної ліцензії GNU 
(GPL)». Спільнота є однією з найбільших спільнот у світі з 
відкритим кодом. Працюють разом понад одного мільйона 
розробників, дизайнерів, тренерів, стратегів, координаторів, 
редакторів та спонсорів, які будують CMS, надають підтримку, 
створюють документацію, обмінюємося можливостями мережі 
тощо. Спільна відданість духу відкритих джерел підштовхує 
проект вперед.  

Drupal – це провідна платформа в Сполучених Штатах, 
Великій Британії, Франції та багатьох інших країнах. На даній 
платформі розроблені сайти медіа-компанії такої як BBC, NBC і 
MTV UK, сайти організацій та університетів Amnesty 
International та Оксфордський університет. Ознайомитися з 
прикладами сайтів або переглянути список організацій з 
профілями можна на офіційному сайті спільноти Drupal.org. 

Щоб побудувати проект з Drupal необхідно:  
- Розпочати з огляду роботи з Drupal та ознайомитися з 

його технічними вимогами.  
- Перевірити попередньо встановлений дистрибутив, або 

завантажити ядро Drupal.  
- Можна розширити і покращити свою роботу з модулями, 

темами та перекладами. Можливості нескінченні. [3] 
Drupal обирають для створення освітніх сайтів в США та 

Великій Британії тому, що: 
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1) Це CMS з відкритим вихідним кодом для створення 
цифрового досвіду, який допомагає працювати зі студентів, 
працівниками факультету та випускниками. 

2) Гнучкість. Можна побудувати широкий спектр рішень 
від веб-сайтів навчальних закладів, програмних оболонок, блогів 
з науковими публікаціями до інтернет-магазинів тощо. 

3) Масштабованість. Багатофункціональність дозволяє 
централізовано управляти та контролювати бренд, одночасно 
забезпечуючи незалежність вмісту у кожному відділенні. 

4) Безпека – дозволяє захистити дані студентів та 
факультетів за допомогою платформи, побудованої на 
передових методах безпеки. [1] 

От так описують переваги Drupal колеги з Оксфордського 
університету з Великої Британії: 

«Звичайно, що пріоритет №1 був відкритий вихідний код. 
Наша попередня CMS була платною і закінчила своє життя, 
тому Open Source виглядав як розумніший варіант. Інші 
запатентовані варіанти CMS, як правило, були дуже дорогими 
для встановлення, і тоді вони понесли б постійні витрати на 
обслуговування, так що Open Source мав фінансовий сенс. 

Всесвітня спільнота розробників також була привабливою 
активністю. Робота спільноти з новими розробками та створення 
нових модулів – це набагато швидше, ніж розробка власних 
скриптів. 

Застосування відкритих вихідних кодів означає, що ми не 
пов'язані тільки з роботою з однією компанією веб-розробки та 
покращують набір власного веб-розробника. 

Інші відділи та підрозділи в Оксфорді вже 
використовували Drupal, щоб мати можливість навчитися на 
досвіді та співпрацювати в майбутньому. 

Через декілька років без проведення капітального ремонту, 
веб-сайт університету Оксфорда потребував оновлення, щоб 
привести його у відповідність до поточних тенденцій дизайну та 
використання, включаючи збільшення використання мобільних 
та планшетних пристроїв. Проект розпочався як "оновлення", 
однак команда проекту прагнула якнайкраще вдосконалювати 
сайт, включаючи абсолютно новий дизайн,  абсолютно новий 
набір шаблонів та нову платформу Drupal 7. 
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Зміст залишився в основному однаковий. Передовсім, 
користувальницький досвід, можливості автоматичної міграції 
були обмежені через необхідність оновленого вмісту, розмітки 
та зображення. 

Часові рамки для створення контенту та запуску сайту 
також повинні були відповідати календарям університету – 
одночасно змінити зміст курсу для наступного етапу вступу 
студентів в двох системах управління контентом просто не було 
варіантом.» [4] 

Проаналізувавши вивчений досвід, ми вважаємо, що 
сучасні учні (студенти) повинні володіти компетенціями 
взаємодії з провідними CMS. Аргументів можна навести безліч: 
для того, щоб створити персональний сайт і розповісти про себе 
як дизайнера, копірайтера або фотографа, створити сайт школи 
або університету, відкрити свій проект, інтернет-магазин. Для 
майбутнього редактора і контент-менеджера важливі навики 
роботи з адміністративною частиною. [2] 

Вважаємо, що вивченню сучасних CMS необхідно відвести 
більше навчальних годин з варіативного модулю, або вивчати 
під час факультативного або профільного курсу в школі, 
коледжах та університетах. 

Ситуація така, що передові знання з веб-розробки, можна 
частіше здобути не з підручників, а з тематичних форумів та 
блогів. Про рівень викладання інформаційно-комунікаційних 
технологій та про підготовку програмістів у освітньому закладі 
часто можна судити також за рівнем виконання офіційного 
сайту. 

В межах нашого дослідження даної системи керування 
вмістом, ми розробили практичний посібник «Практикум з 
інформатики. Мистецтво створення сайтів: CMS Drupal». 
Посібник містить розгорнуті авторські конспекти практичних 
занять з вибіркового модулю «Веб-технології» загальноосвітньої 
дисципліни «Інформатика». Розроблені завдання спрямовані на 
формування в учнів та студентів навичок створення 
повноцінних сайтів за допомогою систем керування вмістом 
Drupal 8. [6] 

В навчальному посібнику розглянуто вісім основних тем 
роботи з СMS Drupal. Виконавши практичні роботи з посібника, 
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ви навчитеся встановлювати сайт на Drupal 8, змінювати тему 
оформлення, налаштовувати розділи за допомогою таксономії, 
створювати нові типи матеріалів, переконаєтеся, що 
наповнювати сайт інформацією дуже просто. Одна з тем 
присвячена модулю Views та створенню веб-форм. 

Ми переконані, що вивчення даного матеріалу дозволить 
зацікавити студентів до веб-розробки, допоможе їм створити 
повноцінні веб-сайти та буде фундаментом в набутті нових 
знань зі створення повноцінних веб-ресурсів 

Висновки. Отже, ініціативні, обізнані з новими веб-
технологіями педагоги: від викладача університету, коледжу до 
вчителя інформатики в школі, можуть суттєво підвищити рівень 
інформаційної культури в навчальних закладах та й в громаді в 
цілому. Адже світ змінюють не комп‘ютери, а вчителі, які 
опановують нові технології та вчать передовому досвіду інших. 
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У сучасному суспільстві, яке стрімко розвивається, 
відбувається швидке накопичення й постійне оновлення 
інформації. За таких умов неможливо навчити людину на все 
життя, необхідно закласти в ній інтерес і прагнення до 
оновлення знань, навчити її вчитися. 

Від якості пропонованої вищої освіти безпосередньо 
залежить успішність окремої людини і в цілому позитивний 
розвиток усього суспільства. 

Сьогодні рівень та якість підготовки фахівців (майбутніх 
інженерівпедагогів) стає найважливішим чинником та 
необхідною передумовою ефективного вирішення завдань 
розвитку економіки України. Сучасні соціально-політичні 
умови потребують працівника ―нового типу‖ – професійно і 
соціально мобільного. На сьогодні новою стратегією підготовки 
конкурентоспроможного фахівця, здатного самостійно 
отримувати знання і застосовувати способи виконання 
професійної діяльності в умовах ринку праці, а одним із 
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способів виконання вимог, ми пропонуємо враховувати 
соціально психологічний ресурсний потенціал у підготовці 
інженерів педагогів. 

Таким чином, підготовка сучасного інженера-педагога 
полягає в тому, щоб сприяти формуванню мислячої людини, 
здатної орієнтуватися в складних ситуаціях, яка вміє швидко 
приймати правильні рішення, тобто сформувати мобільного 
фахівця. 

Отже, у підготовці майбутніх інженерів-педагогів ми 
пропонуємо велику увагу приділяти саме особистісним 
характеристикам особистості, наприклад на  соціально-
психологічний ресурсний потенціал.  

Соціально-психологічний ресурсний потенціал інженера-
педагога є не сукупністю розрізнених характеристик, а є 
системним явищем, що охоплює набір індивідуально-
психологічних складових, які є основою психологічного 
здоров‘я особи. До основних складових соціально-
психологічного ресурсного потенціалу особистості належать 
такі, як лояльність що є комплексним утворенням, яке впливає 
на вміння цілеспрямовано діяти, реалізовувати задумане і 
протистояти впливу, зберігаючи психологічне здоров‘я та 
життєстійкість, як складова, що забезпечує кореляцію між 
успішністю та задоволеністю діяльністю, автономією та 
свободою прийняття рішень.  

Особистісна автономія, самоефективність суб'єктивна 
вітальність, толерантність до невизначеності та рефлексивність 
є складовими особистісного потенціалу професійного 
зростання.  

Копінг-стратегії як спосіб подолання стресової ситуації, 
характеризують когнітивні, емоційні та поведінкові стратегії. 

Соціально-психологічний ресурсний потенціал, як 
сукупність розрізнених характеристик не є вродженою 
системою, а результатом формування та розвитку. З іншого 
боку, ресурсний потенціал особи є гіпотетичним конструктом і 
не може бути мови про прямий вплив на нього. 

Основними складовими соціальнопсихологічного 
потенціалу інженерів-педагогів є показники рівня їх 
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особистісного та професійного росту (професійно-
кваліфікаційні, інформаційно-пізнавальні, організаційно-
комунікативні, духовно-моральні, репродуктивні), а також 
фундаментальні архетипи індивідуальності, в основі яких є 
складові "первинного розуму" особи (самозбереження, 
альтруїзм, лідерство, свобода, збереження гідності, 
агресивність).  

Фундаментальні архетипи індивідуальності особи 
об‘єднується у сім типів – егофільний, генофільний, 
альтруїстичний, дослідницький, домінантний, лібертофільний та 
дигнитофільний, кожний з яких є передумовою успішності у 
певній сфері професійної діяльності.  

. Ресурсний потенціал є основним і найважливішим 
джерелом розвитку та успіху професійної діяльності інженерів-
педагогів. 

 Ресурсний кадровий потенціал– це сукупність 
усвідомлено продукуючих суб‘єктів глобального суспільства, 
що створили, реалізують чи будуть формувати свій потенціал у 
процесі цивілізаційного розвитку. 

Отже, знання психологічної структури особистості в 
системі підготовки інженерів-педагогів,  розуміння механізмів її 
функціонування і особливостей прояву в поєднанні з вимогами 
професійної діяльності, психології професій та схильності до неї 
є одним з важних умов ефективності при підготовні майбутніх 
педагогів У цьому випадку не тільки створюються умови для 
розуміння та ефективного використання ресурсного потенціалу , 
а й для ефективного управління їх спільною професійною 
діяльністю. 

Сучасна система професійної освіти, в якій 
здійснюватимуть свою професійну діяльність майбутні 
інженери-педагоги, відчуває значну потребу у 
висококваліфікованих кадрах, які рівною мірою повинні 
володіти як психолого-педагогічними знаннями, уміннями і 
навичками. Однак молоді фахівці віддають перевагу 
професійній реалізації в обраних сферах виробництва. Науковці 
пов‘язують це з низьким рівнем сформованості та не врахування 
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індивідуальних особливостей, педагогічної компетентності у 
майбутніх інженерів-педагогів. 
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Питанням відбору змісту освіти в педагогіці приділяється 
значна увага. За останні роки опубліковано монографії [1; 2; 4], 
що закладають наукові основи такого складного і непростого у 
всіх відношеннях процесу. Автори цих робіт спрямували свої 
зусилля на пошук єдиної логічної основи формування змісту 
освіти незалежно від його специфіки в освітніх закладах (школи, 
ліцеї, професійно-технічні заклади, ЗВО), але при цьому вони 
вибудовують власну теорію на матеріалі загальної середньої 
освіти.  Природньо, що для ЗВО пропоновані підходи і 
принципи відбору є малопридатними. На практиці формування 
змісту вищої освіти здійснюється гранично просто,  а саме: 
відбір навчальних дисциплін проводиться з урахуванням 
минулого досвіду складання навчальних планів споріднених 
ЗВО з незначною корекцією на їх специфіку.  В процесі 
визначення обсягу навчальної дисципліни враховуються 
традиції, а також особиста точка зору укладачів.  Подібна 
процедура відбору змісту створює всі умови для прояву 
волюнтаризму, місництва, прийняття стереотипних і нерідко 
неефективних рішень.  При цьому, ми часто йдемо формально 
«від досягнутого»,  допускаючи помилки і неточності. Так, у 
навчальний план педагогічних ЗВО були включені педагогіка, 
психологія та інші навчальні дисципліни без орієнтації їх 
змістового наповнення на конкретного фахівця. Така практика 
складання навчальних планів не потребує ні наукової основи, ні 
підготовки фахівців для такого виду діяльності.   

У чому ми бачимо суттєві недоліки сформованої практики 
відбору змісту? 

По-перше, під час відбору змісту підготовки інженера-
педагога в якості джерел беруться готові науки, і тоді для 
укладачів реальною стає проблема – лиш би нічого не забути.  
Негативні наслідки такого підходу позначаються в змішуванні 
функцій науки і навчальної дисципліни, у перетворенні 
останньої в адаптивний курс науки і реальної діяльності 
майбутніх інженерів-педагогів. 

По-друге, у процесі визначення навчальних дисциплін 
переважає сумарний підхід без виділення 
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системоутворювальних, тем, проблем тощо. З одного боку, це 
полегшує заміну навчальних дисциплін і створює можливі 
варіації в період їх вивчення. З іншого – значно ускладнює 
міжпредметні зв‘язки і формування цілісного інтегративного 
знання про предмет і об‘єкт праці у випускників педагогічних 
ЗВО. Інколи спостерігаємо викривлене представлення про 
характер діяльності інженерно-педагогічного фахівця, про роль 
знання в його професійній діяльності, зміщуються орієнтації і 
виникає боротьба мотивів. Сумарний підхід дозволяє локально 
розглядати зміст кожної навчальної дисципліни, незважаючи на 
її зв‘язок з іншими дисциплінами. 

По-третє, формування змісту жодним чином не пов‘язано з 
особливостями його функціонування в практичній площині. З 
огляду на це виникає низка запитань:  Які знання потрібно дати 
майбутньому інженеру-педагогу на основних етапах його 
професійного становлення: для навчальної практики, 
стажування, самостійної роботи після закінчення ЗВО?  Яким 
повинен бути зміст за складом теоретичних знань, навичок і 
вмінь?  Як впроваджувати цей зміст в практичну діяльність 
здобувачу вищої освіти? На ці та ряд інших запитань можна 
відповісти виходячи із закономірностей функціонування змісту 
освіти в практичній діяльності педагога в професійно-технічних 
навчальних закладах. 

Подальша розробка наукових основ змісту 
університетської освіти повинна включати в себе знаходження 
способів ліквідації зазначених вище недоліків.  Зупинимося на 
головному, з нашої точки зору, і принципово важливому 
чиннику відбору змісту освіти інженера-педагога, а саме на 
особисто-діяльнісному підході. 

Особистісно-діяльнісний підхід формування змісту освіти 
(в іншій модифікації) розглядався В. Ледньовим, який виділяв 
структуру діяльності особистості і відповідно її зміст [2]. Ми 
продовжимо розвиток його ідей на матеріалі інженерно-
педагогічної підготовки.  Основна частина дисциплін 
перенесена в навчальні плани з досвіду двох ЗВО: технічного 
(Криворізький технічний національний університет) і 
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педагогічного (Криворізький державний педагогічний 
університет).  Сумарно зведені навчальні дисципліни («Нарисна 
геометрія», «Проєктування САПР об‘єктів готельно-
ресторанного господарства» та ін.) не є цілісними і не дають в 
результаті засвоєння необхідної інтеграції двох видів освіти, що 
існують окремо.  Виникає питання: а що, власне нового можна 
отримати, якщо інженерно-педагогічна освіта є лише 
педагогічною, де замість фізики, хімії, історії представлена 
система педагогічних знань. На сьогоднішній день досвід 
інтеграції педагогічних і технічних знань накопичено значний. 

Ті, що задались таким питанням забувають про існування 
специфіки функціонування педагогічного знання в різних 
предметних середовищах і видах діяльності.  Таку специфіку в 
педагогічних ЗВО не завжди можна виявити.  Зустрічаються 
випадки, коли педагогічні ЗВО так і не досягли інтеграції 
педагогічного знання з предметним, так що запозичувати з 
їхнього досвіду нічого. 

Спробуємо підійти до вирішення питання з іншого боку – з 
класифікації навчальних дисциплін. 

Класифікація навчальних дисциплін у ЗВО спирається на 
існуючий та умовно прийнятий класифікатор наук.  Ці проблеми 
відносяться до розряду методологічних, що мають велике 
практичне значення. Зокрема, встановлено, що прийняті 
класифікатори істотно впливають на розвиток самого наукового 
знання і на статус відповідних навчальних дисциплін у 
педагогічних ЗВО. Вони дають орієнтири та є методологічною 
основою для загальної характеристики наукових фактів, а звідси 
і для системи освіти навчальних дисциплін в єдиний цілісний 
процес. 

Разом із тим, класифікація навчальних дисциплін часто не 
збігається із загальнонауковою класифікацією. Будь-яка 
навчальна дисципліна співвіднесена не тільки з наукою, але і з 
практичною діяльністю, тому в навчальних планах є свого роду 
комплексні міжнаукові дисципліни, наприклад: «Вступ до 
спеціальності», «Іноземна мова», «Технічні засоби навчання», 
«Нарисна геометрія та креслення» та ін. Навчальна дисципліна, 
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за нашим поданням, є системою, що відображає специфіку 
функціонування наукового знання на практиці, функціонування 
змісту в діяльності.  Зокрема, якщо мова йде про діяльність 
інженера-педагога, то класифікатор повинен відображати не 
просто структуру його особистості і діяльності окремо, а їх 
взаємодію, взаємозв‘язок і взаємозумовленість. Таким чином, в 
основі класифікатора навчальних дисциплін повинен чільне 
місце займати особистісно-діяльнісний підхід. 

Значення класифікацій наук і навчальних дисциплін у 
розвитку освіти до кінця ще не розкрито, не всі організаційні 
функції виявлені. Особливо недостатньо зреалізовані їх 
прогностичні і критеріальні (оціночні) функції. 

Розробленням структури науки займалися, крім філософів, 
представники різних наук, у тому числі і педагогіки. У багатьох 
класифікаційних  схемах нарівні з іншими провідними науками 
враховується і педагогіка, але ставлення вчених до визначення її 
предмета неоднозначне. Однією з перших відома спроба 
Френсіса Бекона (1561-1626) виділити педагогіку як самостійну 
науку. Педагогіка Ф. Бекона була менш сучасною, оскільки він 
не включив в неї теорію виховання, залишивши останню в 
структурі філософії. Таким чином, його педагогіка потрапила в 
два різних класи: власне філософію і теорію навчання.  

Класифікація Ф. Бекона справила значний вплив на 
подальше структурування науки і визначення в ній місця 
педагогіки. Так, майже схожі погляди з цього питання висловив 
Дені Дідро (1713-1784). Починаючи з робіт Йоганна Фрідріха 
Гербарта (1776-1841) і Андре Марі Ампера (1775-1836), 
формується цілісне уявлення про цю науку. Й. Ф. Гербарт 
розширює її рамки, включаючи крім теорії навчання також 
теорію виховання і управління дітьми в процесі навчання і 
виховання.  А. Ампер теж виділяє «власне педагогіку» і 
відносить її до групи педагогічних наук (наук про дух і духовне 
життя людини), включаючи в підгрупу дидактичних наук, тобто  
наук про освіту. Так одночасно два вчених однаково визначили 
статус педагогіки в науковій системі. З їхніх праць почалось 
визнання педагогіки, як самостійної науки, а також вироблення 
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її основних характеристик. Педагогіка стала трактуватися 
переважно як наука про технології (організації) духовного життя 
людини в суспільстві. 

На основі аналізу різноманітних класифікаторів, що 
включають в себе педагогіку, дійшли висновку, що жоден із них 
не працює так однозначно, як хотілося б.  Принципи 
класифікування в них базуються на провідних функціях наук у 
суспільстві, при цьому виявляється багатофункціональність 
будь-якої науки.  

Педагогіка в останні десятиріччя зазнала значних змін.  
Нарощення знань йшло за аналогією з «великою наукою».  У 
педагогіці склалася, хоча і не в усьому, певна систематика і, як 
наслідок, багаторівневий класифікатор.  Первинний розподіл 
відбувається як виділення гілок педагогічної науки, вторинний – 
відділення в гілках галузей на основі подальшої спеціалізації 
педагогічного знання. Педагогіка з єдиної, монолітної і цілісної 
науки перетворилася в систему наук з розгалуженою мережею 
галузей і відносно самостійних теорій.  У педагогіці аналогічно, 
як у хімії, фізиці, немає і не може бути єдиного об‘єкта і 
предмета пізнання.  У ній, як і в інших розвинених науках, 
кожен напрям і галузь мають свій об‘єкт і предмет пізнання. Це 
цілком корелює з конкретно-педагогічними емпіричними 
даними, за допомогою яких вдалося встановити існування в 
педагогіці, згідно з усталеною структурою знання, стійких і  
відносно самостійних понятійно-термінологічних систем-блоків. 

Розглядаючи з цих позицій педагогіку як навчальний 
предмет, можна виявити ряд істотних недоліків побудови 
системи педагогічного знання у вигляді навчальних дисциплін.  
Основою системи є навчальна дисципліна «Загальна 
педагогіка», згідно з навчальним планом і навчальною 
програмою єдиний для всіх педагогічних ЗВО.  Спрямованість 
загальної педагогіки на конкретну спеціальність здійснюється 
поки-що науково-педагогічними працівниками на основі 
реалізації дидактичних принципів професійної направленості і 
міжпредметних зав‘язків. Оскільки професійна освіта 
вирізняється своєю специфікою, то здійснення цих принципів 
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викликає значну зміну складу і структури нормативного знання. 
Так і вийшло, що педагогіка включає в себе загальну педагогіку, 
педагогіку школи і професійну педагогіку. Замість 
диференціації педагогічного знання, згідно загальної тенденції 
розвитку даної науки, в наявності ненауковий сумарний підхід 
до формування змісту навчальної дисципліни.  Це посилює 
включення в курс історико-педагогічної частини у вигляді 
згорнутої інформації з історії педагогіки. 

Таким чином, першим і головним правилом побудови 
нового класифікатора навчальних дисциплін є виділення об‘єкта 
і предмета дійсності, з якими будуть стикатися майбутні 
інженери-педагоги в професійній діяльності. Тому під об‘єктом 
слід розуміти частину реальної дійсності, зокрема, діяльність 
інженера-педагога різних спеціалізацій і дотичні до неї 
особистісні якості. Такими можуть виступати функції інженера-
педагога в професійно-технічному навчальному закладі, засоби і 
знаряддя праці, а також об‘єкти управління (здобувачі освіти, 
педагоги).   
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Вища освіта є універсальним та гнучким соціальним 

інститутом, який у змозі впливати на зміну соціального статусу 

осіб з обмеженими можливостями [1]. Інклюзивна освіта 

означає рівний доступ до навчання осіб з особливими потребами 

з урахуванням різних освітніх потреб та індивідуальних 

можливостей. Способи реалізації доступності вищої освіти для 

зазначеної соціальної групи відрізняються в різних навчальних 

закладах, однак дотримання специфічних дидактичних 

принципів інклюзивного навчання суттєво підвищує його 

ефективність. Компенсаторна властивість нових технологій 

дозволяє особам з особливими потребами брати активну участь 

у навчальному процесі попри функціональні обмеження [2]. 

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка 

забезпечує однакове ставлення до всіх людей, виключає будь-

яку дискримінацію за фізичними ознаками, але створює 

спеціальні умови для осіб з особливими потребами. Інклюзивна 

освіта передбачає створення освітнього середовища, яке б 

відповідало потребам і можливостям кожного здобувача [3]. 

Закон Украхни «Про освіту» (2017 р.) твердить: «…інклюзивне 

навчання – система освітніх послуг, гарантованих державою, що 

базується на принципах недискримінації, врахування 

багатоманітності людини, ефективного залучення та включення 

до освітнього процесу всіх його учасників». 

У науково-педагогічній літературі з питань впровадження 

інклюзивної освіти висвітлено застосування системного, 
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особистісно зорієнтованого, компетентнісного підходів [4]. 

Дидактичні принципи розглядаються як орієнтир у визначенні 

змісту, засобів, форм, методів організації навчального процесу. 

На підставі проведеного аналізу можемо виокремити такі 

принципи організації інклюзивного навчання та шляхи їх 

впровадження у закладах вищої освіти: 

 принцип науковості (навчання на основі новітніх 

досягнень вітчизняної й зарубіжної інклюзивної освітньої 

практики, використання інноваційних засобів навчання, 

моніторинг ефективності результатів впровадження 

інклюзивного навчання);  

 принцип гуманізації навчання (визнання значущості 

особистості; повага до прав та свобод здобувача освіти; 

створення атмосфери толерантності та взаєморозуміння в межах 

навчального середовища; забезпечення особам з особливими 

освітніми потребами передбаченого законодавством України 

соціального захисту); 

 принцип доступності освітніх послуг (створення 

фізичного доступу до навчальних аудиторій та 

університетського простору для студентів з особливими 

потребами, розробка навчального контенту відповідно до потреб 

і можливостей студентів); 

 принцип системності (системний підхід до адаптування 
змісту освітніх програм, вибору форм, методів та засобів їх 

реалізації, створення комплексного навчально-методичного 

забезпечення інклюзивного навчання); 

 принцип індивідуалізації та диференціації навчання 

(надання студентові з обмеженими фізичними можливостями 

права на індивідуальну освітню траєкторію, поєднання 

дистанційних та аудиторних форм навчання, 

студентоцентрований підхід); 

 принцип розвивального контексту (використання 

інтерактивних, проблемних методів навчання, активізація 

самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів, 
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стимулювання прагнення до різностороннього саморозвитку, 

залучення до наукової роботи, активного суспільного та 

студентського життя); 

 принцип професійної спрямованості (тісний зв'язок 

навчання із майбутньою фаховою діяльністю, демонстрування 

можливості досягти професійного успіху незалежно від 

фізичних особливостей здобувача освіти). 

Успішна реалізація означених принципів сприятиме 

створенню інклюзивного навчального середовища. Це потребує 

як організаційних зусиль і фінансових капіталовкладень з боку 

адміністрації ЗВО, так і кропіткої навчально-методичної праці 

викладачів. 
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В даний час дуже стрімко вводяться інформаційно-

комунікаційні технології у викладання всіх дисциплін. Для  
викладання дисципліни «Вища математика» дуже важливим є 
момент візуалізації. Це сприяє швидшому сприйняттю та 
кращому запам‘ятовуванню інформації, а також розвитку 
просторової уяви. Використання різних технічних засобів 
навчання стало невід‘ємним засобом при проведенні занять. 
Зокрема, несподіваний карантин примусив нас використовувати 
такі методи ще більше, заміняючи традиційні дошку та крейду 
на різні програмні засоби для подачі лекційного матеріалу, 
відшліфування практичних задач, перевірки вивченого 
матеріалу. 

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 
при вивченні курсу вищої математики відкриває широкі 
можливості для удосконалення навчального процесу: пояснення 
нового матеріалу, формування практичних умінь і навичок, 
розвитку вміння самостійно працювати тощо. 

Основним педагогічними завданнями використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання є:  

– підвищення наочності навчального матеріалу та 
полегшення його сприйняття завдяки компактному і чіткому 

mailto:victortymoshchook@lutsk-ntu.com.ua
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поданню інформації (згідно статистики близько 70% молодих 
людей зорова пам‘ять є домінуючим видом пам‘яті. Також, 
сучасне покоління характеризується «кліповим мисленням», 
тобто сприйняття інформації чіткою картинкою, а не текстом); 

– розвиток творчого потенціалу студентів, їх здібностей, 
умінь експериментально-дослідницької діяльності та навиків 
самостійної роботи, підвищення мотивації навчання;  

– інтенсивність всіх рівнів навчально-виховного процесу, 
підвищення його ефективності та якості (для кожного студента 
характерна своя швидкість навчання, тобто швидкість 
сприйняття та опрацювання нової теми. Використовуючи  різні 
інформаційно-комунікаційні засоби можна підлаштуватись та 
створити індивідуальний план для кожного студента, що 
дозволить покращити якість навчального процесу); 

–  поглиблення змісту навчання з дисципліни, що 
вивчається . 

Враховуючи це, можна виділити основні типи програмних 
засобів, що спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності 
студентів при вивченні курсу вищої математики у ВНЗ за 
допомогою ІКТ.  

Лекційні демонстрації. Працюючи з цими програмами, 
лектор має можливість не просто відтворити зображення, 
показані на рисунках до задач, а й, ввівши свої числові або 
символьні дані, отримувати нові результати, що можуть 
слугувати підтвердженням того чи іншого математичного 
твердження чи теореми. Це дає можливість полегшити 
розуміння змісту математичних методів, а також дозволяє 
розширити об‘єм лекційного матеріалу. Адже мозок сучасних 
студентів налаштований на отримання знань у формі 
розважальної демонстрації, набагато швидше і легше 
сприйматиме інформацію, подану за допомогою медіа засобів.  

Динамічні моделі математичних задач. Використання та 
дослідження таких моделей різних видів задач дозволяє значно 
легше зрозуміти математичну, фізичну чи економічну суть 
математичних методів; глибше засвоїти новий матеріал, 
збагнути прикладне застосування висвітлених тем. Таким 
чином, це дозволить студенту самостійно створити алгоритм 
при розв‘язанні прикладних задач. 
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Тренажери – програми, що дозволяють відшліфувати 
навички розв‘язання елементарних задач. Оскільки, через 
постійне скорочення годин, що відводяться на вивчення вищої 
математики, складність теоретичного матеріалу, недостатню 
підготовку студентів зі школи, доводиться витрачати значний 
час на розв‘язання саме типових задач. При цьому, в міру 
одержання навичок рішення типових задач можна здійснити 
перехід до задач підвищеної складності для творчого оволодіння 
предметом. Вважаю, що такі програми доцільно 
використовувати саме для організації самостійної роботи 
студентів.  

Застосування навчальних експертних систем дозволяє 
організувати автоматизований контроль (а також самоконтроль), 
тренування, тестування, корегування результатів. Організація 
цих видів навчальної діяльності дозволяє створювати методики, 
орієнтовані на розвиток мислення, уваги; розвивати 
комунікативні здібності й ефективно формувати уміння робити 
висновки та приймати оптимальні рішення. 

Візуалізація при викладанні вищої математики є важливим 
та невід‘ємним фактором. Всі вищезгадані засоби, звичайно 
можуть і повинні доповнювати традиційний спосіб викладання 
курсу вищої математики у вузах. Але, як показав експеримент з 
дистанційним навчанням під час карантину, використання лише 
ІКТ при вивченні вищої математики не може замінити живого 
спілкування на лекції, чи на практичному занятті, коли є 
зворотній зв‘язок зі студентами у вигляді питань чи навіть 
емоцій, що срияє кращому засвоєнню поданого матеріалу.  
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Програмна інженерія є однією з галузей знань, що має 

великий попит, оскільки необхідність у розробці програмного 
забезпечення для комп‘ютерної техніки, мобільних додатків, 
сучасних веб-сайтів виникає в організаціях, установах і 
підприємствах, незалежно від форми власності та розміру 
підприємства. Професійна підготовка фахівців з програмної 
інженерії, критичний аналіз і модернізація освітніх програм, 
оновлення змісту професійної та загальної підготовки – ось 
пріоритетні напрями закладів вищої освіти, що здійснюють 
підготовку фахівців з програмної інженерії. Виші мають 
готувати таких фахівців з програмної інженерії, які будуть 
конкурентоспроможними на світовому та національному ринках 
праці, зможуть легко пристосовуватись до швидких змін у галузі 
й адаптуватись до сфери підприємства, у якому вони 
працюватимуть. 

З інженерної точки зору в програмній інженерії 
вирішуються задачі виготовлення ПП, подані як технологічні 
процеси формування вимог, проектування і супроводу продукту, 
а також перевірки операцій базового процесу на правильність 
виконання різних функціональних задач проекту та вкладання 
робіт за проектом у заданий замовником строк [2]. 

mailto:n.lishchyna@lutsk-ntu.com.ua
mailto:v.lishchyna@lutsk-ntu.com.ua


46 
 

Програми підготовки фахівців з програмної інженерії у 
світі є достатньо різноманітними. Так, світові ЗВО пропонують 
програми підготовки бакалаврів, магістрів і докторів філософії з 
програмної інженерії. Зміст і наповнення програм підготовки, 
організація самої підготовки фахівців також різняться. Так, 
програми професійної підготовки магістрів з програмної 
інженерії можуть бути управлінсько-орієнтованими або 
технічно-орієнтованими. Крім того, змістове наповнення 
програм підготовки магістрів може бути академічним, після 
засвоєння яких фахівець здобуває ступінь доктора філософії, або 
професійним – фахівця готують до професійної діяльності у 
сфері програмної інженерії з високим рівнем технічної або 
управлінської відповідальності. 

У рекомендаціях до розробки навчальних планів з 
програмної інженерії (Curriculum Guidelines for Undergraduate 
Degree Programs in Software Engineering ACM/IEEE), укладених 
комп‘ютерним товариством ACM/IEEE, наголошується на тому, 
що програмна інженерія «поєднує принципи математики та 
комп‘ютерних наук з інженерною практикою для виробництва 
матеріальних, фізичних продуктів». Рекомендації визначають 
структуру та зміст обсягу знань з програмної інженерії, 
виділяють ядро базових знань і слугують основою для освітніх 
стандартів підготовки фахівців з програмної інженерії в країнах 
світу. 

Виділяють три основних підходи до організації 
професійної підготовки бакалаврів з програмної інженерії в 
університетах. До першого типу науковці віднесли математично 
та інженерно-орієнтований підхід організації процесу навчання, 
який передбачає навчання математики та інженерних дисциплін 
на першому курсі та подальше вивчення основ програмної 
інженерії з поглибленням у теоретичні аспекти та підтримкою 
практики. 

Другим, більш поширеним підходом до організації 
підготовки є підхід, орієнтований на фундаментальні області 
знань з програмної інженерії, відповідно до рекомендацій щодо 
розробки навчальних планів з програмної інженерії ACM/IEEE. 
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При такій організації підготовки викладають фундаментальні 
області знань з програмної інженерії, включаючи технічні 
аспекти розробки програмного забезпечення, а також аспекти 
менеджменту процесу розробки.  

Третім підходом до організації професійної підготовки 
бакалаврів з програмної інженерії є контекстуалізований підхід, 
згідно з яким програмне забезпечення розглядається у 
персональних, організаційних та соціальних реаліях, а акцент 
навчання зміщується з програмного забезпечення на програмне 
забезпечення разом з інформацією, з розробки програмного 
забезпечення на його розробку та дизайн, з технічних питань на 
технічні та соціальні питання, з синтезу на синтез та аналіз. 
Результатом є розширення професійної підготовки з програмної 
інженерії з залученням мультидисциплінарного підходу.  

Висновки. При організації підготовки фахівців з інженерії 
програмного забезпечення та розробці навчальних планів 
враховується досвід закордонних університетів, міжнародних 
асоціацій з програмної інженерії, також думка незалежних 
експертів та рекомендації різних груп стейкхолдерів.  
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Аналіз освітньо-кваліфікаційних характеристик інженерів-

електриків приводить до висновку, що вивчення математичних 

дисциплін складає одну з основ фахової підготовки. Сфера 

майбутньої діяльності майбутніх інженерів-електриків включає 

в себе – широкий набір математичних знань та навичок, одна з 

яких основи факторного аналізу. До дисциплін в процесі 

вивчення яких студенти здобувають згадані компетенції 

належать – «Математичні задачі електроенергетики», 

«Програмне забезпечення задач електроенергетики», 

«Прикладні програми в електроенергетиці». Аналіз науково 

методичної літератури, вивчення роботи ВНЗ та багаторічний 

власний досвід викладання вищеназваних дисциплін майбутнім 

інженерам-електрикам дозволив зробити висновок про 

необхідність вдосконалення математичної підготовки майбутніх 

інженерів-електриків. Вважаємо, що поліпшення здобуття 

професійних знань в процесі вивчення дисциплін «Математичні 

задачі електроенергетики», «Програмне забезпечення задач 

електроенергетики», «Прикладні програми в електроенергетиці» 
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можливе лише з застосуванням новітніх технологій, зокрема 

факторного аналізу. 

Факторний аналіз виник для знаходження прихованого 

змісту декількох явищ або властивостей, що зустрічаються 

одночасно в множинах багатовимірних об‘єктів. Початком 

сучасного етапу в розвитку факторного аналізу вважають статтю 

Спірмена [5], опубліковану в 1904 році під назвою «General 

intelligence objectively determined and measured». В ній Спірмен 

доводив, що всі здібності людини пояснюються одним єдиним 

генеральним фактором. Використання ЕОМ в факторному 

аналізі дозволило розв‘язати складні та громіздкі практичні 

задачі, які виникають в його рамках. Комп'ютерна техніка 

оперативно реалізувала найважливіші алгоритми факторного 

аналізу, у тому числі етапи виділення і конструювання нових 

штучних змінних, а також процедуру обертання осей координат. 

Завдяки таким системам, як SТАТISТICА, відкрився шлях до 

нових технологій статистичної обробки даних, що максимально 

скорочує рутинні технічні процедури. Система SТАТISТICА, і її 

модуль «Факторний аналіз» орієнтовані на візуалізацію 

досліджуваної інформації за допомогою графічних засобів, коли 

користувач виконує лише творчі операції прийняття рішень в 

процесі статистичного аналізу даних. 

Дослідження професійної підготовки майбутніх інженерів-

електриків в процесі вивчення дисциплін «Математичні задачі 

електроенергетики», «Програмне забезпечення задач 

електроенергетики», «Прикладні програми в електроенергетиці» 

проводилось в декілька етапів. На першому – діагностико-

орієнтувальному етапі, завдання полягало в тому, щоб 

визначити рівні початкової готовності студентів до професійної 

підготовки. Другий етап - активно-практичний: мали на меті 

залучити студентів до активної діяльності з тим, щоб 

забезпечити їх готовність до здійснення професійної освіти, 

формуючи позитивне ставлення до цієї діяльності та прагнення 

займатися нею, переборюючи внутрішні суперечності між 

досягнутим та необхідним рівнями професійних знань, умінь і 
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навичок. Головною метою третього етапу – оціночно-

корегуючого – був аналіз отриманих результатів з наступною 

корекцією первісних рівнів готовності та досягнутих, які 

зіставлялися згідно поставленої мети. Цей етап визначав 

можливість припинення процесу формування готовності 

майбутніх інженерів-електриків до практичної діяльності.  

Під час експериментально-дослідницької роботи ми 

переконались, що процес професійної підготовки включає три 

етапи: засвоєння аналітичних знань, перетворення їх в 

переконання, набуття умінь реалізовувати знання в діяльності. 

Ефективність фахової підготовки залежить від раціонального 

здійснення кожного етапу зокрема. У процесі дослідження ми 

виявляли рівні розвитку інтересу до поповнення та засвоєння 

аналітичних знань, оцінки різних видів джерел освіти, 

формування навичок та умінь.  

Аналіз даних експерименту дає підставу для розгляду 

професійної освіти з погляду практичної діяльності студентів і 

переконує в тому, що найбільший інтерес до поповнення та 

засвоєння аналітичних знань знаходиться на середньому рівні і в 

експериментальних групах становить в середньому 43%. 

Професійна освіта має свою внутрішню структуру, яка 

залежить від специфіки предметів, професійної та пізнавальної 

діяльності студента ВНЗ. Процес пізнання студентом елементів 

майбутньої професії передбачає відбиття у свідомості 

об'єктивної дійсності у вигляді ідеального образу, якому передує 

матеріальна взаємодія з реальними об'єктами. При цьому 

основним компонентом навчально-пізнавальної діяльності в 

процесі оволодіння майбутньою професією студентом є 

мотиваційний компонент, який тісно пов'язаний з пізнавальною 

діяльністю студента та управлінням пізнавальною діяльність 

викладачем ВНЗ. 

Апробовано новий експериментальний план для 

врахування новітніх технологій у процесі професійної, 

фундаментальної та спеціальної підготовки за монопредметною 

технологією навчально-пізнавальної діяльності. Методика 
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проведення лекцій та практичних, зводилась до того, що у 

повній мірі спробувати реалізувати ті вихідні принципи, які 

закладені в концепції дослідження. 

Існуюча у вищих навчальних закладах система оцінювання 

якості підготовленого спеціаліста з використанням трибальної 

шкали вимірювання ("задовільно", "добре", "відмінно") не несе 

ніякої суттєвої інформації для роботодавця, тому в ході 

дослідження використано десятибальну систему. Серед 10 

пунктів ми виділили чотири рівні - від 0 до 1 - гранично 

низький; від 1 до 3,9 - низький; від 4 до 6,9 - середній; від 7 до 

10 - високий. За даною шкалою простежується чітка 

диференціація не тільки між рівнями, а і в середині кожного 

основного з них. Одна справа, коли студент має рівень 

підготовленості 7,1 (високий рівень) і інша справа - 9,9 (високий 

рівень), відмінність дуже суттєва. 

Десятибальна система вимірювання й оцінювання рівнів 

підготовленості спеціаліста за основними трьома напрямами є 

досить простою у використанні і надійною за метою, тому що 

більш точно і повно відображає підготовленість спеціаліста, 

динаміку розвитку його професійних рис. 

У ході пошукового дослідження для визначення 

результативності роботи студентів експериментальних груп, 

дослідження ефективності апробованого експериментального 

варіанту програми та виявлення рівня засвоєння майбутніми 

інженерами-інженерам-електриками змісту математичної 

підготовки постала необхідність насамперед визначитись з 

критеріями оцінки ефективності організації навчально-

пізнавальної діяльності студентів. 

У якості базового, комплексного критерію, який дозволяє 

оцінити підготовку студентів у сфері використання нових 

технологій і який відображає тісний взаємозв'язок знань та 

умінь студентів, навичок їх практичного використання, ми 

використали критерії системності знань та умінь, 

запропонований О.А. Абдулліною [6]. 
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Готовність студентів спеціальності до використання нових 

факторних технологій у професійній діяльності (операційний 

компонент) досліджувалась нами за такими параметрами: 

1. Розуміння завдань та змісту підготовки майбутнього 

інженера-електрика. 

Такий параметр характеризується ознаками: 

знання основних компонентів змісту підготовки 

майбутнього інженера-електрика; 

знання складу компонентів підготовки майбутнього 

інженера-електрика; 

знання інваріантності структури системи підготовки 

майбутнього інженера-електрика. 

2. Володіння уміннями та навичками технологій 

факторного аналізу. 

3. Наявність сформованих умінь та навичок з використання 

технологій факторного аналізу у професійній діяльності . 

Виділений параметр володіє такими ознаками: 

- уміння використовувати новітні технології в яких 

реалізуються схеми факторного аналізу; 

- уміння використовувати комп'ютерну техніку для 

вирішення широкого спектру завдань з використанням 

технологій факторного аналізу (дисципліни «Програмне 

забезпечення задач електроенергетики» та «Прикладні програми 

в електроенергетиці»). 

4. Наявність необхідного обсягу знань для навчання 

користувачів програмного забезпечення, в якому 

використовуються технології факторного аналізу (дисципліни 

«Програмне забезпечення задач електроенергетики» та 

«Прикладні програми в електроенергетиці»). 

Для цього параметру ми виділили такі ознаки: 

знання сучасних підходів до формування основ 

інформаційної культури користувачів; 

знання програмних продуктів та методики його 

використання. 
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У ході дослідження доведено, що реалізація технологій 

факторного аналізу вимагає адекватних комплексних 

дидактичних засобів. Цілком очевидно, що ці засоби повинні 

належати до числа складно-структурованих систем, які 

включають у якості основ технології навчання ; різні психолого-

дидактичні засоби, які сприяють інтенсифікації аспектам 

навчання. Встановлено, що умови покращення математичної 

підготовки майбутніх інженерів-електриків найтіснішим чином 

пов'язані з умовами успішного застосування технологій 

факторного аналізу. 

Досліджуючи дидактичні умови використання технологій 

факторного аналізу для покращення математичної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів нами встановлені основні 

групи факторів які позитивно або негативно впливають на 

педагогічний процес студентів технічних спеціальностей в 

розділі математичних дисциплін. Загалом наведені результати 

факторного аналізу підтверджують результати порівняльного 

аналізу в тому, що успіхи студентів експериментальних груп 

обумовлені в більшій мірі суб‘єктивними факторами 

(особливості мотивації, самоорганізації, навчальної активності і 

т. і.). Навчальні результати студентів контрольних груп, 

головним чином, залежить від внутрішніх, педагогічних 

факторів. 

Отже, проведення педагогічного експерименту привело до 

росту мотивації, самоорганізації, навчальної активності 

студентів експериментальних груп. Цей факт дозволяє зробити 

висновок про можливість покращення рівня професійної 

підготовки майбутніх інженерів-електриків шляхом вивчення 

ними основ факторного аналізу. 

Дослідження професійної підготовки майбутнього 

інженера-електрика в процесі вивчення дисциплін 

«Математичні задачі електроенергетики», «Програмне 

забезпечення задач електроенергетики» та «Прикладні програми 

в електроенергетиці».  на методологічному, теоретичному і 

практичному рівнях підтвердило концептуальне положення про 
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те, що динаміка становлення фахової освіти студентів 

спирається на принципи інноваційної діяльності, врахування 

об'єктивного співвідношення теоретичного і практичного 

аспектів у роботі вищих навчальних закладів. Реалізація 

основних положень дослідження спрямована на якісне 

перетворення існуючої практики технології управління 

навчально-пізнавальною діяльністю особистості та подальший 

розвиток теоретико-методичних засад її функціонування.  
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Розвиток ергономіки спостерігався під час Другої світової 

війни в роботах над авіаційною промисловістю США, коли  

виявилося, що  прогресивніші технічні машини, не повністю 

відповідають вимогам командування збройних сил. 

Усі мотиваційні фактори, тобто винагорода, опора на  

самореалізацію людини, а також навчання виявилося 

неефективним, тому що вони були причиною проблем 

психофізичних властивостей людини. 

Це змусило дизайнерів змінити підхід до «людина-

машина». Внесено багато суттєвих змін будівництва та 

спостерігалося значне падіння рівня аварійності. 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Вигляд блоку ергономіки 
 

Ергономіка – відносно молода наука, незважаючи на те, що 

сам термін був запропонований в 1857 р., активізацію 

досліджень можна спостерігати з другої половини 40-х років ХХ 

століття. Це міждисциплінарна та прикладна наука (рис. 2). 

ЛЮДИНА МАШИНА 

mailto:samchuk204@gmail.com
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Інтердисциплінарність ергономіки є результатом 

взаємодоповнення багатьох галузей науки, які впливають на 

команду людина-робота-середовище. 

 
Рисунок 2 – Міждисциплінарна модель ергономічних наук 

 

Група A описує сферу інтересів типових галузей технічних 

наук, вона займається адаптацією машин, обладнанням 

інфраструктурою та ресурсами транспорту, будівель та споруд, 

інтерфейсів таким чином, щоб вони були «доброзичливими» до 

людей, працівник у їхньому оточенні почувався б у безпеці, а 

робота була б ефективнішою. Ергономіка важлива для всіх 

створених машин та пристроїв, незалежно від того чи це 

верстат, трактор, комп'ютер та його програмне забезпечення. 



57 
 

За останні роки багато що змінилося з точки зору дизайну 

та естетики, раніше ніхто не приділяв особливої уваги 

зовнішньому вигляду, наприклад, інтерфейсу. Передбачалося 

робіть свою роботу, а естетика є другорядною. У наш час 

вкладається естетика все вище і вище, іноді на рівні, і навіть за 

межі функціональності.  

Група В включає область науки про людину, про її 

особливості, який вплив на неї здійснює праця. Ергономіка 

використовує цю сферу у припущеннях про корекційну та 

концептуальну ергономіку . 

До групи С входять науки, що впливають на умови праці 

та визначають життя людина і призначення промислових 

товарів. 

Це поєднання наукових дисциплін постійно змінюється, 

оскільки перед ергономікою ставляться нові виклики.  

Ергономіка – це прикладна наука, тобто вона буде 

розвиватися лише тоді, коли її принципи та рекомендації будуть 

застосовані на практиці. За словами Тадеуша Котарбінського, у 

кожній галузі науки при використанні необхідно мати 

дослідницький цикл, який відповідає на запитання: • Що 

відбувається? - діагностика.• Які причини? - після відмови.• Яка 

мета? - дизайн. • Як це буде працювати? – прогнозування. 
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Процес підготовки майбутніх фахівців з інформаційних 

технологій на бакалаврському рівні у закладах вищої освіти 
побудовано з врахуванням таких нормативно-правових актів, як 
Закон України «Про вищу освіту» (2014), закони України «Про 
Концепцію Національної програми інформатизації»(1998), «Про 
інноваційну діяльність» (2002), «Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 20072015 р.» (2007), 
«Про внесення змін до Закону України «Про Національну 
програму інформатизації» (1998), «Створення в Україні 
сприятливих умов для розвитку індустрії програмного 
забезпечення» (2012), а також освітніх стандартів в галузі знань 
12 «Інформаційні технології». 

Активний розвиток і широке впровадження технологій, 
створення та вдосконалення розмаїття технологій процесу 
розробки програмно-апаратного, системного та прикладного 
програмного забезпечення призвели до появи дуже широкого 
спектру напрямків, що, у свою чергу, вимагає наявності фахівців 
з дуже різними професійними знаннями і компетентностями.  

У Постанові Кабінету Міністрів України № 53 від 
1.02.2017 р. визначено перелік спеціальностей вітчизняної 
системи вищої ІТ-освіти [1]. Ці спеціальності наближено до тих, 
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що існують у вищій освіті Європи, США та інших розвинених 
країнах і рекомендований Computing Curricula 2005 [2].  

Існує деяке дублювання в змісті освіти спеціальностей 
галузі знань «Інформаційні технології», оскільки всі вони 
належать до однієї предметної області, розглядаючи її під 
різним кутом зору та виконуючи різні завдання.  

Аналіз освітніх програм першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальностей 122 «Комп‘ютерні науки» та 123 
«Комп‘ютерна інженерія» дає можливість визначити 
розбіжності, відмінності та унікальність підготовка ІТ фахівців. 
За основу візьмемо освітні стандарти цих спеціальностей з 
врахуванням освітньо-професійних програм, за якими 
навчаються майбутні ІТ фахівці в Національному університеті 
водного господарства та природокористування. Потрібно 
зазначити, що обов‘язкові освітні компоненти навчальних 
планів цих спеціальностей співпадають майже на п‘ятдесят 
відсотків. Однак, підхід до вивчення цих освітніх компонент 
визначають компетентності, якими повинен володіти випускник.  

Особливості цих спеціальностей згідно з освітніми 
стандартами ІТ-освіти України визначаються об‘єктами 
діяльності  та теоретичним змістом предметної області [3, 4]. 

Освітньо-професійна програма «Комп‘ютерні науки» 
першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 122 
«Комп‘ютерні науки» 2019 року, яка реалізується в 
Національному університеті водного господарства та 
природокористування, має на меті формування базових й 
професійних компетентностей бакалаврів з комп‘ютерних наук, 
які володіють фундаментальними знаннями і практичними 
навичками з комп‘ютерних наук, здатних застосовувати 
математичні основи, алгоритмічні принципи в моделюванні, 
проектуванні, розробці та супроводі інформаційних систем і 
технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід 
інтелектуальних систем аналізу та обробки даних в 
організаційних, технічних, природничих та соціально-
економічних системах. З огляду на зазначене, можна визначити 
спектр професій, за якими зможуть працювати випускники: 
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програміст прикладний, програміст системний, фахівець з 
розробки та тестування програмного забезпечення, фахівець з 
розроблення комп‘ютерних програм, інженер з програмного 
забезпечення, адміністратор системи, тощо [5]. 

Освітньо-професійна програма «Комп‘ютерна інженерія» 
першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 123 
«Комп‘ютерна інженерія» 2019 року, яка реалізується в 
Національному університеті водного господарства та 
природокористування, має на меті формування 
компетентностей, що необхідні для виконання професійних 
обов‘язків в галузі проектування, аналізу та експлуатації 
програмно-апаратного забезпечення комп‘ютерних систем 
передачі і обробки інформації та управління. ІТ фахівці з такими 
компетентностями можуть виконувати роботи по створенню, 
монтажу та експлуатації розподілених комп'ютерних систем, 
адмініструванню комп‘ютерних мереж та систем, створенню та 
експлуатація комп'ютерних пристроїв і комплексів, створенню 
прикладного та системного програмного забезпечення, 
програмно-технічному забезпеченню діяльності організації: 
комплектації телекомунікаційною технікою, інсталяції програм, 
створенню баз даних, під‘єднанню до інформаційних ресурсів 
Internet. Спектр професій, за якими зможуть працювати 
випускники, визначається згідно Національного класифікатора 
професій (ДК 003:2010):  

31 Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки 
312 Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки 
3121 Техніки-програмісти [6]. 
Дискусії щодо розбіжностей, відмінностей та унікальності 

спеціальностей галузі знань «Інформаційні технології» в Україні 
продовжуються до сьогодні. Проведений аналіз і порівняння 
освітньо-професійних програм двох популярних ІТ 
спеціальностей дає можливість зробити висновок, що різниця 
між ними полягає в завданнях, які слугуватимуть одній меті – 
підвищенню конкурентоспроможності ІТ-випускників закладів 
вищої освіти на ІТ ринку праці. ІТ-індустрії потрібні 
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компетентні фахівці, готові без додаткових витрат роботодавця 
успішно влитися в ІТ-компанію.  
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Сьогодні цифрова трансформація соціально-трудових 

відносин в українському суспільстві набуває широкого вжитку. 
На це впиває розвиток цифрових технологій у напрямку 
вдосконалення автоматизації різноманітних процесів, штучного 
інтелекту та Інтернету речей, розширення кола інноваційних 
цифрових моделей бізнесу, бурхливого поширення 
використання мобільних пристроїв у споживчий практиці, що 
змінює організаційну поведінку в середині установ різних форм 
власності та споживчу практику надання послуг 
користувачам [1].   

Розвиток цифрової трансформації потребує все більшої 
кількості фахівців, що підготовлені до широкого впровадження 
цього процесу. Тому викладацький склад ЗВО, що готує 
майбутніх IT-фахівців, повинен повністю усвідомлювати 
тенденції процесу оцифровування з метою модернізації 
навчального процесу та спрямовування змісту освітньо-
професійних програм на досягнення цього завдання.    

Передусім, для розуміння процесу цифрової трансформації 
потрібно більш точно визначити ознаки цього процесу, а саме, 
розкрити дефініцію «діджиталізація». 

Digitalization (оцифровування, діджиталізація) 
визначається як найбільш значуща технологічна тенденція, що 
змінює як сучасний бізнес, так і суспільство безпосередньо. 
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Діджиталізація все глибше входить у всі сфери діяльності 
людства – культурну, соціальну, економічну та організаційну.   

У літературних джерелах діджиталізація визначається як 
зміна способу діяльності, ролей та ділових пропозицій, що 
спричинені застосуванням цифрових технологій в установах або 
в робочому середовищі. Це викликає зміни на декількох 
рівнях [2]: 

1. Рівень процесу: прийняття нових цифрових інструментів 
та впорядкування процесів за рахунок скорочення кроків де до 
цього використовувалась ручна праця; 

2. Організаційний рівень: пропозиція та просування нових 
послуг, відмова від застарілих практик та трансформування 
існуючих послуг у цифрові; 

3. Рівень бізнесу: зміна ролей та ланцюгів створення 
вартості в екосистемах; 

4. Рівень суспільства: зміна структур суспільства 
(наприклад, виду роботи, оцифрування надання послуг, засоби 
впливу на прийняття рішень).  

На державному рівні діджиталізація визначається як 
насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, 
засобами, системами та налагодження електронно-
комунікаційного обміну між ними, що фактично уможливлює 
інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює 
кіберфізичний простір [3].  

На економічному рівні поняття діджиталізація 
розглядається як процес систематизації, використання, обробки 
інформації у цифровий формат, з метою вдосконалення 
обслуговування споживачів у бізнес-середовищі [4]. 

Сучасні дослідження дають змогу виокремити напрямки та 
інструменти процесу діджиталізації, що відображено на діаграмі 
поданій у дослідженні [5] (рис. 1).  

На рис. 1 подано категорії інструментів, що 
використовуються в процесі діджиталізації. Аналізуючи ці 
категорії, визначимо розподіл змісту навчальних освітніх 
компонент (НОК), що повинен бути логічно вибудований та 
послідовно засвоєний під час підготовки  майбутніх IT-фахівців, 
діяльність яких буде зорієнтована на процес діджиталізації. 
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Рисунок 1 – Напрямки та інструменти процесу діджиталізації [5] 

 

Діаграма відображає найпоширеніші напрямки 

діджиталізації, для реалізації яких майбутній IT-фахівець 

повинен набути відповідних компетентностей під час вивчення 

таких груп НОК, що пов‘язані з:  

- великими даними – охоплюють групу НОК, що навчають 

методів аналізу та обробки великих наборів інформації, які не 
піддаються обробці традиційними способами через досить 

великий об‘єм, задля отримання якісних та нових знань; 

- адмініструванням комп'ютерних систем та мереж – група 

НОК, що розкривають механізми на основі особливих 

комп‘ютерних алгоритмів для створення способів отримання й 

надання будь-якої інформації через зв‘язок у Інтернет; 

- Інтернетом речей – охоплюють групу НОК, що навчають 

застосуванню мережі фізичних пристроїв через Інтернет з 
використанням програмного забезпечення мобільних додатків, 

які використовують працю «розумних» машин для обміну 

інформацією через спільні центри управління, контролю та 

обробки; 
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- робототехнікою – НОК орієнтовані на навчання 

технологіям автоматизації складних процесів, що виконуються 

робототехнікою, у тому числі 3D-друк технології, де 

накладанням послідовних шарів матеріалу за даними цифрової 

моделі створюється тривимірний об‘єкт.  
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Матеріалознавство – це інженерна міждисциплінарна 

галузь науки, що вивчає залежність між складом, структурою та 

властивостями матеріалів, у взаємозв'язку з їх виробництвом та 

переробкою, а також прогнозуванням їх витривалості та 

використанням у виробництві. Підготовка фахівців 

спеціальності 132 Матеріалознавство передбачає розв‘язувати 

складні спеціалізовані задачі та проблеми, пов'язані з 

розробкою, застосуванням, виробництвом та випробуванням 

металевих, неметалевих та композиційних матеріалів і виробів 

на їх основі, у професійній діяльності та у процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів фізики, хімії та 

механічної інженерії і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов [1]. 

Значно підвищує грунтовну фундаментально-наукову 

компоненту підготовки фахівців саме посилення хімічної 

складової у навчальному процесі. Плідна діяльність майбутніх 

інженерів-матеріалознавців у різних галузях науки, техніки і 

виробництва не можлива без опанування фундаментальних 

хімічних знань. Важливим компонентом підготовки фахівців є 

лабораторний практикум, виконання якого забезпечує 

формування у студентів навичок експериментальної роботи та 

проведення наукових досліджень, що є важливою складовою 

професійної діяльності [2, 3].  
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Серед нормативних дисциплін загальної підготовки 

особливою вагомістю вирізняється блок хімічних дисциплін. Він 

включає вивчення хімії, фізичної хімії та фізики і хімії твердого 

тіла загальним обсягом 35 кредитів. Послідовність вивчення 

дисциплін ілюструє рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 – Послідовність вивчення хімічних дисциплін 

студентами спеціальності 132 Матеріалознавство 
 

Особливістю викладання хімічних дисциплін є проведення 

лабораторного практикуму, де велика увага звертається на 

вивчення хімічного складу, структури матеріалів та їх 

взаємозв'язок із властивостями. Студентам необхідно розуміти 

будову металевих, неметалевих, композиційних та 

функціональних матеріалів та навчитися обирати оптимальні 

методи модифікації їх властивостей, вибирати матеріали для 

виробів різного призначення. Вони повинні застосовувати у 

професійній діяльності принципи проектування нових 

матеріалів, знати основні групи матеріалів та здатність 

обґрунтовано здійснювати їх вибір для конкретного 

використання. На заняттях студенти навчаються застосувати 

свої знання для вирішення проблем в новому або незнайомому 

середовищі, експериментувати та аналізувати дані, поєднувати 

теорію і практику для розв'язування завдань матеріалознавства. 

Теоретичний зміст предметної області створення і 

застосування нових матеріалів, вплив умов отримання та 
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різноманітних факторів (температура, тиск, опромінювання, 

зовнішнє середовище тощо) на їх структуру, фізичні, хімічні, 

технологічні, експлуатаційні та інші властивості та 

характеристики, методи управління властивостями матеріалів на 

основі уявлень з теоретичної механіки, фізики та хімії твердого 

тіла, структурного аналізу, фазових перетворень, теплового 

впливу, легування, поверхневих та капілярних явищ при 

створенні матеріалів з необхідним комплексом експлуатаційних 

характеристик [1]. 

Важливим аспектом підготовки майбутніх фахівців є 

екологічний. Інженери при проведенні проєктувань механізмів, 

приладів, а також інших конструкторських розробок повинні 

уміти визначати оптимальні режими фізико-хімічних процесів 

та заразом запобігати техногенним впливам людини на природні 

процеси, мати навички контролю можливих джерел забруднення 

навколишнього середовища. 

Отже, для підготовки майбутніх інженерів-

матеріалознавців необхідно забезпечити створення якісної 

світоглядної бази, яка водночас стане чинником успішного 

виконання інженерних розробок та вирішення складних 

спеціалізованих та практичних задач. 
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Зважаючи на непомірні об‘єми інформації, якою 

користується сьогодні суспільство у всіх сферах життя, 

більшість сучасних людей зазнають інформаційних 

перевантажень. Найбільше ця проблема прогресує серед молоді. 

Проблеми інформаційного перевантаження у своїх працях 

розглядали Грабовська С.Л., Мусаковська О. М., Дзьобан О.П., 

Мануйлов Є.М., Бертрам Гросс, Елвін Тоффлер та ін.  

Варто зазначити, що більшість проаналізованих нами 

джерел для подолання інформаційного перевантаження 

пропонують: тримати менше інформації в пам'яті, приймати 

важливі рішення вранці, організовувати та впорядковувати 

інформацію, під час роботи не листати соціальні мережі, 

виконувати завдання почергово одне за одним, «фільтрувати» 

необхідну інформацію. 

На нашу думку, такі заходи не можуть суттєво вплинути 

на рівень інформаційного навантаження студентів коледжів, 

оскільки воно спричинено не лише тим, що молода людина 

неправильно організовує роботу з інформацією, а й рядом інших 

чинників. 

Студентська молодь, що здобуває освіту в коледжах, також 

зазнає інформаційних перевантажень. Із метою визначення 

тяжкості цієї проблеми та можливих причин інформаційного 

перевантаження нами було проведено анкетування 106 студентів 

віком від 15 до 20 років із педагогічного та агротехнічного 

mailto:st2g20@vvpc.com.ua
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коледжів, розташованих у місті  Володимирі-Волинському 

Волинської області. 

Студентам ставили наступні запитання: 

1. Скільки навчальних дисциплін Ви вивчаєте за семестр? 

2. Яка частина навчальних дисциплін, спрямована на 

формування професійних компетентностей за Вашою 

спеціальністю? 

3. Чи є серед навчальних дисциплін такі, що Вашого 

майбутнього фаху не стосуються? 

4. Чи плануєте Ви працювати за фахом, який здобуваєте в 

коледжі? 

5. Скільки часу Ви витрачаєте на підготовку до занять 

(уроків)? 

6. Скількома соціальними мережами Ви користуєтеся? 

7. Як Ви використовуєте інформацію, яку отримуєте з 

соціальних мереж? 

8. Скільки часу Ви проводите в телефоні щодня? 

9. Як Ви проводите свій вільний від навчання час? 

10. Чи користуєтесь Ви гаджетами під час відпочинку? 

На перше запитання щодо кількості навчальних дисциплін 

1,9% здобувачів освіти відповіли, що вивчають менше 8 

навчальних дисциплін за семестр, 21,7% – 8-12 предметів, 44,3% 

– 12-15, а 32,1% – більше 15 навчальних дисциплін. Тобто три 

чверті опитаних студентів постійно повинні опрацьовувати 

інформацію з понад 12 предметів. 

Відповідаючи на друге та третє запитання анкети, майже 

половина студентів повідомила, що дуже велика частка цих 

дисциплін не стосується фаху, який вони здобувають у коледжі.  

Такі відповіді свідчать про те, що інформаційне 

навантаження студентів, які здобувають освіту у коледжах, 

спричинене не лише соціальними мережами та гаджетами. 

Неймовірним об‘ємом інформації з різних галузей вони повинні 

оперувати відповідно до завдань, що ставлять перед ними в 

закладі освіти.  
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Часто проблеми з нестачею вільного часу мають найбільш 

відповідальні студенти, що прагнуть виконати всі завдання, що 

пропонуються для домашньої самостійної роботи. Можна 

стверджувати, що 47,2% саме таких молодих людей готуються 

до занять понад 4 години щодня. Більш-менш визначившись із 

майбутнім фахом, молоді люди вступають до коледжів і з часом 

не знають, як впоратися з таким об‘ємом інформації. 

Варто говорити також про те, що часто інформація, яку 

опрацьовують студенти, у подальшому житті для них не буде 

корисною. Як свідчать відповіді випускників минулих років на 

запитання щодо роботи за фахом після закінчення коледжу, 

максимум половина з них використають у подальшому знання, 

здобуті в коледжі. Більшість студентів сумнівається у майбутній 

професії протягом усього періоду навчання.  

Наступною проблемою, що спричиняє інформаційне 

перевантаження молодих людей є гаджети та соціальні мережі. 

61 % молодих людей, що здобувають освіту в коледжах, 

повідомили, що постійно користуються 2-5 соціальними 

мережами. 41% опитаних студентів повідомили, що соціальні 

мережі – це єдине джерело інформації, не пов‘язаної з 

навчанням, яким вони користуються. 

Як правило, більшість студентів для підключення до 

мережі «Інтернет», користування соціальними мережами та 

маси інших дій використовують смартфон. А протягом періоду 

карантинних обмежень, пов‘язаних із поширенням COVID-19, 

телефон ще й став засобом для здобуття знань. 71% опитаних 

повідомили, що у телефоні проводять понад 3 години щодня.  

Студентів необхідно вчити тренувати силу волі, бути 

стійкими і повністю свідомими в роботі з Інтернетом, 

соціальними мережами та інформацією загалом. Адже велика 

кількість непотрібної інформації надходить переважно з 

гаджетів і призводить до інформаційного перевантаження. 

Для людей віком від 15 до 20 років необхідні 

інтелектуальні клуби або клуби для спілкування іноземними 

мовами, комп‘ютерні центри, інші об‘єднання за інтересами. 
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Недостатньо уваги роботі з підлітками та молоддю приділяє 

місцева влада. 

Зважаючи на вищевикладене, на нашу думку, основними 

проблемами, що спричиняють інформаційне перевантаження 

підлітків і молоді віком від 15 до 20 років є: 

- перевантаженіть та недостатня професійна орієнтованість 
освітніх програм у коледжах; 

- відсутність умінь для роботи з інформацією та 

соціальними мережами; 

- недостатня мотивація та професійна орієнтація;  
- відсутність альтернатив гаджетам та розвагам у 

Всесвітній мережі «Інтернет». 

Підвищена стомлюваність, агресивність, збудливість, 

напади гніву й дратівливості, відсутність апетиту, панічні й 

депресивні стани, нав‘язливий страх, погіршення працездатності 

мозку й пам‘яті, загострення хронічних захворювань – це 

неповний перелік наслідків від інформаційного перевантаження, 

який знаходимо у наукових джерелах.  

Причини інформаційного перевантаження вимагають 

розділити заходи, спрямовані на вирішення проблеми, на дві 

групи: дії держави й суспільства та власні дії молодої людини.  

З боку держави й суспільства необхідно удосконалити 

зміст професійної підготовки в коледжах. У першу чергу – це 

зменшення кількості навчальних дисциплін, що одночасно 

вивчаються, та збільшення обсягу професійно-практичної 

підготовки порівняно із загальною.  

Вимогою часу сьогодні є введення в закладах освіти 

спеціального курсу, що формуватиме вміння роботи з 

інформацією. 

На державному рівні необхідно також реалізувати 

програми зайнятості підлітків і молоді, що будуть спрямовані на 

відкриття клубів за інтересами, центрів спілкування та ін. 

Кожній молодій людині необхідно:  

 ставити перед собою пріоритетні цілі, що визначатимуть 
зміст діяльності; 
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 дотримуватися режиму дня; 

 забезпечити для себе повноцінний активний відпочинок 
та сон; 

 дозувати час роботи з носіями інформації. 
Розвиток покоління, що завтра буде майбутнім нашої 

держави, безпосередньо залежить від того, чи будуть ужиті 

заходи щодо формування в підлітків та молоді вмінь жити в 

інформаційному суспільстві.  
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Включення педагога в інноваційний процес часто 

проходить спонтанно, без урахування його професійної та 

особистісної готовності до сприйняття інноваційної діяльності. 

До того ж педагогічні інновації, як і будь-які інші нововведення 

визначають за такими показниками [4, 280]: 

 усвідомлення необхідності запровадження 

педагогічних інновацій у власній педагогічній практиці; 

 знання про новітні педагогічні технології та 

новаторських методик роботи; 

 зорієнтованість на створення власних творчих 

завдань, методик, налаштованість на експериментальну 

діяльність; 

 готовність до подолання труднощів, пов'язаних з 

організацією інноваційної діяльності; 

 володіння практичними навичками освоєння 

педагогічних інновацій та розроблення нових. 
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Деякі вчені, зокрема, Касьянова О.М. [1], на основі 

вивчення й аналізу досліджень з проблем педагогічної 

діяльності, визначають певні компоненти інноваційної 

діяльності педагога: 

 готовність педагога до здійснення інноваційної 

діяльності (здатність до самоорганізації, самоаналізу, рефлексії, 

оціночних суджень; відмова від стереотипів педагогічного 

мислення; прагнення до творчих досягнень; критичність 

мислення); 

 інноваційна діяльність педагога (варіативність 

педагогічної діяльності; опанування методологією творчої 

діяльності; володіння методами педагогічного дослідження; 

здатність акумулювати та використовувати досвід творчої 

діяльності інших педагогів; здатність до співпраці та 

взаємодопомоги); 

 результативність інноваційної діяльності (створення 

авторської ідеї навчання та виховання; розробка змісту планів і 

програм; методик, технологій; апробація інновацій; 

розповсюдження освітньої інновації; виявлення інноваційної 

ініціативи). 

Сучасні теорії STEAM-освіти в центрі уваги ставлять не 

педагога, а практичне завдання, яке потрібно вирішити на уроці. 

Окремі педагоги не сприймають такого підходу, в них система 

діяльності побудована за зразком минулого століття, коли 

навчальний процесс відбувався за системою накопичення знань. 

На Світовому економічному форумі у Давосі оговорювали 

кардинальну зміну ринку праці у ХХІ ст., де близько 60% 

нинішніх професій людини можуть бути замінені роботами, це 

величезний виклик для людства. STEAM-підхід дозволяє 

виховати в учнів гнучкість та критичне, практично орієнтоване 

мислення, де на перший план виходить здатність вчитись та 

сприймати зміни, а не самі знання, які нині стають застарілими з 

неймовірною швидкістю. 
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Саме фахівці, що навчалися за STEAM-системою є більш 

конкурентніші на ринку праці від інших спеціалістів. 

Наприклад, згідно дослідження Change the education, що 

проходило в США. Конкуренція в галузі STEAM-вакансій 

(програмісти, біологи, інженери) становить 1,7 людини на 

посаду, в інших сферах – 4,1 людини на вакансію. 

Тобто знайти роботу майбутньому фахівцю, що навчався 

за технологією STEAM можна буде приблизно вдвічі легше. 

Для формування готовності до сприйняття, а 

найважливіше усвідомлення невідворотності впровадження 

технологічних інновацій в системі діяльності педагогів охоплює 

п'ять основних етапів: 

1. Ознайомлення педагога з інновацією (педагог уперше 

дізнається про інновацію, але ще не готовий до сприйняття 

додаткової інформації). 

2. Поява інтересу (педагог виявляє зацікавленість 

інновацією і починає шукати додаткову інформацію про неї). 

3. Оцінювання (людина подумки оцінює нововведення 

у контексті своєї ситуації, а потім вирішує, чи варто його 

апробувати, шукає спеціалізовану інформацію (поради, 

консультації) про нововведення, найчастіше в коллег). 

4. Апробація (випробовують нововведення у відносно 

невеликих масштабах, намагаючись з'ясувати, наскільки 

доцільне її застосування в конкретній ситуації. 

Результати цього етапу є найважливішими, оскільки вони 

можуть дати широкий простір для впровадження нововведення 

або переконати в його неможливості чи недоцільності. 

5. Остаточне сприйняття (приймають рішення щодо 

сприйняття інновації. [3] 

Основним завданням на цьому етапі є оцінювання 

результатів попереднього етапу і прийняття остаточного 

рішення про застосування інновації в майбутньому. 

Виділяють такі компоненти готовності педагога до 

інноваційної педагогічної діяльності [4]: 
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 мотиваційний; 

 когнітивний; 

 креативний; 

 рефлексивний. 

Ці компоненти готовності педагога до інноваційної 

діяльності взаємообумовлені та пов'язані між собою. Зокрема, 

мотиваційний компонент є основою, навколо якої 

конструюються головні якості педагога як професіонала, 

оскільки від того, чим мотивує педагог свою готовність до 

інноваційної діяльності, залежать характер його участі в 

інноваційних процесах та досягнуті результати. 

Мотиваційні аспекти не є стабільними, вони змінюються. 

Провідним мотивом інноваційної педагогічної діяльності у 

більшості випадках є пізнавальний інтерес та бачення 

результатів діяльності. 

Отже, показниками мотиваційного компонента готовності 

до інноваційної педагогічної діяльності є пізнавальний інтерес 

до інноваційних педагогічних технологій та особистісно-

значущий смисл їх застосування. 

Когнітивний компонент готовності до інноваційної 

педагогічної діяльності є результатом пізнавальної діяльності. 

Його характеристики: обсяг знань (ширина, глибина, 

системність) педагога про суть і специфіку інноваційних 

педагогічних технологій; їх види та ознаки; комплекс умінь і 

навичок із застосування інноваційних педагогічних технологій у 

структурі власної професійної діяльності; стиль мислення, 

сформованість умінь і навичок педагога. 

Реалізація когнітивного компонента для педагога означає 

необхідність професійно самовизначитись, тобто усвідомити 

норми, модель своєї професії і відповідно оцінити свої 

можливості. 

Креативний компонент проявляється у нестандартному 

розв'язанні педагогічних завдань, в імпровізації, експромті. 
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Креативність педагога розвивається на основі 

наслідування досвіду, концепції, ідеї, окремого прийому, 

форми, методу з поступовим зменшенням питомої ваги 

наслідувального і зростанням питомої ваги творчого 

компонента педагогічної діяльності. 

Рефлексивний компонент готовності до інноваційної 

педагогічної діяльності є важливою умовою вдосконалення 

власної діяльності. 

Здатність людини рефлексивно ставитися до себе і до своєї 

діяльності є результатом освоєння нею соціальних відносин між 

людьми. На основі взаємодії з іншими людьми, прагнучи 

зрозуміти думки і дії іншого, людина виявляє здатність 

рефлексивно поставитися до себе. 

Отже для впровадження нововведення у навчальний 

заклад, включення у цю діяльність всіх суб‘єктів навчально-

виховного процесу, необхідно щоб кожен виділений етап 

формував у педагогів конкретний компонент готовності до 

впровадження STEM-освіти, як інноваційної діяльності. 

Важливо розуміти, що STEАM – це не просто технічна освіта. 

Вона охоплює значно ширше поняття, а саме вдале поєднання 

креативності та технічних знань. 
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Одним із головних чинників підвищення ефективності 
професійної підготовки майбутніх викладачів є активне 
впровадження нових форм і методів навчання: загальної 
комп‘ютеризації освітнього процесу, введення комп‘ютерних, 
імітаційних та рольових ігор, різних видів моделювання 
технологічних процесів чи ситуацій, проведення екскурсій в 
музеї, на дизайнерські об‘єкти, практичних, лабораторних робіт, 
активний розвиток неформальної художньо-проектної освіти із 
залученням народних майстрів, митців, художників, створення 
сучасних дизайнерських шкіл, лабораторій тощо. 

Методичною основою дизайн-підготовки майбутніх 
викладачів художньо-мистецьких дисциплін вважаємо активне 
використання засобів, що розвивають творчі здібності студентів 
та особистісні характеристики, формують вміння, необхідні для 
педагогічної діяльності, сприяють розширенню їх проектної та 
дослідницької діяльності. Підготовка інформаційно-
методичного забезпечення самостійної роботи студентів 
викладачем полягає у забезпеченні необхідних умов навчання, 
які гарантують задоволення потреб студентів в інформаційних 
джерелах, розпорядженнях і методичних рекомендаціях [2]. 
Незамінними засобами інформаційно-методичного забезпечення 
освітнього процесу в сучасній вищий школі виступають 
інформаційно-комунікаційні технології. 

Традиційно у педагогічних дослідженнях ІКТ і технології 
дистанційного навчання згадують серед інших, сучасних 
педагогічних, технологій, найбільш використовуваних у 
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професійній підготовці майбутніх фахівців: проектної (метод 
проектів), інтегративно-модульної, модульно-рейтингової, 
технології проблемного навчання, сугестивної технології, кейс-
технології, технології розвивальної кооперації [3]. 

Освоєння нових інформаційно-комунікаційних технологій 
в майбутній професійній діяльності викладачів художньо-
мистецьких дисциплін реалізується за допомогою передбачених 
в освітній програмі нових предметів («Інженерна та 
комп‘ютерна графіка»; «Конструювання засобами комп‘ютерної 
графіки»), спрямованих на вивчення інформатики та ІКТ. 
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 
предметне середовище освітнього процесу передбачає 
інтеграцію різних предметних областей з інформатикою, що 
сприяє розумінню студентами процесів інформатизації в 
сучасному суспільстві (в його професійному аспекті). 

Здійснення моніторингу досягнення цілей вивчення 
навчального курсу викладачем є невід‘ємною умовою 
осмисленого підходу до організації поточного контролю. У 
результаті моніторингу викладач отримує реальну картину щодо 
розвитку певних якостей і вмінь студентів з тем програми. 
Зворотний зв‘язок внаслідок моніторингу демонструє 
відповідність фактичних результатів діяльності педагогічної 
системи її кінцевій меті. 

Моніторинг визначають як спеціально організоване, 
систематичне спостереження за станом об‘єктів, явищ, процесів 
з метою їх оцінки, контролю чи прогнозу. Методи і форми 
проведення моніторингу обираються залежно від його 
призначення. На заняттях із дизайну доцільними є опитування 
та анкетування на початку вивчення навчального предмету, з 
метою виявлення підготовленості студентів. У перебігу 
виконання самостійних, творчих завдань викладач має 
фіксувати результати спостережень, що може допомогти в 
подальшому оцінюванні. Наприкінці вивчення дисципліни 
застосовується тестування, аналіз продуктів діяльності, творчі 
звіти, методи експертних оцінок, аналітико-оціночні методи 
(самооцінка, аналіз заняття). 
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Одним із очікуваних показників ефективності системи 
накопичувального оцінювання має стати поява питань у 
студентів щодо самооцінки власних досягнень. Важлива також 
відкритість і довіра студентів до викладача як експерта, який 
цінує пошуки і нехай не бездоганні проби творчості, а не 
«причесані» результати виконання проекту, явно запозиченого.  

Проектна технологія навчання останніми роками стала 
провідною у викладанні в Україні. Саме тому виконання 
проектів із залученням ІКТ розширює можливості викладачів 
художньо-мистецьких дисциплін узгоджувати глибоке всебічне 
теоретичне вивчення тем із наступним втіленням опанованої 
теорії у виробі. Завданням викладача стає така організація 
освітнього процесу, в якому здобувач освіти отримує не пасивну 
роль слухача та виконавця, а активну творчу позицію 
дослідника та експериментатора, а подекуди й експерта.  

Проектне навчання за своєю сутністю спонукає учасників 
освітнього процесу до розвитку вміння взаємодіяти, 
кооперуватися та проявляти творчість у спільній роботі. На 
сучасному етапі розвитку вітчизняної освіти перспективним 
методом, що є продовженням методу проектів, є STEAM-
навчання (розшифровується як S – science (природничі науки), 
T – technology (технологія), E – engineering (інженерне 
мистецтво), A – art (творчість) і M – mathematics (математика). 
Завдяки такому поєднанню різних сфер діяльності названий 
метод забезпечує тісний зв‘язок з реальним навколишнім світом, 
постановку завдань у формі виклику, високу мотивацію і 
заохочення до співпраці несхожих особистостей для виконання 
цікавого проекту, що має для них спільну мету.  

Метод STEAM стрімко розвивається, бо саме інтеграція 
зазначених дисциплін в єдину систему навчання має найбільший 
попит у сучасному світі. STEAM-освіта основана на 
міждисциплінарному та прикладному підходах. Оскільки вже 
зараз зрозуміло, що майбутнє – за технологіями, то майбутнє 
технологій – за викладачами нового формату, котрі позбавлені 
консерватизму, не приймають формальних підходів і можуть 
своїми знаннями відкрити нові горизонти пізнання для учнів. На 
наш погляд, усі зазначені галузі знання і діяльності, об‘єднані в 
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STEAM, складають основу професійної компетентності 
викладачів художньо-мистецьких дисциплін, тому саме вони 
мають можливість успішно застосувати цю методику у 
професійній діяльності. STEAM-освіта передбачає змішане 
середовище, в якому студенти починають розуміти, як можна 
застосувати наукові методи на практиці. 

Завдяки впровадженню та поширенню інновацій у сфері 
освіти формується освітня система відкритого, гнучкого, 
індивідуалізованого, творчого знання, неперервної освіти  
людини протягом усього її життя. Ця система має поєднувати 
сучасні освітні технології, нові методи і прийоми викладання і 
навчання (педагогічні інновації) та нові засоби взаємодії у 
процесі освіти, тобто інформаційно-комунікаційні технології. 
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Останні досягнення в області хмарних обчислень, 

поширення мультимедійного контенту і швидке зростання 

мобільних пристроїв і додатків трансформують освіту і 

дозволяють створювати нові моделі викладання і навчання. 

Хмарна платформа Netacad.com дозволяє студентам і 

інструкторам Мережевої академії CISCO скористатися новими 

інструментами і моделями навчання. Цю платформу можна 

використовувати як для індивідуалізації освітнього процесу, так 

і для досягнення особистих кар'єрних цілей [1]. 

Вона об'єднує кращі в своєму класі хмарні додатки для 

викладання, навчання і спільної роботи, та відповідає 

перевіреним освітнім моделям, тенденціям і передовим методам. 

У netacad.com студенти можуть спільно працювати над 

проектами, взаємодіяти з матеріалами і відправляти домашні 

завдання з декількох пристроїв. За допомогою netacad.com 

інструктори можуть оцінювати завдання і залишати відгуки, 

використовуючи різні методи, такі як вікі, блоги та відео. 

Інтегровані інструменти допомагають викладачам залучати 

студентів, сприяти неформальному і соціальному навчанню, 

використовувати моделі перевернутого класу і змішаного 

дистанційного навчання. У netacad.com можна налаштувати свій 

курс, додавати відео, аудіо, фотографії, посилання на курси 

Мережевої академії  і сприяти взаємодії студентів за допомогою 

обговорень і групових проектів. 
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Завдяки мобільному доступу взаємодіяти можна в будь-

який час і в будь-якому місці – налаштування спільної роботи і 

спілкування, перевірка завдань та виставлення оцінок, 

календарне планування, відстеження і складання звітів про 

успішність. 

Профіль на netacad.com - це співпраця з учнями та іншими 

викладачами по всьому світу. Зі свого профілю можна 

управляти адресою електронної пошти, паролем на netacad.com, 

налаштовувати мову інтерфейсу і керувати настройками 

повідомлень про нові публікації, коментарі та завдання. Тут 

відображаються активні та завершені курси, на які зарахований 

користувач (студент чи викладач), отримані сертифікати. 

Мережева академія CISCO пропонує власні інноваційні 

освітні рішення, що дозволяють студентам і викладачам 

використовувати інструменти з високим ступенем спільної 

взаємодії [2]. Мультимедійний контент, інтерактивні заняття, 

відео, ігри та вікторини, що призначені для різних стилів 

навчання, стимулюють навчання і формують різносторонні 

фахові компетенції. Матеріали курсів та методики навчання 

Мережевої академії Cisco забезпечують цілісність навчання; 

набуття навичок, майстерності, підвищення компетентності і 

впевненості студентів; формування оцінок зі зворотним зв'язком 

та відстежування прогресу у навчанні; гнучке налаштовування  

та регулярне оновлення навчальних матеріалів [3]. 

Найголовніше в навчальному курсі - чітко визначити 

знання, навички та здібності (KSA), які повинен набути студент 

в результаті проходження курсу. Навчальні курси академія Cisco 

розробляє на основі методу проектування, заснованого на 

доказах (ECD). ECD забезпечує основу для систематичного 

проектування, розробки, супроводу, оцінювання і вимірювання 

ефективності навчання. Встановлення того, «які» твердження ми 

повинні мати про учнів в результаті проходження курсу, і «як» 

вони продемонструють прогрес в досягненні KSA - ключові 

результати процесу розробки навчальних матеріалів Мережевої 

академії Cisco.  
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Освітні ігри є ще одним способом навчання. Інструктори 

можуть використовувати форму ігрового шоу «Jeopardy» для 

ознайомлення з мережевими знаннями та виконання спільних 

або конкурентних лабораторних робіт і так званих «Війн 

маршрутизаторів». У цьому допоможе Packet Tracer Multi-User 

(PTMU), який дозволяє з'єднувати і формувати віртуальну 

мережу в реальному мережі два або більше примірників Packet 

Tracer. 

У теоретичному матеріалі використовують вбудовані 

інтерактивні дії, що дозволяють персоналізувати процес 

навчання і допомагають полегшити розуміння вмісту. До 

інтерактивних дій належать прапорець, «перетягування», 

перевірка синтаксису, демонстраційні відео, зовнішні 

посилання, які доповнюють навчальний матеріал. 

Практичні та лабораторні заняття і вправи виконуються у 

інтерактивному середовищі Packet Tracer. Cisco Packet Tracer - 

це потужна програма моделювання мережі, яка дозволяє 

студентам експериментувати з поведінкою мережі. Студенти 

можуть задавати питання «а що, якщо» і потім давати відповідь. 

Packet Tracer доповнює фізичне обладнання, що дозволяє 

студентам створювати мережу з практично необмеженою 

кількістю пристроїв, заохочуючи відкриту практику, виявлення і 

усунення неполадок. Середовище навчання на основі 

моделювання допомагає студентам розвивати навички 

прийняття рішень, навички вирішення проблем, навички 

творчого і критичного мислення. 

Курси мережевої академії Cisco легко доступні на 

netacad.com. Вони допомагають підготувати студентів до 

отримання галузевих сертифікатів, а саме [4]: 

• IT Essentials (1 курс) - сертифікація CompTIA A + 

• CCNA Routing and Switching (перші 2 курсу) - 

сертифікація CCENT 

• CCNA Routing and Switching (4 курсу) - сертифікація 

CCNA Routing and Switching 

• CCNA Security (1 курс) - сертифікація CCNA Security 
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• CCNP Routing and Switching (3 курсу) - сертифікація 

CCNP Routing and Switching 

• NDG Linux Essentials - сертифікат професійного розвитку 

Linux Essentials (PDC) 

• NDG LPICI - професійна сертифікація Linux Server, 

сертифікований адміністратор Linux SUSE (CLA) 

• NDG LPICII - Професійна сертифікація мережі Linux 

• CLA - сертифікований фахівець з мови програмування C 

• CPA - C ++ сертифікований асоційований програміст 

• CPP - сертифікований C ++ професійний програміст 

Отже, мережева академія Cisco використовує власну 

систему керування навчанням, яка поєднує заняття з 

викладачами, використання онлайн-контенту, лабораторні та 

практичні роботи. Навчальні курси академії Cisco не тільки 

надають студентам доступ до найактуальніших теоретичних 

знань, а ще й допомагають підготуватися до галузевої 

сертифікації, розпочати та вибудувати кар‘єру, допомагають 

здобути вищу освіту в сфері інформаційних систем, 

комп‘ютерних наук та комп‘ютерної інженерії. 
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Однією з найважливіших проблем сучасної освіти, на 

думку авторів, є помітне зниження зацікавленості студентів до 

навчання. Оновлення змісту освіти у 21 столітті вимагає 

розв‘язання складної проблеми, як перетворити гігантський 

масив знань в індивідуальне надбання та знаряддя кожної 

особистості. Отже, головним завданням освіти є підготовка 

молоді до сучасного життя, а одним із засобів їх формування є 

інтеграція навчальних дисциплін. 

Інтеграція може вирішити основні суперечності освіти – 

протиріччя між безмежністю знань і обмеженими людськими 

ресурсами. Практика показала, що не можна надати освіту на 

засадах якоїсь окремої науки незалежно від інших наук, що 

інтеграція, тобто органічне поєднання відомостей інших 

навчальних предметів навколо однієї теми, є однією з 

найперспективніших інновацій, яка закладає нові умови 

діяльності викладачів та студентів, що має великий вплив на 

ефективність сприйняття студентами навчального матеріалу. 

Інтеграція здатна вирішити чисельні проблеми 

освітянської системи. Її повне теоретичне обґрунтування та 

запровадження у практику навчання – справа майбутнього. Але 

вже сьогодні є очевидним, що інтегроване навчання як ніяке 

інше закладає нові умови діяльності викладачів та студентів, є 

діючою моделлю активізації інтелектуальної діяльності та 

розвиваючих прийомів навчання. 
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Інтеграція зобов‘язує до використання різноманітних форм 

викладання, що має великий вплив на ефективність сприйняття 

студентами навчального матеріалу, вона стає для всіх її 

учасників школою співпраці та взаємодії. 

Сучасна педагогічна наука вважає інтеграцію одним з 

головних дидактичних принципів. Інтеграційні процеси в освіті 

останніми роками посідають щораз важливіше місце, оскільки 

вони спрямовані на реалізацію нових освітніх ідеалів – 

формування цілісної системи знань і вмінь особистості, 

розвиток їх творчих здібностей та потенційних можливостей. 

Ідея інтегрованого навчання актуальна, оскільки з її 

успішною методичною реалізацією передбачається досягнення 

мети якісної освіти, тобто освіти конкурентноздатної, 

спроможної забезпечити кожній людині самостійно досягти тієї 

чи іншої життєвої цілі, творчо самостверджуватися в різних 

соціальних сферах. Через інтеграцію здійснюється особистісно 

зорієнтований підхід до навчання, тому що студент сам у змозі 

обирати «опорні» знання з різних предметів з максимальною 

орієнтацією на суб‘єктивний досвід, що склався в нього під 

впливом як попереднього навчання, так і більш широкої 

взаємодії з навколишньою дійсністю. 

Впровадження інтеграції в навчальний процес актуальне, 

тому що дає змогу: 

- «спресувати» споріднений матеріал кількох предметів 

навколо однієї теми, усувати дублювання у вивченні ряду 

питань; 

- ущільнити знання, тобто реконструювати фрагмент знань 

таким чином, засвоєння якого вимагає менше часу, проте 

породжує еквівалентні загально навчальні та технологічні 

уміння; 

- опанувати зі студентами значний за обсягом навчальний 

матеріал, досягти цілісності знань; 

- залучати студентів до процесу здобуття знань; 

- формувати творчу особистість студента, його здібності; 
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- дати можливість студентам застосовувати набуті знання з 

різних навчальних предметів у професійній діяльності. 

Проблема інтеграції навчання і виховання важлива і 

сучасна як для теорії так і для практики. Її актуальність 

зумовлена змінами у сфері науки, виробництва, новими 

соціальними запитами. Слід пам‘ятати, що інтеграція – це не 

поєднання, а взаємопроникнення двох або більше предметів. Це 

не просто поєднання частин, а об‘єднання їх у єдине ціле на 

основі спільного підходу. 

Переваги інтегрованого навчання: 

- інтеграція пожвавлює навчальний процес; 

- економить навчальний час; 

- позбавляє від перевтоми. 

Застосування в навчальному процесі інтегрованих 

технологій та інтерактивних форм і методів навчання сприяє 

формуванню навичок і вмінь студентів, виробленню цінностей, 

створенню атмосфери співробітництва, активної взаємодії 

студентів. Це така організація навчального процесу, за якої не 

можлива не участь студента в колективному процесі пізнання, 

співнавчання, взаємонавчання. 

Використовуються такі форми інтегрованого навчання: 

семінари, лекції, лабораторні заняття, факультативи, 

конференції, екскурсії, практичні заняття та ін. 

В сучасних умовах вивчення окремих дисциплін має бути 

насичене прийомами міждисциплінарного викладу навчального 

матеріалу, який сприятиме формуванню міждисциплінарного 

мислення. Міжнауковий синтез, інтеграція та 

взаємопроникнення наук набувають масштабного характеру, і 

міждисциплінарність стає головною особливістю сучасної науки 

і освіти. 

Висновки. Практика показала плідність інтеграції, 

виявила перспективи подальшого розвитку та удосконалення 

такого підходу до навчання. 

Застосування інтеграційних форм навчання сприяє 

налагоджуванню взаєморозуміння і поліпшенню співпраці 
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викладачів та студентів у процесі навчання, дає можливість 

ширше використати потенційні можливості змісту навчального 

матеріалу та розвинути здібності студентів. 

Інтеграція – необхідна умова сучасного навчального 

процесу, її можлива реалізація в межах будь – якого 

навчального закладу здійснила б перехід цього закладу на новий 

рівень його розвитку. 

Інтеграційні процеси в освіті тривають, і вони 

різноманітні, але мета їх одна – розвинена, креативна 

особистість, здібна до творчого пошуку. 
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Одним  із  пріоритетних  напрямків  державної  політики  
України  в  сфері освіти  повинно  виступити  використання  
інноваційних  технологій  в  процесі покращення якості освіти 
та ефективна інтеграція у світовий та європейський освітній  
простір.  Трендом європейського підходу з даного питання на 
сьогодні є навчання на основі праці (Work-based learning /WBL). 

WBL не є новим видом діяльності. Воно має довгу історію, 
пов‘язану, наприклад, з різними типами освіти. Це також не 
нове у вищій освіті, оскільки такі сфери, як медицина, освіта та 
соціальна робота, включали навчання на основі праці як 
центральний елемент у своїх програмах протягом багатьох 
років. Вища освіта завжди була пов'язана з підготовкою до 
роботи, особливо стосовно вступу до професій. Як тільки вступ 
був досягнутий, приналежність до професії розглядалася як 
«робота для життя». Однак у більшості промислових суспільств 
структури зайнятості зазнали значних потрясінь за останні 
п'ятнадцять-двадцять років. Традиційні моделі кар‘єри 
руйнуються і постійне працевлаштування вже не є переважним. 
На ряді підприємств повна зайнятість була замінена 
«нестандартною» роботою, зокрема неповною, випадковою та 
контрактною. Особливо важливим для сучасного контексту є 
зростання «портфеля» або працівників, які працюють за 
контрактом, які повинні взяти на себе відповідальність за 
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управління власною кар‘єрою та розвитком навичок, щоб стати 
або залишитися працездатним. Підвищення кваліфікації та 
навчання впродовж усього життя стали новими словами, що 
пов‘язані з відходом від ―роботи на все життя‖ та потребою 
людей у розробці нових навичок і в оновленні існуючих навичок 
протягом усього їхнього трудового життя. З початку 90-х років 
інтерес до навчання WBL збільшився, і в даний час дослідження 
в цій галузі широкомасштабні та міждисциплінарні. Однією з 
причин такого розширення є безпрецедентна швидка зміна 
суспільства та трудового життя, яка відбулася протягом останніх 
кількох десятиліть [1]. Швидкий розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій, зростання виробництва знань в 
економіці, наростаюча інтернаціоналізація та глобалізація, а 
також зміни професійних структур та змісту організації роботи 
поставили не тільки перед освітніми установами, а й робочими 
організаціями завдання залучати нові шляхи. Таким чином, 
безперервне навчання набуває важливого значення як для людей 
у освітній спільноті, так і для організацій, що конкурують на 
міжнародних ринках. 

Проектні пропозиції учасників програми Європейського 
Союзу Erasmus впроваджені у європейській мережі «Навчання 
на робочому місці та навчання WBL (NetWBL)» в 2013 та 2016 
рр. Мережа висвітлює різні елементи навчання на основі праці 
(WBL) у професійно-технічній та університетській освіті. Тим 
самим навчання WBL було визначено  як засіб реагування на 
потреби роботодавців, особливо на малих та середніх 
підприємствах [1]. Вважається, що тиск на конкуренцію у все 
більш глобальних контекстах означає, що роботодавці 
потребують, щоб їхні працівники постійно розвивали навички, 
покращували продуктивність та дозволяли організаціям 
відповідати на виклики, поставлені такими країнами, як Китай 
та Індія [1]. Як наслідок таких підходів є те, що відповідальність 
за управління кар‘єрою та розвиток навичок, лежить все більше 
на особистості, а не на організації. Відповідно це ще один 
виклик, пошук нових підходів до навчання в конкурентних 
умовах. Розвиток бази навичок світового класу стало ключовим 

http://www.net-wbl.eu/
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рушієм економічного зростання в розвиненому світі. Широко 
визнано, що лише завдяки вдосконаленню навичок людей у 
майбутньому з‘являться конкурентні переваги. 

Основним джерелом постійної пропозиції кваліфікованої 
робочої сили є і буде надалі досягатися завдяки розвитку та 
навчання людей. Фактично, з точки зору роботодавців, основна 
увага приділяється розвитку робочої сили (або професійного) - 
підвищення кваліфікації та перекваліфікації працівників, їх  
більш високому рівні організації. Навчання WBL, на відміну від 
інших форм навчання, як правило, безпосередньо пов'язане з 
потребами роботодавців та/або потребами у працевлаштуванні 
тих, хто працює. 

У цьому контексті лише технічні навички не вважаються 
достатніми, оскільки когнітивні навички, разом із набором 
загальних навичок та розпоряджень, є основними складовими 
успішної роботи на робочому місці. Центральною особливістю 
інвестування в робочу силу є те, що воно забезпечує багато 
переваг:  

- для працівників, підвищуючи рівень працевлаштування 
та заробітку;  

- для підприємств, підвищуючи продуктивність та 
рентабельність;  

- для економік, підвищуючи конкурентоспроможність та 
зростання. 

Навчання WBL - це одна із стратегій, яка може збільшити 
обсяг успішної інтеграції і науковців із реальним, практичним 
навчанням. Студенти можуть легше побачити зв'язок між 
викладачами та кар'єрою, коли вони займаються навчанням за 
навчальною програмою, яка відповідає особистому та 
професійному їх плануванню. 
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Промислові роботи є важливими компонентами 

автоматизованих гнучких виробничих систем, які дозволяють 

збільшити продуктивність праці. Типове застосування роботів 

стосується таких операцій, як зварювання, фарбування, 

складання, вибірка та встановлення, пакування, контроль 

продукції та випробування, котрі виконуються з високою 

надійністю, швидкістю і точністю. В даний час більшість 

промислових роботів використовують для зварювання. Це 

зумовлено тим, що процес зварювання ідеально підходить для 

виконання роботом, оскільки вміщує ряд однотипних рухів, що 

неодноразово повторюються. Застосування промислових 

роботів значно підвищує продуктивність обробки. Крім того, 

перевагами використання роботів є значна економія сировини та 

матеріалів при раціональній організації виробничого процесу. 

Один зварювальний робот замінює від 2-х до 4-х 

зварювальників і дає більш високу якість зварювання, а сам 

mailto:rimta@ukr.net
mailto:victortymoshchook@lutsk-ntu.com.ua
file:///D:/ІТОНВ-2021/rek@lutsk-ntu.com.ua
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процес зварювання є більш безпечним. 

Робот-зварювальник в промисловому виробництві – це не 

окремий інструмент чи пристрій, а цілий комплекс пристроїв, 

що об‘єднані логічною системою управління – інтерфейсом. 

Пристрій керування за допомогою інтерфейсу можна 

перепрограмувати, виходячи з цілей та задач, які потрібно 

виконати маніпулятором. Маніпулятор робота-зварювальника 

здатен виконувати також і деякі рухові та керувальні дії, які 

нагадують дії людини-зварювальника, однак значно точніші, які 

можна налагодити та калібрувати. Щоб промислові роботи-

зварювальники коректно працювали, необхідно виконати 

відповідне налаштування. 

Розглянемо адаптивне зварювання FANUC. Адаптивні 

роботи мають певний набір датчиків, тобто сенсорне 

управління, і можуть, в залежності від конкретної ситуації 

прийняти рішення про виконання однієї чи іншої дії. 

Принцип дії робота: маніпулятор рухається у тривимірній 

системі координат, де має задану площину, і точку TCP (tool 

center point). 

Принцип адаптивного зварювання: на руці робота 

встановлено датчик, який видає сигнал, коли доторкнеться до 

металевої частини деталі. Використавши це, ми можемо 

«прощупати» деталь, і визначити її зміщення, відносно 

«ідеального» положення. На рис.1 зображено те саме «ідеальне» 

положення деталі і парковочна позиція робота у даній програмі 

(основна програма «MAIN» і підпрограми в ній). 

Робот рухається з точки №1 до точки №2. Рух зупиняється 

тоді, коли вхідний сигнал матиме значення «ON» (сигнал від 

датчика). Після зупинки, програма записує поточні координати 

робота в прозиційний регістр. Потім, з цими даними ми будемо 

працювати. Робот повертається в точку №1. Цей процес 

повторюється ще 3 рази, але з іншими точками. В результаті, ми 

«общупали» 2 сторони деталі, маючи 4 положення робота в 

позиційних регістрах. 
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Рисунок 1 – Парковочна позиція робота 

 
На даний момент, ми маємо 4 положення робота (ті, як ми 

«нащупали». Виходячи з цього, ми маємо 2 відрізки AB i 
CD).Точка перетину цих відрізків – початок площини, в якій 
рухається робот. Нам потрібно знайти цю точку. 

Використовуємо рівняння прямої, що проходить через дві 
задані точки і отримуємо рівняння прямих АВ та CD. Записуємо 
ці два рівняння в систему і розв‘язуючи її методом Крамера, 
знаходимо координати точки перетину даних прямих.Отримані 
значення Х та У стають початковими. 

Отже, використання роботів-маніпуляторів надає 
підприємствам ряд переваг: відсутність людського фактору; 
підвищення конкурентноспроможності; підвищення 
продуктивності праці; зниження строків окупності інвестицій; 
раціональне використання промислового приміщення та 
техніки. А використання знань та вмінь, отриманих в курсі 
«Вища математика» сприяє коректному налаштуванню та 
оптимізації роботи робота-зварювальника. 
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З початку пандемії Covid-19 (з 2020 року) освітні заклади 

України та світу в умовах карантину вимушено перейшли на 

дистанційну форму навчання, яка до цього застосовувалася 
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здебільшого як альтернатива очному навчанню в аудиторіях. 

Дистанційний навчальний процес - це «…підхід до відтворення 

традиційного навчального процесу за рахунок включення таких 

форм проведення і здійснення навчальної діяльності, як 

спілкування, співробітництво, співтворчість, самостійна робота 

й постійне самовдосконалення тощо за умови всебічної 

технічної підтримки засобами ІКТ» [3]. Висвітлення досвіду і 

узагальнення проблем, які виникли при впровадженні 

технологій дистанційного навчання в закладах загальної 

середньої та вищої освіти під час карантину, наведено у 

роботах [1-2]. 

Основним засобом змішаного навчання у Луцькому НТУ 

стала платформа Moodle, що довела свою ефективність при 

впровадженні новітніх інформаційних технологій в освітній 

процес. Наповнення дистанційних курсів дисциплін 

теоретичним матеріалом не викликало особливих труднощів у 

викладачів, однак створення ефективної системи педагогічного 

контролю навчальних досягнень студентів для багатьох стало 

викликом.  

Розглянемо досвід дистанційного оцінювання бакалаврів 

та магістрів спеціальності 015.39 Професійна освіта (цифрові 

технології). Основними орієнтирами технології оцінювання 

навчальних досягнень у системі професійної підготовки 

майбутніх фахівців стали визначення якості засвоєння 

навчального матеріалу, ступеня відповідності сформованих 

умінь та навичок програмним результатам навчання, 

встановлення адекватності обраних методів та засобів 

викладання. 

Інструментарій Moodle дозволяє ефективно організувати 

застосування усіх видів контролю (вхідного, поточного, 

підсумкового та відтермінованого). Оцінка якості не зводиться 

тільки до тестування знань студентів (хоча це і залишається 

одним з показників якості навчання). 
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Важливою передумовою створення системи педагогічного 

контролю рівня навчальних досягнень студентів є визначення 

чітких критеріїв оцінювання. Їх детальний опис наведено у 

робочій програмі навчальної дисципліни та винесено окремим 

документом на сторінці дистанційного курсу. Чітке 

обґрунтування отриманих балів за виконані завдання знижує 

емоційну напругу як студентів, так і викладача, сприяє 

уникненню конфліктних моментів і об‘єктивній оцінці 

навчальних досягнень. 

Наступним етапом є наповнення банку питань. Доцільно 

створити категорії, які стосуватимуться змісту окремих 

залікових модулів дисципліни. У межах однієї категорії для 

зручності формування тестових завдань варто створити 

підкатегорії відповідно до вагомості оцінювання однотипних 

завдань. Сформовано окрему категорію для складання екзамену, 

що містить теоретичні питання (кожне питання – окреме тестове 

завдання типу «есе»). 

Для поточного контролю практикували використання 

багатоваріантних питань із однією правильною відповіддю та 

тестових завдань на встановлення відповідності. Модулі Moodle 

автоматично генерують варіант завдання для кожного студента, 

можна задати чіткі часові рамки та умови виконання завдання 

(для поточних оцінювань допускається дві спроби виконання 

тесту із зарахуванням кращої оцінки).  

Для окремих тем використовували завдання типу «есе» із 

відкритою відповіддю, що оцінювалася викладачем із наданням 

коментаря. Студентам пропонували проблемні питання або 

вирішення ситуаційних завдань.  

Завдання модульного контролю охоплювали теоретичний 

матеріал кожної теми та відкриті питання, на які потрібно 

написати розгорнуту відповідь у заданому форматі. При 

складанні екзамену додавали ще одне теоретичне питання, яке 

можна було висвітлювати письмово або усно на он-лайн 

співбесіді. 
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Після складання екзамену студентам пропонували 

проаналізувати процес вивчення дисципліни з метою 

покращення дистанційного викладання у майбутньому. 

Оцінювали релевантність, рефлексивне мислення, 

інтерактивність, рівень підтримки викладача та студентів, 

(використано модуль «Анкета»). Студенти мали нагоду навести 

власні коментарі до стилю та змісту викладання. 

Таким чином, одним із шляхів розв‘язання проблеми 

діагностики якості навчального процесу є запропонована 

технологія педагогічного контролю навчальних досягнень 

студентів. Оцінка якості здійснюється комплексно, розглядаючи 

дистанційне навчання як процес взаємодії викладача і студента у 

всіх напрямках їхньої спільної діяльності. Така діагностика 

необхідна як педагогу (для правильної побудови траєкторії 

викладання дисципліни), так і здобувачу вищої освіти (для 

реального самооцінювання власних знань та умінь). 
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Використання новітніх інформаційних технологій в 

фаховій підготовці надає додаткові можливості для отримання 

більш глибокої інженерної складової підготовки здобувачами 

освіти в контексті використання ними засобів комп‘ютерної 

графіки. Одним із ключових завдань сучасних ЗВО – навчити 

здобувачів освіти працювати з графічною інформацією, 

постійно оновлювати свої знання, підвищуючи рівень графічної 

культури для подальшого вирішення складних завдань 

інженерної графіки. 

Важливою складовою фахової підготовки здобувачів 

вищої освіти є наявність в них так званої графічної культури –  

складової, що передбачає високий рівень володіння 

технологіями комп‘ютерно-графічного моделювання, без яких 

не можна уявити  сучасного фахівця у всіх областях науки, 

техніки та виробництва [1]. 

Теоретичні аспекти активізації графічної підготовки 

здобувачів освіти, проблеми вдосконалення навчально-

пізнавальної діяльності в процесі вивчення дисциплін, 
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пов‘язаних з комп‘ютерною графікою, розглядалися такими 

вченими, як А. Ботвинніков, Е. Василенко, В. Виноградов, 

В. Гервер, С. Гуцановіч, Ю. Катханова, Л. Коваленко, 

А. Павлова, Б. Пальчевський, І. Ройтман, Л. Фурман, Г. Хакімов, 

Л. Шабека та ін.  

Здійснений аналіз наукових праць, присвячених теорії і 

практиці використання графічної та математичної освіти, 

зокрема таких науковців, як Т. Валахановіч, В. Гусєв, 

Н. Метельський, І. Новик, В. Шликов, О. Ярошевич та ін., 

виявив ряд проблем, пов‘язаних зі зниженням інтересу до 

вивчення математичних дисциплін, з потребою включення в 

практику підготовки елементів комп‘ютерного моделювання, 

так як у здобувачів освіти недостатньо розвинені 

компетентності представлення комп‘ютеризованої графічної 

інформації, вміння та навички конструювання, просторове 

мислення тощо [2]. 

Підґрунтям до отримання комп‘ютерної графічної 

підготовки є наявність у здобувачів освіти високого рівня 

абстрактного мислення для подання і маніпулювання 

графічними образами в просторі, визначення їх взаємного 

розташування, а також стійких навичок побудови проекцій 

графічних примітивів, простих геометричних тіл, площин. 

Зважаючи на це, можна констатувати, що від рівня загального 

розвитку графічного мислення залежить ступінь застосовуваних 

геометричних моделей, а від них, в свою чергу, рівень 

інженерної комп‘ютерної графічної підготовки [1]. 

Проведений аналіз психолого-педагогічної літератури 

показав, що дослідження, пов‘язані з впливом комп‘ютерної 

графіки на процес дидактичної підготовки здобувачів освіти і на 

розвиток їх особистості, проводили В. Алдушонков, Г. Бал, 

Б. Білимо, В. Бізюк, Т. Гергей, Б. Гершунский, В. Наумчик, 

В. Рубцов, Н. Тализіна та ін. 

Комп‘ютерна графічна підготовка сучасного здобувача 

освіти обумовлюється такими факторами, як розвиток його 
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психофізіологічних особливостей, формування готовності 

свідомості до уявних перетворень, розвиток динамічності 

просторових уявлень і образного мислення, формування умінь і 

навичок витягувати з графічних засобів наочності інформацію 

під різним кутом зору, оволодіння практикою графічного 

моделювання графічних зображень. Наявність і стійкість даних 

факторів виступає показником загального розумового розвитку 

та готовності до успішної інженерної комп‘ютерної 

діяльності [2]. 

Важливим фактором забезпечення фахової підготовки 

здобувачів освіти є введення у навчальний процес новітніх, 

найбільш досконалих дидактичних методик, які орієнтовані на 

застосуванню сучасних засобів інформаційних технологій 

(електронних підручників (посібників), масових відкритих он-

лайн курсів (MOOC), відео уроків, електронних тренажерів 

тощо). В свою чергу, процес активного формування ступеня їх  

графічної культури багато в чому залежить від використання на 

заняттях технологій комп‘ютерного моделювання. 

Теоретико-практичні аспекти комп‘ютерного моделювання 

у дидактичному процесі ЗВО розкриті в наукових працях 

С. Архангельського, В. Бикова, Р. Горбатюка, В. Міхєєва, 

А. Свиридова та ін. В свою чергу, застосування методу 

моделювання у професійній підготовці майбутніх фахівців 

досліджували О. Березюк, І. Зязюн, Ю. Кулюткіна, Г. Сухобська, 

П. Щербань та інші вчені [3]. 

Складність застосування технологій комп‘ютерного 

моделювання в графічній підготовці майбутніх фахівців часто 

пов‘язані з відсутністю спеціально спроектованих курсів, які б 

враховували можливості комп‘ютерного моделювання, 

міжпредметні зв‘язки, а також психолого-педагогічні 

особливості здобувачів освіти [2]. 

Комп‘ютерна графічна підготовка з використанням 

сучасних засобів інформаційних технологій дає можливість 

набуття вмінь і навичок виготовлення креслень, схем, моделей, 
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карт і інших зображень, які можуть ефективно застосовуватися у 

процесі вивчення дисциплін, пов‘язаних із використанням 

графічних систем та засобів здійснення комп‘ютерного 

моделювання складних процесів та систем. Запровадження 

засобів діджиталізації навчання розширює і поглиблює 

комп‘ютерну графічну підготовку, а значить, формує рівень 

графічної культури здобувачів освіти. Важливу роль також 

відіграє методика реалізації дидактичної діяльності під час 

впровадження технологій комп‘ютерного моделювання,  

реалізована педагогами досить часто із застосуванням лише 

традиційних методик, які повноцінно не забезпечують 

достатнього рівня графічної культури здобувачів освіти та в 

цілому їх графічної підготовки. 
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Зростання вимог до інноваційних компетенцій у всіх 
сферах, особливо в освітній, потребує нових вимірів аналізу 
навчально-виховного процесу, кожного дидактичного поняття, 
категорії, факту і явища. Тому нині стрімко розширюються 
перспективи переформатування стандартів узвичаєного 
алгоритму взаємодії викладача і студента в оновлених умовах. 
Спостерігаємо ефективне впровадження надсучасних освітніх 
технологій, покликаних сприяти активізації студентської 
суб‘єктності, послідовності в навчанні, розкриттю особистісного 
потенціалу, саморозвитку, стимуляції пошукової діяльності, 
систематизації навчання й упорядкуванню засвоєних знань.  

Освітні реалії сьогодення, маркіровані употужненням 
віртуального простору і його проникненням у всі соціумні 
сфери, переконують у тому, що мобільне навчання поступово 
перетворюється на своєрідну парадигму, на основі якої 
виформовується освітнє середовище нового покоління. 
Істотними перевагами імплементації елементів мобільного 
інформаційно-освітнього середовища у викладання вважаємо 
компактність ґаджетів, інтерактивність дистанційого навчання, 
зручність використання послуг мобільного інтернету, його 
якість, можливість динамічного генерування теоретичного й 
практичного матеріалу, урізноманітнення контексту навчання і 
способів використання мобільних пристроїв / додатків тощо.  

Якісні трансформації технічного забезпечення й доступу 
до інформації, необхідної для розв‘язання обов‘язкових 
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практичних завдань, організаційних питань, проблемних 
ситуацій, також сприяють безперешкодному доступу всіх 
учасників навчального процесу до інформаційного контенту 
будь-де й будь-коли. Для максимального спрощення трансляції 
навчальних даних, їх отримання, поширення й заощадження 
часу здобувачі вищої освіти активно послуговуються 
програмами для сканування штрихових кодів. Ця технологія дає 
змогу відтворити мультимедійну інформацію на екрані будь-
якого сучасного ґаджета.  

Актуальні аспекти інформатизаційних тенденцій у освіті, 
упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчально-виховний процес, їхньої варіативності, призначення, 
особливостей і зв'язку з традиційними методами, методиками й 
формами навчання, висвітлено в численних науково-методичних 
працях світових і вітчизняних педагогів (О. Глазунова, 
Л. Діденко, І. Косенко, Н. Морзе, Є. Смирнова-Трибульська, 
І. Твердохліб, С. Якубов, G. Doran, T. Chan, J. Hwang, J. Hidasi, 
T. Malon, R. Morel тощо). 

Суть, функції та специфіка використання QR-кодів у 
освітньому сегменті стали об’єктом аналізу й представників 
інтердисциплінарних напрямів (Т. Бондаренко, В. Бузько, 
І. Бутирська, І. Галузо, І. Горошкін, О. Горошкіна, М. Греб, 
Р. Гуревич, М. Кадемія, С. Караман, А. Мангул, Н. Морзе, 
Ю. Єчкало, А. Лукомський, Л. Шевченко, C. Aldea, R. Ashford, 
E. Cascarosa, S. Celma, C. Gimeno, K. Demir, S. Demir, R. 
Kaynaka, C. Sanchez-Azqueta тощо).  

Незважаючи на різноплановий науковий доробок, натепер 
ще відсутнє комплексне дослідження двомірних штрих-кодів: 
вітчизняні й зарубіжні науковці зазвичай описують QR-коди в 
контексті використання різних мобільних технологій і 
розглядають їх як допоміжний засіб трансляції даних. Крім того, 
більшість досліджень стосуються іноземних мов. Це 
переконливо свідчить про актуальність і важливість усебічного 
міждисциплінарного розгляду QR-кодів як носіїв навчального 
контенту.  

QR-код у освіті – у полі зору багатьох сучасних 
українських учених: «Серед складників мобільного 
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інформаційно-освітнього середовища – технології створення й 
розпізнавання QR-кодів – двомірних штрих-кодів, що містять 
певну закодовану інформацію» [1, с.84]. Попри зацікавленість 
питаннями швидкого доступу до зашифрованих різноформатних 
документів та інших джерел, які можуть бути використані для 
навчання й самоосвіти, на сьогодні не уніфіковано визначення 
QR-коду. Дослідники не окреслюють чітко і його 
термінологічний статус, обираючи між засобом, методом, 
прийомом і технологією навчання. 

Вітчизняні педагоги пропонують розглядати QR-код як 
«елемент мобільного інформаційно-освітнього середовища» 
[2, с. 37], «компактний носій навчальної інформації обсягом 
близько трьох тисяч байт, закодованої за допомогою 
спеціальних програм або сервісів й графічно представленої як 
чорно-білий або кольоровий квадрат» [3, с. 34]. Більшість 
учених схильні інтерпретувати QR-коди мініатюрними носіями 
даних, які зберігають навчальну інформацію й уможливлюють 
оперативний доступ до неї.  

Ми дефінуємо QR-код піктограмою-покликáнням на певне 
інформаційне джерело із закодованим навчальним контентом – 
текстом, графікою, відео- чи аудіофайлами, завданнями, 
засобами унаочнення, посиланнями тощо. Практика 
послуговування закодованим інформаційним масивом 
переконує в тому, що трансльований у такий спосіб 
дидактичний матеріал за кілька років перетворився на 
своєрідний засіб навчання, який суттєво розширює й 
урізноманітнює пізнавально- розвивальний потенціал освітнього 
сегмента. 

У цій праці ми апелюємо до вивчення української мови як 
іноземної студентами, які обрали медичний фах. Аналіз 
науково-методичних праць і практичний досвід роботи з QR-
кодами і в навчальних аудиторіях, і в онлайн-форматі 
пересвідчує в їхній ефективності: миттєва трансляція 
теоретичного матеріалу, ретельно відібраного з урахуванням 
принципів новизни, доступності й емоційності, стимулювання 
пошукової й розумової активності студентів і викладачів, 
урізноманітнення форм роботи з інформаційними джерелами й 
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масивами даних, уплив на чинник мотивації, заохочення 
зацікавленості навчальним предметом через отримання 
задоволення від самої діяльності й забезпечення позитивного 
емоційного тла всіх суб‘єктів освітнього процесу, формування 
впевненості в досягненні очікуваних результатів і стійкого 
бажання здобувати знання в такий спосіб. 

Систематичне й раціональне послуговування QR-кодами 
на практичних заняттях із дисципліни «Українська мова як 
іноземна» поступово перетворюється на особливий додаток до 
традиційного способу поширення теоретичного фактажу й 
узвичаєних шляхів моніторингу навчальних здобутків студентів. 
Така альтернативна форма роботи сприяє зростанню мотивації 
пізнавальної діяльності як засобу підвищення якості знань, 
умінь і навичок застосовувати мовну вправність на практиці. 

Заздалегідь створивши QR-коди, скориставшись будь-яким 
із доступних сервісів для їх генерування (https://qrcode.tec-
it.com/ru; http://qrcoder.ru; https://www.flowcode.com; 
https://www.qr-code-generator.com; http://goqr.me; 
https://www.unitag.io/qrcode тощо), пропонуємо студентам-
медикам і стоматологам закодований матеріал, передовсім 
тематичні презентації, різноформатні текстові файли, візуальні 
фрагменти – фото, малюнки, схеми, таблиці, діаграми, ментальні 
карти, хмарини слів та ін. Розшифровуючи QR-коди, студенти 
отримують доступ до аудіо- й відеоконтенту – діалогів, 
подкастів, навчальних фільмів, вебінарів тощо.  

З метою перевірки й оцінювання здобутків студента 
генеруємо QR-коди тематичних кросвордів, анаграм, вікторин, 
тестів, пазлів. До прикладу, вивчаючи основи стоматологічної 
термінології й фахового мовлення стоматолога, практикуємо 
комбіновані завдання – пропонуємо відповісти на запитання, 
попередньо склавши електронний пазл – ілюстрацію 
діалогу/тексту. Студенти охоче реагують на зміну традиційної 
форми роботи з навчальними текстовими фрагментами й 
оперативно виконують завдання, демонструють  знання 
матеріалу й бажання експериментувати 
(https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1c1abbfbf5dc). 
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Рисунок 1 – Діалог «У лікаря-стоматолога» 
 

Окремо зауважимо про можливість і доцільність 
організації QR-квестів, QR-вікторин, QR-екскурсій і QR-ігор. 
Алгоритм проведення вкрай простий і доступний кожному: 
знайди QR-код, відскануй і розкодуй запитання, дай правильні 
відповіді й отримай оцінку.  

Ми дослухаємося до міркувань психологів і вважаємо, що 
запорука активного долучення до будь-якої діяльності, надто 
навчальної, – це наявність мотивів для її успішної реалізації. 
Зацікавленість здобувача освіти навчальним предметом уповні 
залежить від специфіки організації викладачем начального 
процесу, від його фахових знань, методичної вправності, 
дидактичної мудрості й посилюється елементами креативу.  

 

 
Рисунок 2 – QR-квест «У стоматологічному терапевтичному 

відділенні» 
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Зацікавленість здобувача освіти навчальним предметом 
уповні залежить від специфіки організації викладачем 
начального процесу, від його фахових знань, методичної 
вправності, дидактичної мудрості й посилюється елементами 
креативу.  

Сміливі експерименти з графічними покликáннями на 
навчальний контент сприяють посиленню студентської 
мотивації до вивчення української мови, системному 
опануванню  предмета, розширенню меж взаємодії викладача й 
студента, залученню їх до спільної діяльності, націленої на 
набуття мовної, комунікативної й соціокультурної компетенцій. 

Подальшу перспективу дослідження вбачаємо у створенні 
системи дидактичних матеріалів для роботи з іноземними 
студентами-медиками, які вивчають українську мову, і 
підвищенні загальної цифрової культури учасників навчального 
процесу в контексті варіативності реалізацій електронного 
навчання. 
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Створення електронного освітнього середовища (ЕОС) 
закладу вищої освіти в умовах сьогодення є необхідною умовою 
його ефективного функціонування. ЕОС Криворізького 
державного педагогічного університету охоплює, зокрема, 
Систему управління електронними навчальними курсами 
(СУЕНК), розроблену на платформі MOODLE 
(moodle.kdpu.edu.ua). 

На початку кожного навчального року здійснюється 
реєстрація студентів-першокурсників у СУЕНК та зарахування 
їх до гуртів, відповідно до академічних груп. Для цього в 
табличному процесорі Excel необхідно створити файл, який 
містить стовпці з такими назвами: «Ім‘я входу» (комірка A1), 
«Пароль» (комірка B1), «Ім‘я» (комірка C1), «Прізвище» 
(комірка D1), «Пошта» (комірка E1), «Гурт» (комірка F1), 
«Група» (комірка G1), «ПІБ українською» (комірка H1), «ПІБ 
англійською» (комірка I1). Можемо заповнити стовпці «ПІБ 
українською» і «Гурт». Стовпці «ПІБ англійською» і «Група» 
заповнюються внаслідок транслітерації латиницею вмісту 
стовпця «ПІБ українською» і «Гурт» відповідно. У редакторі 
Visual Basic розроблено функцію «трансліт», яка здійснює 
транслітерацію українського алфавіту латиницею з урахуванням 
позиції літери в слові (рис. 1). Так, зникає потреба в зверненні 
до допоміжних сервісів. 

У комірці D2 потрібно помістити прізвище з комірки H2, 
іншими словами, знайти в рядку символ «пробіл» і обрати всі 
знаки перед ним. У цьому разі використовуємо функції 
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«ПОИСК» та «ПСТР». Щоб отримати ім‘я з комірки H2, 
використовуємо ті самі функції, але в іншій комбінації. 

 

   
Рисунок 1 –  Вигляд функції «трансліт» у редакторі Visual Basic 

 

Як відомо, пароль у MOODLE має містити не менш як 8 

символів, поміж яких принаймні одна велика літера, одна 

маленька, цифра, а також не алфавітно-цифровий символ. Відтак 

генерація паролів здійснюється способом поєднання назви групи 

та прізвища студента, транслітерованих англійською мовою 

(комірка В2). Ім‘я входу користувача (комірка А2) аналогічне до 

пароля. Однак оскільки всі літери логіну мають бути 

маленькими, додатково потрібно застосувати до комірки з 

паролем функції «СТРОЧН». 

Function ТРАНСЛІТ(UkrText As String) As String 
    Dim Ukr As Variant 
     Ukr = Array("а", "б", "в", "г", "д", "е", "є", "ж", "з", "и", "і", "ї", "й", "к", "л", "м", 
"н", "о", "п", "р", "с", "т", "у", "ф", "х", "ц", "ч", "ш", "щ", "ь", "ю", "я", _ 
     "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Є", "Ж", "З", "И", "І", "Ї", "Й", "К", "Л", "М", "Н", 
"О", "П", "Р", "С", "Т", "У", "Ф", "Х", "Ц", "Ч", "Ш", "Щ", "Ь", "Ю", "Я", "'", " ") 
    Dim Eng As Variant 
    Eng = Array("a", "b", "v", "h", "d", "e", "ie", "zh", "z", "y", "i", "i", "i", "k", "l", "m", 
"n", "o", "p", "r", "s", "t", "u", "f", "kh", "ts", "ch", "sh", "shch", "", "iu", "ia", _ 
    "A", "B", "V", "H", "D", "E", "Ye", "Zh", "Z", "Y", "I", "Yi", "Y", "K", "L", "M", "N", 
"O", "P", "R", "S", "T", "U", "F", "Kh", "Ts", "Ch", "Sh", "Shch", "", "Yu", "Ya", "", " ") 
    Dim EngText As String, Letter As String, Flag As Boolean 
   For i = 1 To Len(UkrText) 
        Letter = Mid(UkrText, i, 1) 
        Flag = 0 
        For j = 0 To 64 
            If Ukr(j) = Letter Then 
                Flag = 1 
                EngText = EngText & Eng(j) 
                Exit For 
            End If 
        Next j 
        If Flag = 0 Then EngText = EngText & Letter 
    Next i 
    ТРАНСЛІТ = EngText 
End Function 
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Поєднання назви групи з прізвищем практично 

унеможливлює дублювання логінів, однак трапляються 

поодинокі випадки, коли в академічній групі навчаються двоє 

людей з однаковими прізвищами. Схема генерування логінів і 

паролів у цьому разі дасть два однакових значення, що є 

недопустимим фактом для MOODLE. Відтак один із 

користувачів не буде зареєстрований. Розв‘язання цієї проблеми 

полягає в перевірці збігу поточної комірки з попередньою в 

стовпці з прізвищами та з групами. Якщо комірки не 

співпадають, то результатом буде злиття назви групи з 

прізвищем, якщо співпадають – злиття назви групи з прізвищем 

і додавання цифри «2».  

Зауважимо, що така перевірка діє лише в тому випадку, 

якщо в межах однієї групи список студентів подано в 

алфавітному порядку, а також для наявності в групі не більше 

двох студентів з однаковими прізвищами. Для трьох і більше – 

вказаний спосіб не працює. Однак чималий досвід створення 

облікових записів користувачів показує, що в межах однієї 

групи більше двох студентів з однаковими прізвищами 

практично не трапляються. 

Для реєстрації користувача в MOODLE обов‘язковим є 

введення адреси електронної пошти, однак вона не обов‘язково 

має бути діючою. Відтак список адрес користувачів формується 

способом додавання до логіна символів «@kdpu.edu.ua». Пошти 

реально не існують, але цього достатньо для заповнення 

обов‘язкових полів під час реєстрації. Знову ж таки дублювання 

електронних адрес є неможливим у зв‘язку з відсутністю 

повторів поміж логінів. У таблиці 1 подано формули та їх 

комбінації для введення у відповідні комірки. 

Так, усі необхідні поля таблиці заповнено. Створимо 

інший файл у додатку Excel з полями «username», «password», 

«firstname», «lastname», «email», «cohort1». Скопіюємо в новий 

файл перших 6 стовпців попередньо заповненої таблиці (без 

заголовків). Вміст стовпців відповідає їх новим назвам. 

Збережемо новий файл у форматі «CSV (разделители запятые)». 
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Для автоматичної реєстрації користувачів, а також розподілу за 

системними гуртами на сайті MOODLE перейдемо за 

посиланнями Керування сайтом – Користувачі – Облікові записи 

– Завантажити користувача. Перенесемо підготований файл у 

відповідне поле, натиснемо кнопку «Завантажити користувача». 
 

Таблиця 1 – Вміст комірок у файлі для завантаження 
 

Адреса 

комірки 
Вміст комірки 

І2 =трансліт(H2) 

G2 =трансліт(F2) 

D2 =ПСТР(H2;1;ПОИСК(" ";H2)-1) 

C2 
=ПСТР(ПСТР(H2;ПОИСК(" ";H2)+1;100);1;ПОИСК(" ";ПСТР(H2; 

ПОИСК(" ";H2)+1;100))-1) 

B2 

=ЕСЛИ(И(D2=D1;F2=F1);СЦЕПИТЬ(G2;"-

";СТРОЧН(ПСТР(I2;1;ПОИСК(" ";I2)-1));"2");СЦЕПИТЬ(G2; "-"; 

СТРОЧН(ПСТР(I2;1;ПОИСК(" ";I2)-1)))) 

A2 =СТРОЧН(B2) 

E2 =СЦЕПИТЬ(A2;"@kdpu.edu.ua") 
 

Перевагами описаного способу є масове завантаження 

користувачів; автоматичне створення гуртів, що відповідають 

академічним групам студентів; автоматичне зарахування 

студентів до створених гуртів; мінімізація помилок при 

завантаженні. Підтвердженням ефективності пропонованого 

способу є практичний досвід створення близько 4 тисяч 

облікових записів користувачів в обмежені строки. 
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Сучасна освіта у технічному університеті забезпечує 
суб'єктивний розвиток та саморозвиток особистості 
майбутнього фахівця, здатного не тільки обслуговувати існуючі 
інформаційні технології, але й виходити за межі нормативної 
діяльності, здійснювати інноваційні процеси творчості в широ-
кому розумінні професійної діяльності. Ця стратегія втілюється 
в принциповій спрямованості змісту й форм навчального 
процесу технічного університету, що складає пріоритет 
особистісно орієнтованих технологій інноваційної освіти [1]. 

Проводячи дослідження ми переконалися, що в Україні, як 
і в усьому світі, відбувається інтенсивне використання 
інноваційних технологій, ціннісних властивостей педагогічної 
діяльності як особливого виду духовного виробництва найвищої 
з існуючих цінностей - людини. Ефективність цієї ситуації 
посилюється тим, що система технічної освіти, яка склалася, не 
блокує цей процес, зберігає багато в чому позитивний характер, 
тиражуючи широко розповсюджені в практиці університетів 
шляхи ефективної фахової підготовки, інструментально-
нормативну рецептурність при вивченні фахових дисциплін, 
поєднуючи їх з професійною освітою. 

Технологія особистісного орієнтованого освітнього 
процесу припускає спеціальне конструювання навчального 
тексту, дидактичного матеріалу, методичних рекомендацій до 

mailto:redkorg@ukr.net
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його використання, типів навчального діалогу, форм контролю 
за особистим розвитком учня під час оволодіння знаннями. 
Тільки за наявності дидактичного забезпечення, що реалізовує 
принцип суб‘єктної освіти, можна говорити про побудову 
особистісного орієнтованого процесу [2]. 

Реалізуючи констатуючий експеримент виявили, що 
наукова думка не дає однозначної й аргументованої відповіді на 
питання про сутність психолого-педагогічних умов, які 
забезпечують процес розробки і впровадження особистісно 
орієнтованих технологій в систему фахової підготовки 
студентів. 

Таким чином, можна стверджувати, що в основу розробки 
особистісно орієнтованих інноваційних технологій управління 
навчальним процесом повинен бути покладений діалогічний 
підхід, який визначав би суб'єктивну взаємодію і збільшення 
ступеня свободи учасників навчального процесу, 
самоактуалізацію і самопрезентацію особистості майбутнього 
фахівця. Технології цього типу передбачають перетворення 
суперпозиції викладача і су-бординізованої позиції студента на 
особистісно рівноправні стани. Таке перетворення пов'язане з 
тим, що викладач не стільки вчить і виховує, скільки актуалізує, 
стимулює студента до загального й професійного розвитку, 
створює умови для його самостійного руху у засвоєнні 
технічних і педагогічних знань. 

У процесі проведення констатуючого експерименту можна 
переконатися, що це вимагає відмови від рольових масок і 
включення до взаємодії емоційно-ціннісного досвіду викладача 
й студента, врахування індивідуального емоційного стану 
майбутніх фахівців. 

Таким чином,  ступінь ефективності особистісно 
орієнтованих інноваційних технологій управління навчальним 
процесом істотно залежить від того, як повно представлена в 
них особистість в її різноманітній суб'єктивності, чи враховані її 
психологічні особливості, які перспективи їхнього розвитку і 
згасання. Звідси - пріоритет суб'єктивно-смислового навчання у 
порівнянні з інформаційним, спрямованість на формування у 
студентів технічних університетів ґрунтовних технічних знань, 
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неупереджене подання кількох суб'єктних картин світу на 
відміну від однозначних "програмних" уявлень, діагностика 
особистісного розвитку, ситуаційне проектування, 
смислопошуковий діалог, включення навчальних завдань 
технічного спрямування у контекст життєвих проблем 
особистості [3]. 

Особистісно орієнтовані технології управління навчальним 
процесом означають персоналізацію педагогічної взаємодії, яка 
вимагає адекватного включення у цей процес особистісного 
досвіду (почуттів, переживань, емоцій, відповідних їм дій і 
вчинків). Деперсоналізована педагогічна взаємодія жорстко 
детермінується рольовими приписами, що суперечить 
полісуб'єктному (діалогічному) підходу. 

Персоналізація і діалогізація загальноосвітньої підготовки 
студентів - це повернення до "парної педагогіки", оскільки вони 
спираються на застосування цілої системи форм 
співробітництва. При їх впровадженні повинна зберігатися 
певна послідовність, динаміка: від максимальної допомоги 
викладача студентам у вирішенні навчальних завдань до 
поступового зростання їхньої власної активності, до повної 
саморегуляції в навчанні і утворення відносин партнерства між 
ними. Перебудова форм співробітництва, пов'язана зі зміною 
позицій педагога і студента, приводить до можливості 
самозміни суб'єкта навчання, який самостійно здійснює шлях 
саморозвитку [4]. 
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Інформаційні технології в сьогочасному інформаційному 

суспільстві все частіше проникають у сфери освітнього процесу. 

Це комунікації, інформаційні та інші технології і сервіси, 

ґрунтуючись на які здійснюється діяльність в Інтернеті або за 

допомогою нього. Більш просте тлумачення даного терміну 

визначає, що інформаційні та комп‘ютерні технології – це все 

те, що пов‘язано з Інтернетом та програмним забезпеченням, що 

допомагає у навчанні та саморозвитку. 

У даний час важко назвати галузь, у якій би не 

використовувався персональний комп‘ютер з підключеним до 

мережі Інтернет. Сучасне програмне забезпечення досягло 

великого рівня складності і потребує спеціалістів з високим 

рівнем кваліфікації.  

Інтегрування інформаційних та комп‘ютерно-інтегрованих 

технологій у навчальному процесі сприяє оптимізації 

педагогічної системи та вимагає: внесення істотних змін у зміст, 

методи та прийоми навчання; розроблення необхідних 

дидактичних матеріалів; готовності педагогів до інноваційного 

професійного навчання. 

Технологія проведення занять з використанням сучасних 

технічних засобів та нових інформаційних технологій тренує та 

активізує пам'ять студента, концентрує його увагу на 

конкретному матеріалі, дає змогу по-іншому оцінити нову 

інформацію. Комп‘ютер значно розширює можливості подачі 

навчальної інформації; використання кольору, графіки, звуку, 
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сучасних засобів відеотехніки дозволяє моделювати різні 

ситуації та середовища, що значно підвищує ефективність 

навчання та посилює мотивацію студентів до навчання. 

Використання комп‘ютерних технологій дає змогу зробити 

заняття по справжньому продуктивним, процес навчання 

цікавим, здійснює диференційований підхід до навчання та 

можливість об‘єктивно і своєчасно проводити контроль та 

підведення підсумків. 

Інформаційні та комп‘ютерно-інтегровані технології 

здійснюють активний вплив на процес навчання і виховання 

студентів, оскільки змінюють схему передавання знань і методи 

навчання. Разом з тим, упровадження інформаційних технологій 

у систему освіти не тільки впливає на освітні технології, а й 

уводить до процесу освіти нові. Вони пов'язані із застосуванням 

комп'ютерів і телекомунікацій, спеціального устаткування, 

програмних та апаратних засобів, систем обробки інформації. 

Вони пов'язані також зі створенням нових засобів навчання і 

збереження знань, до яких належать електронні підручники і 

мультимедіа; електронні бібліотеки й архіви, глобальні та 

локальні освітні мережі; інформаційно-пошукові та 

інформаційно-довідкові системи. 

На сучасному етапі чітко визначились три головні напрями 

використання комп'ютерів у навчальному процесі. 

1.Навчання технологіям, що вимагають активного 

використання комп'ютера (графічний і текстовий редактори, 

робота у комп'ютерних мережах).  

2.Вивчення інформатики як науки, що розглядає 

інформаційно-логічні моделі. 

3. Використання комп'ютера як технічного засобу у 

вивченні загальноосвітніх та технічних дисциплін [1, c. 35]. 

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при 

підготовці до заняття, так і в процесі навчання. Комп‘ютерні 
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технології можуть стати джерелом навчальної інформації, 

наочним посібником, засобом діагностики та контролю [2, c. 57].  

Сучасні інформаційні та комп‘ютерно-інтегровані 

технології в освітньо-інформаційному середовищі навчальних 

закладів мають виконувати такі функції: 

•  виступати безпосередніми засобами навчання; 

• технічного засобу автоматизації процесу навчальної 

діяльності, що включена у пізнавальну, пошукову, 

дослідницьку, експериментальну роботу, який дозволяє 

мобільно працювати з текстом, графічним, звуковим або 

відеодокументом, якісно подавати інформацію, обробляти її, 

спілкуватися зі своїми однолітками; 

• допомагати розвивати пізнавальну і творчу активність 

особистості, спонукати  її приймати власні оригінальні рішення, 

бачити їхній результат, перевіряти їхню правомірність тощо.  

Переваги використання інформаційних та комп‘ютерно-

інтерактивних технологій під час навчання: 

- використовуючи деякі інформаційні технології можна 

навчатися не лише під час занять, а й у позаурочний час; 

- можна забезпечити on-line зв‘язок між студентами та 

віддаленим викладачем; 

- мультимедійне представлення інформації краще для 

сприйняття; 

- доступ до банку даних навчальних матеріалів; 

- пристосування для реалізації моделі безперервної освіти; 

- забезпечення ефекту групової співпраці, створення 

корисного дискусійного середовища і ефективної спеціалізації 

учасників віртуальних робочих груп; 

- скорочує час вироблення необхідних технічних навичок; 

- студент стає безпосереднім учасником процесу навчання, 

тому що програма вимагає від нього активного управління; 

- заняття можна забезпечити матеріалами, користуючись 

засобами телекомунікацій; 
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- підвищується мотиваційна навчальна діяльність; 

- можливість поєднання різних програмних засобів. 

Недоліки  використання інформаційних та комп‘ютерно-

інтерактивних технологій під час навчання: 

- недостатня кількість, якість і слабка інтегрованість 

спеціалізованих і загальносистемних, програмно-технічних 

засобів та інформаційних ресурсів для застосування в освітньої 

діяльності; 

- робота з комп‘ютером та комп‘ютерними програмами, як 

правило є одноманітною; 

- серед наявного програмного забезпечення багато 

неякісного, що не враховує специфіку роботи з студентами. 

Таким чином, сучасні технології навчання тісно пов‘язані з 

розвитком комп‘ютерної техніки та інформаційних технологій. 

Використання інформаційних та комп‘ютерних технологій не 

тільки має позитивний вплив на процес засвоєння навчального 

матеріалу, а й сприяє інтересу та зацікавленості в студентів до 

предмету та навчання в цілому. Тому, використання у 

навчальному процесі інформаційних технологій є об‘єктивним 

процесом формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців. 
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Introduction 
Energy Policy and Investment Analysis is a subject from the 

MSc program in Renewable Energy and Energy Efficiency from the 

Instituto Politécnico de Bragança (IPB), Portugal. This course 

bridges energy and environment, renewable energy sources, energy 

markets and electric sector, and basic concepts of finances. It is a 6 

ECTS with a 4-hour classroom a week and a total workload of 162 

hours. In this article one will present a new certification of skills 

methodology based in simulated tenders applied for this subject. 

Background 
This MSc course of Renewable Energy and Energy Efficiency 

attracts students from different continents and engineering 

backgrounds. The Energy Policy and Investment Analysis is an 

essential subject that prepares the basis to understand the other parts 

of the energy, electricity and gas, sector: resources and production; 

transport; distribution; and commercialization. This course is 

fundamental for the students to fine-tune the understanding of energy 

policy and the market forces that are quite different according to their 

personal experiences in their own countries [1]. For instance, 

students from Algeria, Tunisia, or Angola are used to state owed 

monopoly in the energy sector and have difficulty grasping the 

separation of services from each different industry from the energy 

service chain. The students from countries with liberalized electric 

and gas markets, such as Brazil, Portugal, or Spain, have an early 

grasp on the subjects debated in the classroom. The topics discussed 
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at the school are generally new for all students because it is not part 

of any undergraduate engineering curricula. At the period's end, the 

students learn the following skills: 

1. Evaluate different financial, economic and associated risk 

scenarios of renewable energy plants; 

2. Understand the frame of a financial operation and the 

meaning of the three variables involved: capital, time and interest; 

3. Identify the core aspects of an investment to find the 

optimum structure that enables project funding. 

Two parts divide the course structure: the first dedicated to the 

energy and environment, renewable energy sources, energy markets, 

and electric sector; the second is basic finance concepts and their 

application. It is an operational separation because it is possible to 

have experts in different course time frames in the energy and 

financial areas, but requires a strong integration in evaluating each 

student's skills. The assessment of competence is one of the most 

complex vectors of teaching this subject. Three types of approaches 

were tested during the last 14 years teaching this subject: exams, 

open problems, and simulation of an international tender [2]. The 

first two were stepping stones for the current methodology, 

simulation of an international tender, that is the scope of this article. 

Description of the current methodology 

The structure of actual tenders inspires the current evaluation. 

There is a description of the technical specifications and the financial 

and economic parameters. As with any tender, all participants have 

access to the same problem description, and it‘s on each participant 

to study and present the most competitive proposal. The proposals 

are evaluated by the teaching staff technically and economically. The 

student‘s bids are sorted by the technical quality of the proposal and 

the business‘s financial structure. The Energy Policy and Investment 

Analysis tender are for a solar photovoltaic system to be implanted 

into a specific area of the IPB campus.  

The tender is structured in the following manner, as described 

in the following points 1 to 3: 
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1. Clear definition of the student’s goal; 

Goal? 

To win the tender. 

2. Clear statement of what is required and how to present the 

results;  

What? 

To propose a PV: Solar farm for the area indicated in Figure 

1, stating clearly the costs of investment and the price of kWh. The 

technical Specification Part provides the performance of the PV 

equipment that needs to be used in work. 
 

 
Figure 1 – Implantation area for the PV plant in IPB campus 

identified by a circle 
 

How? 

Each group will be responsible for presenting a technical and 

an economic-financial report stating all hypothesis. The following 

information need to be also included for the jury to evaluate: 

1) The proposed nominal power for PV-plant made with fixed 

modules of crystalline silicon-based cells; 

2) Capital cost €/kW of install capacity; 
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3) Cost of energy €/kWh of service; 

4) Warranties and costs of maintenance; 

5) Physical dimensions: 

a) area affected by the equipment (m2) 

b) disturbed surrounding areas (need for infrastructure: 

roads, transmission lines, etc.); 

6) Complementary works or other information that 

demonstrate that your proposal is better than the competition. 

The students must present and reference all hypotheses. 

3. Clear statement of technical specifications: 

The proposals must consider the following technical 

specifications: 

Consider that, in Bragança, Portugal, for the following 

parametrization for a crystalline silicon PV-module of 1 kWp, the 

reference yearly PV electricity production is 1445.42 kWh. The year-

to-year variability of 64.27 kWh. 

Final remarks 
The objective of this article is to describe a new methodology 

used in the classroom. This methodology goal is to access the 

students‘ acquired skills and verify if the proposed objectives of the 

course were attained. The students had to use integrated thinking or 

network thinking to submit a technically and financially competitive 

bit. This article will not demonstrate that the results confirm that test-

oriented students have more difficulties developing competitive bits.  

Excerpting [3], ―students are test-oriented learners.  Up to now, 

networked thinking is seldom required in common assessment 

types.‖  A confirmation that there is plenty of room for improvement 

with this methodology. 
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В даний час більш ніж 79,6%  смартфонів, включаючи такі 

моделі як HTC, LG і Samsung, використовують платформу 

Android у ролі операційної системи (ОС), і більшість технічних 

спеціалістів передбачають, що Android дуже скоро буде 

присутній на ноутбуках та автомобілях. Гаджети на базі 

Android, включаючи у себе планшети, смарт-годинники, стали 

найнеобхіднішою потребою для всіх технічно підкованих людей 

навколо усього світу, головна причина цьому, те що вони 

надають платформу із повністю відкритим вихідним кодом для 

розробки корисних додатків, а також дозволяють розробникам 

різного рівня додатків безперешкодно публікувати їх. Через це 

багато розробників бажають асоціювати себе із додатком 

Android через неймовірне зростання. 

Крім того, типовий розробник платформи Android Studio 

також може використовувати Eclipse для розробки додатків, 

mailto:n.lishchyna@lutsk-ntu.com.ua
mailto:roman.b.dunets@lpnu.ua
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проте саме Eclipse часто асоціювалася як «IDE для студентських 

проектів (інтегроване середовище розробки)». 

При порівняннях Android Studio та Eclips всі спеціалісти, 

наводять дуже багато вагомих причин. Зокрема при бажані 

розробити модуль і використовувати його більше ніж в 3 

проектах на своєму робочому просторі, необхідно очищати свій 

проект і перезапускати Eclipse кожні 2 або 3 хвилини. Якщо ж є 

бажання оновити Ant, є необхідність витратити ще декілька 

годин, щоб повернути свій проект до стабільного стану. 

Зробивши свій додаток фоновим, розробникам Eclipse потрібно 

«вбити процес» інших активних додатків, так як Eclipse буде 

часто давати збій. Отже, розробники Android на той час шукали 

більш стабільне середовище IDE та були дуже раді, коли Google 

анонсував Android Studio в далекому 2013 році, а сам Eclipse 

почав поступово втрачати свою частку ринку та зрештою лише 

протягом одного року. 

Eclipse не мав і найменшого шансу на конкуренцію із 

Android Studio, оскільки останній пропонував занадто багато на 

свій час. Розробники застосунків можуть використовувати 

інтегроване середовище розробки Eclipse для різних платформ, 

або ж для цілої групи різних мов програмування, проте він 

немає можливості адаптуватися до нового, більш багато 

функціонального ринку розробки додатків для Android. Однак 

AS була розроблена спеціально для розробки під Android, і 

головна мета цієї IDE – прискорити весь процес розробки 

застосунків для Android і спростити його якомога більше. 

Android Studio використовує просто у користуванні 

систему збірки Gradle, яка є інтегрованою в AS, і на думку 

більшості експертів Gradle дійсно являється відмінним 

інструментом. Якщо по якійсь причині розробник вирішив 

перейти на Eclipse, то йому необхідно поглянути на можливості 

Gradle, спробувати поексплуатувати його після чого стане 

зрозуміло, чи підходить він для власного проекту. Якщо ж 

розробник захоче використовувати Android Studio, то немає 

необхідності турбуватися на рахунок того, що він застрягне у 
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системі Gradle, саме через просте засвоювання, та дуже 

скромний по мірі інших код, більшість розробників по всьому 

світі надають перевагу саме йому. Хоча і сам Eclipse у якого в 

якості основної системи збирання є Apache Ant, яка до того ж є 

надзвичайно надійною системою збирання на основі XML, не 

може запропонувати стільки ж необхідних на сьогоднішній день 

комфортних переваг. 

І Android Studio, і Eclipse мають у наявності типове 

автоматичне завершення коду Java. Проте зазвичай виявлялося, 

що автоматичне завершення коду дійсно набагато краще у AS в 

порівнянні з Eclipse, який з часом виглядає трохи застарілим і в 

більшості випадків немає точних результатів. Потрібно також 

взяти до уваги, що чим більше часу розробник витратить як 

програміст на шліфування коду, тим більше він цінує 

автоматичне завершення коду. 

Розробники «старої школи» дуже добре знають інтерфейс 

Eclipse. Він є дуже великий та перевантажений, і вони часто 

зіштовхувалися із проблемами викликаними перевантаженням, 

тому що більшість функцій цієї IDE не використовуються, або 

коли розробник використовує їх в перший раз, то розуміє що є 

не інтегровані інструменти котрі є і легше при використанні і 

пропонує більш по функціоналу. Отже, пам'ятаючи про це 

спеціалісти виявивши, що інструменти та пункти меню у самій 

Android Studio, як правило, приводять їх туди, де вони хочуть 

бути, швидше і без зусиль, ніж їх аналоги в Eclipse. Окрім того, 

AS була створена виключно для Android, а саме Eclipse була 

створена як універсальне IDE, яка може використовуватися з 

будь-якою мовою і платформою. 

Хоча цих дві IDE працюють зовсім по-різному, щоб 

керувати власними проектами та організовувати їх приходиться 

звикати до кожної окремо, але якщо хочеться працювати над 

декількома проектами в Eclipse одночасно, вам потрібно 

об'єднати їх в робочу область. При спробі перейти на іншу 

робочу область необхідно вибрати шлях, після чого Eclipse 

перезагрузиться, і це завжди виглядало дуже незручно. Якщо 
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глянути на Android Studio, вона використовує спеціальні модулі 

для керування і організації коду, які більшість вважають дуже 

комфортну при розробці. Модулі мають власні файли збірки 

Gradle, це означає, що він може вибирати свої власні залежності. 

У порівнянні AS виглядає значно «природніше», але якщо 

користувач якийсь час використовував Eclipse, то йому 

необхідно трохи часу, щоб звикнути. 

Eclipse – це є просте програмне забезпечення на основі 

Java та більш громіздка IDE у порівнянні із Android Studio, тому 

для коректної роботи йому необхідно значно більший обсяг ОЗУ 

і більш висока швидкість процесора. Невиконання цього 

критерію призводить до збою Eclipse та його провисання. З 

іншої сторони, Android Studio на даний момент випускається 

значно меншою кількістю помилок та надає гарантію 

продуктивності по більш стабільній роботі, ніж Eclipse, а також 

нижчі системні потреби. AS працює швидко без зависань, в той 

же час як вам необхідно 1-2 хвилини для створення версій 

складених проектів в Eclipse, але також є можливість створити 

той самий проект протягом 30 секунд в AS. 

Для проектування клієнт-додатка для роботи із сервером-

системою «Smart house» часто обирають Android Studio. 

Висновки: Android Studio, безсумнівно, на крок попереду 

Eclipse, яка всього за рік втратила свою позицію основної IDE 

для розробки додатків на Android, після чого її ком‘юніті майже 

повністю перейшли на більш новішу та технологічну AS. З 

моменту анонса Android Studio році вона отримала широкий 

розголос серед ком‘юніті розробників додатків для Android, і 

звісно без сумніву, AS виправдовує всі очікування покладені на 

неї. 
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 Методи оптимізації наявні у вигляді самостійних 

дисциплін, або у складі більш загального курсу в освіті не тільки 

математиків. Для інформатиків, інженерів, фахівців 

економічного профілю, бізнес-аналітиків методи знаходження 

найкращих у певному сенсі рішень відноситься до пріоритетних 

завдань. Вивчаються як аналітичні методи знаходження 

оптимумів, так і чисельні. Для виконання обчислень 

залучаються наявні комп‘ютерні програми.  Найчастіше це MS 

Excel, або MatLab. Названі програми тільки частково 

задовільняють потреби навчальних та дослідницьких задач, 

оскільки  в  Excel обчислення надто громіздкі, а програма 

MatLab у більшості випадків відсутня. Тому є потреба в 

доступних обчислювальних інструментах. 

 Дослідження має методологічний характер і полягає у 

вивченні можливостей програми R для розробки ефективного 

обчислювального інструменту аналізу емпіричних даних.  

 Ця робота виконана в межах ширшого завдання, яке 

полягало у розробці ефективного обчислювального алгоритму 

для знаходження оцінки теоретичного розподілу ймовірностей 

для реалізації модифікованого методу Пірсона, запропонованого 
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в раніших роботах Ханіна О.Г. [1], [2]. В цих же роботах 

наводиться і приклад обчислення реальних даних за допомогою 

програми  MS Excel. Обчислення в MS Excel є досить 

громіздкими, а для практичного вжитку потрібний зручний 

обчислювальний інструмент. З цією метою було вивчено 

можливості програми R. Як виявилось, програма R відповідає 

потребам досліджень, має зрозумілу логіку команд, а в нашому 

випадку знаходить розв'язок навіть точніший, ніж отриманий за 

допомогою програми MS Excel.  

В даній роботі пропонується використовувати програму R 

з асоційованими пакетами ―lpSolver‖,  ‖quadprog‖ та ‖nloptr‖ 

([3]). Як програма R, так і вказані пакети є безкоштовними. 

Наведено приклади розв'язку задач лінійного програмування 

(LP), квадратичного програмування (QP) та задачі нелінійного 

програмування. 

 Задачу LP виконано за допомогою команди ―lp‖ 

(lpSolver), в якій параметри цільової функції, обмежень 

рівностей, обмежень нерівностей задано окремими опціями. 

Координати оптимального значення отримуються за допомогою 

lp$solution. 

 В задачі QP використано команду ―solve.QP‖ (quadprog) з 

параметрами, де цільова функція має стандартне представлення 

у вигляді суми лінійної та квадратичної частини, а також лінійні 

обмеження представлено вектором коефіцієнтів. Функція 

обчислює розв'язок задачі  Min ( - d
T
 b + ½ b

T
 D b) при умові A

T
 

b >= b0. 

 В наведеному прикладі досліджуються задачі з галузі 

маркетингу. Кожен об'єкт представлено емпіричним розподілом 

частот. Такого типу дані досить типові при вивченні 

преференцій респондентів, коли робиться вибір серед 

запропонованих альтернатив.  В  модифікованому методі 

Пірсона ([4]) пропонується   для кожного об'єкта знайти оцінку 

теоретичного розподілу ймовірностей як розв'язок задачі 

мінімізації, де цільовою функцією є величина Х
2
 – відхилення 

емпіричного розподілу частот від деякого заданого (еталонного)  
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розподілу, а система обмежень складається з умови p1 + p2 + ... 

+ pm = 1 та умови потрапляння pi  у відповідні довірчі 

інтервали, обчислені за емпіричними частотами для заданої 

надійності: 

MIN X2 ( p1, p2, ... , p6 ) = ((34 - n*p1)^2/p1 + ((103 - 

n*p2)^2/p2 + ((24 - n*p3)^2/p3 + ((90 - n*p4)^2/p4 + ((14 - 

n*p5)^2/p5 + ((18 - n*p6)^2/p6)/n 

subject to    p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + p6 = 1;    

0.245 <= p1 <= 0.313; 0.223 <= p2 <= 0.288; 0.084 <= p3 <= 

0.130; 

0.156 <= p4 <= 0.214; 0.009 <= p5 <= 0.029; 0.127 <= p6 <= 

0.181.    
 

 Для цієї задачі було використано пакет  ―nloptr‖.  Ця 

функція обчислює локальний мінімум градієнтним чисельним 

методом. Алгоритм розрахунків для контролю виконано для тих 

же даних, що і в публікації [1]. Отримано результат, близький до 

наведеного попередньо і навіть точніший.  

 У подальшій перспективі нашого дослідження 

передбачається використання отриманих розподілів 

ймовірностей для класифікації об'єктів різними методами. 

 З огляду на отримані результати, можна визнати, що 

програма  R разом із асоційованими пакетами   ―lpSolve‖,    та 

―nloptr‖ є ефективним інструментом вирішення задач 

оптимізації в реальних дослідженнях. Тому вважаємо  

доцільним використання  цієї програми в навчанні другого 

(магістерського) та третього освітнього рівнів для фахівців 

різних спрямувань, а також широке її використання у практиці 

наукових досліджень. Особливо, зважаючи на доступність для 

використання цієї безкоштовної програми високого якісного 

рівня.    

 Запропонований метод для знаходження розподілу 

ймовірностей разом із розробленою технологією обчислень в R 

може використовуватись в аналізі даних ([5]).  Розподіл частот 
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отримують в дослідженнях з різних галузях —  політології, 

соціології, маркетингу — всюди, де вивчають преференції 

респондентів щодо вибору серед заданих альтернатив. Оцінка 

розподілу ймовірностей є наступним кроком. Варто зазначити 

також метод контент-аналізу (Text Mining), де частоти є 

базовими даними, для якого викладені технології також можуть 

застосовуватись. 
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Розвиток мобільного Інтернету як сфери розвитку 

медіаресурсів має досить тривалий час функціонування. Старт 

даної технології в Україні не розглядається експертами як 

успішний, оскільки функціонал, презентабельність ЗМІ та 

доступ до них у такому форматі був значно лімітованим та 

дороговартісним. Проте, з плином часу послуга мобільного 

Інтернету значно розвинулась до соціально важливої частини 

життя сучасного мережевого суспільства та зазнала істотних 

змін. 

Поряд із вищезазначеним, мобільні технології значно 

прискорили процес комунікації та сформували якісно новий 

склад аудиторії для засобів масової інформації, що сьогодні 

продукує контент. Перевагою мобільних ЗМІ є оперативність 

доставки новин до читача, користувач сам постає у ролі автора 

та творця контенту [7]. 

Таким чином, можна стверджувати про новий етап 

розвитку ЗМІ – у форматі невеликого монітору смартфону чи 

планшету. Дану форму доцільно реалізувати у двох 

відображеннях: мобільна версія веб-сайту або мобільний 

додаток для певної операційної системи мобільного пристрою. 

Все ж, не зважаючи на актуальність та важливість описаної 

тематики для сучасного соціуму, наукових досліджень щодо 
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розробки мобільних ЗМІ-додатків досить незначна кількість. 

Більшість досліджень має статистичний характер, констатує 

нові тенденції обраної галузі [5]. 

У ракурсі вищезазначеного обумовлена актуальність 

дослідження. 

Метою дослідження є розробка Android-застосунку для 

перегляду новин. 

Об‘єктом дослідження постають особливості  

проектування мобільних додатків ЗМІ. 

Предметом дослідження виступає технологія розробки та 

алгоритм функціонування Android-застосунку для перегляду 

новин. 

Детермінувати розроблюваний застосунок можна завдяки 

термінології програмних розробок: це послідовність інструкцій, 

що призначені для виконання пристроєм управління 

обчислювальної машини. У даному випадку така послідовність 

здійснюється на мобільному пристрої [4]. 

Завдяки аналізу базових змістових моментів та 

технологічних особливостей здійснення контенту, було виділень 

наступні види застосунків для новин:  

 потокові,  

 застосунки електронних інформаційних порталів,  

 додатки медіахолдингів та друкованих засобів масової 
інформації, агрегатори та UGC-застосунки. 

 Для об‘єкту проектування буде використовуватись 

класичний приклад клієнт-серверної архітектури, а саме трьох-

рівнева архітектура. Вибір був зроблений на користь цього 

підходу саме тому, що розробляється один з його шарів. Така 

архітектура складається з клієнту, сервера, бази даних. 

Майбутній застосунок являє собою клієнтську частину, 

тобто дозволяє користувачу отримувати доступ до інформації, 

що знаходиться на сервері [1, 2]. 

Застосунок розробляється для мобільних пристроїв під 

керуванням операційної системи Android, отже, весь стек 

технології буде сформовано на базі вимог до розробки 
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застосунків для обраної операційної системи. Програмне 

забезпечення для цієї ОС можна розробляти з допомогою таких 

мов програмування, як: Java, Kotlin в рамках стандартного 

Android Software Development Kit (Android SDK), або C/C++ для 

Android Native Development Kit (Android NDK) та деякі інші 

мови програмування, що користуються трішки меншою 

популярністю [3]. 

Вибір був зроблений на користь Java з огляду на краще 

розуміння мови програмування, її можливостей і простішого 

процесу розробки. Вибір даної мови програмування  

обґрунтовано тим, що її синтаксис є доволі зручним, а наявні 

засоби, бібліотеки, інтерфейси забезпечують широкі можливості 

для створення потужних, оптимізованих і безпечних 

застосунків, що є можливим завдяки особливостям мови 

програмування. 

В рамках дослідження було прийнято рішення розподіляти 

компоненти відносно екранів представлення, тобто асоціювати 

елементи в рамках екрану, у відображенні якого вони беруть 

участь.  

В якості середовища розробки був вибраний Android 

Studio. Даний IDE являє собою офіційне середовище для 

розробки та тестування застосунків, що розробляються для 

операційної системи Android. 

Дане середовище допомагає значно полегшити розробку 

застосунків завдяки великій кількості розробницьких 

інструментів, можливостей для аналізу написаного коду, 

тестування, а також багато візуальних редакторів і можливості 

візуального представлення застосунку, макетів зовнішнього 

інтерфейсу. Використання даного IDE також дозволяє 

пришвидшити темп розробки і мінімізувати кількість помилок 

завдяки використанню Lint засобів, аналізаторів коду і 

компілятора, що в сумі дозволяють визначити дуже багато 

помилок на стадії написання і передбачують можливі 

вразливості коду, як для прикладу, можливі помилки чи місця 

витоку контексту. 
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У результаті розробки отриманий програмний продукт 

NewsViewer – повноцінна програма для перегляду новин на 

платформі Android. 

Користувач може переглядати стрічку новин, конкретну 

новину, здійснювати пошук за ключовими словами та 

налаштовувати застосунок щодо мови відображення та локації. 

Наукова новизна роботи виявляється у використанні 

сучасних інформаційних технологій та методів розробки, 

реалізації електронного мобільного засобу ЗМІ. 

Практична цінність дослідження полягає у можливості 

щоденного користування розробленим додатком NewsViewer та 

оперативному інформуванні щодо свіжих новин. 
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Сьогодні все частіше говорять про візуалізацію, про 2D, 

3D і навіть 5D техніки. Просторова візуалізація зображення – це 

відтворення об‘єму даного об‘єкта. В ході цієї візуалізації 

створюються предмети в просторі, у так званих тривимірних 

об'єктах, що мають висоту, ширину та глибину, тобто враження 

простору. Графіка та 3D-візуалізація відкрили нові двері та 

новий простір з точки зору дизайну та будівельних 

можливостей. Завдяки їм було спрощено багато процесів і вони 

досягають дивовижних візуальних ефектів. Графічний дизайнер 

може обертати предмет одним клацанням миші, змінювати його 

розміри, колір, фактуру, бачити його переріз або процес 

створення. Завдяки цьому за секунду ми можемо змінити колір 

даного предмета, перефарбувати його, спробувати нове 

розташування та ін.  

Проаналізуємо можливості програм для 3D-моделювання 

та етапи створення ігрових або ж АрхВіз моделей найвищої на 

сьогодні якості  (ААА).  Для аналізу програм необхідно 

врахувати наступні критерії:  

1. Рівень кваліфікації користувача. На сьогодні існує 

велика кількість програм, які можуть бути недосяжними для 

нього без відповідної підготовки і навичок, тому якість 

вихідного продукту залежить від рівня знань користувача. 

2. Технічні можливості. 3D-моделювання повинно 

проводитись на більш потужних машинах, задля забезпечення 
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максимальної ефективності та швидкості. Мінімальні технічні 

ресурси дозволяють створювати 3D графіку, але ставить досить 

незручні рамки. Чим потужніший ресурс – тим більший 

інструментарій для користувача. 

3. Вибір програмного забезпечення. Насамперед потрібно 

знати для якої сфери 3D буде створюватись графічна модель. 

Від цього залежить вибір програмного забезпечення. Наприклад, 

для інтер`єрної, екстер`єрної або ж предметної візуалізації, при 

відповідних навичках, може використовуватись лише 3ds Max та 

Vray. Процедурні матеріали в такому разі створюватимуться 

прямо в 3ds Max, відповідно ніякого додаткового програмного 

забезпечення не потрібно. Якщо ж 3D модель прямує в ігровий 

двигун або інтерактивну презентацію, нас чекатиме вибір 

програм для текстурування (texturing), запікання текстур 

(baking) і самого ігрового двигуна (опціонально). 

До етапів створення 3D моделей найвищої на сьогодні 

якості (ААА) належать:  

1. Блокінг – це робота над читаним силуетом, правильними 

пропорціями моделі і робота над великими формами. В 

середньому на блокінг йде до 40 хвилин. До блокінгу можна 

також віднести етап деталізації. На даному етапі дуже важливо 

розібратися з механікою моделі, щоб глядач міг повірити в її 

функціональність. Варто опрацювати переходи між геометрією, 

а також продумати важливі смислові деталі. 

 
Рисунок 1 – Блокінг моделі 
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2. Моделювання Лоуполі (низько полігональної моделі) 

Лоуполі – це максимально легка 3D модель, в якій кожна 

площина, грань та вершина мають функціональне завдання: 

впливають на силует, правлять відблиск, вирішують завдання 

розгортки і т.д. При цьому полігони, яких не видно, 

видаляються, вся геометрія максимально оптимізується, 

циліндри будуються зі збереженням довжини ребра та ін. На 

лоуполі багато нюансів, що впливають на розгортку і запічку. 

Це та сама модель, яка буде в грі чи презентації. Саме її ми 

будемо розгортати (етап 4), запікати (етап 5) і текстурувати 

(етап 6). Завдання лоуполі – знайти ідеальний баланс між 

виразністю і легкістю моделі. На реальних проектах часто 

видають бюджет на полігони. Наприклад, майже всі танки для 

WoT містять менше 50 тисяч трикутників (але бувають 

виключення). 

 
Рисунок 2 – Лоуполі модель 

 

3. Моделювання Хайполі ( високо полігональної 

моделі ) Хайполі – це супер деталізована модель. На ній немає 

обмежень по кількості полігонів (головне обмеження – щоб 

модель взагалі можна було відкрити на комп`ютері). Перше 

завдання на хай полі – зробити круглі фаски, фактури і деталі, 

які не потрапили на лоуполі. Хайполі – це етап, коли можна все. 

Ось для прикладу кілька технологій хайполі: SubD, Crease edge, 

dynamesh. Хайполі потрібна тільки для запікання деталей і 

фасок на лоуполі (етап 5). 
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Рисунок 3 – Хайполі модель 

 

4. UV (Створення розгортки)  
На цьому етапі ми розгортаємо лоуполі модель на 

площину. Запечені карти (етап 5) і текстури (етап 6) – це прості 

плоскі картинки, і без розгортки 3D редактор не розуміє як 

застосувати текстуру до об'ємної моделі. Завдання на 

розвертці – нарізати модель на площині з найменшим числом 

швів, переконатися, що текстури чи не тягнуться, острівці не 

перетинаються (правда, є виняток у вигляді роботи з атласами), 

повторювані елементи лежать один на одному, і щільність 

пікселів на текстурі відповідає вимогам проекту. 

 
Рисунок 4 – Розгортка (UV) 
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5. Bake (Запічка) – етап перенесення деталізації з хайполі на 

лоуполі. Всі вм`ятини, круглі фаски, зварювальні шви, фактури 

та інші деталі на лоуполі імітуються спеціальною картою 

нормалей. Ця технологія дозволяє створювати величезну 

деталізацію на дуже легких моделях.  

6. Текстуринг – це етап фарбування лоуполі моделі. З 

текстурами все не так просто. Існує кілька технологій 

візуалізації картинки, зі своїми вимогами до текстур. Наприклад 

в деяких мультфільмах використовується тільки чистий колір 

(особливість стилю), в старих іграх малювали карту кольору з 

вшитим в неї світлом і тінями, і карту відблисків, але в сучасних 

ААА проектах використовується фізично коректний рендер - 

PBR. Суть цієї технології: є окрема карта чистого кольору 

об'єкта без відблисків і затінення, карта відповідає за силу 

відображень, і карта передає гладкість / шорсткість поверхні, 

яка відповідає за розмір відблиску. 

 
Рисунок 5 – Текстуринг 

 

7. Експорт. Етап вигрузки моделей та текстур в 

певний формат, для подальшого використовування в ігрових 

двигунах або інших 3D редакторах. 
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З проведеного аналізу ми можемо зробити висновок, що 

для створення сучасних 3D моделей необхідні певні відповідні 

знання та технічні ресурси. Також потрібно розуміти в якій 

сфері 3D буде використовуватись графічний об‘єкт, тому що під 

кожен вид 3D візуалізації існує певний пайплайн та етапи 

створення моделей, які можуть сильно відрізнятись один від 

одного. Також перед нами стоїть питання вибору програмного 

забезпечення. Це, знову ж таки, залежить від напряму 3D 

розробки, але серед всіх можна виділити безкоштовний 

редактор  ―Blender3D‖, який аж ніяк не поступається своїм 

конкурентам та має відкритий доступ до коду та безкоштовну 

ліцензію для звичайного користувача. Для текстурування існує 

Substance Painter, який тримає першу позицію серед списку 

відповідних програм. Для візуалізації та етапу запікання 

неможливо помилитись, обравши Marmoset Toolbag, з його 

велетенським функціоналом.  
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Якість програмного забезпечення (Software quality) 

асоціація IEEE визначає як ступінь відповідності програмного 

забезпечення встановленій комбінації властивостей [1]. У 

Міжнародному стандарті якості ISO 9000:2007 це поняття 

визначається як сукупність характеристик програмного 

забезпечення (ПЗ), які забезпечують встановлені та очікувані 

вимоги [2]. 

До характеристик якості ПЗ відносять: 

 функціональність – виконання заявлених функцій, 

відповідність стандартам, функціональна сумісність, 

безпека, точність;  

 надійність – стійкість до відмов, можливість відновлення, 

завершеність; 

 ефективність – економія часу, ефективність використання;  

 зручність у використанні - ергономічність, інтуїтивна 

зрозумілість, повна документація;  

 зручність для супроводу – стабільність, придатність для 

контролю та внесення змін; 

 портативність – зручність установки, можливість заміни, 

сумісність [3]. 
 

mailto:redkorg@ukr.net
mailto:yuriy.kovch@lattimer.com
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Забезпечення якості (Quality assurance, QA) – 

сукупність заходів, що охоплюють усі технологічні етапи 

розроблення, випуску та експлуатації ПЗ інформаційних систем 

на різних стадіях життєвого циклу ПЗ, для забезпечення його 

якості. 

При виконанні цих заходів для кожного продукту 

перевіряються: 

  повнота та коректність документації; 

  коректність процедур встановлення та запуску; 

  ергономічність використання; 

  повнота тестування [4]. 

Для виконання заходів забезпечення якості ПЗ розробники 

часто використовують спеціальні групи контролю якості, які 

мають назву QA. Група QA всередині компанії фактично 

виконує роль вимогливого користувача. У деяких компаніях 

заборонено неформальне спілкування між групою розробників 

та групою тестувальників. Від відповідальності групи QA 

залежить успіх продукту. Якщо ПЗ не сподобалося з будь-яких 

причин користувачам, продукт назавжди втрачає репутацію і 

споживача. 

Фактично від того, наскільки якісно виконані початкові 

етапи розроблення ПЗ залежить його вартість. З метою 

підвищення якості розроблення та уникнення ризиків, 

пов‘язаних із нечіткими або постійно змінюваними вимогами, 

була створена методологія XP (eXtreme Programming) [4]. 

Досвід показує, що оцінка складності системи, що є 

сумою оцінок її компонентів, отриманих у результаті 

декомпозиції, значно точніша, ніж первісна оцінка системи в 

цілому. Використання засобів формалізації результатів аналізу 

для їх документального оформлення також підвищує якість 

початкового опису вимог до системи. 

Коли говорять про "формалізацію постановки завдання", 

мають на увазі розроблення послідовності моделей, кожна з 

яких описує систему та її оточення з різних точок зору із 

поступовою деталізацією. Важливо, щоб усі уявлення про 
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систему, отримані в різних моделях, збиралися в єдиному 

репозитарії (деякій спеціалізованій базі даних). Цей репозитарій 

полегшить наскрізне проектування, при якому кожна наступна 

модель використовує результати попередньої і ніяк їм не 

суперечить [5]. Відповідно всі можливі перевірки повинні бути 

наскрізними. Для якісного визначення вимог до ПЗ потрібно 

спочатку провести аналіз та сформувати їх специфікації. 

Аналіз вимог (Requirements Analysis) – трансформація 

інформації, отриманої від користувачів (та інших зацікавлених 

осіб) у чітко та однозначно визначені програмні вимоги, що 

передаються інженерам для реалізації у програмному коді. 

Аналіз вимог включає: 

− виявлення і розв‘язання конфліктів між вимогами; 

− визначення меж задачі, що вирішується створюваним 

програмним забезпеченням; у загальному випадку – 

визначення меж (Scope) і змісту програмного проекту; 

− деталізацію системних вимог для встановлення 

програмних вимоггкш [6]. 

Від вхідної інформації про майбутній програмний продукт 

залежить те, яку методологію буде обрано в проекті з 

розроблення ПЗ. Методологій багато: і дуже формалізованих, і 

тих, що дають творчу свободу програмістам. Вибір методології 

обумовлюється досвідом керівника групи розробників та 

умовами, які встановлюють замовники до документування 

етапів робіт. 
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 Станом на квітень 2021 року активними є понад 1.85 

мільярди веб-сайтів [1]. Cтандарти веб-розробки часто 

змінюються швидше, ніж можуть бути реалізовані. Розробники, 

при цьому, повинні бути на крок попереду. З цією метою, 

необхідно бути в курсі трендів веб-розробки. 

На сьогоднішній день набирають популярності прогресивні 

веб-додатки (PWA) [2,3]. Основне завдання PWA – дозволити 

користувачам переглядати веб-сайти в мобільному браузері з 

тією ж швидкістю і зручністю, що і на комп'ютері. Відмітна риса 
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PWA – можливість відправляти push-повідомлення без 

завантаження додаткових додатків. Прогресивні веб-додатки 

дозволяють використовувати сервіси в автономному режимі, 

виконуючи функції нативних додатків. 

Довгий час головним трендом веб-розробки була 

адаптивність. Але сьогодні це вже обов'язкова складова будь-

якого сайту. Сьогодні на перший план виходить мобільний 

телефон. Таким чином, один із трендів веб-розробки – це 

розробка функціоналу сайту або програми, в першу чергу, під 

смартфон. 

PWA – це одна з реалізацій подібного підходу. Інший підхід 

– Accelerated Mobile Pages (AMP) [4]. Такі сторінки 

завантажуються значно швидше, ніж HTML, дозволяючи при 

цьому наповнити сайт багатим анімаційним контентом. Motion – 

одна з головних тенденцій веб-дизайну. Мінімалізм в поєднанні 

зі складними анімаціями виглядає добре і привертає увагу 

користувача. За допомогою AMP Motion-дизайн можна буде 

реалізувати без втрати швидкості завантаження. 

Концепція RAIL [2,5] передбачає більш швидке 

завантаження сторінок і забезпечує високу продуктивність сайту. 

Дана концепція включає наступні складові: Response (кожен 

запит буде отримувати практично миттєву відповідь), Animation 

(анімації повинні бути забезпечені двома елементами – 

прокрутка і перетягування), Idle – не всі елементи необхідно 

завантажувати одночасно, в першу чергу повинні 

завантажуватися важливі елементи сторінки, Load (в першу 

секунду повинні бути завантажені основні елементи сторінки, як 

панель навігації, так і головний екран). 

Односторінкові веб-додатки (SPA) – це одна з тенденцій 

останніх років, яка допомагає виключити необхідність в 

постійному зв'язку з сервером. SPA використовують JavaScript 

для завантаження контенту. JavaScript фреймворки в 2021 

активно ростуть. Такі програми не вимагають додаткового часу 

очікування, надаючи користувачам миттєвий зворотний зв'язок. 

Більшість перерахованих вище трендів неможливо 
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реалізувати без певного технологічного стека. Сьогодні існують 

сотні фреймворків і бібліотек. Перш за все, це MEAN-стек [5], 

який включає MongoDB, Express.js, Angular.js, Node.js. 

Також, вагому роль відіграє бібліотека React. Дуже часто 

вона використовується в якості заміни для Angular в стеці 

MEAN. Відносно молодий фреймворк Vue також зайняв своє 

місце на світовому ринку. 

Ще одне популярне рішення – Flutter for Web. Він 

допомагає забезпечити якісну роботу веб-додатків на будь-яких 

пристроях, тому займає високі сходинки в рейтингах веб-

розробників. 

JavaScript робить великі обчислення повільними, що істотно 

погіршує досвід користувача. Це стало однією з причин появи 

WebAssembly [6]. Дана технологія дозволяє компілювати код 

мови програмування в байт-код, який виконується 

безпосередньо в браузері. WebAssembly наділений такими 

перевагами: незалежний від мови програмування і платформи, 

незалежний від апаратного забезпечення, швидко виконує код, 

забезпечує високий рівень безпеки. 

На багатьох сайтах в певній мірі задіяний штучний інтелект. 

Найбільш поширений спосіб використання штучного інтелекту 

сьогодні – це додавання чат-ботів на веб-сайт. При самій 

розробці сайтів штучний інтелект застосовується практично на 

кожному кроці – від розгортання до тестування. 

Багато пристроїв, таких як телефони, годинники, ноутбуки, 

планшети, на сьогоднішній день можуть чути користувача. 

Голосовий пошук і навігація по веб-сторінці забезпечують 

простоту використання, високу швидкість виконання завдань, 

відмінний досвід користувача. Веб-розробка буде тісно пов'язана 

з реалізацією подібного функціоналу. 
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Впровадження  новітніх  технологій надає можливість 

розширити сегменти нових додатків з великою пропускною 

швидкістю, та забезпечити значний приріст користувачів 

мобільних платформ та елементів підключення Інтернет-речей, 

який складається із багатьох взаємопов'язаних мереж, кожна з 

яких вирішує свої задачі.  

Проведемо аналітичне опрацювання перспективи розвитку 

та взаємодії концепції VTF (Virtual Technical Function ‒ віртуальна 

технічна функція) з платформами Інтернет-речей на базі 

стандарту мобільних мереж 5G, який все ширше охоплює 

площини зон покриття з наданням різних послуг і додатків та 

задовільняє  вимоги стандартів як діючих так  і таких, що 

знаходяться в стадії розробки. 

В мережах стандарту 5G та в його модифікаціях 

маршрутизація в режимі передачі даних здійснюється в режимі 

комутації пакетів. Ці трафіки (як трафік «класичних» мобільних 
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мереж так і трафік Інтернет речей) мають «пульсуючий» 

характер  оскільки дані передаються так званими «сплесками», а 

не безперервним потоком [1].  

На рис. 1. зображені абстрактні моделі з дев'ятьма 

системами мобільних телекомунікацій п'ятого покоління. Кожна 

з трьох систем проєкту SAE/EPS (рис. 1), має свій власний набір 

послуг: S(i), S(j), S(k), які показані кільцями. Перетини цих 

кілець - це послуги, що будуть однаковими для цих мереж. 

Збільшення числа систем проекту SAE/EPS зменшує загальні 

платформи послуг S(i, j, k). Відповідно до нормативів [2] ITU-T 

ETS1, 3GPP в мережах мобільних телекомунікацій проєкту 

SAE/EPS для забезпечення можливості своїм абонентам 

користуватися функціями домашньої мережі, знаходячись за її 

межами, тобто в візитній мережі, була введена вже раніше 

зазначена концепція VHS (Video Home System), перелік функцій 

в яких був обмеженим та носив декларативний характер.  

 
Рисунок 1 – Модель покриття послугами в мережах проєкту 5G 

 

Ступінь, з якою пропонується концепція VTF, яка буде 

відповідати фактичним потребам абонентів, буде досить 

об'ємною і буде залежати лише від ступеня співпраці між 

операторами, від їх технічних можливостей, сумісністю 

устаткування користувачів тощо. Крім того, системи проєкту 

SAE/EPS, які  пропонують своїм абонентам послуги глобального 
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роумінгу, повинні підтримувати VTF, якщо в цих системах 

закладені можливості абонентського сервісу аналогічного 

сервісу VHS  [3]. 

Розвиток Інтернет-речей – мережі, в якій можуть 

взаємодіяти між собою усі об‘єкти (пристрої), якими ми 

користуємося, спонукає до зростання трафіку. Концепція 

передбачає, що «Інтернет речей» здатний серйозно вплинути на 

розвиток сучасного суспільства, оскільки дозволить багатьом 

процесам відбуватися без участі людини,  а завдяки дешевим 

процесорам і бездротовим мережам, можна будь-що включити 

до Інтернету речей (IoT). Такий процес додає рівень цифрового 

інтелекту до пристроїв, які можуть передавати дані в реальному 

часі без людської участі, об‘єднуючи «типовий» трафік і трафік 

Інтернет-речей (див. рис. 2.).  

 
Рисунок 2 –  Наближений графік реалізації послуг стандарту 

мобільного зв‘язку 5G та Інтернет-речей протягом доби 

 

Особливість IoT полягає в тому, що Інтернет-речі можуть 

виявитися в різних умовах; як в умовах мережі надвисокої 

щільності, наприклад, в умовах міста; так і в мережі малої 

щільності з обмеженим зв‘язком, наприклад, в умовах низької 

щільності населення і відсутності покриття мережами 

бездротового зв'язку. Відповідно до рекомендацій Сектора 

стандартизації електрозв'язку Міжнародного союзу 

електрозв'язку (ITU-T) IoT є мережею пристроїв, тісно 
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пов'язаних з речами. Сенсорні і виконавчі пристрої взаємодіють 

з фізичними речами в навколишньому середовищі [2, 4]. 

Пристрої збору даних зчитують інформацію з фізичних речей 

або записують її на фізичні речі, взаємодіючи з пристроями 

перенесення даних або носіями даних, підключеними або 

пов'язаними з фізичним об'єктом.  

В наукових джерелах  висвітлюється структура Інтернет-

речей в досить широкому діапазоні, проте структури 

транспортних мереж на глобальному рівні, які виконують 

функції передачі інформації на далекі відстані, часто описується 

як другорядна складова. Однак, функції транспортної мережі 

набирають все більшої ваги тому що трафік Інтернету-речей 

буде і надалі стрімко зростати, отже  якість QоS буде 

погіршуватись. Виникає необхідність передбачати резервування 

транспортних  мереж, які  у випадку перенавантаження зможуть 

перебирати на себе певну кількість трафіка необхідну для 

вирівнювання і недопустимості погіршення якості (див рис. 2). 

Головною перешкодою для створення об‘ємних локальних 

мереж за допомогою одних лише комутаторів є нелінійний ріст 

обсягу широкосмугового  трафіку в зв‘язку з ростом числа 

підключених пристроїв до мережі. Якість роботи буде відносно 

стабільною при допустимій кількості числа пристроїв і 

залежитиме від топології мережі класу та визначених завдань. З 

ростом об‘ємів пристроїв широкосмуговий трафік різко зросте, 

отже додавання нових пристроїв  буде знижувати 

продуктивність такої мережі. З ростом «спільного» трафіка, 

доцільно розділити трафік «класичної» мережі і трафік Інтернет-

речей на глобальному рівні на окремі потоки (див. рис. 2). 

Таким чином, наведені основоположні зауваження щодо 

технічних характеристик впроваджених проєктів побудови 

мереж мобільних телекомунікацій свідчать про потенційну 

можливість впровадження будь-якого сценарію реалізації 

віртуальних технічних функцій з заданою якістю в мережах 

проєкту концепції спільного функціювання телекомунікаційних 

мереж п‘ятого покоління і Інтернет-речей.  
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Комп‘ютерні мережі відносяться до складних 

багатоелементних систем з обмеженим запасом надійності її 

елементів. Тому швидкій і надійний засіб пошуку відмов 
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окремих елементів визначає ефективність функціонування  

мережі в цілому. Запропоновано структуру системи технічної 

діагностики мережі (СТДМ) з елементами штучного інтелекту 

на основі ймовірнісних  байєсових мереж (БМ), схема якої 

зображена на рис. 1. Система складається з двох основних 

підсистем і має блочно-модульну архітектуру.  

Підсистема інтерфейсу особи що приймає рішення (ОПР) 

пов‘язує користувача, внутрішні елементи СТДМ, зовнішні 

запам‘ятовуючі пристрої та пристрої вводу-виводу. Головна 

підсистема аналізу призначена для аналізу даних на основі БМ, 

тобто побудова БМ та ймовірнісного висновку, генерація 

вибірки по заданій структурі мережі та навчання параметрів 

прихованих вершин. 

Головна підсистема аналізу складається з п‘яти блоків: 

блок роботи з даними; блок побудови БМ; блок побудови 

ймовірнісного висновку; блок випадкової генерації; блок роботи 

з прихованими вершинами. 
 

 

 
Рисунок 1 – Архітектура системи технічної діагностики  
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Блок роботи з даними призначений для пошуку 

оптимальної структури БМ, завантаження даних для побудови 

БМ, а також зберігання даних, отриманих як результат 

генерування вибірки. Даний блок складається з наступних 

модулів: модуль завантаження та зберігання даних; модуль 

пошуку оптимальної структури БМ, що використовує 

евристичний алгоритм побудови БМ для визначення її топології. 

Модуль побудови ймовірнісного висновку здійснює 

ймовірнісний висновок в мережі на основі матриці емпіричних 

значень сумісного розподілу ймовірностей. 

Блок випадкової генерації призначений для 

псевдовипадкової генерації структури мережі по заданим 

параметрам та вибірки по заданій структурі.  

Блок роботи з прихованими вершинами складається з 

одного модуля навчання невідомих параметрів прихованих 

вершин і призначений для ітераційного знаходження параметрів 

мережі з використанням ЕМ ‒ алгоритму (по критерію 

логарифмічної функції правдоподібності). 

На основі розробленої оригінальної архітектури СТДВ 

була реалізована комп‘ютерна процедура BNet для програми 

BNetMaster [1] аналізу даних з використанням мереж Байєса. 

Для реалізації використовувалась мова високого рівня Delphi 7, 

яка є об‘єктно-орієнтованим інструментом програмування, що 

дозволяє представити розроблені алгоритми у вигляді ієрархії 

класів з наслідуванням властивостей та методів. Це дає 

можливість отримати ефективний та надійний програмний 

продукт, гнучку систему для подальших досліджень. 
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Свого часу досить поширеною була теза про те, що мавпа 

стала людиною тоді, коли взяла до рук палицю. На наш погляд, з 

цією тезою можна повністю погодитись, але за однієї умови. 

Мавпа стала перетворюватись у людину, коли почала 

опановувати власний інтелект та, як наслідок, взяла до рук 

перший доступний їй на той час інструмент – палицю. За цієї 

умови палиця відіграла лише роль простого наочного показника 

прихованого, але справжнього процесу інтелектуального 

перетворення представника приматів на сучасну людину. 

Розвиток усіх напрямів сучасної науки та технологій, 

промисловості та всіх складових видобувної галузі, зв‘язку та 

транспорту, медицини та кібернетики, практично усі без 

винятку інші еволюційні досягнення людства відбулися лише 

завдяки інтенсивному використанню в житті суспільства 

основного інструменту Homo sapiens – інтелекту. За останні 5-7 

поколінь, з точки зору людської історії практично миттєво, як за 

ланцюговою реакцією відбувся грандіозний стрибок у науково-

технічному цивілізаційному поступі. На сьогодні людство 

досягло такого рівня, що зазіхнуло на створення та застосування 

у своєму подальшому розвитку повноцінного штучного 

інтелекту. Не окремих інтелектуальних додатків та систем, які 

вже мають надзвичайно велике поширенні у нашому житті, а 

повноцінного штучного інтелекту (ШІ). Варто все ж таки 
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відзначити, що переважна більшість дослідників продовжують 

таки працювати над «вузькими» додатками та системами. Вони 

вважають, що «вузька робота» з системами ШІ в різних окремих 

галузях врешті-решт буде об‘єднана та включена до програмно-

апаратного комплексу з єдиним штучним інтелектом (AGI), 

який буде узгоджувати у собі переважну більшість «вузьких 

навичок». Перспектива використання такого програмно-

апаратного комплексу повністю змінює обрій можливостей 

людства. Хоча заради об‘єктивності варто згадати, мабуть, і 

думку Ілона Маска, який ще у липні 2017 року назвав штучний 

інтелект найбільшою загрозою, з якою зіткнеться цивілізація. 

Проте давайте, хоча і коротко, але від початку і 

послідовно. На нашу думку, у самих витоків варто поставити 

відомого англійського математика і логіка Алана Метісона 

Тюрінга (Alan Mathison Turing). Дослідження математичної 

логіки дозволили йому дійти висновку, що машина шляхом 

перестановки таких звичайних символів, як «0» та «1», може 

імітувати будь-який припустимий акт математичної дедукції. 

Таким чином, комп‘ютери здатні моделювати і який завгодно 

процес формального мислення. З урахуванням тогочасних 

досягнень у нейробіології, теорії інформації та кібернетиці на 

порядку денному постало питання щодо створення 

електронного мозку. Алан Тюрінг, до речі, «батько» і першого у 

світі комп‘ютера із програмою АСЕ (зберігалась в пам‘яті 

комп‘ютера), ще у 1950 році запропонував змінити питання «Чи 

здатна машина міркувати?» на питання «Чи здатна машина 

лінгвістично не відрізнятись від людини?». Але головне, як для 

людини, яку ми ставимо у витоків, це те, що він одночасно 

запропонував і емпіричний тест (тест Тюрінга) для визначення 

(оцінки) штучного інтелекту комп‘ютера. Проте, незважаючи на 

його видатний вклад, формально прийнято вважати, що сама 

галузь досліджень штучного інтелекту виникла лише у 

1956 році. І трапилось це на невеликій літній конференції 
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(семінарі), яка спонсорувалась DARPA та проводилась у 

Дартмутському коледжі (університеті) у Ганновері штату Нью-

Гемпшир. На цій конференції Джон Маккарті (John McCarthy)  

вперше запропонував  використання терміну штучний інтелект 

(artificial intelligence, AI). В першу чергу термін пропонувався 

для того, аби відрізняти нову галузь досліджень від кібернетики 

та запобігти впливу на неї відомого кібернетика Норберта 

Вінера. Засновниками та лідерами нової галузі досліджень, крім 

Джона Маккарті, стали учасники конференції Аллен Ньюелл ( 

CMU ), Герберт Саймон (CMU), Марвін Мінскі (MIT) та Артур 

Семюэл ( IBM ). Зрозуміло, що Джону Маккарті належить і 

перше визначення запропонованого терміну – штучний інтелект 

– це наука і техніка створення інтелектуальних машин, 

особливо інтелектуальних комп'ютерних програм, здатність 

інтелектуальних систем виконувати творчі функції, які 

традиційно вважались прерогативою людини. Так, це було 

перше, досить містке, але на сьогодні лише одне з багатьох 

запропонованих вченими та дослідниками визначень штучного 

інтелекту. В залежності від напрямів та тенденцій наукових 

досліджень, підходів до проблематики виникали та 

продовжують виникати все нові формулювання щодо 

визначення інтелекту. З огляду на те, що лише одна з 

класифікацій виділяє два підходи до розробки ШІ: низхідний, 

семіотичний (Top-Down AI – створення символьних систем, що 

моделюють високорівневі психічні процеси (мислення, 

судження, мову, емоції, творчість тощо) та висхідний, 

біологічний ( Bottom-Up AI – вивчення штучних нейронних 

мереж і еволюційні обчислення, що моделюють інтелектуальну 

поведінку на основі менших «неінтелектуальних» елементів), 

шість підходів до його вивчення: логічний (основою для 

вивчення слугує алгебра логіки та подальший її розвиток 

числення предикатів); структурний (моделювання структури 

людського мозку: нейронні мережі, нейронні мережі зі 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Allen_Newell&usg=ALkJrhgPH3NTzTsS9JoULpcKJJ8im5n-Yg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Mellon_University&usg=ALkJrhh9tbdOfeUL9EEhf6hRzs-Cwh3aRQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Herbert_A._Simon&usg=ALkJrhiLe1gd15_EF_WB_IjvqXw2Jx_puA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Arthur_Samuel&usg=ALkJrhiPPmPDIrtCBwMKH0S6UyNZjfJ3eg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Arthur_Samuel&usg=ALkJrhiPPmPDIrtCBwMKH0S6UyNZjfJ3eg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/IBM&usg=ALkJrhj3tKi1SaDJELyd9WVRQTB9I6l3Kw
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
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зворотнім поширенням помилки, стохастичні нейронні мережі, 

мережі Кохонена та Гопфілда); еволюційний (класичним 

вважається генетичний алгоритм моделювання); імітаційний 

(класичний для кібернетики з одним із її базових понять – 

чорний ящик); гібридний (передбачає, що лише синергічна 

комбінація нейронних та символьних моделей досягає повного 

спектру когнітивних і обчислювальних можливостей) та 

агентно-орієнтований (зосереджує увагу на тих методах і 

алгоритмах, які допоможуть інтелектуальному агенту 

(інтелектуальній машині) виживати в довкіллі, тому значно 

краще вивчаються алгоритми пошуку і прийняття рішення), ще 

декілька напрямів досліджень: машинне мислення (machine 

reasoning, охоплює процеси планування, представлення знань і 

міркування (Model-based reasoning), пошук та оптимізацію), 

машинне навчання (умовно поділяється на глибоке навчання 

(deep learning) і навчання з підкріпленням (reinforcement 

learning)), робототехніка (управління, ситуаційне сприйняття, 

датчики і приводи, а також інтеграцію усіх інших методів в 

кібер-фізичні системи) не дивно, що це призводить до 

різноманіття визначень штучного інтелекту. В якості найбільше 

поширених можна було б навести не один десяток прикладів. 

Проте на завершення хочу викласти виключно власну думку, що 

найбільше зручним та повним для узагальненого використання 

оптимально буде таке визначення: шту чний інтеле кт (Artificial 

intelligence, AI) –  це здатність інтелектуальної системи 

(intelligent system) усвідомлювати, розуміти, обмірковувати, 

запам‘ятовувати, відтворювати (згадувати), здійснювати 

висновки, екстраполювати, здобувати та обробляти знання та 

вміння з метою творчого вирішення визначених завдань. На 

наше бачення наведене визначення дозволяє отримати загальну 

картину мозаїки та, одночасно, отримати точку відліку для 

подальшого, більше глибокого дослідження розглянутого 

питання.  
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Характерною рисою сучасного етапу розвитку 

інформаційного суспільства є все більш широке 
розповсюдження та використання великих складних систем із 
мережевою структурою та стохастичним характером 
функціонування. Прикладами виступають інформаційно-
обчислювальні мережі, мережі передачі даних, значні виробничі 
системи. Вивчення процесів, що відбуваються у схожих 
системах, здійснюється у рамках теорії масового 

//en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence%23cite_note-Definition_of_AI-3
//en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence%23cite_note-Definition_of_AI-3
https://www.investopedia.com/terms/a/artificial-intelligence-ai.asp
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обслуговування та теорії випадкових процесів. При цьому 
багато моделей різних систем будуються на основі моделей 
масового обслуговування, що діляться на базові моделі у вигляді 
систем масового обслуговування та мережеві – мережі масового 
обслуговування, що являють собою математичні об‘єкти, 
описувані в термінах відповідного математичного апарату. 
Структурна та функціональна специфіка великих складних 
систем та використання у цих системах розвинутих підсистем 
управління зі складними алгоритмами управління відчутно 
ускладнюють вирішення задач аналізу, синтезу та оптимізації 
таких систем, що виникають під час їх проектування та 
експлуатації. У зв‘язку із цим у значній мірі зростають вимоги 
до використовуваних при розв‘язанні таких задач математичних 
моделей та методів. На практиці досвід вирішення таких задач 
показав перспективність та ефективність використання мереж 
масового обслуговування у якості математичних моделей 
складних стохастичних систем із мережевою структурою [2]. 

Актуальність дослідження. Відображення у моделях 
систем масового обслуговування засобів та методів управління 
великими складними системами, що веде до побудови мереж з 
управлінням, що фактично є підкласом мереж масового 
обслуговування. Системи масового обслуговування з 
управлінням забезпечують можливості розв‘язання множини 
задач, пов‘язаних із підвищенням ефективності управління 
великих складних систем, а також задач їх аналізу та синтезу. 

Серед задач управління системами масового 
обслуговування однією із найбільш пріоритетних в 
теоретичному та прикладному відношенні вважають задачу 
оптимального управління потоками вимоги чи заявок через 
суттєвий вплив потоків на характеристики якості 
функціонування системи.  

Метою дослідження є проектування та подальша розробка 
багатоканальної системи масового обслуговування 
засобами С++. 

Об’єктом дослідження є особливості проектування 
складних систем із мережевою структурою та стохастичним 
характером функціонування. 
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Предметом дослідження виступає технологія розробки та 
алгоритм функціонування системи масового обслуговування. 

Реалізація мети дослідження здійснювалась завдяки 
виконанню наступних завдань: 

 аналіз теоретичних основ теорії масового 
обслуговування; 

 огляд структури та алгоритму функціонування систем 
масового обслуговування; 

 здійснення аналізу існуючих програмних реалізацій 
систем масового обслуговування; 

 проектування та практична реалізація системи масового 
обслуговування засобами С++. 

Побудова схеми функціонування об‘єкта проектування 
базується на детальному визначенні його структури та функцій. 

Визначимо цілі, поставлені перед кожним із учасників 
системи масового обслуговування [4]. 

Ціль клієнта – заявки, вимоги: витратити якомога менше 
часу, перебуваючи у черзі. 

Ціль обслуговуючої системи – обслуговуючих пристроїв, 
каналів обслуговування: якомога менше часу знаходитись у 
стані примусових простоїв. 

Ціль аналізу СМО: досягнути оптимального компромісу 
між вимогами «клієнтів» та потужністю обслуговуючої системи. 
Для цього розраховуються показники ефективності СМО через 
її характеристики. До показників ефективності належать: 

 абсолютна пропускна здатність системи (A), тобто, 
середня кількість заявок, що обслуговуються у момент часу; 

 відносна пропускна здатність (Q), тобто, середня частка 
заявок, що надійшли в систему; 

 імовірність відмови (Pвідм), тобто ймовірність того, що 
заявка залишить СМО необслуженою; 

 середня кількість зайнятих каналів (k); 

 середня кількість заявок в СМО (Lc); 

 середній час перебування заявки в системі (Tс); 

 середня кількість заявок у черзі (Lo) – довжина черги; 

 середня кількість заявок в системі (Lсист); 
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 середній час перебування заявки в черзі (Tч); 

 середній час перебування заявки в системі (Тсист); 

 рівень завантаженості каналу (Pзайн), тобто ймовірність 
того, що канал зайнятий; 

 середня кількість заявок, що обслуговуються в одиницю 
часу; 

 середній час очікування обслуговування; 
 імовірність того, що кількість заявок у черзі перевищить 

визначене значення [5]. 
Акцентуємо на перспективах подальших досліджень, що 

полягають у: 

 розвитку та удосконаленню розробленої СМО для 
забезпечення її адекватності різним реальним обслуговуючим 
пристроям, що мають структуру багатоканальної СМО із 
втратами; 

 конструюванні та реалізації мережі масового 
обслуговування на основі представленої розробки. 
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Near Field Communication (NFC) – це нова технологія 

дистанційного зв'язку малого радіусу дії, яка об'єднала в собі 
існуючі безконтактні методи ідентифікації та взаємозв'язку. Це 
спільна розробка компаній Sony і NXP Semiconductors. 

Технологія NFC розроблена для обміну різними типами 
інформації, такими як номери телефонів, зображення, файли 
формату MP3 або даними цифрової авторизації між двома 
пристроями з підтримкою NFC. Особливою перевагою NFC є її 
простота використання. Для початку роботи необхідно лише 
піднести пристрої один до одного.  

Технологія NFC функціонує в частотному діапазоні з 
центральною частотою 13,56 МГц і забезпечує передачу даних зі 
швидкістю до 424 кбіт / с на відстані приблизно 10 сантиметрів. 
На відміну від звичайних безконтактних технологій в даному 
частотному діапазоні (що дозволяють здійснювати тільки 
активно-пасивний зв'язок), обмін даними між NFC-пристроями 
може бути як активно-активним (однорангові), так і активно-
пасивним, тому в стандарті NFC простежуються тісні зв'язки з 
сферою радіочастотної ідентифікації (RFID). Технологія NFC 
зворотно сумісна з великою інфраструктурою смарт-карт, яка 
заснована на стандартах ISO / IEC 14443 A. 

Аналогічно стандартам RFID 14443 і FeliCa технологія 
NFC використовує індуктивний зв'язок. Подібно до 
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трансформаторів, ближнє магнітне поле двох витків провідників 
використовується для зв'язку опитувального пристрою 
(ініціатора) і приймального пристрою (адресата) (рис. 1). 

Робоча частота становить 13,56 МГц, а швидкість передачі 
даних дорівнює 106 кбіт / с (іноді 212 кбіт / с і 424 кбіт / с). Як 
схеми модуляції використовується амплітудна модуляція (OOK) 
з різними коефіцієнтами модуляції (100% або 10%) і двійкова 
фазова модуляція (BPSK). 

 
Рисунок 1 – Схема взаємодії опитувального (ініціатора) і 

приймального (адресата) пристроїв 
 
При передачі даних пасивній системі, наприклад, NFC-

телефону в режимі емуляції карти, в якості джерела живлення 
пасивної системи використовується сигнал опитувального 
пристрою з частотою несучої 13,56 МГц. Для режиму 
тимчасової передачі даних обидва напрямки передачі 
модулюються і кодуються як опитувальний пристрій. Однак в 
даному режимі потрібно менше потужності, так як кожний з 
NFC-пристроїв використовує своє власне джерело живлення і 
після закінчення передачі сигнал несучої знімається. 

Існує і третій пасивний режим, сумісний з картами FeliCa, 
в якому метод навантажувальної модуляції реалізований без 
використання допоміжних несучих безпосередньо на несучій 
частоті 13,56 МГц, подібно амплітудній маніпуляції. Через 
індуктивний зв'язок витків опитувального і приймального 
пристроїв, пасивний приймальний пристрій впливає на активний 
опитуваний пристрій. Зміни імпедансу приймального пристрою 
викликають амплітудні або фазові зміни в напрузі антени 
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опитувального пристрою. Даний метод модуляції носить назву 
навантажувальної модуляції. Він реалізований в режимі 
прийому (як в ISO / IEC 14443) з використанням допоміжної 
несучої на частоті 848 кГц, яка модулюється смуговим сигналом 
і призводить до зміни імпедансу приймального пристрою.  

В технології NFC використовується двійкова схема 
кодування з інверсією рівня контрольного параметра (NRZ-L), 
манчестерський код і модифікований код Міллера. 

При схемі кодування NRZ-L високий рівень сигналу 
протягом бітового інтервалу означає логічну "1", а низький 
рівень - логічний "0". 

При кодуванні манчестерським кодом перша половина 
бітового інтервалу для логічної "1" встановлюється в високий 
рівень, а друга половина - в низький рівень. Для логічного "0", 
перша половина бітового інтервалу встановлюється в низький 
рівень, а друга половина - в високий рівень. 

При кодуванні модифікованим кодом Міллера для логічної 
"1" імпульс низького рівня з'являється на середині бітового 
інтервалу, для логічного "0" - на початку бітового інтервалу. 
Виняток: якщо за логічної "1" слідує логічний "0", рівень 
сигналу не змінюється. 

На рисунку 2 показана навантажувальна модуляція для 
амплітудної маніпуляції з манчестерским кодом (смарт-карта 
14443 A або NFC-A-пристрій в пасивному режимі емуляції 
карти). 

 
Рисунок 2 – Навантажувальна модуляція з допоміжною несучою 

в частотній і часовій областях 
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В технології NFC підтримуються три основні режими 
роботи. Режим емуляції карти (пасивний режим): NFC-пристрій 
працює як звичайна безконтактна картка відповідно до одного з 
сумісних стандартів. Одноранговий режим: обмін інформацією 
між двома NFC-пристроями. Ініціатор (опитувальний пристрій) 
споживає менше енергії в порівнянні з режимом читання / 
запису, так як в даному випадку адресат (приймальний 
пристрій) використовує своє власне джерело живлення. Режим 
читання / запису (активний режим): NFC-пристрій є активним і 
виробляє читання або запис в пасивну сумісну RFID-мітку. 

Кожен режим роботи (емуляція карти, спеціальний 
робочий, режим читання / запису) можна об'єднати з однією з 
наступних технологій передачі: NFC-A (зворотно сумісна з ISO / 
IEC 14443 A); NFC-B (зворотно сумісна з ISO / IEC 14443 B); 
NFC-F (зворотно сумісна з JIS X 6319-4). 

Схеми кодування і модуляції змінюються в залежності від 
активного або пасивного режиму зв'язку, радіоінтерфейсу NFC-
A, -B, -F і бітової швидкості передачі даних. 

Варіантів використання технології NFC досить багато. На 
наш погляд досить перспективним є її застосування в 
освітньому процесі. Наприклад для зчитування розкладів зі 
смарт-постерів, завантаження навчальної інформації на 
смартфон, тощо. 
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Сучасні методи комп‘ютерного опрацювання інформації 

базуються на створенні цифрових моделей рельєфу (ЦМР), які 
слугують основою для вирішення цілої низки наукових та 
народно-господарських завдань. Наприклад, інтерактивні 
методи проектування інженерних споруд, аналіз просторових 
даних, управління територіями вимагають подання інформації 
про місцевість в цифровій формі. 

Цифрова модель рельєфу визначена як цифрове і 
математичне представлення рельєфу моделі на основі 
дискретної сукупності вихідних точок, які дозволяють з заданою 
точністю відтворити реальну поверхню та її структуру. 

Параметри якості під час обробки вигладжувальним 
інструментом пружної дії значною мірою залежать від тиску в 
точці контакту. Шорсткість обробленої поверхні, ступінь її 
зміцнення, величина і знак залишкових напружень залежать від 
технологічних режимів, зусилля деформування, вихідною 
шорсткості заготовки, фізико-механічних властивостей 
матеріалу заготовки, типу застосовуваного інструмента і його 
конструктивних параметрів. При роботі інструментами пружної 
дії (роликові й кулькові розкатники) з деформуючими 
елементами (ролики, кульки), що пружно контактують з 
оброблюваною поверхнею, здійснюється розмірна обробка, так 
як траєкторія руху роликів і кульок повністю визначається 

mailto:redkorg@ukr.net
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формою заготовки. У цьому випадку форма заготовки 
практично не змінюється, а зменшення її розміру відбувається 
відносно рівномірно по всій оброблюваній поверхні. 

Автоматизація робіт по створенню нової техніки - 
конструкторської та технологічної підготовки виробництва, 
дозволяє підприємству швидко реагувати на зміну попиту у 
виробах, у малі строки готувати до виробництва нові або 
модернізовані вироби. Підприємство, яке прагне цього, 
повинно володіти комплексом програмних засобів, здатних 
автоматизувати проведення таких робіт: 

1. Управління проектами та технічним документообігом. 
2. Створення конструкторської документації на виріб 

(креслення, специфікації). 
3. Створення тривимірної моделі виробу. 
4. Всебічний аналіз виробу (розрахунки на міцність, 

динамічний аналіз, аналіз напружень в елементах виробу). 
5. Створення технологічної документації на виготовлення 

виробу. 
6. Обробку на верстатах різного технологічного призначення 

деталей оснащення виробництва в процесі їх виготовлення. 
7. Програмне забезпечення конструкторської підготовки 

виробництва [1]. 
Для створення конструкторської документації фірма "Топ 

Системи" пропонує системи, що дозволяють охопити різні рівні 
автоматизації конструкторських робіт в різних підрозділах 
підприємств, а саме: 

- Т - FLEX CAD LT - автоматизація креслення; 
- Т- FLEX CAD 2D - автоматизація проектування; 
- Т - FLEX CAD 3D - 3 -x мірне моделювання. 
Вибір необхідної системи залежить від об'ємів 

конструкторських робіт, їх рівня і кількості робочих місць. 
CAD-системи (Сomputer-aided design - комп'ютерна 

підтримка проектування) призначені для вирішення 
конструкторських завдань та оформлення конструкторської 
документації (більш звично вони іменуються системами 
автоматизованого проектування САПР). Як правило, в сучасні 
CAD-системи входять модулі моделювання тривимірної 
об'ємної конструкції (деталі) і оформлення креслень і текстової 
конструкторської документації (специфікацій, відомостей 
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тощо). Провідні тривимірні CAD-системи дозволяють 
реалізувати ідею наскрізного циклу підготовки та виробництва 
складних промислових виробів. Всі вони в тій чи іншій мірі 
підтримують принципи параметризації 2D і 3D-моделей [2]. 

В даний час в світі розроблена величезна кількість різних 
CAD-пакетів. Однією з перспективних систем параметричного 
проектування в технічному університеті є T-FLEX CAD. 

Система параметричного проектування і креслення T-
FLEX CAD є розробкою російської фірми "Топ Системи". 
Система володіє наступними основними можливостями: 
параметричне проектування та моделювання; проектування 
складання і виконання складальних креслень; повний набір 
функцій створення і редагування креслень; просторове 
моделювання, що базується на технології ACIS; параметричне 
тривимірне твердотільне моделювання; управління 
кресленнями; підготовка даних для систем з ЧПУ; імітація руху 
конструкції [3]. 

Конструктивно інструмент для обробки поділяють на  два 
типи: інструмент безсепараторного типу та інструмент 
сепараторного типу.  

Були проведені дослідження конструктивних параметрів 
існуючих інструментів разкатного типу: багатороликові 
розкатники, розкатники безсепараторного типу, розкатники 
сепараторного типу, пружинні розкатники, ротаційні 
розкатники, розкатники відцентрового типу. 
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За останні кілька десятиліть відбулася революція в 

обчислювальній техніці та зв'язку, і все вказує на те, що 

технічний прогрес та використання інформаційних технологій 

будуть продовжуватися швидкими темпами. Комп‘ютери 

настільки сильно увійшли у повсякденне життя, що без них 

наша цивілізація не могла б функціонувати так, як сьогодні [1]. 

Взаємодія людина-комп'ютер (HCI – human-computer interface) – 

це вивчення способів взаємодії людей із комп'ютерами та за 

допомогою них (Sharples, 1996). Цей термін популяризували 

Стюарт К. Кард, Аллен Ньюел та Томас П. Моран у своїй 

основоположній книзі «Психологія взаємодії людина-

комп'ютер». Він означає, що, на відміну від інших інструментів, 

що мають лише обмежене використання, комп‘ютер має багато 

застосувань, і це відбувається як відкритий діалог між 

користувачем та комп‘ютером [2]. 

Люди взаємодіють із комп‘ютерами різними способами, а 

інтерфейс між людьми та комп‘ютерами, якими вони 

користуються, має вирішальне значення для полегшення цієї 

взаємодії. Існуючі фізичні технології для HCI в основному 

можуть бути класифіковані за відносним людським почуттям, 

для якого розроблений пристрій. Ці пристрої в основному 
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покладаються на три людські органи чуття: зір, слух та 

дотик [3]. 

Кожен з різних незалежних окремих каналів людино-

комп‘ютерної взаємодії називається модальністю. Виходячи з 

природи каналів людино-машинної взаємодії, унімодальні 

системи, які можуть об‘єднуватися в мультимодальні для кращої 

взаємодії, можна розділити на три категорії: на візуальній 

основі, на основі аудіо, на основі датчиків.  

Повсюдні  обчислення (ubiquitous computing – Ubicomp) 

безпомилково можна назвати одними з найактуальніших в галузі 

HCI. Термін, що часто використовується як взаємозамінні 

інтелектуальним середовищем та повсюдними обчисленнями 

остаточні методи взаємодії людини з комп'ютером, тобто 

видалення робочого столу та вбудовування комп‘ютера в 

навколишнє середовище, щоб він при цьому став невидимим для 

людей, оточуючи їх всюди. Ідея повсюдних обчислень була 

вперше представлена Марком Вайзером під час його 

перебування на посаді головного технолога лабораторії 

комп‘ютерних наук у Xerox PARC у 1998 році. Ubicomp також 

був названий третьою хвилею обчислень [4].  

З огляду на різноманітність досліджень, підходів та 

відкритих проблем, напевно, однією з найпоширеніших в галузі 

досліджень HCI є візуальна взаємодія. Повсякчас дослідники 

намагалися визначити різноманітні аспекти людських реакцій за 

допомогою різноманітних оптичних засобів, найчастіше 

відеокамер. Це зокрема такі реакції як: аналіз виразу обличчя, 

розпізнавання жестів та емоцій людини.  

Людино-комп‘ютерна взаємодія на основі аудіо 

відбувається на основі отримання комп‘ютером різноманітної 

голосової інформації. Сфери досліджень у цьому розділі можна 

розділити на такі частини як: розпізнавання мови, аналіз 

створеного людиною шуму та слухових емоцій. Відомо, що 

одним з дієвих способів для виправлення помилок голосового 

розпізнавання мови є відстеження рухів губами. 
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Людино-комп'ютерна взаємодія на основі сенсорів є 

найбільш звичною для нас та водночас найбільш різноманітною 

та інноваційною. Спільність різноманітних пристроїв сенсорної 

взаємодії полягає в тому, що між людиною та комп‘ютером 

використовуються принаймні один фізичний датчик, який може 

бути як дуже примітивним так і дуже вишуканим. Деякі з цих 

датчиків існують довгий час, а деякі з них є зовсім новими 

технологіями. Найбільш дослідженими в цій галузі є звичні для 

нас клавіатури, миші та джойстики; гаптичні датчики тиску 

викликають особливий інтерес у робототехніці та віртуальній 

реальності, а також використовуються в медичній хірургії; 

проводяться дослідження датчиків смаку та запаху. Однак 

найбільш популярними є різноманітні датчики відстеження 

руху, які зробили революцію у фільмах, індустрії анімації та 

відеоігор  та продовжують і надалі розвиватися.  

Замість того, щоб розробляти регулярні інтерфейси, різні 

галузі досліджень зосереджуються на концепціях 

мультимодальності, а не на унімодальності, інтелектуальних 

адаптивних інтерфейсах, а не на основі команд/дій, і, нарешті, 

на активних, а не на пасивних інтерфейсах. 
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Сьогодні компанії різних галузей мають необхідність 

обробки великої кількості даних та зображень. Від якості і 

швидкості їх аналізу залежить ефективність прийняття рішень і 

рівень підтримки клієнтів. Впоратися зі зростанням 

інформаційних потоків допомагають технології штучного 

інтелекту. В їх основі лежать алгоритми глибокого машинного 

навчання, що поєднують в собі нейромережі певних типів. 

Однак в сучасному світі існує проблема обробки отриманої 

графічної інформації, оскільки вона потребує додаткового 

редагування. Тому використання програмного забезпечення на 

основі штучного інтелекту, що покращує роздільну здатність 

зображень, потребує додаткового вивчення. 

Згідно із дослідженнями [1,2,3] вважається, що штучні 

нейронні мережі ANN – це проривна технологія, однак на рівні 

алгоритмів вони були описані ще в другій половині минулого 

століття. До теперішнього часу найбільшого поширення набули 

такі види нейромереж: 

- нейронні мережі CNN, що імітують роботу зорової кори 

головного мозку і частково виконують функцію абстрактного 

мислення. Вони застосовуються в системах машинного зору 

безпілотних автомобілів, комерційних дронів, роботів, а також в 

охоронному відеоспостереженні.  
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Рисунок 1 – Класифікація та розпізнавання об‘єктів за 

допомогою CNN (https://youtu.be/EQS7zjyaV_k) 
 

- нейронні мережі RNN, мають короткочасну пам'ять, за 
рахунок чого легко аналізують послідовності довільної 
довжини. RNN розбивають потік даних на елементарні частини і 
оцінюють взаємозв'язки між ними. 

- мережі з довготривалою і короткочасною пам'яттю 
LSTM, що стали наступним етапом розвитку RNN. За 
допомогою них відбувається прогнозування змін будь-якої 
величини шляхом екстраполяції. 

- керовані блоки GRU – нова модифікація RNN, що 
з'явилася в 2014 році. Їх використовують для синтезу мови, яка 
володіє емоційним забарвленням і звучить як справжня. 

- глибокі нейронні мережі DNN - будь-яка мережа більш 
ніж з трьома шарами. Вони лежать в основі механізмів 
глибокого машинного навчання, знаходячи неявні взаємозв'язки 
між різнорідними даними. 

- генеративні мережі GAN - це комбінація нейромереж, 
одна з яких генерує варіанти, а інша відсіває їх. Таке поєднання 
дозволяє реалізувати машинне навчання без вчителя, що 
підвищує його автономність.  

Google використовує нейронні мережі в усіх своїх сервісах 
- від онлайн-пошуку і фільтрації пошти до підбору роликів на 
YouTube і перекладу текстів. 

Tesla використовує набір DNN у фірмовій системі 
автопілота. Вони розпізнають всі об'єкти навколо машини в 
реальному часі, класифікують їх і визначають 
характеристики [4]. 
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Антивірусні розробники застосовують різні нейронні 
мережі для пошуку нових загроз в галузі інформаційної безпеки. 
Вони допомагають розпізнавати невідомі модифікації 
шкідливих файлів і нові види мережевих атак [5]. 

На практиці, досить часто виникає необхідність обробки 
отриманих зображень, тому розробка та використання 
програмного забезпечення на основі штучного інтелекту є 
актуальним та доцільним завданням, що потребує глибокого 
аналізу. 

Нейромережі вже давно і цілком успішно справляються із 
ретушуванням зображень. Також існує велика кількість програм 
алгоритмічного редагування. Проте лідером у цій сфері є пакет 
програмного забезпечення від Topaz Labs. Для збільшення 
роздільної здатності фотографій використовується програма під 
назвою Gigapixel AI. Вона не тільки збільшує роздільну 
здатність, а й реально покращує якість самого зображення і тому 
є необхідність вивчення даного продукту. 

В основі алгоритмів програми лежить цілий комплекс 
нейромереж. Програма розбирає фото на пікселі і сортує їх за 
кольором, потім формується маска в потрібній роздільній 
здатності і далі система схематично додає пікселі потрібних 
кольорів на наявне зображення, таким чином буквально 
«домальовуючи» його до необхідного покращення [6, 7].  

 
Рисунок 2 – Обробка зображення за допомогою  

Topaz Gigapixel AI 

 
Topaz Gigapixel AI не просто «розтягує» зображення (як це 

відбувається в Adobe Photoshop), а розпізнає деталі і текстури, 
роблячи їх більш чіткими. Так знімок можна збільшити, не 

https://assets.prophotos.ru/data/articles/0002/2466/193256/original.jpg
https://assets.prophotos.ru/data/articles/0002/2466/193257/original.jpg
https://assets.prophotos.ru/data/articles/0002/2466/193256/original.jpg
https://assets.prophotos.ru/data/articles/0002/2466/193257/original.jpg
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втративши в деталізації. Можна піти зворотним шляхом: 
збільшивши недостатньо якісний знімок, покращити 
деталізацію.  

На сьогоднішній день створено багато нових інструментів 
для редагування зображень. При ручній обробці в Photoshop на 
картинку витрачається багато часу. А це неприпустимо в 
сучасному світі: поки один дизайнер робить один кадр, 
конкуренти зроблять сто. Тому необхідно вивчати та розробляти 
програмне забезпечення на основі штучного інтелекту, що 
пришвидшує обробку зображень. Особливість програм на основі 
ШІ в тому, що не завжди контролюється результат від початку 
та до кінця, однак в 95% він виходить відмінним. А для решти 
5% випадків важливо вміти працювати з класичними 
інструментами Adobe Photoshop. Така синергія класичних 
методів обробки та сучасних технологій дозволяють робити 
обробку не тільки швидко, але й якісно. 

Нейронні мережі можуть допомогти компаніям 
розвиватись відразу по декількох напрямках: оптимізувати 
бізнес-логістику, покращити прогнозування та взаємодію з 
клієнтами. В кінцевому рахунку вони дають можливість 
підвищити конкурентоспроможність за рахунок більш 
глибокого аналізу всіх доступних даних.  
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Access control system is a crucial component to ensure 

enterprise safety. Authors of [1] have proposed a novel access 

control system, where standalone RFID tags are set near turnstiles or 

smart doors, whereas in a classical scheme more expensive RFID 

scanners as installed. Each tag contains information about turnstile 

(such as name and location). To get an access permission the user 

should take the phone to the tag and then take a photograph in a 

special application. The application comes bundled with the system. 

To operate, the smartphone should have an NFC chip. Such chips are 

more and more widespread nowadays as they are being used in 

contactless payment systems such as Google Pay, etc. The proposed 

architecture significantly reduces installation and maintenance costs. 

Also, by always storing the photographs in the system, the enterprise 

security team can always track who has entered each turnstile in 

retrospect. However, at this moment the is no way to ensure that the 

photograph captured by the user actually contains a face. The goal of 

this work is to propose a solution to this problem. 

In this work we introduce two new components to the system: 

face detection and anti-spoofing. As we are required to implement 

the new functionality without increasing server load, it has been 

decided to implement both of the components directly on a mobile 

device. 

For the face detection phase, we have adapted MTCNN neural 

network for inference on a mobile device. As is shown in survey [2], 

the network is widely used and is fast due its cascaded architecture. 

Together with information that the frame contains a face, we also 
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infer face bounding rectangle and locations of five facial landmarks 

(tip of the nose, eyes and mouth corners). Such information can be 

important in future, if further face processing is needed. In fig. 1, a 

face detection is shown. As can be seen from the status bar on the top 

of the screen, the system allows the user to take a photograph and 

proceed. In cases when multiple faces or no faces (as in fig. 1, b) are 

detected, the system forbids the access. 
 

   
a b c 

Figure 1 – Working mobile application examples: a – face is 
detected, liveness detection succeeded, access is allowed; b, c – 
access is forbidden: the frame doesn‘t contain a face and anti-

spoofing detection failed correspondingly 
 

An obvious question arises, what the system can do if the 
person holds a valid photograph of some other person. Such a flow 
would make the system nearly as insecure as the original one. To 
handle this problem, anti-spoofing mechanism is also introduced. 
Anti-spoofing (also known as liveness detection) is a system that for 
a given frame with face image should say whether the person takes a 
photograph of his own face, or is he holding a photograph. In our 
system we set a goal to detect: printed photographs (be it grayscale 
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or color image), pictures or video recordings played on a smartphone 
or another device. We also require the system to properly work even 
in cases when pictured face is full-frame large. 

As is shown in [2] MobileNetV2 [3] architecture is widely used 
for many of the mobile applications, including those related to face 
processing. Thus, we have selected this network for the anti-spoofing 
detector. From figure 1, a and c two spoofing detections can be seen: 
a – face is detected and said to be real, c – face is detected, yet it 
seems to be a picture of a photograph. In the status bar we also 
present spoofing type (in this case the picture is shown on a 
smartphone). It should be noted, that with the same motivation as 
before, the network inference has been moved to the mobile device. 
While neural networks are known to be computationally expensive, 
by a careful architecture selection, we have been able to achieve real-
time execution of the both networks. 

Conclusions. Two novel improvement to the access control 
system with RFID tags have been presented, namely: 1) a face 
detecting neural network that has allowed us to implement a check 
whether the frame contains a face and only one face; 2) anti-spoofing 
component (liveness detector) to say whether the face picture is real 
(alive) or someone wants to trick the system by holding someone‘s 
photograph. We hope that the presented system enhancements will 
lead to safer enterprise access systems in future. 
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The face detection task in the image is the first step in the 
process of solving higher-level tasks - face recognition, face detail, 
facial expressions, etc. 

The task of finding faces in the images is as follows: given a 
picture of the size of KxM pixels, it is necessary to find the 
coordinates of the rectangles of the minimum size, which contain a 
face from this image. It is necessary to ignore everything else, 
including buildings, trees and other parts of the body. 

The de facto standard for the speed of operation and quality of 
work is a detector in the form of a cascade on the signs of Haar, first 
introduced by Viola and Jones. 

In setting this problem, a distinction is made between the so-
called classification problem with a teacher and the classification 
problem without a teacher. 

The task of supervised classification is to, on the basis of a set 
of precedents, called a training sample. It is necessary to build a 
decisive rule G that minimizes the number of errors. The teacher is 
considered to be either the training sample itself or the one who 
defined the indicator function. 

mailto:artyonshg@gmail.com
mailto:yura_matviyiv@ukr.net
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The task of unsupervised classification is often called 
clusterization, or cluster analysis. In this problem, the sample of 
images is divided into subsets that do not intersect (clusters), which 
consist of similar objects, and also require that objects from different 
clusters differ significantly from each other. 

Among the methods of face detection, the Gabor filter occupies 
a prominent place. 

Gabor filter is a linear electronic filter, the pulse transient 
characteristic of which is defined as a harmonic function multiplied 
by a Gaussian function. Due to the property of matching the 
convolution in the frequency domain to the multiplication in the time 
domain, the Fourier transform of the pulse transfer characteristic of 
the Gabor filter is a convolution of the Fourier transforms of the 
harmonic function and the Gaussian function. 

The Gabor filter is used in image processing to highlight the 
boundaries of objects within an image. The frequency and orientation 
of Gabor filters are similar to human vision and are well suited for 
textural representation and solving the problem of discrimination. 

Gabor filters are directly related to Gabor wavelets because 
they can be constructed by a series of compressions and rotations. 
Gabor space (signal filter convolution) is often used in various image 
processing applications, in particular for iris recognition in biometric 
security systems and in automated access control systems based on 
fingerprint recognition. 

Another modern method of face detection is a method based on 
the use of the Viola-Jones algorithm 

In 2001, Paul Viola and Michael Jones published a scientific 
paper that had a significant impact on the development of pattern 
recognition algorithms. For the first time, a simple approach allowed 
the detection and tracking of human faces in real time. 

Viola and Jones created an algorithm based on Haar-like 
features. Using the technique of integrated image representation 
(Integral Image, or other common name - summed-area tables), each 
feature needed only a few operations to calculate the required value 
at any point in the image at any scale. Viola and Jones calculated the 
values of Haar's features in such a way that they were invariant to 
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scaling. The algorithm training was based on variations of the 
AdaBoost algorithm (Freund and Shapiro, 1996), in which classifiers 
were organized in a cascade. 

A large number of variations of the Viola-Jones algorithm were 
published in the years following its creation. Lee et al. (2002) 
modified AdaBoost (naming it FloatBoost) and improved the 
accuracy of multi-window face recognition. The new improved 
algorithm worked by eliminating some weak classifiers that did not 
improve the accuracy of the general classifier. Other variations have 
been proposed by Linhart and Maid (2002), Kristans and Kutes 
(2003), McCain and Novins (2003), Linhart, Menezes, and others. 
(2004) and Mita et al. (2005). 

Theoretically, their methodology could be applied to any other 
object, but this was not the case. For many objects it is not possible 
to teach an exact classifier. To explain the limitations of the method, 
it is necessary to conduct a detailed study of this method. 

This algorithm is at the intersection of many machine learning 
and computer vision algorithms. 

This method is implemented in the OpenCV library as 
cv2.DetectMultiscale, there is a choice of various variations of 
features and modifications of the AdaBoost algorithm. 

Conclusion: This article discusses the methods of face 
detection, which are based on the use of the Gabor filter and the 
Viola-Jones algorithm - as modern research tools in this matter, 
which should be used for further research. 
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Оскільки ризики досить поширені у всіх програмних 

проєктах, вкрай необхідно, щоб зацікавлені сторони 
наполегливо працювали над виявленням, розумінням та 
пом‘якшенням будь-яких ризиків, які можуть загрожувати 
успіху проєкту. Досвід часто показує, що успішними проєктами 
з розробки програмного забезпечення є ті, у яких зменшення 
ризику є основною діяльністю управління [2]. 

Для того, щоб проаналізувати розмір відхилень у проєкті 
від різних впливів, а також оцінити сумарний вплив одночасних 
причин відхилень (ризиків, змін, проблем, стресів, криз, 
конфліктів), використовується статистичний та аналоговий 
методи. Під час збирання фактичних даних про втрати, що 
відбулися у реальному проєкті, використовуються OLAP-куби, 
які є сховищами фактів. OLAP (On-Line Analytical Processing) – 
технологія оперативної аналітичної обробки даних, що 
використовує методи і засоби для збирання, зберігання та 
аналізу багатовимірних даних з метою підтримки процесів 
прийняття рішень [1]. 

У процесі прийняття рішень проектний менеджер повинен 
генерувати деякі гіпотези, розглядати сценарії розвитку подій у 
проєкті. Для перетворення цих гіпотез у рішення їх необхідно 
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буде перевіряти. Перевірка гіпотез здійснюється на підставі 
інформації про аналізовану предметну галузь. Зазвичай, 
найбільш зручним способом подання такої інформації є 
залежність між деякими параметрами. У випадку інтегрованого 
управління відхиленнями у проєкті – це залежності між 
ризиками, змінами, проблемами, стресами, кризами, 
конфліктами у проєкті. 

OLAP-Cube – це багатовимірна модель даних. Ребрами 
OLAP-куба є вимірювання, а осередками – міри.  

OLAP-Dimension – це послідовність значень одного з 
аналізованих параметрів. Наприклад, для параметра «Ризик»– це 
перелік ризиків проєкту.  

OLAP-Measures – дані, що кількісно характеризують 
аналізовані факти.  

OLAP-міри знаходяться на перетинах осей OLAP-
вимірювань. У випадку інтегрованого управління відхиленнями 
у проєкті – це втрати від конкретних причин (ризиків, змін, 
проблем, стресів, конфліктів, криз), виражені у грошовому 
еквіваленті. 

Якщо у проєкті під час його реалізації відбулися додаткові 
втрати через настання конкретної ризикової події, яка при цьому 
призвела до якоїсь зміни і / або проблеми у проєкті, у 
відповідний зріз куба на перетині 3-х параметрів ці дані 
записуються.  

Якщо міра не заповнена, то це означає, що втрат не було, 
або впливу не було (ні ризику, ні зміни, ні проблеми).У такий 
спосіб можна зберігати в OLAP-кубах статистику за будь-якими 
комбінаціями впливів на проєкт. 

Проектний менеджер заздалегідь, на стадії планування 
проєкту не може спрогнозувати остаточну кількість ризиків, 
змін, проблем, конфліктів, криз, стресів у проєкті, та це й не 
потрібно під час використання запропонованої моделі, яка є 
інструментом збору вже фактичних даних під час реалізації 
проєкту. Після завершення проєкту OLAP-куб його причин 
відхилень буде джерелом інформації для аналізу проєкту та 
статистичними даними для обробки та прогнозування майбутніх 
відхилень від різних причин у наступних аналогічних проєктах. 
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Запропонована технологія для накопичення статичних 
даних за фактичними відхиленнями проєкту зручна тим, що 
куби можуть бути не тільки тривимірними, можна 
використовувати будь-яку кількість вимірювань, і уточнювати 
інформацію про відхилення у проєкті, які настали за фактом у 
проєкті, такими даними, як дата настання, WBS-код завдання 
проєкту, та іншими параметрами.  

Як другий механізм для аналізу взаємозалежностей та 
взаємовпливу причин відхилень у проєкті використовується 
також використання системи збалансованих показників.  

На основі системи збалансованих показників пропонується 
не тільки будувати стратегічну карту цілей компанії, а й карту 
причин відхилень у проєктах компанії, оскільки через проєкти 
компанія досягає стратегічні цілі, а причини відхилень у проєкті 
можуть негативно впливати на їх досягнення. 

Висновки. Підготовка заходів реагування на потенційні 
проблеми зводиться до визначення певного набору дій, які 
потрібно зробити для того, щоб підсилити позитивні результати 
прояву ризикових подій і послабити негативні їх наслідки. 
Такий простий механізм, як матриця факторів впливу у різних 
розрізах причин відхилень та елементів проєкту може бути 
зручним засобом для опису, аналізу та контролю негативних 
впливів на проєкт. 
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В кінці 80-х та на початку 90-х років управління якістю 

знайшло своє місце в управлінні проєктами. Сьогодні ніхто не 

може заперечувати той факт, що управління проєктами стало 

орієнтоване на якість. Вважається за певну результативність не 

просто реалізація проєкту, а «якісна» реалізацію проєкту. 

Підвищення якості, контроль якості, управління доданою 

вартістю і т. ін. – ключові елементи управління якістю в наші 

дні, які стають все більш важливими в управлінні проєктами. 

Значна кількість організацій вкладають величезні кошти в 

професіоналів з області менеджменту якості, щоб забезпечити 

високий рівень якості в проєктах. 

Шість сигм або впровадження бережливого виробництва – 

це підхід, який використовується для забезпечення нульових 

дефектів в проєктах. Постійне поліпшення і усунення помилок – 

найбажаніші результати у всіх проєктах. Тому управління 

якістю стало одним із основних пріоритетів в управлінні 

проєктами. Фактично, в Керівництві PMBOK управління якістю 

проєкту визначається як область знань з управління проєктами 

[1]. Проаналізуємо процеси управління якістю, реалізовані в 

проєкті.  

Управління якістю – це певною мірою управління якістю 

послуг. Коли справа доходить до управління проєктами, метою є 

забезпечення бажаної якості. Реалізація проєкту повинна 

забезпечуватися управління якістю. У цьому разі якість не 
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завжди означає досконалість і висока якість послуг, а означає – 

сталість якості в різних проєктах. Якість, яка повинна 

підтримуватися в проєкті, визначається зацікавленими 

сторонами, власниками і клієнтами проєкту. 

Стандарти якості також визначаються на основі 

організаційних цінностей і стандартів. У проєкт вводиться 

процес управління якістю, спрямований на планування якості, 

забезпечення якості і контроль якості. 

Розглянемо характеристики якості, які необхідно 

дотримуватися в управлінні проєктами. 

У проєкті характеристики якості визначаються 

зацікавленими сторонами. Деякі з найбільш поширених якісних 

характеристик – це продуктивність, функціональність, 

придатність, надійність, узгодженість і багато іншого. Рівні 

якості в цих умовах вимірюються у відповідності зі стандартами 

проєкту і організації. Від ініціації проєкту і процесів аж до 

реалізації проєкту –  кожен рівень повинен бути визначений з 

точки зору стандартів якості. При реалізації проєкту різні 

засоби, такі як комп'ютери, проєктне обладнання, команда і т. д. 

– також мають особливе значення з точки зору забезпечення 

необхідних якісних характеристик. Таким чином, управління 

якістю повинно існувати від початку проєкту і до кінця. 

Управління якістю зазвичай включає три етапи –

планування якості, забезпечення якості і контроль якості [2]. 

Планування якості − створення плану якості. Кожен план 

повинен мати ціль або мету, а планування якості − не є 

винятком. Мета управління якістю повинна бути чітко донесена 

до відома всіх зацікавлених сторін в проєкті. Після визначення 

мети слід розробити заходи щодо забезпечення рівня стандарту, 

отримавши відповіді на наступні питання. Наскільки клієнти 

будуть задоволені? Якого рівня якості очікують зацікавлені 

сторони? Як визначити, чи приведуть заходи якості до успіху 

проєкту? Коли всі відповіді на ці питання будуть отримані, − 

завдання слід делегувати відповідним членам команди і 

приступити до розробки плану якості. 
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Забезпечення якості − це процес, який проходить разом з 

проєктом усі стадії життєвого циклу. Забезпечення якості − це 

оцінка того, чи рухається проєкт в сторону надання якісних 

послуг. Якщо всі якісні характеристики дотримані, план якості 

може працювати ефективно. Якщо цілі в області якості не 

досягнуто або не досягаються, потрібно визначити необхідні 

кроки і коригувальні дії. Забезпечення коригувальних дій теж 

відноситься до фази забезпечення якості. 

Контроль якості – процес, де використовуються операційні 

методи для забезпечення стандартів якості. Кожен раз, коли 

виникає проблема, пов'язана з якістю, або, якщо план якості не 

виконується належним чином, коригувальні дії повинні бути 

ефективними. Контроль якості включає в себе моніторинг 

результатів проєкту та їх реалізацію, щоб перевірити, чи 

досягають вони бажаних результатів, чи ні [3]. Якщо їх немає, то 

слід зробити альтернативні дії. 

Таким чином забезпечується управління якістю в 

управлінні проєктами. Виконуючи дані етапи управління якістю 

під час роботи над проєктом, здійснюється досягнення бажаних 

результатів. Завдяки цьому, даний процес забезпечує вимоги 

стандартів якості, які визначені і є обов'язковими в сучасному 

світі управління проєктами. 
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Все частіше індустрію програмного забезпечення 

закликають шукати рішення проблеми якості програмного 
забезпечення. Організації, що розробляють програмне 
забезпечення, вважають це одним із їх основних завдань, 
вирішенням  яких повинно стати ефективне управління 
програмним забезпеченням [1; 2]. З метою розв‘язку питання 
ефективного управління програмним процесом були розроблені 
різні методи. Особливу увагу варто приділити методу SPI. 

Методологія вдосконалення програмного процесу (SPI) – 
це визначення послідовності завдань, інструментів та методів, 
які слід виконати для планування та реалізації заходів із 
вдосконалення [3].  

Ідея покращення процесів розробки ПЗ полягає в тому, що 
з ростом зрілості компанії в ній більше уваги приділяється 
управлінню процесами і їх налагодженню у відповідності із 
стандартами. Завдяки цьому знижуються ризики для проєктів та 
підвищується якість створюваних програмних продуктів [1]. 

Удосконалення програмного процесу (SPI) зосереджується 
на поліпшенні часу, вартості та якості інженерних та 
управлінських практик у програмних організаціях. Ініціативи 
SPI в організації програмного забезпечення часто виконуються 
на основі чітко визначених посилань. 

Значні успіхи були досягнуті у розробці стандартів та 
моделей SPI, наприклад CMM, CMMI та ISO SPICE. 
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Незважаючи на значний розвиток стандартів та моделей для SPI, 
рівень відмов для програм SPI є високим. Останній звіт 
Інституту програмної інженерії (американський науково-
дослідницький центр із штаб-квартирою в Пітсбурзі, США) 
зазначає, що рівень відмов становить близько 70% [4]. Це може 
бути пов‘язано з тим, що питанням впровадження SPI не 
приділяється достатньої уваги. 

У визначених методологіях - організація ключових 
концепцій та реалізація деталі залишаються для практикуючих. 
Вони пропонують організувати SPI програми як життєвий цикл 
водоспадної моделі, зверху вниз. В результаті, організації часто 
не використовують ці методології та визначають власний підхід 
до керування проєктами SPI. 

Також значна увага приділяється управлінню проєктами та 
управлінню якістю в SPI. Менеджери хочуть мати своє 
"безпечне" та вимірюване середовище, тоді як розробники 
віддають перевагу тонкому та гнучкому підходу до розробки. Ця 
лінія аргументації дає підстави для двох спостережень цього 
дослідження: по-перше, методика вимірювань постійно 
вивчається для застосування в проєктах, і, по-друге, інтерес до 
методів управління Agile/Lean постійно зростає. І те, і інше 
разом призводить до ряду гібридних програмних процесів, а 
також до контекстних підходів SPI, які – всі разом – дають 
пояснення сильної уваги до управління проєктами та якості. 
Щодо решти фаз життєвого циклу, тематика вимог та 
тестування програмного забезпечення є найбільш часто 
досліджуваними темами в SPI. Однак велика кількість робіт, 
пов‘язаних із тестуванням, спонукає до питання, чому цей 
досить "пізній" етап є більш наголошеним, особливо в часи 
Agile/Lean розробки програмного забезпечення? [5] 

Звернемо увагу також на BG-SPI. На значному етапі BG-
SPI дотримується підходів високого рівня, запропонованих 
відомими структурами SPI, такими як CMMI, ISO / IEC 15504. 
Як і IDEAL, BG-SPI ділить впровадження SPI на етапи. Для їх 
застосування вони містять докладні практичні вказівки. Він 
дотримується деяких принципів ітеративного та гнучкого 
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розвитку філософії для деталізації діяльності. Прикладами цієї 
методологіє є: ітераційне планування на високому рівні, поділ 
ітерацій більше на цикли мікроудосконалення та збільшення 
деталей планування перед початком діяльності. 

Іншими важливими аспектами BG-SPI є щотижневі 
зустрічі, інтенсивне залучення учасників, що працюють над 
процесами, пильний огляд та механізми звітування. Початок 
досліджень в області процесів визначення та вдосконалення 
організаційних процесів є ще однією особливістю BG-SPI, яка є 
підходом до інституціоналізації та інтерналізації процесів.  

Дослідивши ринок програмного забезпечення, − робимо 
висновки, що SPI прогресує в австралійській промисловості з 
розробки програмних продуктів. Загалом, зрілі та незрілі 
компанії показали добре розуміння факторів, які можуть зіграти 
позитивну роль у реалізації ініціативи SPI.  
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Одним із важливих елементів процесу інформатизації 

суспільства є масштабний розвиток мережевих сервісів в межах 

корпоративної інфраструктури. Поряд з тим важливим 

компонентом надійного функціонування ІТ-інфраструктури є 

наявність системи моніторингу, що забезпечить виявлення 

мережевих аномалій у вигляді порушень правил безпеки та 

пріоритету доступу до даних.  

Для побудови рішень по моніторингу корпоративної 

інфраструктури широко використовують стек ELK – 

Elasticsearch, Logstash и Kibana. Стек Elastic характеризує набір 

відкритих програм для пошуку, аналізу та візуалізації запису 

журналів. Основні компоненти стеку забезпечують [1]: 

− пошук та аналіз великих об‘ємів даних  в режимі 

реального часу (Elasticsearch); 

− механізм серверного ―конвейеру‖ обробки даних з 

відкритим кодом для перетворення інформації з множини 

джерел та передачі до Elasticsearch (Logstash); 

− візуалізацію результатів моніторингу у вигляді таблиць 

та графіків в режимі реального часу на основні даних 

Elasticsearch (Kibana). 

mailto:9000@lntu.edu.ua
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Одним з головних недоліків реалізації моніторингу 

Elasticsearch (ES) є відсутність вбудованих засобів захисту 

інформаційної безпеки таких як система авторизації та 

обмеження прав доступу. Сценарій конфігурації стеку ELK 

передбачає комунікацію через порт 9200, що відкриває доступ 

до бази даних. Аналіз захисту інформації показав, що за кілька 

місяців 2020 р. було знешкоджено більше 10 тисяч серверів ES, 

які не захищені паролем. Атаки було здійснено за допомогою 

скрипта, який сканував глобальну мережу в пошуках відкритих 

серверів ES. Після виявлення незахищеної бази даних 

відбувалось її видалення та заміна на порожній індекс. 

Для усунення недоліків інформаційної безпеки компанія 

Elastic запропонувала користувачам безкоштовний доступ до 

окремих механізмів [2]: 

− криптографічний протокол транспортного рівня TLS 

для шифрування зв‘язку; 

− інструмент для створення та управління записами 

користувачів (file та native-realm); 

− управління доступом користувачів до АРІ та кластеру 
на основі визначеного пріоритету (Role Based Access Control); 

− багатокористувацький доступ до Kibana з 

використанням Kibana Spaces. 

Компанія Amazon для усунення недоліків захисту даних 

при використанні ELK Stack запропонувала власний продукт 

Open Distro for Elasticsearch. До основних можливостей, що 

характеризують використання Open Distro з точки зору безпеки: 

− засоби захисту кластера – аутентифікація з 

використанням Active Directory, Kerberos, SAML та OpenID, 

технологія єдиного входу (SSO), підтримка шифрування 

трафіку, RBAC-модель вибіркового обмеження, детальне 

логування та інструменти для забезпечення дотримання вимог 

(compliance); 

− система відслідковування подій та генерація 

попереджень для моніторингу стану даних з автоматичним 
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відправленням повідомлень при виникненні аномальних 

ситуацій та порушенні безпеки. Визначення аномальних подій 

реалізується мовою запитів Elasticsearch та засобом написання 

скриптів. Візуалізація моніторингу здійснюється через web-

інтерфейс Kibana. 

Одним з комерційних рішень конфіденційності інформації 

в ELK Stack є модуль комплексного забезпечення безпеки Search 

Guard. Модуль Search Guard використовує аутентифікацію через 

Active Directory, LDAP, Kerberos, веб-токени JSON, SAML, 

OpenID. Поряд з тим здійснюється підтримка RBSC-доступу до 

індексів та документів, багатокористувацький режим в Kibana та 

вимоги GDPR, HIPAA, PCI, SOX та ISO з допомогою аудиту 

змін та журналу відповідності. 

При використанні безкоштовної версії Elasticsearch 

адміністратору необхідно забезпечити захист інформації за 

допомогою наступних кроків: 

− використовуючи аутентифікацію з допомогою Open 
Distro реалізувати механізм захисту підключення до СУБД; 

− здійснити налаштування SSL для взаємодії між 

серверами кластеру Elasticsearch використовуючи центр 

сертифікації (або самостійно створений сертифікат); 

− змінити ідентифікацію внутрішніх користувачів; 

− виконати налаштування міжмережевого екрану 

операційної системи для підключення до  Elasticsearch. 

В якості альтернативного рішення для підвищення безпеки 

до ELK-кластер доцільно використовувати зворотний проксі-

сервер, який буде здійснювати ретрансляцію запитів із 

зовнішньої мережі на один/кілька серверів, логічно 

розташованих у внутрішній мережі. Для цього буде потрібно 

включити протокол HTTPS з використанням коректного 

сертифіката SSL. 



199 
 

У роботі наведено особливості реалізації захисту даних в 

Elastic Stack з використанням Open Distro for Elasticsearch, 

Search Guard та revers-proxy.   
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Витрати на обслуговування і розвиток глобальної мережі 

залишаються актуальною і важливою проблемою сучасного ІТ 

суспільства незважаючи на багаторічні прогнози здешевлення 

вартості каналів. Але швидкість появи додатків з високими 

вимогами до пропускної здатності і зростанням списку завдань і 

операцій, здійснюваних через мережу, а також збільшення 
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кількості абонентів значно перевищує темпи збільшення 

пропускної здатності створюваних каналів. 

У багатьох інформаційних системах обслуговування 

потоків заявок мають місце конфлікти обслуговування у вигляді 

затримок реагування або відмов в обслуговуванні, що залежать 

від інтенсивності приходу заявок з урахуванням обмеженості 

ресурсів виконання. 

Без певної форми контролю та оптимізації пропускної 

здатності, інформаційні пакети будуть передаватися каналами 

глобальної мережі у випадковому порядку, або великі пакетні 

потоки типу HTTP- або ftp-трафіку можуть тимчасово блокувати 

високочастотні транзакційні потоки та спричиняти хаос в 

чутливому до затримки мультимедійному трафіку. 

А з наповненням використовуваної пропускної здатності 

глобальних мереж голосовим і відеотрафік дана проблема стає 

ще серйозніше. Таким чином, необхідно розробити методику 

контролю за декількома параметрами, які характеризують якість 

обслуговування. 

У сучасному технологічному суспільстві гостро постало 

питання про отримання великої кількості інформації про стан 

об'єктів як промисловості, так і побуту. Необхідним є постійне 

вимірювання і контроль для забезпечення якісного 

функціонування систем. Метою вимірювання і контролю є 

отримання інформації про стан контрольованого об'єкта і його 

параметрів. Інформація, що отримується в процесі вимірювань, 

називається вимірювальної інформацією, яка є кількісною 

інформацією і служить для оцінки кількісних даних про 

досліджуваних об'єктах або явищах за допомогою засобів 

вимірювальної техніки. 

Для характеристики кількісної інформації використовують 

логарифмічну міру (міру Хартлі): 

       ,                                           (1) 

де I – кількість інформації, отрманої в результаті одного відліку; 

N – число можливих різних результатів вимірювання даними 



201 
 

засобом вимірювання; а – число, що визначає одиницю кількості 

інформації. 

При а = 2 одиниця кількості інформації називається біт. 1 біт 

інформації міститься в одному розряді двійкового числа. 

Формула Хартлі справедлива лише тоді, коли кожне з N 

повідомлень з'являється з однаковою ймовірністю. Справа в 

тому, що інформацію несе тільки повідомлення, заздалегідь не 

відоме приймачу цього повідомлення. Кількість інформації в 

достовірному (тобто в заздалегідь відомому) повідомленні, 

дорівнює нулю. У загальному випадку кількість інформації, що 

міститься в одному повідомленні, залежить від ймовірності 

появи цього повідомлення: 

       (
 

  
) [біт]                             (2) 

З наведеної формули видно, що чим менш імовірно 

отримане повідомлення, тим більше інформації воно несе. Якщо 

закон розподілу значень вимірюваного параметра (в діапазоні 

зміни цього параметра) не є рівно можливим, одержувані в 

процесі вимірювань результати будуть нести різну кількість 

інформації. 

Для інформаційної оцінки телекомунікаційної системи 

введено поняття ентропії. Для отримання формули, що дозволяє 

визначити ентропію, розглянемо джерело інформації, яке може 

видавати N незалежних дискретних повідомлень з імовірністю 

p1, p2, ..., pi, ..., pN. 

Середня кількість інформації, що припадає на одне 

повідомлення, тобто ентропія джерела, описана формулою 

Шеннона: 

  
  

 
  ∑          [біт]                        (3) 

За умови всіх рівно можливих повідомленнях (p1=p2 = ... = 

pN) ця формула перетвориться у формулу Хартлі: 

          (4) 

Контрольована в процесі вимірювання фізична величина 

являє собою, як правило, безперервний випадковий процес, що 

характеризується законом розподілу ймовірностей F(X) або 
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щільністю ймовірності φ(X). Для оцінки ентропії інформаційної 

системи необхідно врахувати роздільну здатність кінцевого 

пристрою Δx. В цьому випадку система може розглядатися як 

дискретна з інтервалом розбиття діапазону вимірювання xmax - 

xmin на дискретні відрізки, рівні Δx. Позначивши через αi і βi межі 

i-тої ділянки розбиття, можна визначити ймовірність 

потрапляння значення контрольованого параметра в цей 

інтервал: 

 (       )  ∫  ( )  
  
  

                  (5) 

Визначивши ймовірності потрапляння значень параметра в 

усі інтервали розбиття, за формулою Шеннона (3) можна 

отримати оцінку ентропії і в цьому випадку. 

Таким чином, для оптимізації інформаційного трафіку 

необхідно визначити інформаційну надмірність для каналу 

передачі. Інформаційна надмірність проявляється в тому, що 

інформаційний зміст повідомлень виявляється меншим, ніж це 

дозволяють засоби представлення цих повідомлень. 

Інформаційна надмірність може бути обумовлена низкою 

факторів: надмірне число елементів дискретних сигналів в 

порівнянні з необхідним для представлення даних повідомлень; 

нерівноімовірність появи окремих повідомлень; наявність 

взаємного зв'язку між повідомленнями. 

Інформаційна надмірність оцінюється виразом: 

  
(      )

    
   

 

    
   (6) 

де Imax - максимально можливе значення ентропії для прийнятих 

засобів подання повідомлень; I - дійсне значення ентропії. 

Набір інформаційних повідомлень перетворюється у потік 

інформації, яких визначається як середня кількість інформації, 

що видається джерелом в одиницю часу: 

  
 

 
 

 

  
 [біт/с]                           (7)  

де Н - ентропія джерела; t1 - час видачі джерелом одного 

повідомлення. 
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Визначаючи пропускну здатність каналу, існує можливість 

визначення максимального навантаження. Пропускна здатність 

характеризується максимальною швидкістю, з якою канал може 

передавати інформацію: 

  (
 

 
)
   

 
    

 
 [біт/с]                (8)  

Якщо за час Т, канал може передати m повідомлень, 

причому передача кожного повідомлення відбувається за час t1, 

то формулу (8) можна представити у вигляді: 

  
    

  
                                      (9)  

де Hmax - максимальна ентропія, засобів генерування 

повідомлень. 

Розглянута методика дає можливість проведення 

оптимізації трафіку в залежності від складності інформаційної 

системи, особливостей кінцевих пристроїв абонентського 

доступу та її інтегруванні в телекомунікаційні мережі. 
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Впровадження хмарних сервісів як послуги (IaaS) 

державними установами та корпораціями набуває все більшої 

популярності. Перехід до реалізації хмарної інфраструктури 

вимагає розширення механізмів захисту інформації за межами 

центру обробки даних, а також переосмислення архітектур 

безпеки, процесів та засобів управління для підтримки 

ефективності та результативності їхніх зусиль щодо захисту 

бізнес-програм, як локальних, так і хмарних. 

Позитивні тенденції формування комплексної архітектури 

безпеки ІТ-інфраструктури з‘явилися при використанні 

корпоративних хмарних технологій, коли механізми безпеки 

підтримувалися та вдосконалювалися під час переміщення 

критично важливих служб до IaaS [1]: 

− інтеграція служб захисту, що доступні від 

постачальників хмарних послуг, із сторонніми 

продуктами/послугами безпеки. Віртуалізована інфраструктура 

IaaS пропонує власні служби захисту та механізми безпеки, що 

знижують ймовірність реалізації атаки, і які можуть бути 

доповнені додатковими компонентами безпеки сторонніх 

розробників, коли оцінки ризиків вимагають більш високого 

рівня захисту. 

− розширення архітектури безпеки, процесів та засобів 

управління за допомогою локальних додатків центрів обробки 

даних та хмарних реалізацій IaaS. Більшість підприємств 

використовують кілька програм, що функціонують у локальних 

центрах обробки даних, на зовнішніх сервісах IaaS та в 

гібридних конфігураціях обох середовищ. Застосування 

загальних засобів контролю та продуктів у різних середовищах 

сприяє уніфікації метрик безпеки, усуває ―вузькі‖ місця  та 

спрощує ведення єдиної інформаційної панелі безпеки зі 

значним набором показників.  

− використання визначеної структури планування, 

впровадження та обґрунтування змін, необхідних для 
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безпечного використання IaaS у бізнесі. Оскільки захист 

хмарних сервісів використовує  основні компоненти безпеки, що 

функціонують в традиційних системах центрів обробки даних, 

загальна архітектура безпеки, процеси та засоби управління 

захистом повинні змінитися, щоб забезпечити підтримку 

визначених рівнів надійності та конфіденційності даних. За 

допомогою використання рекомендацій NIST Framework Cyber 

Security забезпечується ретельна оцінка та реалізація ризиків, а 

впровадження стандарту з комп‘ютерної безпеки  є міцною 

основою для обґрунтування планів, стратегій та запитів на 

ресурси щодо управління. 

Автоматизація використання хмарних сервісів є важливим 

елементом розвитку власної ІТ-інфраструктури. Одним з 

провідних рішень автоматизації інфраструктури як Code є 

продукт компанії HashiCorp – Terraform. Поряд з тим 

використання абсолютно нового інструменту і робота в новій 

моделі програмування викликає багато питань та сумнівів щодо 

підтримки надійності та забезпечення конфіденційності даних.  

Файлові конфігурації на основі шаблону Terraform дають 

можливість визначати, підготувати та налаштовувати ресурси 

Azure повторюваними та передбачуваними конфігураціями. 

Автоматизація інфраструктури з допомогою Terraform 

характеризується перевагами: 

− зниження ймовірності помилок користувача при 

розгортанні та управлінні інфраструктурою; 

− розгортання одного шаблону кілька разів для створення 

типового середовища розробки, тестування та функціонування; 

− зменшення витрат на середовище для розробки та 

тестування. 

Terraform CLI дозволяє користувачам перевіряти та 

попередньо переглядати зміни інфраструктури перед 

впровадженням. Попередній перегляд змін інфраструктури 

безпечного шаблону має кілька переваг: 



206 
 

− ефективність взаємодії розробників передбачає зміни 

конфігурації за потребою в режимі реального часу; 

− виключення помилкових змін може бути здійснено на 

попередньому етапі процесу розробки. 

Terraform використовується під час розробки 

інфраструктур для кількох постачальників хмарних сервісів, що 

дозволяє розробникам використовувати типові шаблони для 

управління різними інфраструктурами. 

Вимогливість бізнесу до швидкості розгортання 

програмного забезпечення корелюється  відносно стриманою ІТ-

політикою в сфері безпеки програмного продукту. Операції з 

інформаційних технологій та безпеки даних повинні 

забезпечити захист даних та систем як у локальних, так і в 

загальнодоступних хмарних центрах обробки даних. 

Вимушений конфлікт цілей функціонування програмного 

забезпечення підштовхує розробників компрометувати 

механізми захисту заради швидкості впровадження, зменшуючи 

надійність та конфіденційність власне даних. 

У роботі здійснено аналіз проблем реалізації захисту 

інформації в хмарній інфраструктурі на прикладі рішень 

автоматизації інфраструктури як code – Terraform. 
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 Цифровий світ дуже швидко зростає в обсязі і 

ускладнюється. Згідно з аналізом IBM, 95% даних у світі 
згенеровано за останні кілька років і надалі генерація даних 
продовжується приблизно зі швидкістю 2,5 квінтильйона байт 
даних за один день [1]. Великі обсяги даних щодня генеруються 
з неоднорідних джерел, і це пов‘язано з багатьма 
технологічними тенденціями, включаючи Інтернет речей, 
соціальні мережі, технології web 2.0 та web 3.0, розповсюдження 
хмарних обчислень, а також поширення розумних пристроїв.  

Про останні тенденції в галузі баз даних може свідчити 
популярність СКБД. Портал DB-Engines  був створений і 
підтримується австрійською ІТ-консалтинговою компанією – 
solid IT [3]. DB-Engines класифікує системи керування базами 
даних на основі популярності. Їх рейтинг оновлюється раз на 
місяць. Дані рейтингу базуються на різних показниках: кількість 
згадувань про систему на веб-сайтах, загальний інтерес до 
системи, частота технічних дискусій про систему, кількість 
пропозицій про роботу, в яких згадується система, актуальність 
у соціальних мережах, кількість профілів у професійних 
мережах, в якій згадана система, тощо. 

У травні 2021 року DB-Engines класифікував 371 систему 
керування базами даних. У таблиці 1 наведено список 10 
найпопулярніших систем керування базами даних, з рейтингу 
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DB-Engines. Статистика, демонструє, що багатомодельні 
системи баз даних є однією найбільш трендових тенденцій в 
галузі баз даних: багатомодельні системи керування базами 
даних переважають серед 10 найкращих СКБД.  

 

Таблиця 1 – Найпопулярніші СКБД (DB-Engines.com, травень 
2021 року) 

№ 
з/п 

СКБД Модель бази даних Рейтинг 

1. Oracle Relational, Multi-model 1269,94 
2. MySQL Relational, Multi-model 1236,38 
3. Microsoft SQL Server Relational, Multi-model 992,66 
4. PostgreSQL Relational, Multi-model 559,25 
5. MongoDB Document, Multi-model 481,01 
6. IBM Db2 Relational, Multi-model 166,66 
7. Redis Key-value, Multi-model 162,17 
8. Elasticsearch Search engine, Multi-model 155,35 
9. SQLite Relational 126,69 
10. Microsoft Access Relational 115,40 

 
Багатомодельні СКБД підтримують не лише одну модель 

даних. Згідно з даними провідної світової дослідницької та 
консультаційної компанії Gartner [3], незабаром усі провідні 
СКБД стануть підтримувати кілька моделей даних на єдиній 
платформі. 

Oracle, беззаперечний лідер реляційних СКБД, розширив 
свій продукт додавши можливість працювати з документими, 
графовими, просторовими базами даних та RDF сховищами. 
Таким чином, зробивши Oracle багатомодельною СКБД. 
MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2 та багато 
інших СКБД аналогічним чином розширили свої функціональні 
можливості за допомогою багатомодельних можливостей. Така 
ж тенденція спостерігається і в системах NoSQL.  

DB-Engines перелічує 371 різну СКБД, які 
класифікуються відповідно до їх моделі бази даних. 
Багатомодельні бази даних належать до кількох категорій. 
Нижче наведена діаграма (рис.1) показує популярність кожної 
категорії. Дані діаграми свідчать, що станом на травень 2021 
року реляційна модель даних залишається найпопулярнішою 
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моделлю баз даних (73,2%). Документні бази даних – 
найпопулярніша модель NoSQL баз даних (9,9%). 

 
Рисунок 1 – Рейтинг моделей баз даних (DB-Engines.com, 

травень 2021 року) 
 

Багатомодельні СКБД з кожним роком стають все 
популярнішими завдяки їх здатності підтримувати декілька 
моделей даних та використовувати один сервер для всіх них. 
Також аналіз результатів досліджень, проведених міжнародними 
компаніями, показує, що реляційна модель очолює десятку 
найпопулярніших СКБД та загалом займає більше половини 
ринку усіх наявних моделей баз даних.  
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