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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИНХРОННОГО РОЗВИТКУ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РІШЕНЬ ТА
ЦИФРОВИХ РЕСУРСІВ
За умов цифровізації суспільства та процесів євроінтеграції нормативне забезпечення вітчизняних інформаційних систем і ресурсів, відповідне європейським та світовим вимогам, регламентам і
нормативам, є необхідною умовою цифрового розвитку, просування та
звеличення долі українського контенту у світовому інформаційному,
зокрема цифровому просторі.
Стандарти в нормативному забезпеченні відіграють ключову інформаційно-технологічну роль, допомагаючи розвивати цифрові технології та програмні продукти відповідно до сучасного рівня, інтегрувати
цифрові ресурси та український контент у глобальні системи пошуку,
доступу, засоби візуалізації. У Концепції розвитку цифрової економіки
зазначено, що «Стандартизація є основою цифровізації, одним з головних чинників її успішної реалізації».
Проблемою цифрового та інформаційно-технологічного розвитку
програмно-технологічних засобів та цифрових ресурсів у вітчизняних
секторах культури, науки, освіти, медицини та інших є брак та ігнорування національних нормативів, технічних регламентів, уніфікованих
правил щодо цифровізації, а також зафіксованих в стандартах знань.
Вагомим негативним наслідком такого стану є, у тому числі, низька
цифрова кваліфікація фахівців державних секторів, з одного боку, та з
іншого – брак у ІТ-фахівців знань з предметної галузі багатьох поки
ще «неринкових» напрямів інформаційної діяльності. Одним з шляхів
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подолання цієї проблеми є гармонізація вітчизняних нормативів, зокрема державних стандартів України (ДСТУ) у частині «Інформація і
документація» та супутніх, із відповідними стандартами ISO, введення
їх в україномовний обіг.
В стандартах ISO «Information and documentation» відображені
сталі, перевірені практикою, технології, вимоги щодо створення інформації, ведення документації, умови збереження та зберігання інформаційних носіїв, вимоги щодо захисту, обміну, інтероперабельності
інформаційних систем та інші, які слід застосовувати у вітчизняних інформаційних виробництвах, в розробках вітчизняних програмних продуктів, технологічних рішень, під час формування цифрового
контенту, ресурсів, в тому числі сумісних метаданих, а також застосовувати у навчальних процесах підготовки фахівців. Ці стандарти спрямовані на полегшення доступу до інформації та знань шляхом
розробки відповідних інформаційних, комп’ютерних систем, послуг з
отримання інформації, яка акумулюється у бібліотеках, архівних установах, видавництвах, інформаційних центрах, музеях, а також на широкій обмін інформацією багатьох інтернет-сервісів і застосувань,
друк і керування документацією.
Низку зазначених стандартів вже прийнято в Україні «методом підтвердження» у незмінному вигляді мовою оригіналу – англійською.
Проте англомовне подання стандартів не сприяє їх практичному застосуванню як джерел знань, термінів, технологій. Потрібна їх повна гармонізація і прийняття «методом перекладу», який включає: переклад
фахівцями відповідної галузі та подання українською мовою, здійснення технічної, термінологічної, лінгвістичної та фахової експертизи,
офіційного видання і прийняття. Зазначені роботи потребують відповідного фінансування, передбаченого законодавством України, проте
досі не знаходять фінансової підтримки в міністерствах та відомствах.
Актуальні стандарти «Інформація і документація», які потребують
перекладу українською, мають вимоги до усіх типів інформаційних
джерел, ресурсів, систем, стосуються діяльності усіх установ, що виробляють і споживають інформацію в усіх секторах суспільства.
Важливим аспектом розроблення актуальних ідентичних державних стандартів «Інформація і документація» є розроблення сучасної
стандартизованої термінології, збагачення української мови сучасною
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термінологією, відповідною тієї, що застосовується у міжнародній взаємодій. Тому найактуальнішими є термінологічні стандарти, якими важливо встановити однозначно сформульовані терміни та визначення
понять, гармонізувати англомовну термінологію та уніфікувати українську, привести до відповідності з орфографічними нормами української літературної мови на засадах нової редакції «Українського
правопису» (2019). Це передбачає проведення термінологічної та мовної експерти з текстів стандартів.
На часі – стрімка синхронізація національних нормативів з європейськими (всі актуальні та нові стандарти ISO перевести та впровадити
як ДСТУ) задля забезпечення подальшого синхронного розвитку національних нормативів у частині ДСТУ «Інформація і документація» з
метою забезпечення синхронного розвитку конкурентоспроможних вітчизняних інформаційних рішень, цифрових ресурсів і систем. Як
складова національної регуляторної політики, гармонізовані ДСТУ
«Інформація і документація» сприятимуть виробленню цифрових
стратегій та плануванню цифрового технологічного і ресурсного розвитку у багатьох галузях, сумісних з ІТ-сектором. Опосередкованим
результатом стане наповнення європейського та світового цифрового
простору доступним, якісним та зарозумілим, креативним і сумісним
українським цифровим контентом.
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РЕКОМЕНДАЦІЙНА СИСТЕМА МІСЦЬ І ЗАКЛАДІВ ВІДПОЧИНКУ З
ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ КОЛАБОРАТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ
Зростання добробуту населення, яке спостерігається у більшості
країн світу, породжує зростання попиту та пропозицій на туристичні
та розважальні послуги. Однією з передумов підвищення ефективності
діяльності компаній зі сфери туристичного та розважального бізнесу є
широке впровадження веб-технологій й інформаційно-дорадчих систем. За даними [1] більш як 40 % дорослого населення розвинених
країн користується веб-ресурсами з метою пошуку місць для подорожей, відпочинку або проведення дозвілля, бронювання готелів, машин,
а також квитків на літаки та поїзди. Однією з головних цілей створення
таких систем є зменшення витрат часу на пошук потенційними клієнтами потрібних об’єктів чи заходів.
У традиційній задачі рекомендаційної системи задаються множини
користувачів U  { u j } , j  1,m й об’єктів O  { oi } , i  1,n . У процесі
взаємодії з системою користувачі формують матрицю рейтингів
об’єктів R  [ rij ], i  1,m , j  1,m (де rij – рейтинг об’єкта oi  O у
користувача u j  U [2]. Через те, що кількість об’єктів у рекомендаційних системах може бути значною, а відомі об’єкти складають лише
незначну частку від них, на практиці матриці рейтингів R  [ rij ] зазвичай є сильно розрідженими. Функцією рекомендаційної системи є
встановлення передбачення та рекомендації щодо невідомих об’єктів
активного користувача. Передбачення подається числовим значенням
Pji , яке відображає перевагу об’єкта oi  O для активного користувача
u j  U та знаходиться всередині заздалегідь заданого інтервалу рейтингу. Таким чином рекомендація являє собою список з N незнайомих
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об’єктів OR  O що є найбільш уподобаними для активного користувача.
Основним недоліком більшості сучасних рекомендаційних систем є
використання лише фільтрів та сортувань за оцінкою користувача без
врахування його індивідуальних переваг. У розробленій системі використано найбільш ефективну серед сучасних технологію колаборативної фільтрації, що реалізує аналіз рейтингів об’єктів, відданих
користувачами зі схожими смаками й уподобаннями (рис.) [3].

Рис.1. Схеми підходів на основі сусідства користувачів і об’єктів

Для реалізації методу зазвичай використовують матричний спосіб
зберігання інформації. Через розрідженість матриць рейтингів та
швидке зростання їх розмірності зі зростанням інформації щодо користувачів його використання у багатьох випадках є нераціональним.
Для практичної реалізації технології обрано графову модель даних. У
цьому випадку результати подаються у вигляді множин, що складається з пар користувач-об’єкт u j  oi , i  1,m , j  1,m . Для прогнозних
оцінок кожній такій парі буде відповідати значення прогнозованої оцінки для користувача. У прогнозному графі зв’язків
G  (V  (U ,O ),E )
(1)
вершини є елементами з множин U та O , а ребра E задаються парою ( u j U ,oi  O ) [4]. Наявність ребра, що з’єднує вершину u j  U з
вершиною oi  O означає те, що об’єкт oi  O буде рекомендований
(або на нього була зпрогнозована оцінка) для користувача u j  U . Кожне ребро має вагу, яка відповідає значенню функції відстані
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dUO  ( u j U ,oi  O )

.
З кожною вершиною графа (1), що відповідає користувачу системи
u j  U , зв’язана певна кількість ребер Li , які зв’язують її з вершинами,
що відповідають різним об’єктам. Значення Li відповідає кількості запитаних користувачем рекомендацій (або прогнозів).
У цьому випадку вироблення прогнозу зводиться до знаходження
такого графа зв’язків, у якого сума ваг ребер буде мінімальною. Це відповідатиме рекомендації таких об’єктів для користувача, щоб середня
відстань між вершинами, які відповідають їм і користувачами було
якомога меншою.
Для розв’язання цієї задачі реалізується повний перебір усієї множини графів G (1). Цей метод гарантує знаходження ефективного
розв’язку задачі, проте має високу часову складність. Для задач великої розмірності можуть бути використані наближені методи
розв’язання, наприклад, імітації відпалу (simulated annealing) [4]. Практичне використання розробленої системи дозволяє суттєво спростити
користувачам пошук місць і закладів відпочинку, що найбільше відповідають їх уподобанням.
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DIGITAL-СТРАТЕГІЯ В ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЮ
Як відомо, місія сучасного музею полягає у створенні якісної комунікації та залученні людей до діалогу про історію, сьогодення та майбутнє. Все частіше досягнення цієї місії залежить від того, якими
цифровими інструментами користується музей, а взаємодія аудиторій
з музеями тепер завжди має цифровий компонент. Музеї можуть отримати результат шляхом створення високоякісного цифрового продукту
та використання даних аудиторії для покращення діяльності та налагодження комунікації. На нашу думку, питання цифрових стратегій в музеях України питання нагальне.
Спробуємо розібратися яка роль digital–стратегії в діяльності сучасного музею? Слово «digital» в перекладі з англійської означає «цифровий». Стратегія – план досягнення тої чи іншої цілі. Відповідно, digitalстратегія музею - план досягнення місії музею за допомогою цифрових
інструментів [1]. Саме ці три технології допомагають нам у сучасному
світі формувати музейну аудиторію та залучити її до комунікації.
Веб-сайт - це «обличчя музею». Сюди користувачі приходять за інформацією, аналізом переваг користувачів, різноманітністю музейних
послуг та музейних продуктів. Сайт повинен не тільки відмінно виглядати, але і бути корисним з маркетингової точки зору, тобто працювати
на завдання і цілі музею. Що робити, якщо це не так? Перебудовувати,
переплановувати, переробляти. Це непростий процес, і він має на увазі
дотримання кількох певних правил. За словами фахівця в галузі технологій Скотта Клососкі «…має бути чітке уявлення, хто відповідає за
різні частини процесу (контент, аналітика і т.д.). Дизайн і структуру
сайту потрібно проектувати у відповідності зі своєю аудиторією - адже
саме для неї ви робите свій сайт; сайт постійно треба переглядати на
предмет актуальності [1].
Соціальні технології – це можливість зв’язку музею з цільовою аудиторією у режимі реального часу. До соціальних інструментів можна
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віднести Fecebook, Instagram, Telegram, YouTube, LinkedIn. Проте, завдання соціальних мереж полягає не настільки в рекламі музейної установи, наскільки у можливості забезпечувати соціальний
взаємозв’язок, передбачає постійне спілкування з користувачами,
створення співтовариства, з якого користувач не захоче виходити. В
такому випадку завдання музею полягає в чіткому розумінні аудиторії
(з ким ми розмовляємо?), читабельності (який голос їм сподобається?),
частоти (як часто ми повинні з ними розмовляти?), контенту (що ми
повинні їм говорити?), відповідальності (хто буде готувати матеріали?) та вимірювання (як ми дізнаємося, що все працює?).
В свою чергу, мобільні технології, відкривають перед користувачами нові можливості, в результаті чого сучасні користувачі зачасту
стають залежними від них. Мобільні девайси (телефони, смартфони,
планшети, комп’ютери) - активні супутники життя сучасної людини.
Саме тому, музеї почали використовувати мобільні технології задля
розширення музейної аудиторії. Вони пропонують мобільні додатки як
спосіб взаємодії.
Сьогодні власні digital-стратегії мають провідні музеї Європи, серед
яких: Tate Digital Strategy Update, Тейт (Лондон, Великобританія); Next
Steps in the Met’s Digital Evolution, Метрополітен-музей (Нью-Йорк,
США), National Portrait Gallery Digital Strategy, Національна портретна
галерея (Лондон, Великобританія). Ці стратегії затверджені та функціонують як окремі документи певного формату з фіксованими назвами.
Проте, виникає питання чи може «цифрова стратегія» існувати окремо
від «музейної стратегії»? Сьогодні немає чітких меж між розумінням
того, які види музейної діяльності відносити до цифрової чи музейної
стратегії. Тому, створення документа, окремого від загальної стратегії
розвитку музею, призведе до неузгодженості між цими двома документами. На нашу думку, це питання залишається відкритим і потребує
подальшого дослідження та обгрунтування.
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ В ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ
Протягом останнього десятиліття спостерігається значний розвиток
інформаційних технологій у сфері транспорту. Особливого значення
набуває використання інноваційних інтелектуальних транспортних систем як сукупності сучасних інформаційних технологій, електроніки
та комунікацій, які з соціально-економічної та екологічної точки зору
призначені для покращення мобільності транспорту, безпеки перевезень та продуктивності за рахунок оптимізації використання існуючої
інфраструктури, підвищення енергоефективності та пропускної спроможності транспортної системи. Інтелектуальні транспортні системи
мають на меті реагувати з багатомодальної точки зору на транспортні
потреби, застосовуючи інформаційно-комунікаційні технології.
Інтелектуальні транспортні системи допомагають оптимізувати логістичні процеси, маршрути, швидкість транспортних потоків та витрати часу. Вони базуються на основі взаємодії різних інформаційних
систем, спрямованих на збирання, обмін, обчислення, зберігання та використання даних для прийняття рішень, що дозволяють правильно керувати потоком транспортних засобів [1]. Для цього необхідна
інтеграція таких технологій, як: Інтернет, електронний обмін даними,
бездротовий зв’язок, комп’ютерна техніка, програмні засоби, призначені для збору та аналізу необхідної інформації [2].
Інтелектуальні транспортні системи є невід`ємною частиною транспортних інновацій. Практично всі розробки спираються на використання і покращення інформаційних технологій на транспорті. При
цьому розробки проводяться у двох напрямах: 1) інновації у сфері інтелектуальних транспортних систем, які розташовані безпосередньо на
транспортних засобах (системи зв’язку та технології, що створюють
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«розумні транспортні засоби» нового покоління); 2) інноваційні системи, що знаходяться в інфраструктурі або в режимі транспортування
(наприклад, динамічні сигнали, системи управління інфрачервоним
світлом тощо) [1].
Інновації у сфері інтелектуальних транспортних систем включають
наступні розробки: 1) програми управління транспортом (Applications
for transportation management – TM),що дозволяють планувати, оптимізувати та виконувати транспортну діяльність, включаючи маршрутизацію, відстеження, оплату вантажу і аудит; 2) програми виконання
ланцюгів поставок (Applications for supply chain execution – SCE), що
автоматизують процес обміну інформацією та допомагають в оперативному управлінні виконанням графіку перевезень в режимі реального
часу; 3) програмні додатки (Application for Field Force Automation – FFA),
як підтримуються на мобільних пристроях й технологіях і дозволяють
інтегрувати віддалені елементи та бізнес-процеси; 4) програми управління «флотом та фрахтом» – транспортними засобами та перевезеннями (Fleet and Freight Management Applications – FFM) використовуються
для обробки інформації про транспортні засоби та вантажі, а також для
отримання даних в режимі реального часу для управління операціями
дистрибуції більш динамічним та ефективним способом [3].
Особливої актуальності набуває використання інформаційних систем у сфері інновацій на підприємствах автомобільного транспорту та
автошляхах (IVHS – Intelligent Vehicle-Highways Systems) [4], зокрема
в управлінні дорожнім рухом та маршрутами подорожей, громадським
транспортом, електронними платіжними системами, безпосередньо
транспортними засобами (системи автопілот), системами управління
надзвичайними ситуаціями. Ці системи інтегруються через інформаційний ланцюг, який включає процеси збирання, передачі, обробки,
обміну та використання інформації всіма учасниками, користувачами
для прийняття рішень. При цьому користувачами виступають органи
регулювання, керівники маршрутів, водії, що перевозять пасажирів
або вантажі, а також споживачі послуг – пасажири і власники вантажу. Інформаційні системи допомагають обирати найбільш економічно ефективні та безпечні маршрути, дозволяють оцінювати дані про
затори та рух транспорту, оптимізуючи витрати ресурсів.
Технології управління дорожнім рухом – це набір інструментів, які
спрямовані на зменшення заторів у містах, одночасно покращуючи
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безпеку руху [5]. Ці технології контролюють рух транспорту та попереджають водіїв про потенційні або наявні проблеми, з якими вони можуть зіткнутися на дорогах. Метеорологічне управління трафіком є
новою технологією, що прогнозує погодні умови, до того, як вони можуть вплинути на ситуацію на дорогах та дозволяє вносити відповідні
пропозиції, корективи для безпеки транспортних процесів.
Отже, сучасні інформаційні системи виступають інструментом і
об’єктом реалізації інновацій у транспортній сфері. Вони охоплюють
розробки, спрямовані на збирання, обробку та передачу інформації про
всі транспортні процеси та супутні фактори, щоб забезпечити надійність, високу ефективність, економічність, екологічність, безпечність,
зручність та швидкість надання транспортних послуг. Інновації у сфері
інформаційних технологій сприяють розвитку інтелектуальних транспортних систем та їх відповідності сучасним потребам та викликам
майбутнього.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ВЕБ-РЕСУРСІВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Якщо простежити еволюцію створення різноманітних веб-ресурсів,
то можна помітити, що в перші роки існування мережі Інтернет було
важливо забезпечити працездатність цих ресурсів. Потім розробники
стали замислюватися про зовнішню красу й привабливість, ну а наостанок стали орієнтуватися і на зручність для користувачів.
Сьогодні ж виник новий тренд - «доступність». Адже зараз сайти
переглядають не тільки з великих моніторів стаціонарних комп’ютерів, а й зі смартфонів в автобусах і ноутбуків в галасливих кафе, а серед
користувачів з’являється все більше пенсіонерів і людей з обмеженими
можливостями. З іншого боку спостерігається тенденція використання
на веб-ресурсах просунутих і складних для користувача інтерфейсів.
Для того, щоб робота з такими інтерфейсами була доступна людям з
обмеженими можливостями, які користуються спеціальними допоміжними технологіями, має бути забезпечена їх коректна взаємодія з засобами навігації сайту. Наприклад, перетягування елементів по екрану
(так звана технологія drag-and-drop) недоступне користувачам, які можуть використовувати тільки клавіатуру. Навігація за допомогою однієї лише клавіатури може бути ускладнена навіть на відносно простих
сайтах. Технології оновлення вмісту сайту з плином часу або після
будь-яких дій користувача можуть виявитися недоступними для сліпих користувачів, або користувачів, які погано бачать і використовують програми екранного доступу.
У 1996 році на одній із зустрічей Консорціуму Всесвітньої Павутини (W3C) було запропоновано чернетку набору стандартів і інструкцій для поліпшення доступності ресурсів мережі Інтернет. Ініціатива
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отримала підтримку багатьох потужних ІТ-компаній.
В 2009 році Україна підписала конвенцію ООН про права інвалідів.
Згідно статті 24 цієї Конвенції держава визнає право людей з інвалідністю на освіту. Реалізація цього права повинна здійснюватись на основі рівних можливостей. Для цього необхідно забезпечити
можливість навчання на всіх рівнях освіти упродовж всього життя з
використанням всіх можливих інформаційних джерел.
Для України ця проблема є особливо значущою. Все більшої актуальності набуває питання забезпечення доступності інформаційно-освітніх ресурсів для всіх категорій користувачів. Цього можна досягти,
використовуючи універсальні підходи до створення інформаційних
веб-ресурсів. Ці підходи базуються на принципах універсального дизайну (Universal Design) [1].
Універсальний дизайн - це стратегія, спрямована на те, щоб проектування і компоненти будь-якого середовища, виробів, комунікації, інформаційних технологій чи послуг були однаково доступні чи
зрозумілі всім та відповідали вимогам спільного користування.
На сьогодні в Україні не існує єдиних стандартів, вимог або методичних рекомендацій, які регламентують порядок розробки веб-ресурсів, адаптованих для людей із обмеженими можливостями. При цьому
слід враховувати, що поняття «людина з обмеженими можливостями»
загальне і веб-ресурс повинен бути пристосований для людей з всіма
типами порушень - зору, слуху, моторики, порушення опорно-рухового апарату, проблеми сприйняття тексту/інформації (дислексія, деменція). Єдине, чим можна користуватись, - це норми та рекомендації
міжнародного рівня та закордонний досвід із створення відповідних
веб-сайтів та веб-сервісів.
За результатами аналізу принципів Універсального дизайну в контексті їх застосування до розробки освітніх та інформаційних веб-ресурсів можна запропонувати наступні основні вимоги до розробки
доступного веб-ресурсу для людей з обмеженими можливостями.
Сайти, доступні для людей з вадами зору, повинні задовольняти таким вимогам. У всієї важливої інформації повинен бути текстовий аналог, тобто опису до зображень і елементів фону. Самі зображення
можна відключити. Всі основні сторінки (наприклад, «Головна» або
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«Контакти») повинні бути не довше двох-трьох екранів. Розмір шрифту повинен збільшуватися в два рази. При збільшенні на сторінці не
повинна з’являтися горизонтальна смуга прокрутки. Усередині головного контенту (статей, новин, рецензій) не повинно бути сторонніх
вставок , наприклад, блоку «інші новини по цій темі». Коефіцієнт контрастності повинен бути не менше 7 до 1. Користувач повинен мати
можливість вибрати кольори переднього плану і фону: чорний на білому, білий на чорному, темно-синій на блакитному або коричневий
на бежевому. Будь-які дії на сайті можна здійснювати тільки з клавіатури, без обмеження за часом - нічого не повинно відкриватися раптово і перенаправляти кудись через кілька секунд.
Для забезпечення нормальної роботи скрін-рідера повністю незрячого користувача потрібно надавати текстову альтернативу для всіх важливих нетекстових елементів, надавати текстові мітки та підказки для
елементів введення інформації користувачем, забезпечити повну керованість і доступність сайту з клавіатури, забезпечити правильне використання семантичних областей, заголовків та інших елементів,
забезпечити врахування особливостей сприйняття контенту: він
сприймається на слух, тобто послідовно, без можливості охопити всю
сторінку поглядом цілком, забезпечити можливість надання додаткових засобів навігації сторінкою [2].
Для користувачів, що страждають дальтонізмом, повинні бути передбачені альтернативні візуальні засоби [2].
Для користувачів з порушеннями слуху потрібно обов’язкове надання текстової альтернативи для аудіоконтенту.
Для користувачів з порушеннями моторики потрібно забезпечити
повну керованість сайту з клавіатури [2].
Підсумовуючи можна зробити висновок, що доступний веб-ресурс
усуває бар’єри, які заважають людям із певними видами порушень ним
користуватись і, таким чином, під час взаємодії з ним усі користувачі
знаходяться в рівних умовах.
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28

Інформаційні технології
в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

УДК 004.94
БУЛИГА К.Б.
кандидат технічних наук,
Київський національний університет культури і мистецтв,
м. Київ, Україна
БУЛИГА О.А.
ст.викладач, Національний транспортний університет,
м. Київ, Україна
ЧОРНИЙ Б. В.
студент, Київський національний університет культури і мистецтв,
м. Київ, Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІКИ ПАРАЛЕЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
Масштабні наукові та практичні задачі, що стоять перед людством
потребують великої обчислювальної потужності [1]. Наприклад, 15 петабайт на рік – такий обсяг даних обробляється в експериментах з елементарними частками на прискорювачі Large Hadron Collider, що
належить CERN. Приклади інших прикладних галузей:
 обробка та аналіз великих даних;
 створення нових ліків;
 метеорологічне прогнозування;
 моделювання в біоінформатиці та генній інженерії та ін.
Для вирішення таких задач створюються суперкомп’ютери [1, 2].
Прикладами використання суперкомп’ютерів можуть служити:
Google – пошукова система, реалізована на паралельних серверах,
що об’єднували на початку сотні тисяч процесорів, здатна видавати відповіді на запити протягом долі секунди;
шахові програми – реалізовані на паралельних машинах (перша перемога IBM Deep Blue над чемпіоном світу Г. Каспаровим);
штучний інтелект – ігри, що самонавчаються, наприклад, AlphaGо.
Основний приріст потужності суперкомп’ютерів досягається за рахунок розпаралелювання операцій в обчислювальних системах. Головними ідеями при цьому є конвеєризація обчислень потоку даних та
власне паралелізм - незалежне (і одночасне) виконання операцій на різних пристроях обчислювальної машини.
Для реалізації розпаралелювання операцій в обчислювальних системах створені мови паралельного програмування, зокрема, Ерланг –
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промислова мова паралельного програмування, розроблена фірмою
Еріксон в 1985-91 роках спеціально для потреб телекомунікаційної індустрії. Дозволяє однаково ефективно писати програми як в послідовному, так і паралельному стилі [3]. Характеризується високою
надійністю, масштабованістю, високою швидкістю реакції (softrealtime), стійкістю до збоїв та витримує дуже високі навантаження, не
втрачаючи при цьому швидкості реакції та ін. Має чітко визначену серверну направленість при практичному застосуванні [4]. Однією з основ
для прекрасних робочих якостей являється використання притаманної
йому моделі конкурентного програмування, що передбачає розбиття
програми на велику кількість конкуруючих між собою паралельних
процесів.
В роботі досліджена техніка паралельного програмування при побудові веб-сайтів, для чого вирішені наступні задачі:
1. Створена програма на Ерланг, яка генерує в браузер документ в
XML коді.
2. Сформульовано XSLT [5] шаблон для відображення даних через
трансформацію, а не переозначенням властивостей CSS.
3. Застосовано принцип мінімізації переданих даних, коли в тілі XML
документу передаються лише ті дані, які являються унікальними
для даної сторінки, а всі статичні та напівстатичні елементи винесені в XSL шаблон. Також, даний принцип передбачає багатократне використання переданих даних при генерації HTML сумісного
коду засобами XSLT.
4. Створено оптимальну схему контролю нелінійності документу засобами XSLT, придатну до практичного використання.
Для тестування описаного підходу був зроблений тестовий сайт. За
зразок було взято популярний медіа-портал та зроблена його міні-копія на Ерланг з використанням паралельного ядра. Дана технологія паралельної генерації коду веб-сторінки є кросбраузерною і адекватно
відображається в усіх сучасних браузерах. Для ілюстрації наведені
приклади адекватного відображення веб-сторінки в різних браузерах.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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МОДЕЛІ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДМНОЖИН
ЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ
Процеси проектування сучасних технічних і організаційно-технічних об’єктів передбачають розв’язання комплексів задач структурної,
топологічної, параметричної та технологічної оптимізації. При реалізації процедур автоматизованого проектування здійснюється генерація
й аналіз величезної кількості варіантів побудови об’єктів X  { x } .
При цьому лише незначна кількість серед них є ефективними (Паретооптимальними) X K за множиною показників якості ki ( x ) , i  1,m :
X  XS

XK , XS

X K   , Card ( X )  Card( X K ) ,

(1)

S

де X – множина згоди, будь-яке рішення з якої може бути покращене хоча б за одним із показників ki ( x ) , i  1,m без погіршення якості за іншими; X K – підмножина ефективних рішень (ПЕР).
Відомі методи виділення підмножин X K  X (1) мають відносно
високу часову складність. Це обумовлює актуальність проблеми розробки ефективних методів виділення підмножин Парето-оптимальних
варіантів для задач великої розмірності [1].
За наявності достатніх обчислювальних потужностей для виділення
ПЕР як на опуклих, так і на неопуклих множинах допустимих варіантів
X пропонується використовувати метод парних порівнянь. Він передбачає порівняння всіх можливих пар розв’язків xi , x j  X і видаленні
з подальшого розгляду таких, які за всіма частковими критеріями
ki ( x ) , i  1,m гірші за інші.
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Для опуклих множин X відносно невеликої потужності пропонується використовувати метод на основі теореми Карліна [2]. У цьому
випадку підмножина X K знаходиться об’єднанням варіантів рішень
xio , i  1,m , які є оптимальними за кожним з показників якості ki ( x ) ,
i  1,m , з розв’язання задачі параметричного програмування відносно
параметрів:

i    { i : i  0 i  1, m,

m

 i  1}
i 1

,

(2)

m

xio  arg max { P( x )   ii ( x )}
xX

i 1

,
(3)
де i ( x ) – нормоване значення або значення функції корисності часткового критерію ki ( x ) , i  1,m .
Для неопуклих множин варіантів X відносно невеликої потужності
пропонується використовувати метод на основі теореми Гермейєра [2].
У цьому випадку підмножина X K знаходиться об’єднанням варіантів
рішень xio , i  1,m , які є оптимальними за кожним з показників якості
ki ( x ) , i  1,m , з розв’язання задачі параметричного програмування відносно параметрів:

i    { i : i  0 i  1, m,
xio

m

 i  1}
i 1

 arg max{ P( x )  min ii ( x )}
xX

,

(4)

.
(5)
Для опуклих і неопуклих множин допустимих варіантів X великої
потужності можуть бути використані модифікації методів (2)-(3) і (4)(5) з попереднім виділенням наближень ПЕР X K за методами сектора
та сегмента [3]. Вони дозволяють суттєво скорочувати час виділення
підмножин ефективних рішень як на опуклих, так і на неопуклих множинах допустимих проектних рішень X .
Для виділення ПЕР на надвеликих множинах допустимих попередніх проектних рішень X запропонована модифікація еволюційного
методу на основі генетичного алгоритму [4]. Його особливостями є те,
i
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що бінарне подання даних може бути використано спільно з класичними генетичними операторами (одноточкове схрещування та точкова
мутація), а для завдань безперервної оптимізації з декількома цільовими функціями рекомендується використовувати десяткове подання
даних. Якість генетичного алгоритму перевірена розв’язанням завдань
збіжності і поширення.
Для розв’язання задачі запропоновано засіб, у якому на можливість
вибору найкращого методу, виходячи з особливостей множин допустимих проектних рішень та наявних обчислювальних ресурсів.
Метод парних порівнянь є універсальним, проте має високу часову
складність. Точність і часова складність методів на основі теорем Карліна (2)-(3) і Гермейєра (4)-(5) визначається обраним кроком
розв’язання задач (3), (5). Точність і часова складність запропонованої
модифікації еволюційного методу визначаються, в основному, розміром популяції та кількістю епох моделювання.
Практичне застосування розробленого засобу дозволить підвищити
ступінь автоматизації процесів проектування, скоротити час прийняття рішень завдяки зниженню тимчасової складності процедур і гарантувати якість прийнятих рішень за рахунок вибору їх тільки їх
підмножини ефективних.
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ КЛІНІЧНИХ РІШЕНЬ ПРИ
ВИВЧЕННІ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ
В сучасному світі інформаційні технології інтегруються у всі галузі
людської діяльності. Не є виключенням і сучасна медицина. Такий взаємозв’язок надає можливість використовувати інформаційні технології для підвищення точності прогнозування, встановлення точного
діагнозу, вибору найефективнішого лікування та навіть проведення
найскладніших операційних втручань. Тому при підготовці фахівців
медичного профілю необхідного враховувати сучасні інформаційні технології та ознайомлювати з ними студентів під час викладання дисципліни «Медична інформатика».
Велика увага при викладанні даної дисципліни студентам-медикам
приділяється системам підтримки клінічних рішень (СПКР). Система
підтримки клінічних рішень має на меті покращити надання медичної
допомоги шляхом вдосконалення медичних рішень з цільовими клінічними знаннями, інформацією про пацієнтів та іншою інформацією
про здоров’я [1]. Традиційна СПКР складається з програмного забезпечення, призначеного для прямого сприяння прийняттю клінічних рішень, де характеристики кожного пацієнта індивідуально,
узгоджуються з комп’ютеризованою базою клінічних знань, а конкретні оцінки пацієнтів або рекомендації надаються клініцисту в якості
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рішення [2]. Одним з особливо сформованих напрямків медичної інформатики є покращення надання медичної допомоги хворим у стаціонарі за допомогою систем підтримки прийняття рішень. Розробка
таких систем є надзвичайно складним та багатопрофільним завданням,
яке вимагає інтеграції знань із клінічної галузі та науки про прийняття
рішень для адаптації СПКР до лікарняної практики [3].
СПКР класифікуються та підрозділяються на різні категорії та типи,
включаючи терміни втручання та незалежність від активних чи пасивних дій [4-5]. У СПКР, заснованих на знаннях, створюються правила
(IF-THEN), в яких система отримує дані для оцінки правила і виробляє
дію або висновок [4]. Правила можна приймати, використовуючи докази, засновані на літературі, на практиці або на досвіді фахівця.
СПКР, що не ґрунтуються на знаннях, як і раніше, вимагають джерела
даних, але при постановці рішення використовують не запрограмовані
знання експертів, а штучний інтелект, машинне навчання або розпізнавання статистичних зразків [5].
При викладанні дисципліни «Медична інформатика» у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова студентам пропонується ознайомитись з можливостями прийняття рішень
сучасних СПКР, які широко і успішно використовуються у медицині
багатьох країн світу. Дані знання будуть корисні студентам при подальшому навчанні на клінічних кафедрах та у майбутній роботі лікарем.
Одна із системи підтримки клінічних рішень, з якими ознайомлюються студенти, є система INTERNIST. Робота даної системи полягає
в тому, що вона при постановці діагнозу явно наближається до моделі
людського розумового процесу.
Зараз система INTERNIST вирішує завдання, пов’язані тільки з постановкою діагнозу. Рекомендації з лікування хвороб вона не дає. Система спочатку ідентифікує набір захворювань, що характеризуються
деякими або всіма симптомами, наявними в пацієнта. Після цього вона
намагається знайти в цьому наборі єдине захворювання, що найкраще
пояснює ряд виявлених симптомів. Потім виробляється пошук набору
захворювань, яким відповідають симптоми, що залишилися, і процес
повторюється доти, поки не залишиться жодного непоясненого симптому.
Наступна СПКР, що розглядається студентами, є система CASNET.
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У системі CASNET захворювання розглядається як процес, що включає переходи від одного патофізіологічного стану до іншого. У результаті цього діагноз визначається як ідентифікація взаємозв’язку між
картиною каузальних маршрутів, властивих пацієнтові, і категорією
захворювання.
Ще одна з СПКР, що вивчається студентами-медиками, це система
MYCIN. Це комп’ютерна система, яка діагностує бактеріальні інфекції
крові і дає поради відносно лікарської терапії. База знань цієї системи
складає сотні продукційних правил типу «IF умова 1 і умова 2 ...і умова
N, THEN Дія».
Крім того, система MYCIN може пояснювати порядок своїх міркувань.
Також одним із завдань студентів при вивченні даної теми є можливість створення невеличкої системи підтримки клінічних рішень. Для
цього студентам пропонується створити продукційні правила вигляду
IF-THEN на основі експертних висновків лікарів щодо рентгенографії
пацієнта згідно діагностичної таблиці [10].
Самостійне створення студентами елементарної системи підтримки
клінічних рішень дає їм можливість зрозуміти етапи роботи даних програм і важливість допомоги СПКР при постановці діагнозу.
Отже, використання в навчальному процесі медичних закладів
освіти інформації про можливості використання систем підтримки клінічних рішень є одним із важливих елементів підготовки лікарів. Такі
знання та навички роботи допоможуть у майбутньому зорієнтуватись
фахівцям медичної галузі у стрімко розвиваючому просторі застосування інформаційних технологій в медицині.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Osheroff, J. et al. Improving Outcomes with Clinical Decision Support:
An Implementer’s Guide. (HIMSS Publishing, 2012).
2. Sim, I. et al. Clinical decision support systems for the practice of
evidence-based medicine. J. Am. Med Inf. Assoc. Jamia. 8, 527–534
(2001).
3. Руланд С., Баккен С. Розробка, впровадження та оцінка Системи
підтримки прийняття рішень для спільного прийняття рішень у догляді за пацієнтами: концептуальна модель та ілюстрація випадку.
J Біомед Інформ. 2002; 35 (5–6): 313–321. doi: 10.1016 / S1532-0464
37

Секція 1.
Інформаційні технології і системи

(03) 00037-6.
4. Berner, E. S. (Ed.). Clinical Decision Support Systems (Springer, New
York, NY, 2007).
5. Osheroff, J., Pifer, E., Teigh, J., Sittig, D. & Jenders, R. Improving
Outcomes with Clinical Decision Support: An Implementer’s Guide.
(HIMS, 2005).
6. Хаїмзон, І.І., Селезньова, Р.В., Гульчак, Ю.П., Коваль, Б.Ф. &
Юрій, Р. Ф. Медичні знання та прийняття рішень в медицині. Інформаційні системи в системі охорони здоров’я. Моделювання медико-біологічних процесів: Збірн. метод. рекоменд. до практ.
занять з мед. інформатики (модуль №2) для ст-тів ІІ-го курсу мед.
фак-ту – Вид.др., виправ. та допов. / Під ред. проф. І. І. Хаїмзона. –
Вінниця: ФОП «Корзун Д. Ю.», 2012. – 238 с.

38

Інформаційні технології
в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

УДК 004.896:681.5
ГОРІСЛАВЕЦЬ Д.Ю.
магістр кафедри системотехніки,
Харківський національний університет радіоелектроніки,
м. Харків, Україна
ІВАНОВ В.Г.
к.т.н, професор кафедри системотехніки,
Харківський національний університет радіоелектроніки,
м. Харків, Україна

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ РОЗПІЗНАВАННЯ МАРОК АВТОМОБІЛЕЙ У
ДЕТЕРМІНОВАНОМУ ПРОСТОРІ
Розпізнавання, класифікація та ідентифікація зображень – один з найбільш актуальних напрямів дослідження теоретичної
інформатики. Тематика розпізнавання має
практичну цінність в багатьох сферах наукових, технічних, промислових досліджень, а також в області комп’ютерних та
промислових технологій. Розпізнавання
складається з таких основних компонентів
як технічні пристрої, а саме різноманітні
датчики та системи технічного зору (СТЗ),
що мають дуже високу інформативну ємність і на більш ніж 80% впливають на рівень інформативності отриманих даних [1],
та програмні комплекси або системи.
Метою роботи є розробка елементів системи розпізнавання марок автомобілів в
детермінованому просторі, а саме розробка
програмного способу розпізнавання.
В ході роботи було реалізовано алгоритм обробки початкових зображень, виділення з них класифікаційних наборів для
кожної з представлених марок автомобілів
Рис.1. Алгоритм роботи
(рис 1.), тобто наборів параметрів за якими

програми розпізнавання
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буде проходити класифікація, та розроблена його програмна реалізація.
Робота алгоритму була протестована на наборі з 16 тестових зображень, до якого входять три марки автомобілів, такі як Audi, BMW,
Mitsubishi.
Виокремлення особливих точок зображення(його ознак), за якими
відбувається розпізнавання, а також формування матриці коефіцієнтів
цих точок, відбувається за допомогою алгоритму SURF (Speeded Up
Robust Features) [2].
За результатами експериментів було побудовано карту розподілу
даних (рис. 2), що надає візуальне представлення розподілу класифікаційних наборів ознак в просторі. Можемо бачити, що для кожної з марок автомобілів є спільні ознаки, коли в одному просторі близько
знаходяться ознаки різних марок, а є дуже специфічні ознаки, такі що
нададуть змогу точніше класифікувати марки авто, вони знаходяться
поодаль від інших ознак.

Рис. 2. Карта розподілу данних

Також було побудовано матрицю конфліктів для розподілу( рис. 3).
Вона показує точність роботи алгоритму для кожної з марок. Так на
рис. 3 можемо бачити, що 2 автомобілі марки Audi були помилково
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віднесені до моделі BMW. А стовпці справа рисунку 3 показано процент розпізнавання кожної з представлених марок, для тестового набору зображень.

Рис. 3. Матриця конфліктів

Проаналізувавши отримані результати на наборі з тестових зображень було виявлено, що адаптований до системи алгоритм надає змогу
отримувати високі показники розпізнавання тільки на малій кількості
даних. Так для набору з 16 зображень процент розпізнавання дорівнює
87.5%, тобто 14 правильно розпізнаних автомобілів. З подальшим збільшенням зображень точність розпізнавання знижувалася, але в була в
межах норми для систем розпізнавання за умовою мінімальної допустимої точності, тобто була більше 70%. Тому надалі планується скоригувати алгоритм для покращення точності розпізнавання у роботі з
великими наборами даних а також адаптувати його для роботи в режимі реального часу.
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ПРОБЛЕМА ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАДАННЯ ЦЕНТРОЇДІВ ПРИ КЛАСТЕРНОМУ
АНАЛІЗІ
Завдання кластеризації – об’єднання в групи схожих об’єктів, – є
однією з основних задач в області прийняття рішень, аналізу даних,
Data Mining та інше. Застосування кластерного аналізу в загальному
вигляді зводиться до наступних етапів:
1. Відбір вибірки об’єктів для кластеризації .
2. Визначення множини змінних, за якими будуть оцінюватися
об’єкти у вибірці. При необхідності – нормалізація значень змінних.
3. Обчислення значень міри схожості між об’єктами.
4. Застосування методу кластерного аналізу для створення груп
схожих об’єктів (кластерів).
5. Представлення результатів аналізу.
Алгоритми кластеризації можуть бути класифіковані як: ієрархічні
і плоскі – будують не одне розбиття вибірки на непересічні кластери,
а систему вкладених розбиттів, тобто на виході отримують дерево кластерів; чіткі і нечіткі – будують окремі непересічні або пересічні області об’єктів [1].
Способи об’єднання кластерів (метрики кластерів): відстані найближчого сусіда; відстань найбільш віддалених сусідів; незважене попарне середнє; зважене попарне середнє; незважений центроїдний метод;
зважений центроїдний метод.
Серед алгоритмів кластеризації виділяють:
1. Алгоритми ієрархічної кластеризації – висхідні та низхідні алгоритми (результати таких алгоритмів зазвичай представляють у
вигляді дерева – дендрограмми).
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2. Алгоритми квадратичної помилки – завдання кластеризації можна розглядати як побудова оптимального розбиття об’єктів на
групи.
3. Нечіткі алгоритми – найбільш популярним алгоритмом нечіткої
кластеризації є алгоритм c-means.
4. Алгоритми, засновані на теорії графів – суть таких алгоритмів
полягає в тому, що вибірка об’єктів представляється у вигляді
графа, вершинам якого відповідають об’єкти, а ребра мають
вагу, рівний «відстані» між об’єктами.
5. Алгоритм виділення зв’язкових компонент.
6. Алгоритм мінімального покриваючого дерева.
7. Пошарова кластеризація – виділення зв’язкових компонент
графа на деякому рівні відстаней між об’єктами (вершинами),
рівень відстані задається порогом відстані.
Також можна виділити методи кластеризації: з заданою кількістю
кластерів; із заданою кількістю кластерів і зазначенням стартових координат центроїдів; з визначенню кількістю кластерів. Основним недоліком алгоритмів кластеризації з заданим кількістю кластерів
(наприклад, k-means) в необхідності знати заздалегідь скільки кластерів і де будуть розміщуватися їх центри [2]. Хоча центр кластера зміщується в процесі роботи алгоритму, але від вірного завдання
стартових положень сильно залежить результат.

Рис. 1. Приклад роботи алгоритму k-means (влучний вибір стартових
центроїдів)

На рис.1 наведено приклад вдалого вибору стартових значень. Нажаль, при програмній реалізації координати стартових центроїд вибираються випадковим чином і можуть привести до некоректних
результатів. На рис.2 наведено приклад невдалого вибору стартових
координат центроїдів кластерів, що призвело до формування двох некоректних кластерів.
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Рис. 2. Приклад роботи алгоритму k-means (невдалий вибір стартових
центроїдів)

Одним із способів усунення цього недоліку є мультистарт, множинний запуск алгоритму з різними стартовими значення. З подальшим
вибором кращого результату. Однак, такий підхід призводить до різкого збільшення складності і часу вирішення задачі.
Альтернативою може стати використання алгоритмів, які дозволять
попередньо визначити кількість кластерів і їх центри. З подальшим доопрацюванням класичними або модернізованими алгоритмами. Якщо
рекомендовано більше кластерів, ніж потрібно, можна також здійснити мультистарт, враховуючи, що рекомендованих місць розміщення
значно менше, ніж при початкових умовах, то часу буде витрачено значно менше, для отримання того ж результату. На рис.3 показані приклади роботи алгоритмів попереднього визначення координат
стартових Центроїд.

Рис. 3. Приклад роботи алгоритму попереднього визнчення координат
центроїдів

Як видно з рис.3 можуть виникати викиди. Занадто віддалені точки,
можуть бути або відкинуті або використовуватися як можливі координати розміщення центроїдів.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРОГРЕСИВНИХ WEB-ЗАСТОСУНКІВ
Цифрові технології, мобільні пристрої, соціальні мережі стали невід’ємною складовою життя людей у глобалізованому суспільстві. За
даними We Are Social та Hootsuit на мобільні пристрої припадає більше
половини загального Інтернет-трафіка. Мобільний додаток надає оперативний доступ до даних, забезпечує отримання актуальної інформації в реальному часі для прийняття обґрунтованих рішень. Таким
чином, виникає потреба у розробці швидких та надійних мобільних застосунків.
На даний час використовують три типи мобільних застосунків: нативні, гібридні та прогресивні веб-додатки (PWA) (рис.1).

Рис. 1. Технології мобільних застосунків [1].

Нативні додатки проектуються та розробляються для конкретної
платформи (Android, iOS, Windows) з урахуванням специфіки даної
платформи та доступом до всіх її ресурсів. Веб-додатки - незалежні від
платформи веб-сайти написані з використанням HTML5, CSS3, JS.
Гібридний мобільний додаток – це програмне забезпечення для мобільних пристроїв, що базується на основі WebView мобільної платформи (мобільний сайт, розміщений в оболонці нативного додатку),
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може працювати на кількох платформах, забезпечує доступ до нативних функцій смартфону, таких як GPS, камера та ін.
Прогресивні веб-додатки (Progressive Web Applications – PWA) поєднали в собі можливості веб-сайтів та нативних додатків. PWA включають технології, які дозволяють частково реалізувати функціонал
нативних програм, при цьому вони зберігають властивості веб-додатку, зокрема кросплатформеність. Вперше стандарт був представлений
на конференції розробників Google I/O в 2016 році. Він стосувався більшості функцій, відсутніх у веб-додатках. Використання Service
Worker, оболонки додатків, Web App Manifest та Push-сповіщення розширили функціонал PWA. Оскільки PWA - це веб-додаток, його можна
використовувати на всіх платформах, зменшуючи витрати на розробку
та збільшуючи доступність для користувачів. В багатьох випадках,
коли перед компанією постає задача розробки власного додатку як для
Web, так і для Android iOS пристроїв, доцільно розробити кросплатформений мобільний додаток. В своїй більшості це додатки створені з
використанням таких інструментів, як Cordova і PhoneGap. PWAдодатки можуть бути встановлені у відповідних операційних системах
і виконувати функції, доступні для нативних додатків.
Практичний інтерес представляє дослідження технологій оптимізації взаємодії прогресивних веб-додатків клієнт-серверної архітектури
з апаратним забезпеченням мобільних пристроїв, визначення можливостей прогресивних веб-додатків конкурувати з нативними додатками. На рис.2 представлено схему доступу NAA та PWA до геолокації
мобільного пристрою.

Рис.2. Доступ NAA та PWA до геолокації мобільного пристрою.

Для порівняльного аналізу продуктивності додатків розроблено
PWA-застосунок з використанням React.js та ES6, компонентів інтерфейсу Material UI, Web-pack, Babel та Lighthouse.
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Результати обчислення часу відгуку пристрою Huawei при тестуванні доступу до геолокації для додатків NAA та PWA наведені на
рис.3.
Дослідження швидкості доступу до апаратного забезпечення мобільних пристроїв під управлінням ОС Android реалізовано шляхом проведення серії бенчмарків. Бенчмарки проведені для апаратного
забезпечення визначення геолокації та камери. Серія бенчмарків показала, що додатки, основний функціонал котрих базується на використанні карт та картографічного API, можуть бути розроблені як PWA і
замінити NAA, оскільки спрощується процес їх розробки, а розроблений додаток є кросплатформеним.

Рис. 3. Час відгуку пристрою Huawei
при тестуванні доступу до геолокації
для додатків NAA та PWA

Рис. 4. Час відгуку камери
пристрою Huawei

Результат тестування геолокаційних орієнтирів показав, що PWA
працює швидше за NAA у всіх випадках.
Результати розрахунку часу відгуку камери Huawei наведено на
рис.4. Результати тестування камери на пристроях OnePlus X та Huawei
Honor 8 показали, що Native Android Application швидший за прогресивний веб-додаток. Таким чином PWA отримує доступ до апаратного
забезпечення геолокації на 35-40% швидше, аніж аналогічний нативний додаток на Android, але поступається на 45-50% в часі доступу до
апаратного забезпечення камери на мобільних пристроях.
Прогресивні веб-додатки мають перспективи успішно конкурувати
з нативними та гібридними додатками. Технології оптимізації веб-додатків зроблять перехід зручним для користувачів, а PWA можуть
стати ефективним засобом реалізації кросплатформених мобільних додатків.
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ТЕХНОЛОГІЇ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ БОТІВ
Досягнення штучного інтелекту стимулювали стрімке поширення
інтелектуальних агентів, виникла потреба в створенні чат-ботів (ЧБ,
віртуальних співрозмовників), які імітують живого співрозмовника.
Створені потужні алгоритми машинного навчання, за допомогою яких
чат-бот здатний підтримувати діалог з кінцевим користувачем автономно або при мінімальному втручанні оператора [1,2].
Технології створення ЧБ використовують моделі, методи та засоби
штучного інтелекту. Однієї з областей штучного інтелекту, яка використовує підходи машинного навчання для створення ЧБ, є технологія
обробки природної мови (natural language processing, NLP). В технологіях NLP машинне навчання необхідно для розпізнавання величезної
кількості відтінків людської мови. NLP-додатки аналізують природну
людську мову і видають результати тією ж мовою.
Машинне навчання засновано на результатах аналізу наборів даних для
виявлення закономірностей їх структури, отримання нових знань, побудови
прогнозних моделей для обробки нових наборів даних. Штучні нейронні

мережі імітують здатність мозку людини до зміни зв’язків між нейронами при придбанні нових навичок. Технології машинного навчання
використовують архітектуру багатошарових мереж, що робить нейронну мережу пластичною, здатною вирішувати завдання машинного
навчання.
В роботі [3] для задач розпізнавання природної мови рекомендовано
обирати рекурентну нейронну мережу. Завдяки ефекту внутрішньої
пам’яті рекурентна нейронна мережа є стійкою до динамічної зміни
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вхідного потоку інформації та для обробки довільних послідовностей
входів [3].
Технології створення чат-ботів розглянуто у роботі [4]. До найбільш
поширених фреймворків створення чат-ботів відносяться:
Bottr.me – найпростіший фреймворк, виконаний для Node.js, призначений для створення та використання особистих чат-ботів;
BotKit – open-source набір інструментів, розроблений для Node.js.
Сервіс Botkit Studio містить стандартні набори додатків, базові бібліотеки і дозволяє створювати боти для Facebook Messenger, Slack і Cisco
Spark;
Claudia Bot Builder – конструктор ботів, який можна використовувати в AWS Lambda. Він включає бібліотеку для Claudia.js, дозволяє
створювати боти для Facebook Messenger, Telegram, Skype, Slack slash,
Twilio, Kik.
В роботі [4] наведені результати порівняльного аналізу найбільш
поширених платформ з штучним інтелектом для розробки чат-ботів
(табл. 1).
Таблиця 1
Характеристика платформ для розроблення чат-ботів зі штучним
інтелектом
Назва

Короткий опис

Клієнтська
платформа

Інтеграція

1
SnatchBot

2
Потужна, гнучка і проста у використанні платформа, що забезпечує швидку інтелектуальну розробку чат-ботів
для всіх сфер застосування.
Діалог на основі алгоритмів
розпізнавання людської мови
NLP або тексту. Підтримка 6
мов. Машинне навчання

3
Багатоплатформений

4
Twilio

Converse.ai Графічний користувальницький інтерфейс. Інтелектуальний аналіз діалогів. Перевірка
і обробка контексту.

Багатоплатформений

SalesForce,
Stripe, PayPal, Clear
Bit, Twilio,
Airtable,
HubSpot,
FlightStats
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Безкоштовна
версія
5
Є

Є (для
початкового рівня)
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Продовження таблиці 1.
1

2

3

Smooch

Кросплатформений
інтерфейс. Інтелектуальна розмова
на основі інтеграції з перекладачами, NLP і АІ. Управління
учасниками розмови. Використання контенту для розуміння намірів користувача

Багатоплатформений

Chatty
People

Створення ботів для спілкування з клієнтами та електронної комерції. Можливість
приймати замовлення і
здійснювати операції

Wit.ai

Спілкування на основі алгоритмів розпізнавання людської мови або тексту(
підтримка 11 мов). Вбудовані
шаблони і плагіни для інтеграції повідомлень. Можливість навчання бота.

Facebook

Facebook

4
Stripe
Twilio

Ecommerce,
підтримка
open cart
Python,
Node.js,
Ruby

5
Є
(випробувальний
період)

Є
(для
початкового
рівня)
Є
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
Бурхливий розвиток інформаційних комп’ютерних технологій, вдосконалення технічної платформи і поява принципово нових класів програмних продуктів привело в наші дні до зміни підходів до
автоматизації управління виробництвом. У сучасних умовах ефективне управління являє собою цінний ресурс організації та стає одним з
напрямків вдосконалення діяльності підприємства. Найбільш очевидним способом підвищення ефективності протікання трудового процесу
є його автоматизація.
Головним напрямком радикального удосконалення менеджменту,
пристосування до сучасних умов стало масове використання
комп’ютерної та телекомунікаційної техніки, формування на її основі
високоефективних інформаційно-управлінських технологій. Засоби і
методи прикладної інформатики використовуються в менеджменті і
маркетингу. Нові технології, засновані на комп’ютерній техніці,
вимагають радикальних змін організаційних структур менеджменту,
його регламенту, кадрового потенціалу, системи документації,
фіксування і передачі інформації. Особливе значення має
впровадження інформаційного менеджменту, значно розширювальної
можливості використання компаніями інформаційних ресурсів.
Розвиток інформаційного менеджменту пов’язано з організацією
системи обробки даних і знань, послідовним її розвитком до рівня
інтегрованих автоматизованих систем управління, що охоплюють по
вертикалі і горизонталі всі рівні і ланки виробництва і збуту. Використання ІТ покликане нівелювати організаційну складність підприємства. Нові інформаційно-технологічні системи повинні забезпечувати
не якусь абстрактну господарську систему, а конкретних партнерів, які
беруть участь у господарському процесі.
У сучасних умовах ефективне управління являє собою цінний ресурс організації, поряд з фінансовими, матеріальними, людськими та
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іншими ресурсами. Підвищення ефективності управлінської діяльності стає одним з напрямків вдосконалення діяльності підприємства в
цілому. Найбільш очевидним засобом підвищення ефективності протікання трудового процесу є його автоматизація. Управлінська праця відрізняється складністю і різноманіттям, наявністю великого числа
форм і видів, багатосторонніми зв’язками з різними явищами і процесами. Автоматизація управлінської діяльності спочатку пов’язувалася
тільки з автоматизацією деяких допоміжних, рутинних операцій. Але
бурхливий розвиток інформаційних комп’ютерних технологій, вдосконалення технічної платформи і поява принципово нових класів програмних продуктів привело до зміни підходів до автоматизації управління
виробництвом.
Нинішній стан справ у даній області характеризується крайньою невизначеністю, що пов’язано з безперервним збільшенням обсягу технологічних пропозицій, які вимагають високих інвестицій, і відповідно
з посиленням залежності від зовнішніх послуг (наприклад, від постачальників програмного забезпечення). Внутріфірмові асигнування на
потреби ІТ значно зростають в порівнянні з іншими витратами підприємства. Змінюється роль ІТ у господарській діяльності підприємств,
при виконанні внутрішньофірмових процесів функція ІТ перестала
бути допоміжною, перетворившись на найважливішу складову частину продукту або виробничих потужностей. Реалізація сучасних високопродуктивних організаційних проектів вимагає повного
використання потенціалу ІТ за допомогою телекомунікаційних засобів.
Світовий досвід застосування інформаційних технологій свідчить,
що «становим хребтом» єдиної інформаційної системи управління підприємством є система управління бізнес-процесами підприємства - система класу ERP (Enterprise Resources Planning - Планування ресурсів
підприємства). Необхідним елементом є системи автоматизації проектно-конструкторської діяльності та технологічної підготовки виробництва (САПР / АСТПП - CAD / CAM / CAE / PDM), що забезпечують
зниження часу виробничого циклу і підвищення якості продукції. Третій елемент - системи управління технологічним процесом виробництва. Сполучне програмне забезпечення забезпечує взаємодію описаних
рішень в рамках єдиної інформаційно-аналітичної системи управління
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підприємством. Класичні системи ERP забезпечують управління наступними завданнями: управління фінансами; планування і управління
виробництвом; управління розміщенням та розподілом запасів; управління реалізацією і маркетингом; управління постачанням; управління
проектами; управління сервісним обслуговуванням; управління процедурами забезпечення якості продукції. Автоматизована система управління повинна поєднувати в собі максимально можливий комплекс
функцій для управління всіма бізнес-процесами підприємства: управління маркетингом і продажами, управління постачанням, управління
фінансами, життєвий цикл виробу від конструкторських розробок до
масового виробництва та сервісного обслуговування. В системі повинна бути реалізована стратегія виробництва, орієнтованого на споживача, незалежно від того, розробляє підприємство продукцію під
замовлення, справляє на склад, веде одиничне, дрібносерійне або багатосерійне виробництво. Система повинна управляти виробничим процесом і безперервно контролювати його параметри на відхилення від
допустимих значень, починаючи зі стадії планування замовлення на
реалізацію до відвантаження готової продукції споживачеві. Система
повинна реалізовувати методику управління витратами і центрами витрат. Це вимагає планування собівартості виробів, затвердження планових нормативів і контроль відхилень фактичних витрат від їх
нормативів для своєчасного вживання заходів. На основі виробничого
плану та нормативної собівартості система повинна розрахувати кошторис витрат на виробництво.
У доповіді проводиться аналіз сучасного стану та засобів використання інформаційних технологій в управлінні підприємствами, оцінка
впливу їх на ефективність діяльності підприємства. Зроблена характеристика систем автоматизації управління підприємством, розглянута
система управління бізнес-процесами промислового підприємства,
сформульовані критерії вибору системи, вимоги до інформаційної системи, розглянуті методи впровадження системи, визначено рекомендації щодо удосконалення інформаційних технологій на
підприємствах.
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м. Харків, Україна

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ В ОСВІТІ
Інформаційні технології стали невід’ємною частиною життя, вони
значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. У цих умовах якісних змін вимагає й система навчання. Актуальність цього питання має місце у сучасному освітньому
середовищі, адже нині якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет. Вони дають змогу викладачеві краще
подати матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити
знання та підвищити інтерес до навчання.
Інформаційно-комунікаційні технології торкаються всіх сфер діяльності людини, при цьому сильний позитивний вплив вони мають на
освіту, оскільки відкривають можливості впровадження абсолютно нових методів викладання і навчання. Це не тільки нові технічні засоби,
але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Це спонукає викладачів до впровадження інноваційних методів
навчання та використання й адаптування цих технологій у навчальний
процес.
Змістовна основа масової комп’ютеризації в освіті, безумовно,
зв’язана з тим, що сучасний комп’ютер являє собою ефективний засіб
оптимізації умов розумової праці взагалі, у будь-якому його прояві.
На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології, вони виступають як один із інструментів пізнання. В цілому освіта
характеризується як велика система, якісне функціонування якої неможливе без використання сучасних телекомунікаційних і комп’ютерних
засобів зберігання, опрацювання, передавання, подання інформації.
Інтенсифікація навчання, що характеризується збільшенням обсягу
навчального матеріалу та зменшенням часу засвоєння, потребує пошуку ефективних методів навчання, засобів контролю засвоєння
знань, що значно підвищували б якість навчання.
54

Інформаційні технології
в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

Упровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій є об’єктивним процесом розвитку освіти. Збільшення комп’ютерної
техніки та подальше її вдосконалення поширює можливості викладачів використовувати комп’ютерні технології не тільки при вивченні інформатики, але й у поєднанні викладання інших дисциплін із
використанням комп’ютерної техніки. Новітні розробки в галузі інформаційних технологій змінюють засіб їх застосування при вивченні різних дисциплін у процесі навчання.
Застосування комп’ютерів в освіті привело до появи нового покоління інформаційних освітніх технологій, що дали змогу підвищити
якість навчання, створити нові засоби впливу, ефективніше взаємодіяти педагогам зі студентами. Нові інформаційні освітні технології на
основі комп’ютерних засобів дають можливість значно підвищити
ефективність навчання.
Інформатизація освіти в Україні є одним із пріоритетних напрямів
реформування. У широкому розумінні - це комплекс соціально-педагогічних перетворень, пов’язаних з насиченням освітніх систем інформаційною продукцією, засобами й технологією, у вузькому впровадження в заклади системи освіти інформаційних засобів, що
ґрунтуються на мікропроцесорній техніці, а також інформаційної продукції і технологій, які базуються на цих засобах.
Одним із важливих напрямків розвитку інформатизації освіти є нові
комп’ютерні технології. Інтерактивність, інтенсифікація процесу навчання, зворотний зв’язок - помітні переваги цих технологій, котрі зумовили необхідність їх застосування у різних галузях людської
діяльності, насамперед у тих, які пов’язані з освітою та професійною
підготовкою. Нині помітно зросла кількість досліджень, предметом
яких стало використання інформаційно-комунікаційних технологій у
навчальному процесі.
Освітні технології є одним із головних елементів системи освіти,
оскільки вони безпосередньо спрямовані на досягнення головних цілей: навчання і виховання. Під освітніми технологіями розуміються як
реалізація навчальних планів і навчальних програм, так і передавання
студенту системи знань, а також використання методів і засобів для
створення, збирання, передавання, збереження і оброблення інформації в конкретній галузі.
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Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна
з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. Інформатизація істотно вплинула на процес придбання
знань. Нові інформаційно-комунікаційні технології навчання дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.
Інформаційні системи дають можливість обробки великої кількості
інформації в режимі реального часу і доступ до неї майже з будь-якої
точки за допомогою баз даних.
Удосконалення системи освіти на основі інформаційних технологій,
широке впровадження їх у навчальний процес привело до появи віртуальних університетів, відкритої системи освіти. Реалізація відкритої
освіти може здійснюватись за рахунок дистанційної освіти. Слід також
звернути увагу на проблему забезпечення сфери освіти теорією і методикою як розробки, так і ефективного застосування нових засобів інформаційних технологій. Теорія інформаційних технологій повинна
визначити моделі базових інформаційних процесів, пов’язаних з отриманням, збором, передачею, обробкою, зберіганням, накопиченням і
представленням інформації. Особливе місце займають моделі формалізації та представлення знань. Інформаційні системи дають можливість обробки великої кількості інформації в режимі реального часу і
доступ до неї майже з будь-якої точки за допомогою баз даних. Актуальним видається виділення базових інформаційних технологій, до
яких можна віднести технології розподіленого зберігання і обробки,
офісні технології, мультимедіа технології, геоінформаційні технології,
технології захисту інформації, САSЕ-технології, телекомунікаційні технології. На основі базових розробляються прикладні інформаційні технології по областях застосування.
У доповіді надається всебічний аналіз сучасного стану інформаційно-комунікаційних технологій в нашій освіті та пропонуються засоби
вирішення
методичних
та
організаційних
проблем
інформатизації освіти.

56

Інформаційні технології
в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

УДК 681.5.015
ДЯДЮН С.В.
к.т.н., доцент, доцент кафедри моделювання систем і технологій,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
м. Харків, Україна
НЕСТЕРЕНКО С.В.
к.т.н., старший викладач кафедри охорони праці та безпеки
життєдіяльності, Харківський національний університет міського
господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОХОРОНІ ПРАЦІ
Сучасні досягнення в галузі інформаційних технологій мають велике значення і для такої важливої сфери нашого життя, як охорона
праці, і повинні в повній мірі в ній використовуватися.
Нині на багатьох підприємствах служби охорони праці, цивільного
захисту та пожежної безпеки оснащені комп’ютерами, які дозволяють
здійснювати низку завдань: складання графіків перевірки знань, проведення медоглядів персоналу та контроль за їх здійсненням; контроль
виконання заходів з охорони праці та цивільної безпеки в цілому; контроль своєчасності технічних оглядів; аналіз інформації про травматизм; надання довідок про порушення вимог з охорони праці,
пожежної безпеки; стеження за виконанням документів. Наявні можливості дозволяють вести журнал реєстрації нещасних випадків і в
будь-який момент отримати аналіз виробничого травматизму за певний визначений період за такими показниками: за кварталами, місяцями, роками, за видом події, за віком потерпілого та загальним
стажем роботи, наслідками нещасного випадку, за підрозділами, за
стажем роботи за фахом, основною причиною нещасного випадку, супутніми причинами нещасного випадку, а також за типами нещасних
випадків, устаткуванням - джерелом нещасних випадків, та за шкідливими чинниками.
Інформаційнї технології в охороні праці є важливим показником у
запобіганні нещасним випадкам. Сучасні технології дозволяють скоротити число нещасних випадків, зменшують можливість випадкової
помилки працівників охорони праці, створюють і підтримуюсть здорові та безпечні умови праці і діяльності людини. Використання інформаційних технологій дозволяє значно спростити роботу спеціаліста з
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охорони праці, передбачає більше часу на контроль за станом охорони
праці на виробництві.
За допомогою комп’ютерної техніки вирішується і багато інших питань з охорони праці. При встановленні на робочому місці АРМ необхідно провести попередню підготовку до роботи. Потрібно заповнити
довідники, які використовує АРМ, відповідно до існуючих на підприємстві штатного розкладу та нормативних документів, які регламентують періодичність медоглядів, перевірок знань працівників,
періодичність огляду обладнання тощо. Після первинного заповнення
довідників робота спеціаліста з охорони праці значно спрощується, за
умови постійного стеження за відповідністю довідників реальному
стану речей. У результаті заповнення довідників створюється повна
картотека працюючих із зазначенням прізвища працівника, місця його
роботи, підрозділу, в якому він працює, професії (посади), статі й дати
народження та картотека устаткування. Використання АРМ дозволяє
значно спростити роботу спеціаліста з охорони праці, передбачає більше часу на контроль за станом охорони праці безпосередньо на виробництві. У будь-який момент працюючому доступні довідки, які
стосуються того блоку АРМ, з яким проводиться робота або довідка
щодо АРМ загалом.
У доповіді проводиться аналіз сучасного стану використання інформаційних технологій в охороні праці. Розглянуто питання автоматизації системи управління охороною праці, використання інформаційних
технологій при розрахунку вогнестійкості. Пропонується інформаційна система реєстрації і обробки основних показників в охороні
праці на підприємствах. Вона призначена для навчання прийомам реєстрації та обробки великих баз даних при вирішенні задач визначення
усереднених показників і динаміки забруднення виробничих, офісних
приміщень і навколишнього середовища. В якості контрольованих показників використовуються освітленість, рівень шуму, температура
повітря, ступінь загазованості і запиленості, відносна вологість, швидкість руху повітря тощо.
Дана інформаційна система є зручним тренажером для навчання робітників на підприємствах, вона пройшла широку апробацію і підтвердила свою високу ефективність. Вона може успішно застосовуватися
в якості комп’ютерних технологій навчання на різних підприємствах і
легко може бути адаптована для різних організацій.
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РОЗРОБКА КОМПОНЕНТІВ WEB-СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ТА
ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ РІВНЕМ ВОЛОГОСТІ У ПРИМІЩЕННІ
У даній роботі розглядається реалізація додаткового компонента,
який допоможе спростити роботу складного механізму регулювання
рівню вологості повітря у приміщені. Основною метою створення компоненту – є реалізація усіх можливих функцій, без прямого звертання
до конфігурації інших компонентів системи. Розроблюваний компонент, є веб-програмою, яка має інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс, котра виконує функції дистанційного керування системою
підтримки та регулювання рівня вологості повітря у приміщенні.
З розвитком технологій будування приміщень та самих будівельних
матеріалів, все більш актуальним стає питання збільшеної вологості
повітря, через що необхідно регулювати та підтримувати оптимальний
рівень для безпечної життєдіяльності.
Зараз системи кондиціонування – є складними системами, які без
автоматизованих технологій контролювати дуже важко, не кажучи вже
про калібрування.
Системи кондиціювання мають основне призначення – в створенні
в приміщеннях різного призначення параметрів повітряної середи, які
задовольняють вхідним умовам[1].
Для виконання поставленої задачі був розроблений веб-сервіс обробки. Веб-сервіс розроблено за допомогою протоколу передачі даних –
HTTP. Це дозволяє створити канал передачі даних безпечним, та гарантувати що користувач не втратить власні дані. На рисунку 1 можна
бачити схему роботи системи вентиляції, до якої розроблено компонент, який буде функціонувати, як головний пункт керування. Через
те, що розроблений компонент є інтернет компонентом, це дає смогу
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дистанційно керувати системою, та спрощує масштабування системи.
Головною особливістю компонента, є робота інтернет-додатку з базами даними. База даних – дозволяє зберігати інформацію о середовищі, а далі обробляти цю інформацію і відображати її для користувача
у вигляді статистичних графів. Ця функція дозволяє користувачу, також безпечно змінювати інструменти, або реалізацію створення статистики, і навіть можливо вимкнути збір статистики, у випадках коли
необхідно економити ресурси обчислювальної машини. Веб-сервіс
працює с базою даних MySQL, яка буде використовуватися, як головний репозиторій. За допомогою репозиторію, веб-сервіс надає методи
роботи зі статистикою.

Рис. 1. Система вентиляції і кондиціонування

Розроблений веб-сервіс, є програмою, за допомогою якої реалізовано функції дистанційного керування живленням інших електронних
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компонентів, це збільшує гарантійний термін роботи системи. Веб-сервіс надає та керує зберіганням статистики, що в свою чергу дозволяє
користувачу аналізувати ефективність системи кондиціювання. Головною перевагою компонента, можна вважати завчасне попередження
про помилку будь-якого механізму системи, в свою чергу, це може запобігти великій кількості механічних несправностей.
Веб-сервіс розроблено за допомогою мови програмування Java.
Мова програмування Java – це мова програмування, яка використовує
об’єктно-орієнтовану парадигму програмування, яка розглядає готову
програму як множину «об’єктів», що існують та взаємодіють між собою. Мова Java використовує віртуальну машину для компіляції машинної мови, через що , можна виділити, що веб-сервіс можна буде
запустити на будь-якій операційній системі. Java – є мовою у якій повсюди фігурують «об’єкти», це надає розробнику більш спрощене масштабування розробленого веб-сервісу, та дозволяє додавати інші вебсервіси у одну структуру. Головною перевагою мови програмування
Java – вона безкоштовна, що дозволяє розробнику використовувати велику кількість розроблених бібліотек у власному веб-сервісі.
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ДІЯЛЬНОСТІ
Проблема врахування інтелектуальної активності в бізнесі стає первинною на відміну від підходу проектування традиційних систем
штучного інтелекту за принципом «знизу-вгору» на основі «жорстких
моделей» інформаційних управлінських систем.
Зазначена проблематика вимагає відступу від концепції «нормативних моделей управління». З функціональної точки зору, генетичний
алгоритм (GA) є активним «чорним ящиком». В такій моделі, яка оптимізує процес управління, в якості критерію розв’язання оптимізаційної задачі використаємо критерій якості – K, в якості особини
штучного інтелекту використаємо набір значень Pj, тобто параметрів
настроювання. Значення Pj закодовані в хромосомі відмітними властивостями рішення задачі і їх пропонується розглядати у вигляді набору,
який позначимо як P.
Стосовно даної моделі, в якості оцінки рішення оптимізаційної задачі служить критерій якості управління K, в якості особини – варіанту
рішення служить штучний інтелект, що ініціалізував конкретним набором значень параметрів, що настроюються, Pj кодованими в хромосомі відмітними властивостями рішення виступає набір Pj, значень
параметрів P.
Для випадку нечіткого регулятора генетичний алгоритм може бути
використаний для обчислення значень Wi лінгвістичних правил на основі статистики про результати спільної діяльності нечіткого регулятора і об’єкту підприємницького розвитку. Очевидно, що
оптимальними значеннями вагів Wi будуть величини, при яких різниця
між оцінками роботи штучного інтелекту і реальними оцінками буде
мінімальна [3]. Таким чином, в якості набору параметрів, що оптимізуються, служать вектор значущості вагів Wi. Конкретний набір значень Wi визначає деяке рішення оптимізаційної задачі (особина), яке
зберігається в хромосомі GA. Система автоматичного управління
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утворюється з об’єкту розвитку (OS) і адаптивної нейро-нечіткої мережі. На вхід в кожен момент часу ti поступає поточний стан OS Si на
основі якого штучний інтелект утворює дію Fi, що поступає на OS і
замикаючи, тим самим, зворотний зв’язок. При цьому завданням
нейро-нечіткого процесу є приведення OS з поточного стану Si в цільовий стан Star за допомогою управлінської дії Fi. Управління, яке здійснюється нейро-нечіткою мережею, залежить від її логічної структури,
а так само значень, що приймаються наявною в ній безліччю параметрів, що настроюються [1]. Якщо логічна структура нейро-нечіткою мережі може бути повністю зумовлена на основі знань підприємця по
управлінню OS, то значення параметрів, що настроюються, визначаються лише приблизно.
В результаті, з’являється можливість поліпшення роботи моделі
штучного інтелекту за рахунок знаходження набору значень параметрів нейро-нечіткою мережі, якості, що оптимізує деякий критерій – K
управління OS.
Сутність процедури генетичного пошуку для запропонованого в
статті адаптивного нейро-нечіткого регулятора у підприємницькій
освіті полягає в наступному.
1° Згенерувати випадковим чином початкову множину – популяцію
з n хромосом.
2° Оцінити кожну хромосому популяції за допомогою цільової функції (критерію оптимізації). Оцінка кожної хромосоми робиться шляхом її декодування в набір значень параметрів нейро-нечіткого
контролера, ініціалізацією нейро-нечіткого контролера отриманим набором параметрів, проведенням тестових випробувань відповідно до
алгоритму підприємницького розвитку і обчисленням значення критерію Kj, яке і є оцінкою хромосоми [2].
3° Розбити популяцію особин на випадкові пари і породити від кожної пари двох нащадків шляхом застосування операторів кросинговера з вірогідністю рс і мутації з вірогідністю рm. Розбиття популяції на
випадкові пари реалізується шляхом здійснення n випадкових по парних перестановок в списку особин популяції і подальшого об’єднання
в пари сусідів за списком, наприклад (1-2, 3-4, ..., n - l - m). Породження
пари нащадків здійснюється в два етапи. На першому етапі визнача-
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ється факт настання випадкової події відносно кросинговера, рунтуючись на вірогідності рс. Рис. 1. пояснює зміст «простого однокрапкового кросинговера».
«Батьки»:

«Нащадки»:

0001010100101

0001010 110011

0111000110011

0111000 100101

Рис. 1. Модель однокрапкового кросинговера в системі штучного інтелекту

Таким чином, оператори кросинговера і мутації працюють з хромосомами як з однорідною бітовою послідовністю, не виділяючи в ній
фрагменти, що представляють окремі параметри нейро-нечіткої системи. Оператор кросинговера має на вході дві хромосоми батьків і породжує дві хромосоми нащадків, побудовані з генів (бітів)
батьківських хромосом. Також було визначено, що нечітка модель регулятора інтегрує в собі можливості нечіткої системи до інкорпорації
знань у вигляді лінгвістичних правил, що задаються підприємцем в
процесі початку розвитку.
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ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОНАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЇ І ПОРІВНЯННЯ
АЛГОРИТМІВ СОРТУВАННЯ ТА ПОШУКУ ДАНИХ
Вивчення алгоритмів сортування та пошуку даних передбачено багатьма освітніми програмами спеціальностей галузі знань «Інформаційні технології». Використання в процесі викладення цих розділів
такого інформаційно-комунікативного засобу навчання, як демонстраційне застосування, дозволяє краще зрозуміти суть кожного алгоритму, порівняти їх на конкретних прикладах.
Було поставлено завдання створення програми (застосування) для
демонстрації та порівняння алгоритмів сортування та пошуку даних з
метою кращого розуміння принципів їх роботи цільовою аудиторією
(студентами 1-го курсу). Створювана прикладна програма має бути націлена на простоту і автономність.
Раніше авторами було створено застосування для демонстрації алгоритмів сортування та пошуку даних з метою кращого розуміння
принципів їхньої роботи [1-2]. Користувачеві був доступний інтуїтивно зрозумілий мінімум необхідних елементів керування для виконання всіх функцій програми: списки, що випадають, для вибору
алгоритму сортування або пошуку даних; поле для уведення шуканого
елемента (для пошуку); головне меню. Вхідний масив може бути заповнений трьома способами: найкращий випадок, найгірший випадок, а
також випадкове заповнення значеннями від 0 до 99. Крім автоматичного заповнення за допомогою меню програми, користувач може заповнити масив самостійно будь-якими значеннями. Реалізоване в
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середовищі візуального програмування застосування дозволяє побачити процес сортування по дев’ятьох алгоритмах і процес пошуку по
двох алгоритмах [3]. Але це застосування не мало можливості провести ще й порівняння алгоритмів.
Інформаційна модель нової проектованої системи було створено
уніфікованою мовою моделювання UML – Unified Modeling Language
[4]. Можливості системи представлені на діаграмі варіантів використання (рис. 1), структура – на діаграмі класів (рис. 2).

Рис. 1. Діаграма варіантів використання

Рис. 2. Діаграма класів

Діаграма діяльності (рис. 3) відображає процес роботи користувача
з системою, а саме – вибір мови інтерфейсу та ознайомлення з можливостями програми, демонстрація одного з алгоритмів сортування та /
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або пошуку, з подальшим порівнянням всіх алгоритмів сортування за
часом роботи і кількості ітерацій.

Рис. 3. Діаграма діяльності

Маючи в наявності UML-діаграми, можна починати програмну реалізацію інформаційної системи.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ
У сучасному світі актуальність інтернет-магазину пов’язана з появою і розвитком електронних грошей та електронних платіжних систем. Все більше і більше людей вважають за краще електронні
розрахунки, оскільки це дозволяє не тільки робити точний розрахунок,
але й економить гроші, адже ціни в інтернет-магазині нижче ніж в звичайному (це обумовлено низькими витратами на утримання інтернетмагазину) [1]. Мінімальні постійні витрати – основний козир в цьому
бізнесі. Оплачується тільки хостинг і доменне ім’я, не потрібно платити орендну плату, яка дуже висока. До вищесказаного можна додати,
що немає необхідності тримати товар на складі, можна закуповувати
товар відразу після надходження замовлення.
Ринок інтернет-продажів активно росте. Все більша кількість користувачів купує в інтернет-магазинах, які знаходять за допомогою пошукових систем. Але при цьому одні інтернет-магазини розвиваються
і збільшують свої продажі, а інші - втрачають своїх покупців, незважаючи на вкладення в пошукове просування і контекстну рекламу. Для
розуміння цієї проблеми існують методи оцінки діяльності інтернетмагазину.
Суттєвою проблемою при створенні інтернет-магазину є оцінка очікуваної економічної ефективності, яка тісно пов’язана з оцінкою ефективності інвестицій [2].
Для оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту в конкурентному середовищі існують різні методики, при цьому, не дивлячись на спільність підходу, результати, отримані цими методами, не
завжди збігаються, тому що для прийняття остаточного рішення використовуються різні показники. Крім того, ці методи носять загальний
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характер і не враховують специфіки бізнесу в Інтернеті.
Для оцінки діяльності інтернет-магазину було обрано методи комплексного аудиту сайту, які дають повну інформацію про діяльність
інтернет-магазину. Комплексний аудит сайту – це оцінка сайту з різних сторін. Він допомагає виявити помилки, які були допущені при розробці сайту, а також ті помилки, які виникли при його подальшому
функціонуванні внаслідок некоректної роботи з ним. Основне завдання комплексного аудиту будь-якого сайту - це визначення його сильних і слабких сторін і формування рекомендацій щодо поліпшення
веб-ресурсу [3].
Базовим є розрахунок показників KPI для інтернет-магазину. KPI
(Key Performance Indicators) – ключові показники ефективності показують наскільки швидко і ефективно зростає бізнес. Одним з переваг
ведення інтернет-магазину є прозорість відстеження KPI і можливість
оптимізації процесів для зростання бізнесу. Другою важливою метрикою є показник конверсії, який нерозривно пов’язаний з воронкою
продажів і більш глибоким розумінням аналітики інтернет-магазину.
У розрахунок можна також брати число користувачів, які переглянули
товари, поклали їх у кошик або навіть зробили кілька кроків для оформлення замовлення. Такий розрахунок допоможе з більшою ймовірністю зрозуміти, на якому етапі і чому користувачі йдуть з сайту.
Наступною метрикою є показник кинутих кошиків. Навіть з відмінними показниками інтернет-магазин не застрахований від того, що відвідувачі не будуть залишати свої заповнені товарами кошики без
оплати. Розрахувати його можна, обчисливши відношення кількості
користувачів, що дійшли до кошика, за мінусом користувачів, які вчинили конверсію, до користувачів, що дійшли до кошика, і помноживши результат на 100%. Чим вище показник кинутих кошиків – тим
більшу роботу по поліпшенню юзабіліті інтернет-магазину потрібно
провести.
Наступним кроком є розрахунок показника середнього чеку. При
уявній простоті метрика може використовуватися для аналізу в багатьох ситуаціях і давати об’єктивне уявлення про те, наскільки прибутково працює інтернет-магазин. Більш того, поділ аудиторії на кілька
цінових сегментів (за рівнем середнього чека) дозволить спланувати
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індивідуальні кампанії для кожної з них. Або ж навпаки, сконцентруватися лише на роботі з одним сегментом.
Також одним з завдань було дослідити показник відтоку кількості
відвідувачів. Причин відтоку може бути кілька, але більшість з них
стосуються питань якості купленої продукції, рівня сервісу обслуговування інтернет-магазину, зниження лояльності до бренду або появи
більш привабливих пропозицій від конкурентів. Іноді відтік може бути
пов’язаний зі зміною соціального або матеріального статусу клієнта.
Було звернуто увагу на оцінку ефективності рекламної компанії та
її оптимізація, розрахунок чистого прибутку інтернет магазину.
В умовах конкурентного ринку інтернет-торгівлі основним завданням стає оцінка ефективності інтернет-магазину для того, щоб усунути
недоліки діяльності та покращити умови функціонування бізнесу.
Впровадження розглянутої методики оцінки ефективності діяльності
інтернет-магазину дає можливість створити автоматизовану інформаційну систему, що дозволить усунути недоліки діяльності інтернет-магазину та покращить умови функціонування бізнесу в сфері
електронної комерції.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСПОРТУ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Для забезпечення динамічного розвитку економіки України важливе значення має перманентне зростання експорту товарів та послуг,
особливо інноваційного спрямування, але як свідчать дані, протягом
останніх років спостерігається негативна динаміка [1].

Рис.1. Динаміка експорту

Отже, Україна поступово втрачає не лише науковий інноваційний
потенціал, але й експортний. Одним із вагомих резервів збільшення
експортних поставок є продукція агропромислового комплексу про що
аргументовано заявила О. Трофімцева: «Я б назвала харчову галузь локомотивом економіки України, зважаючи на важливість харчової галузі для всього сектору АПК та його розвитку. Без створення ланцюга
доданої вартості в країні, поглибленої переробки та експорту готового
продукту під брендом «Made in Ukraine» ми не зможемо говорити про
ефективний розвиток АПК чи всієї економіки України» [2]. Про наявні
проблеми щодо експорту зазначає Л. Оліфіренко: Напівактивність державної складової механізму регулювання у підходах до визначення
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впливу державного, галузевого та регіонального управління у взаємодії з ринковою саморегуляцією не сприяє системному вирішенню проблем розвитку експортного потенціалу як промислового комплексу
України, так і підприємств харчової промисловості [3].
Для збільшення експорту є суттєві потенційні можливості аграрного сектору з використанням інформаційних технологій.
1. Експортні поставки харчової продукції за останні роки мають тенденцію до зростання: 2016 р. – 15,5 млрд дол США; 2017 р. – 18,0
млрд дол США; 2018 р. – 18,8 млрд дол США; 2019 р. 22, 2 млрд дол
США [4, 5].
2. Харчова промисловість включає понад 40 галузей і виробництв, а
промислове виробництво харчових продуктів здійснюють понад 5 тисяч підприємств, які виробляють широкий асортимент продуктів харчування [2].
3. Значний потенціал IT- індустрії. Так, згідно даних компанії N-IX
станом на початок 2019 року в Україні в галузі працювало приблизно
184,7 тис. IT-фахівців. Вона приносить країні близько $ 5 млрд на рік.
Згідно з прогнозами авторів дослідження, до 2020 року кількість айтішників збільшиться до 220 тис. фахівців. На даний момент в Україні
існує понад 1,6 тис. компаній, які надають IT-послуги, і більше 4000
технологічних компаній [6]. Також значна частини IT-послуг пропонується на експорт, зокрема: 2016 р. – 1,95 млрд дол США; 2017 р. – 2,49
млрд дол США; 2018 р. – 3,2 млрд дол США; 2019 р. – 4,2 млрд дол
США [6,7].
4. Наявність відповідної інфраструктури, зокрема юридичного забезпечення, консалтингових фірм, практичних посібників, а саме:
Стратегія розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року [8],
Державна установа «Офіс з просування експорту України» [9], практичні посібники «Алгоритм експорту. Що потрібно знати українському
експортеру» [10], «Як збільшити та диверсифікувати український експорт до Німеччини?» [11].
Отже, використовуючи інформаційні технології, є можливість суттєвого збільшення експорту харчової продукції.
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СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО КОНРОЛЮ РІВНЯ ОПАЛЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ
З розвитком глобальної мережі Інтернет збільшується спектр її використання. Завдяки цьому стали можливими системи дистанційного
контролю пристроями і навіть цілими комплексами пристроїв. В цій
роботі розглядається система дистанційного регулювання опалення
приміщення.
Система має на увазі злагоджену роботу системи опалення та кондиціонування, а також контроль факторів, що впливають на необхідність включення або відключення зазначених систем. Іншими словами,
в автоматизованому режимі відповідно до зовнішніми і внутрішніми
умовами задаються і відслідковуються режими роботи всіх інженерних систем і електроприладів.
Мета цієї системи: реалізувати систему контролю опаленням приміщення. Це призведе до зменшення загального рівня витрат на опалення
завдяки можливості динамічного регулювання температури з любої
точки світу в залежності від потреб.
У даній роботі не має значення система опалення приміщення: чи
це буде електричній пристрій, чи газовий, основна мета – це зробити
універсальну систему елементи якої можливо буде змінювати не чіпаючи всієї системи.
На рисунку 1 представлено загальний приклад системи опалення
приміщення. Гаряча вода з нагрівального пристрою подається на радіатори, за допомогою яких проводиться теплообмін з повітрям. Робота
нагрівального пристрою керується Контролюючий пристроєм, який
збирає інформацію з датчиків температури та на базі результатів приймає рішення: опалювати приміщення чи ні.
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У даній роботі я хочу приділити увагу реалізації додаткового компонента, який допоможе спростити роботу складного механізму.
Для виконання поставленої задачі був розроблений веб-сервіс обробки інформації про середовище, який виконує такі функції:
– надання та зберігання статистики для того, щоб було можливо
спостерігати стан системи у різних проміжках часу;
– дистанційне керування опаленням системи за допомогою клієнтсерверної програми;
– виконує функцію головного керівного пункту, який можна буде
масштабувати і додавати інші регулюючі системи тобто буде легко розширити систему додаванням нових контролюючих пристроїв;
– налаштування затримки роботи датчиків для більш ретельного контролю стану системи.

Рис. 1. Загальний приклад системи опалення приміщення
Веб-служба, веб-сервіс (англ. Web service) - ідентифікується унікальним веб-адресою (URL-адресою) програмна система зі стандартизованими інтерфейсами, а також HTML-документ сайту, який
відображається браузером користувача.
Для розробки цієї системи буди вікористані термо датчики моделі
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ДТС-125 для заміру температурного статусу у всіх приміщеннях будівлі. Данні датчики замірюють температуру у таких межах: -60...+85
градусів, а також задовольнюють усім вимогам поставленим до системи.
Через те, що розроблений компонент є веб-сервісом, це дає смогу
дистанційно керувати системою.
Звязок регулюючого пристрою системи опалення з користувачем
забезпечуються за допомогою Api Rest програми зв’язаної с пристроєм
за допомогою протоколу зв’язку HTTP. Це забезпечує можливість керування системою з будь якої точки світу, де можливо підключитися
до інтернету.
REST визначає ряд архітектурних принципів проектування Webсервісів, орієнтованих на системні ресурси, включаючи способи обробки і передачі станів ресурсів по HTTP різноманітними клієнтськими
додатками, написаними на різних мовах програмування. За останні кілька років REST стала переважаючою моделлю проектування Webсервісів. Фактично REST зробила настільки великий вплив на Web, що
практично витіснила дизайн інтерфейсу, заснований на SOAP і WSDL,
через простіший стиль проектування.
Код програми написаний на мові програмування Java. Вона є строго
типізованою об’єктно-орієнтованою мовою програмування, розробленою компанією Sun Microsystems. Програми на Java транслюються в
байт-код Java, який виконується віртуальною машиною Java (JVM) –
програмою, яка обробляє байтовий код і передає інструкції обладнанню як інтерпретатор. Перевагою подібного способу виконання програм є повна незалежність байт-коду від операційної системи і
устаткування, що дозволяє виконувати Java-додатки на будь-якому
пристрої, для якого існує відповідна віртуальна машина.
При розробці програми використали версію Java 8. Для розробки
використали інтегроване середовище розробки Intellij Idea.
Отримали повну систему з регулюючим опалення пристроєм, датчиками для заміру температурного статусу, а також веб-програму для
керування цією системою.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМІВ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНИХ CMS-СИСТЕМ
Існує безліч систем керування вмістом, які базуються на провідних
мовах програмування. У сучасних умовах існування значної кількості
CMS-систем, поняття продуктивної системи керування вмістом створює труднощі при визначенні чітких методів та алгоритмів, з яких вона
повинна складатись. На сьогоднішній день є безліч підходів для покращення CMS-систем, оскільки існує багато підходів до розуміння поняття ефективності.
В даному дослідженні будуть розглянуті основні фактори побудови
ефективних CMS-систем, які є одним з найпоширеніших засобів для
реалізації веб-сайтів. З великої сукупності виділяються декілька найпоширеніших CMS, яким і надають перевагу більшість розробників.
Власне за допомогою даних переважаючих систем та тенденцій на ITринку можна встановити алгоритми, які повинна включати CMSсистема для ефективного застосування і реалізації успішних веб-проектів.
Аналізуючи основну перевагу CMS-систем в їхньому розвитку, Пастернак Я.М. і Братанов А.С. [1] говорять про те, що CMS-система «почала буквально «думати» за веб-розробників», а також про те, що
система «в загальному повністю контролює сайт». Безсумнівно, інтуїтивна та зрозуміла адміністративна частина, яка включає безліч різноманітних плагінів для реалізації користувацького інтерфейсу на вебсайтах відіграє визначну роль. Однак, встановлено, що не менш важливим аспектом є впровадження можливості вибору кольорової гамми
для розробників, які використовують дані системи. Хоча це й здається
незначним фактором для впровадження, однак завдяки найкомфортні77
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шому варіанту представлення адміністративної частини можна покращити продуктивність та стресостійкість користувача CMS-системи.
Згідно інформації, представленої на рисунку 1 (рисунок представляє пріоритети у виборі кольору з незначною відсотковою похибкою),
можна переконатись у необхідності впровадження різноманітних інтерфейсів для CMS-систем. Очевидно, що важливо реалізувати й можливість варіативності розташування основних компонентів в системі
керування вмістом. Максимально-варіативний інтерфейс для розробника є одним з основних компонентів для ефективності системи.

Рис. 1. Найбільш переважаючі улюблені кольори серед чоловіків та жінок

Окрім цього, варто відзначити стрімкий розвиток, поширення і застосування штучного інтелекту в IT-сфері. Зростання кількості чат-ботів та голосового пошуку вже призвело до обов’язкової необхідності
впровадження штучного інтелекту в провідні CMS-системи. Згідно інформації компанії IT Gartner [2], на ринках в 2020 році майже 50% провідних компаній будуть інвестувати значні кошти для розвитку
штучного інтелекту. В результаті аналізу даних тенденцій можна наголосити на необхідності інвестування CMS-систем в штучний інтелект,
оскільки він відкриває безліч можливостей, а саме: полегшення споживачам можливості швидкого замовлення товару, можливості збільшення трафіку на веб-сайтах завдяки обслуговуванню користувачів
чат-ботами та ін. Окремо варто відзначити і можливість сприйняття відповідей на голосові повідомлення користувачів, що також являється
важливим кроком для задоволення їхніх потреб, а також про якість відповідей голосового штучного інтелекту. Проаналізувавши останні тенденції розвитку CMS-систем необхідно зазначити про використання
«безголових» CMS, які базуються на застосуванні API, тобто передачі
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даних в JSON форматі [3]. Безсумнівно, за допомогою передачі API
появляється можливість роботи над вмістом для різних платформ в одному інтерфейсі. Враховуючи щорічну тенденцію в зростанні попиту
на користування мобільними додатками - це значна перевага «безголових» CMS. Однак, проаналізувавши впровадження API, необхідно відзначити і можливість використовування API для розробників від
провідних веб-сайтів. За допомогою «безголових» CMS, які базуються
на передачі даних, є можливість їх легкої реалізації.

Рис. 2. Різниця між традиційними та «безголовими» CMS

В результаті даного дослідження було проаналізовано основні напрямки розвитку систем керування вмістом, які можуть зробити їх ефективнішими та актуальними, а саме: покращення адміністративної
частини, впровадження штучного інтелекту та визначення CMS «безголового» типу. Дані напрямки було проаналізовано згідно останніх
тенденцій розвитку в IT-сфері відносно користувачів програмних продуктів, що дає можливість створення ефективних веб-сайтів, і робить
ефективними системи керування вмістом, за допомогою яких вони будуть реалізовуватись.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Пастернак Я.М, Братанов А.С. Порівняльний аналіз типових систем керування контентом (CMS). Наук. журн. 2017.- С.147-148.
2. Chatbots
Will
Appeal
to
Modern
Workers.
URL:
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/chatbots-will-appeal-tomodern-workers.
3. Deane Barker, Web Content Management: Systems, Features, and Best
Practices, С. 235-249.
79

Секція 1.
Інформаційні технології і системи

УДК 004
САМБОРСЬКА М.Б.
студентка кафедри інженерії програмного забезпечення
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
м. Івано-Франківськ, Україна
ВОВК Р.Б.
к.т.н., доцент кафедри інженерії програмного забезпечення
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
м. Івано-Франківськ, Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ WEB-РЕСУРСІВ В ІТМАРКЕТИНГУ
Згідно з даними дослідження онлайн-торгівлі в Україні 2018 року
[1], Інтернетом користується 66% населення України, і 34% з них роблять покупки онлайн. Тому кожен підприємець прагне, щоб саме його
товар привернув увагу покупця. Проте сьогодні недостатньо, щоб асортимент був якісний і мав привабливу ціну, адже все, що підприємець
прагне продати, потрібно привабливо представити. Саме тому вибір та
застосування інструментів Інтернет-маркетингу є актуальною проблемою для суспільства.
Це зумовлює потребу опису та дослідження основних методів популяризації WEB-ресурсів в IT-маркетингу, розгляд їх особливостей та
розробки рекомендацій, що стосуються ефективного просування сайтів в мережі Інтернет.
Існують різні методи та напрямки популяризації WEB-ресурсів. Досить часто користувачі плутають такі поняття як: SMO, SEA, SEM,
SEO, SMM. Цими абревіатурами позначають дії, які направлені на просування і розвиток сайту, але всі вони відрізняються методами досягнення результату. Розглянемо детальніше кожне із цих скорочень,
розшифруємо їх та з`ясуємо відмінності між ними.
SEA (Search Engine Advertising) – це контекстна реклама в пошукових системах, яка використовується для просування Web-ресурсів та
включає налаштування оголошень за допомогою Google Adwords або
Яндекс.Дірект. Рекламодавець налаштовує своє оголошення під регіон
та ключові слова, які здебільшого вводять користувачі у своєму запиті
[2]. Завданням SEA є зацікавлення якнайбільшої кількості користува80
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чів. Цей спосіб популяризації Інтернет-компаній дає миттєвий результат, але він є короткостроковим, адже реклама приносить результат,
поки користувач витрачає на неї свої кошти.
SEO (Search Engine Optimization) – це оптимізація пошукових систем. В даному випадку, результатом хорошої роботи SEO-спеціаліста
є високе місце сайту в пошуковій видачі, зростання кількості зовнішніх
переходів, покращення поведінкових факторів і все те, що в кінцевому
результаті призводить до зростання прибутковості проєкту внаслідок
просування в Інтернет-мережі [3].
Основними чинниками, які впливають на позиції сайту, є наступні:
 швидкість завантаження сайту та коректне відображення його у
різних браузерах на різних пристроях;
 кількість зовнішніх посилань на сайт на сторонніх ресурсах;
 внутрішня оптимізація сторінки, унікальність контенту;
 наявність ключових слів в адресі сайту;
 зручний інтерфейс та зрозуміла структура.
SEM (Search Engine Marketing) – це маркетинг пошукових систем,
метою якого є просування сайтів в Інтернет-видачі, а отже, збільшення
відвідуваності сайту. SEM включає два блоки: SEA (налаштування реклами) та SEO (оптимізацію сайту). Цей метод вважають найбільш
ефективним способом просування товарів та послуг, адже він забезпечує усі потреби сайту в трафіку [4].
SMO (Social Media Optimization) - це оптимізація сайту під соціальні
мережі, іншими словами, це комплекс технічних дій в середині сайту
для залучення і утримання користувачів із соціальних мереж.
SMO включає в себе такі методи просування:
 написання якісного та унікального контенту;
 використання на сайті різних видів контенту( відео або аудіо);
 посилання на інші web-статті, щоб користувач не покидав сайт;
 встановлення кнопок соціальних мереж (лайки, репости, підписки);
 підключення різних соціальних віджетів;
 розміщення посилань на інші сайти зі схожою [4].
SMM (Social Media Marketing) – це маркетинг в соціальних мережах,
який на відміну від маркетингу в пошукових системах (SEM), використовує методи просування не сайтів, а бізнес-сторінок або спільнот
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компанії саме в соціальних мережах [5].
Основними обов’язками SMM-спеціаліста є:
 створення та оформлення сторінок в соціальних мережах;
 регулярне публікування аутентичного контенту;
 спілкування з підписниками і налаштування рекламних компаній;
 вміння робити красивий фото- та відео-контент;
 грамотне написання текстів, вміння їх редагувати.
Зважаючи на швидкі темпи розвитку Інтернет-маркетингу, підприємці мають у своєму розпорядженні велику кількість маркетингових
інструментів, проте складність полягає у доцільному використанні
цього інструментарію для досягнення максимально прибуткового результату. Виявлені у цьому дослідженні особливості та переваги таких
методів популяризації WEB-ресурсів в IT-маркетингу, як SEA, SEO,
SEM, SMO та SMM, зможуть оптимізувати позиції сайтів у пошукових
системах.
Щоб зрозуміти весь спектр можливих способів просування сайтів в
Мережі Інтернет, необхідно систематизувати інструменти Інтернетмаркетингу. Тому існує необхідність проведення подальших досліджень, які б розкрили систему недорогих, але дієвих способів застосування інноваційних технологій для компаній-виробників, зважаючи на
аналіз потреб споживачів.
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ПЕРЕВАГИ БЛОКЧЕЙН В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА АУДИТІ
Блокчейн (від англ. Blockchain або block – блок, chain – ланцюг [1])
представляє собою розподілену базу даних, яка зберігає впорядкований ланцюг записів (блоків), що постійно довшає. Зв’язок між блоками
забезпечується не тільки нумерацією, часовою позначкою, а й тим, що
кожен блок містить як свою власну хеш-суму, так і хеш-суму попереднього блоку. Для зміни інформації в поточному блоці необхідно редагувати і всі наступні блоки, і оскільки копії ланцюжків блоків
зберігаються на безлічі різних комп’ютерів, незалежних один від одного, це унеможливлює внесення змін до інформації, що вже включена
в блоки [2].
Вперше термін «блокчейн» з’явився як назва повністю реплікованої
розподіленої бази даних, реалізованої в системі Bitcoin, що була описана у 2008 р. і реалізована в 2009 р. Блокчейн часто відносять до транзакцій в різних криптовалютах, проте технологія ланцюжків блоків
може бути поширена на будь-які взаємопов’язані інформаційні потоки.
Блокчейн використовується як універсальна бухгалтерська книга для
всіх операцій [3].
Зараз блокчейн знаходить застосування в таких областях, як фінансові операції, ідентифікація користувачів або створення технологій кібербезпеки [4]. Блокчейн-технологіями цікавляться банківські
установи для своїх розрахунків та державні організації, наприклад, для
ведення кадастрового реєстру, переліку свідоцтв про народження, посвідчень водіїв, дипломів про вищу освіту тощо.
Перевагою блокчейн є можливість перевірки вмісту блоків, так як
кожен блок містить інформацію про попередній (за ланцюговим принципом). Всі блоки збудовані в один ланцюжок, який містить інформацію про всі здійснені коли-небудь операції в базі. Блок складається з
заголовка і списку транзакцій. Тема блоку включає в себе свій хеш,
хеш попереднього блоку, хеші транзакцій і додаткову службову інфор–
мацію.
Створення інформаційної системи бухгалтерського обліку на основі
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блокчейн допомагає підтримувати конфіденційність обліку і звітності,
особливо внутрішньої, ефективний моніторинг господарських операцій та аудит у виявленні фінансових шахрайств. Застосування блокчейн особливо актуально для систем обліку і управління тими активами чи
операціями, які мають високі ризики корупції або розкрадання.
Застосування системи блокчейн для ведення обліку розрахунків та
стану виконання договорів у зарубіжній практиці визначається як
«смарт-контракти» або розумні контракти, які можуть поєднувати операційні та адміністративні функції, впливаючи на внутрішню та зовнішню звітність підприємства. Це допомагає підвищити ефективність
управлінського обліку, процеси формування бюджетів і платіжних календарів, моніторингу виконання контрактів.
Нефінансова звітність, така як екологічна звітність, побудована за
системою блокчейн має ряд переваг. Учасники формування та користувачі звітності можуть отримати доступ і контролювати інформацію
про послідовність виробничих процесів від одержання сировини до випуску готової продукції, а також всі аспекти екологічної діяльності підприємства.
Блокчейн дозволяє легко збирати, обробляти та складати фінансові
звіти в режимі реального часу, тим самим зменшуючи розриви між формуванням первинного обліку і узагальненням даних вкінці звітного
періоду. Це допоможе більш реально оцінювати фінансовий стан компанії на основі показників, максимально наближених до теперішнього
часу, ніж у класичному ретроспективному представленні. Як наслідок,
прийматимуться більш ефективні рішення щодо управління підприємством, здійснення інвестицій, кредитування, страхування, аудиту, перевірки з боку фіскальних органів.
Блокчейн надає обліку більшу прозорість та можливість «самоперегляду» [4]. Особливістю блокчейн є відсутність посередника (третьої
сторони) у відображенні операцій, які здійснюються між двома сторонами, а також контролюючого центрального органу, який би міг чинити тиск або втручатись у процес, що в підсумку забезпечує
максимальну об’єктивність та неупередженість у формуванні облікової інформації на підприємстві.
Поряд з цим використання технології блокчейн у бухгалтерській роботі вимагає впровадження сучасних інформаційних систем обліку,
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складних цифрових програм та додатків, які технічно відповідали б потребам ланцюгових баз даних. Відповідно необхідно розширювати
знання фахівців у сфері обліку, звітності, оподаткування, аудиту, фінансового моніторингу у використанні технологій блокчейн.
Отже, підвищення ефективності облікових інформаційних систем у
сучасному світі пов’язане з впровадженням та використанням блокчейн, що здатне якісно змінити і покращити процедури накопичення,
обробки, відображення, зберігання та надання інформації про діяльність підприємства. Інтеграція облікових систем та блокчейн-технологій значною мірою сприяє усуненню зайвої рутинної роботи, помилок,
неточностей, зловживань. Блокчейн допомагає у прискоренні розрахунків та уникненні шахрайства з фінансовою звітністю. Це також може
кардинально змінити спосіб ведення обліку, складання та оприлюднення звітності. Сучасна технологія блокчейн дозволяє підвищити надійність обліку, аудиту, ефективність роботи з інформацією, оцінки
фінансової звітності. Хоча технологія блокчейн має переваги щодо
безпеки і прозорості формування інформації, вона все ще піддається
різним технологічним ризикам. Ефективність, яка буде досягнута за
допомогою автоматизації аудиту, вимагає врівноваження вимогами до
нових процедур для подолання ризиків, пов’язаних із середовищем
блокчейн. Сучасні розробки також формують блокчейн-аудит, де ІТконтроль отримає більш вагому роль у наданні розумної впевненості,
що фінансова звітність в цілому не містить суттєвих викривлень.
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Умови конкуренції орієнтують сучасні виробничі компанії на всебічне скорочення термінів освоєння нових видів продукції та підвищення її якості. Ефективність технологічних процесів (ТП) багато в
чому визначається рішеннями, які приймаються на етапах їх проектування або реінжинірингу. Формування таких рішень, що задовольняють технологічним і вартісним обмеженням, передбачає створення
інформаційної технології розв’язання множини взаємопов’язаних задач структурної, топологічної та параметричної оптимізації ТП за множиною показників (якість, собівартість продукції, продуктивність
системи, завантаження устаткування тощо) [1-2].
На нижньому рівні декомпозиції проблеми системної оптимізації
ТП Pr виділяється множина задач [3]:
Pr  { Taski } , i  1,6 ,
(1)
де Task1 – вибір принципів побудови ТП; Task 2 – вибір структури
ТП; Task3 – оптимізація топології обладнання (елементів) і переходів
(зв’язків); Task4 – вибір алгоритмів функціонування; Task5 – визначення параметрів обладнання та переходів, Task6 – оцінка ефективності та вибір найкращого варіанту побудови ТП.
При реалізації системного підходу до проблеми оптимізації ТП необхідно визначити раціональну послідовність розв’язання комплексу
виділених задач (1). У рамках агрегативно-декомпозиційного підходу,
системного аналізу і системного проектування складних систем обрана
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мережева модель задачі системної оптимізації ТП. На основі мережевої моделі створюється логічна схема системної оптимізації, що дозволяє визначити раціональну послідовність розв’язання комплексу задач
проблеми системної оптимізації (1).
Для створення схеми системної оптимізації ТП SТР необхідно визначити п’ятірку множин [4]:
SТР = <Tasks, InDat, Res, DesDec, ProcDec>,
(2)
де Tasks   Taski  , i  1,6 – впорядкована множина задач (1);
InDat – множин вхідних даних задач; Res – множин обмежень задач;
DesDec – множин оптимізаційних рішень; ProcDec – вирішальна процедура, що ставить кожній парі вхідних даних і обмежень
<InDati , Re si  непорожню підмножину оптимізаційних рішень

{ DesDeci } , i  1,6 .
У процесі аналізу взаємозв’язків задач системної оптимізації ТП (2)
кожну з їхніх моделей будемо подавати у вигляді:
ModTaski  { InDatiE ,InDatiE ,Re si }  DesDeci , i  1,6 , (3)
де InDatiE – множина зовнішніх по відношенню до комплексу задач
(2) вхідних даних; InDatiE – множина внутрішніх по відношенню до
комплексу задач (2) вхідних даних; Re si – множина обмежень i-ої задачі; DesDeci – розв’язок i-ої задачі.
Для повного розв’язання комплексу задач Tasks (2) необхідно обProcDeci , i  1,6
рати або створити для них оптимізаційні процедури
.
При цьому кожне оптимізаційне рішення DesDeci , i  1,6 має бути
єдиним, ProcDeci ( InDati ,Re si )  1 i  1,6 .
За результатами аналізу взаємозв’язків комплексу задач
Tasks   Taski  , i  1,6 у схемі (2) пропонується використати ітераційну схему отримання його загального оптимізаційного рішення.
Вона дозволяє формувати відсутні вхідні дані задач за результатами
рішень, отримуваних на попередній ітерації. При цьому задачі вибору
структури ТП Task 2 , оптимізації топології обладнання та переходів

Task3 і визначення параметрів обладнання та переходів Task5 мають
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комбінаторний характер, що породжує суттєві труднощі їх сумісного
розв’язання.
З метою спрощення задачі її розв’язання запропоновано здійснювати на основі підходу повторного використання одиничних технологічних процесів. Він заснований на адаптації готових технологічних рішень
шляхом запозичення їх з існуючих одиничних технологічних процесів.
Схема вибору базового ТП для виготовлення деталей при використанні
такого підходу може бути подана такою послідовністю етапів:
Деталь → Деталь-аналог → ТП на деталь-аналог → ТП на деталь.
Пошук аналогів відбувається з урахуванням принципу «технологічної подібності» оброблюваних деталей, технологічних процесів та їх
елементів.
Для пошуку аналогів запропоновано використовувати методи кластерного аналізу, що дозволяють здійснювати автоматичне розбиття деталей і процесів на групи (кластери) за принципом схожості ТП.
У залежності від типу та структури об’єкта-аналога змінюється
структура технологічного процесу, кількість і послідовність етапів,
операцій, переходів, типів обладнання. Засіб проектування включає
множину методів оптимізації ТП, що розрізняються за точністю та часовою складністю. У ньому передбачений інтерактивний режим, що
дозволяє враховувати знання та досвід проектувальників.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ EMAIL-СПУФІНГУ
На сьогоднішній день актуальною проблемою у сфері електронної
пошти є так званий email-спуфінг. Спуфінг (від англ. spoof) – це підміна істинної адреси відправника електронного листа. Прикладом є
відправка листів від імені певної організації.
Тактика спуфінгу широко застосовується у фішингових атаках. Під
фішингом (від англ. fishing) розуміється сукупність протиправних дій,
які здійснюються, щоб змусити ту чи іншу особу надати будь-яку конфіденційну інформацію (наприклад, пароль чи номер банківської карти). Сьогодні процес підміни email-листа є банальним.
Щоб зрозуміти суть такого механізму, необхідно розглянути структуру листа, який передається згідно з SMTP – протоколу передачі пошти.
Електронний лист складається із конверта, заголовків і тіла повідомлення. Конверт показує, хто безпосередній адресант повідомлення.
Службові заголовки – це набір технічної інформації про відправника,
час відправлення листа тощо. Тілом є контент листа.
Важливо розуміти, що конверт формується не самим адресантом, а
комп’ютером-відправником (SMTP-сервером). Це реалізується за допомогою SMTP-команди MAILFROM на цьому сервері. Слідом за командою іде адреса відправника.
Особливість MAILFROM полягає у тому, що в цій команді можна
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прописати що-завгодно, тобто будь-яку адресу. Так склалось історично, бо в часи, коли з’явились протоколи відправлення та отримання
електронної пошти, глобальна нині мережа Інтернет була відносно невеликою, не мала на увазі можливого шахрайства і за замовчуванням
не передбачала методів захисту. Тому задача зловмисника – налаштувати SMTP-сервер таким чином, щоб команда MAILFROM відправляла ту адресу, яку він використовуватиме для здійснення шахрайства.
На базі команди MAILFROM сервера-відправника на стороні отримувача у повідомленні з’являється додатковий службовий заголовок
під назвою «From» (без двокрапки). Цей заголовок містить адресу, вказану у MAILFROM і таким чином повинен показувати відправника.
Потрібно також враховувати, що у пересилці повідомлення від адресанта до адресата можуть брати участь проміжні вузли. Кожен поштовий вузол додає до листа власні службові заголовки. І хоча
інформація про відправника також міститься в службових заголовках,
вони представляють не такий інтерес, як команда сервера.
Прикладом такого заголовка є «From:» (з двокрапкою), вміст якого
необов’язково повинен повторювати адресу в MAILFROM, а скоріше
являє собою своєрідне «дружнє» ім’я, яке може бути вказане самим же
адресантом [1].
Позитивний момент полягає у тому, що визначити шахрайство можна завдяки IP-адресам. Службовий заголовок «Received» застосовується для відображення маршруту листа від адресанта до адресата. У
цей заголовок записуються IP-адреси вузлів.
IP-адреса кожного попереднього вузла фіксується кожним наступним. Якщо поштовому вузлу можна довіряти, то можна довіряти й інформації про IP-адресу попереднього вузла. Необхідно врахувати одну
особливість. Механізм запису IP кожним наступним вузлом працює
ідеально, якщо використовуються настільні поштові клієнти.
Проте сьогодні більшість користувачів надають перевагу веб-інтерфейсам таких поштових сервісів, як Gmail, Yandex та інших для доступу до email. Але при використанні веб-інтерфейсу у заголовок
«Received» буде записана адреса сервера-відправника Gmail або
Yandex відповідно.
У такому випадку справжня IP-адреса відправника у заголовок не
потрапить. Це доволі серйозний недолік. Проте зловмисники (в тому
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числі й спамери) далеко не завжди використовують у своїй діяльності
веб-інтерфейс з огляду на його незручність при здійсненні шахрайств.
Повертаючись до теми заголовків, можна сказати, що практично кожен із них можна підробити, окрім «Received» [2].
Користувач електронної пошти, отримуючи лист, переважно бачить
лише тіло, а ось службові заголовки приховані. Для того, аби побачити
технічну інформацію, наприклад, у Gmail, у контекстному меню потрібно вибрати пункт «Показати оригінал повідомлення».
Не вдаючись на даному етапі у синтаксис заголовків листа та інші
деталі, потрібно запам’ятати, що при дослідженні маршруту листа з
метою визначення можливого шахрайства, варто зосередити увагу
саме на заголовках «Received», зважаючи на їх найбільшу цінність серед інших заголовків листа.
Найсвіжіші заголовки розміщуються зверху, чим нижче знаходиться заголовок, тим раніше він доданий.
Природно, що фактична більшість користувачів електронної пошти
не будуть займатись аналізом заголовків листа, щоб зрозуміти, чи не є
маршрут повідомлення підозрілим. Заголовки листа де-факто носять
всього лиш інформаційний характер.
Крім того, вони не передбачають боротьби з фішингом чи різного
роду спамом, (масового розсилання листів з небажаною інформацією),
який є особливо значною проблемою у системі email. Ці явища не є
новими й з кожним роком кількість таких атак не зменшується.
Зрозуміло, що як засоби антиспам-політики, DKIM, SPF і DMARC
насправді покликані захищати користувачів не від самого спаму, а від
способів його розповсюдження.
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МЕТОДИ АНАЛІЗУ КОМУНІКАЦІЙ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Соціальні мережі (СМ) являються важливим мережевим ресурсом,
що активно розвивається. Соціальні мережі виконують функції підтримки спілкування та отримання інформації, проте все частіше стають
об’єктами інформаційного управління і ареною інформаційного протиборства. В недалекому майбутньому СМ стануть дієвим інструментом інформаційного впливу, в тому числі з метою маніпулювання
особистістю, соціальними груп, дослідження та маніпулювання громадською думкою, платформою ведення інформаційних війн [1].
При розгляді моделей соціальних мереж виділяють наступні класи:
моделі інформаційного впливу, моделі інформаційного управління і
моделі інформаційного протиборства:
Соціальна мережа являє собою соціальну структуру, що складається
з множини агентів (суб’єктів - індивідів, спільнот, груп індивідів чи
організацій) і визначеного на ній множині відношень (сукупності
зв’язків між агентами). Традиційно ігрові та графові моделі успішно
використовуються для опису складних систем. Соціальна мережа являє собою граф G(N,E), де N = {1, 2, п} - кінцева множина вершин (агентів) та Е - множина ребер, що відображає взаємодію агентів [1].
Завдання інформаційного управління та інформаційного протиборства формулюються в термінах теорії ігор. Ігри на соціальних мережах
- це ігри, в яких вершинами є агенти - учасники соціальної мережі, а
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зважені дуги відображають ступеня їх «довіри» один одному або взаємного впливу. Думка кожного агента формується під впливом його початкової думки і думок інших агентів з урахуванням їх довіри один
одному. Динаміка думок описується системою лінійних диференційних рівнянь. В запропонованій моделі існують гравці, які можуть впливати на агентів і їх взаємодію, можуть здійснювати управління
агентами.
Системний аналіз основних типів соціальних мереж, побудова їх
математичних моделей визначають методологію аналізу соціальних
мереж [2]. Автори [3] наводять результати дослідження методів аналізу соціальних мереж, визначення основних метрик, порівняльного
аналізу їх характеристик (таблиця 1).
Таблиця 1.
Характеристики методів аналізу соціальних мереж (за результатами [3])
Метод
Підхід
Переваги
Недоліки
1
2
3
4
Аналіз надання На основі графів Відносно невеликі апаратні Попередній аналіз
переваги
ресурси для дослідження
даних
Ідентифікація
Лінгвістичний
Точність ідентифікації
Проблеми
користувача в
користувача за наявності
ідентифікації
різних СМ
необхідних даних
користувача
Пропаганда
Лінгвістичний,
Якісна аналітична
Великі
SCAME та
нейромережі
підготовка
обчислювальні
контрпропаганда
ресурси
Лінгвістичний
Лінгвістичний
Зручність в оперуванні
Низька точність
даними
результату за
умови кількох
оцінок тексту
Машинне навчання Лінгвістичний,
Концентрація уваги на
Складність,
нейромережі
обчисленнях
нечітка апріорна
величина
Пошук спільнот На основі графів
Імітація людського
Значна
користувачів
спілкування між парами
обчислювальна
індивідумів
складність
Візуалізація
На основі графів,
Істотна практична
Складність
відповідних
статистичний
потужність, простота у
побудови графів
графів
використанні
Розрахунок
індексів для СМ в
цілому

На основі
графів,
статистичний

Можливість розрахувати
цілий ряд параметрів
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Продовження Табл.1
1
Виділення
підструктур
мережі

2
Сегментація
мережі

3
Дозволяє виявити
приховані структури СМ

4
Кількісний аналіз
соціальної
мережі

Скрепінг

З використанням
АРІ

Метод без застосування
АРІ

Перевантаження
каналу, часові
затрати

Висновки. Теорія моделювання соціальних мереж активно розвивається, основні напрями - моделі зважених графів; кооперативні теоретико-ігрові моделі; лінгвістичні моделі; нейромережеві технології.
Побудова універсальних моделей соціальних мереж дозволить управляти процесами в соціальних мережах відповідно до різних цільових
завдань.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВЕРІВ ДЛЯ
ПІДТРИМКИ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Інформаційні технології не стоять на місці, вони вже давно впроваджені в роботу компаній і продовжують зміцнювати свої позиції в бізнес-процесах. Наявність сервера в корпоративній мережі дозволяє
інформаційній системі виконувати більші завдання, ніж це можливо зі
звичайними комп’ютерами.
Сервер - це апаратне забезпечення, виділене або спеціалізоване для
виконання на ньому сервісного програмного забезпечення. Якщо розглядати поняття «сервер» як елемент архітектури «клієнт-сервер», то
сервер – це програмне забезпечення, яке є постачальником послуг для
клієнта. [1]
Метою є вивчення принципів роботи основних видів серверів, їх характеристики і області застосування.
Завдання, які були поставлені для досягнення мети:
 вивчити основні види серверів;
 освоїти принципи роботи сервера;
 визначити область застосування конкретних видів серверів;
 вивчити особливості Підключення та налаштування серверного обладнання.
В ході дослідження було визначено, що найголовніша характеристика сервера – це його продуктивність. Друга важлива характеристика
сервера - його керованість. Мається на увазі, що повинні бути забезпечені такі функції, як віддалені моніторинг і діагностика. Також слід
звернути увагу на масштабованість сервера, яка дозволить збільшити
потужність при збільшенні навантаження на сервер.
Існує велика різноманітність видів серверів за їх призначенням.
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Файл-сервер (FTP-сервер) - це централізоване сховище інформації,
доступ до дисків якого мають підключені в локальну мережу персональні комп’ютери. Основне завдання файлового сервера зводиться до
надійного збереження даних і безперебійного доступу до неї, а в разі
пошкодження файлів – повного їх відновлення.
Сервер бази даних - засіб не стільки зберігання і доступу, скільки
обробки масивів інформації. Через клієнтські запити запитувана інформація витягується, дані обробляються, структуруються, змінюються в
залежності від налаштувань сервера.
Сервер web-додатків - спеціально виділений комп’ютер, який відповідає за доступ до сайту компанії користувачів Інтернету, коректне і
швидке відображення статичних/динамічних сторінок. [2]
У роботи були вивчені і освоєні особливості підключення і налаштування серверів. Залежно від завдань сервера і його виду, підключення сервера в мережу може бути реалізовано по-різному. Якщо
число клієнтів сервера невелике (менше 20-ти), то можна безпосередньо підключити клієнтів до сервера, якщо число клієнтів більше, можна використовувати додаткове обладнання, наприклад, комутатор,
для розподілу передачі/прийому даних і уникнення навантажень роботи сервера. [3]
У великих корпоративних мережах рекомендується використовувати ієрархічне структурування мережі із застосуванням керованих комутаторів. Це дозволить раціонально розподілити мережевий трафік і
забезпечити високошвидкісний канал зв’язку між персональними
комп’ютерами і з серверним обладнанням.
Підсумувавши всі аспекти, можна зробити висновок, що при виборі
сервера важливо чітко поставити завдання, які належить вирішувати
серверу. Правильно підібраний сервер впорядкує і полегшить роботу в
інформаційно-обчислювальній мережі компанії.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ
Інформаційні технології в сучасному суспільстві застосовуються
широко й повсюдно. Трансформаційні перетворення галузей соціально-культурної сфери розпочалися значною мірою стихійно, без певної моделі. Залишковий принцип фінансування цієї сфери різко
критикувався без конкретної альтернативи та оновлення. Однак суттєвіші проблеми, що характеризують сучасний стан соціально-культурної сфери, пов’язані зі станом духовного життя українського
суспільства, адже, незважаючи на проблеми в матеріально-технічному
плані, суспільство продовжує розвиватись.
Україна завжди відзначалася доволі активним винахідництвом. У
минулому ухвалено цілу низку заходів, спрямованих на посилення
охорони інтелектуальної діяльності та інтелектуальної власності. За
роки незалежності набрало чинності нове законодавство України про
інтелектуальну власність. Високий рівень інтелектуальної діяльності в
країні зумовлює її політичну, економічну, територіальну, культурну та
іншу незалежність [1].
Сучасне інформаційне постіндустріальне суспільство досягло вельми високого рівня складності, коли зміни, що відбуваються в одній
із підсистем, відразу знаходять відлуння в інших структурних елементах системи. Тому будь-який небажаний економічний, політичний, інформаційний, культурний фактор матиме вплив не тільки на
локальному рівні, але й на рівні всієї системи. Це стосується і впливу
інформації на базові цінності культури й людини [2].
На жаль, негативні тенденції розвитку соціально-культурного середовища не завжди врівноважуються позитивними процесами, спрямованими на поліпшення умов існування та якості людської
життєдіяльності, оптимізацію соціально-культурного середовища. Інтенсифікації духовних, соціальних, економічних процесів у соціальнокультурній сфері може сприяти галузеве проектування. Саме галузеві
проекти можуть вирішити (хоча б частково) проблеми, які очікують у
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культурі системного розгляду. Так, ефективним і доцільним проектом
у малих та середніх за людністю поселеннях може стати створення
«Освітньо-дозвіллєвого центру». Проектна реалізація дасть змогу інтегрувати та раціонально реалізувати функції наявної інфраструктури
шкіл, клубних установ, діючої кіномережі, спортивних організацій. Галузеве проектування може бути використаним для підвищення творчої
активності, виявлення обдарованих особистостей та сприяння їхній самореалізації. Особливо важливим є залучення до творчого пошукового
процесу дітей і підлітків [4].
Частково галузеві проблеми соціально-культурної сфери можна вирішити шляхом реалізації проектів типу «Програма розвитку музейної
справи», «Фестиваль музейно-педагогічних технологій», «Інформаційний центр», «Центр екранної культури», «Культурно-дозвіллєвий
центр для молоді», «Інформаційно-комунікаційні технології – для розвитку культури» та ін.
Зв’язок і комунікація назавжди змінили звичний соціокультурний
ландшафт суспільств, змусивши по-іншому осмислити відомі практики, спосіб буття й мислення людиною себе в цьому світі, що виходить поза межі етнічності. Відтак і культура, яка в широкому сенсі
виступає середовищем сенсів і цінностей, в умовах превалювання інформації та комунікацій, стає частиною єдиного інформаційно-культурного простору, адаптуючи та поєднуючи актуальні значення
ціннісно-смислового універсуму для соціуму з наявними етнокультурними цінностями. Культура, таким чином, як зазначає Ф. Власенко, виходить зі свого національного, етнічного середовища й потрапляє в
універсальне інформаційне середовище. Так само й людина в нових
умовах постійно взаємодіє з універсальним інформаційним середовищем, яке радикально впливає і змінює її саму та систему її цінностей
[3].
Комп’ютеризація визначила глобальні зміни в соціально-культурній сфері. Інформаційні послуги стають найважливішим продуктом,
необхідним для розвитку суспільства в цілому й особистості зокрема,
а також економічних відносин у суспільстві.
Отже, стратегія забезпечення конкурентного розвитку соціальнокультурної сфери є комплексною стратегією, яка включає довгостро-
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кові програми дій з усіх функціональних аспектів її діяльності, спрямовані на формування належного рівня конкурентного потенціалу й
конкурентоспроможності.
Оволодіння конкурентною стратегією в поєднанні з інформаційними технологіями постає життєво важливою проблемою та обов’язковим складником стратегічного управління розвитком соціальнокультурної сфери. Розвиток соціально-культурної сфери в Україні неможливий без належного інформаційного забезпечення інноваційної
діяльності, що потребує аналізу інформаційних ресурсів, вивчення інформаційного програмного забезпечення та проведення ефективної інформаційно аналітичної роботи.
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CALCULATION OF AVERAGE IN THE PROBLEMS OF INTROSPECTIVE ANALYSIS OF
SUBJECTIVE COMPONENT SUPPORT FOR DECISION MAKING
Decision-making is based on an individual or group introspective analysis of the problem and the choice of a way to solve it. Introspective analysis
consists the researcher of observing his own feelings, thoughts, images, experiences, acts of thinking without using any tools or standards, and is not
accompanied by a significant loss of information. The study of introspective
analysis and processing of subjective component in the application of expert
technologies in poorly structured complex systems is an important and relevant direction for improving decision support processes.
One of the tools of introspective analysis is heuristics, an empirical methodological rule that can help to find a solution but does not guarantee it.
Heuristics is a way of formulating the assumptions within which we are going to produce results.
An important and widespread tool for the using of expert technology,
which is already classic today, have become the tasks of collective ranking
of alternatives, which by some criteria is the «closest» to all expert rankings.
The most reasonable method of finding the resulting ranking of alternatives
is to calculate the median of the given rankings. Aggregation of expert judgments [1] is carried out in order to obtain a summary result that summarizes
the judgments of individual experts.
One of the important heuristics in the tasks of introspective analysis of
the subjective component of decision-making is the determination of the average that should be used. This is explained by the fact that among all methods of data analysis algorithms of data averaging occupy an important place.
Today, there are several common averages that are used to analyze subjective information. The most common method of finding the resultant ranking
of objects is to calculate the median of the given rankings.
Let k index experts l  L  1,..., k , k  1, set their preferences in form of
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object rankings R l , l  L. To determine the distance between object rankings, use:
– Cook metric for mismatching of object rankings in individual rankings





d r R j , R l   ri j  ril ,

(1)
where ri – is the rank of the i-th object in the ranking of the l-th expert,
iI

l

R l , l  L, 1  ril  n,

– Heming’s metric





d H B j , B l  0,5 bisj  bisl ,

(2)
where B  b , l  L, i, s  I , matrixes of pairwise comparisons corresponding to the rankings R l , l  L,
– distance between the vectors of preferences
iI sI

l



l
is



d  R j , R l    i j   il ,

(3)
where   the number of alternatives that precede i  th in alternative
the l  th ranking that form the vector of benefits  l   1l ,...,  nl , l  L.
Sometimes the Euclidean metric is used to determine the resultant ranking [1,2].
Methods of processing expert information are divided into three main
groups [1, 2], which are well researched today and adequately reflect the
nature of expert information: statistical methods, scaling methods, algebraic
methods.
The essence of algebraic methods is that the set of admissible estimates
sets the distance and the resulting estimation is defined as the distance to
which the expert estimates for the selected criterion are minimal. On the
basis of algebraic approach we will determine the coefficients of relative
competence of experts.
R
We denote the set of all possible n objects rankings by  . We will
A
denote the set of expert rankings by R , and the set of matched pairwise
B
comparisons by R . It is clear that R A   R , R B   B . In the general
iI

l
i

case, the power of the set  B  2 n n1/ 2 . But sometimes they consider that
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 R   B  n! , because the non-transitive elements of the solution  B
space are ignored.
For the Cook metric (object rank mismatch) (1), using the utilitarian criterion,
the
Cook-Sayford
median
is
calculated
[2,
3]:





R CS  CS  Arg minR  d r R, R l .
R

lL

When using the egalitarian criterion, the GV-median (compromise) is
calculated [2, 3]: R GV   GV  Arg minR max d r R, R l .
lL

R





For the Heming metric (2), the Kemeni-Snell median is calculated using
the utilitarian criterion: R КС   КС  Arg min  d H B, B l .
B B

lL

When using the egalitarian criterion, the VG-median (compromise) is
calculated [2, 3]: R VG  VG  Arg minB max d H B, B l .
B

lL

For the distance between the preference vectors (3), when using the utilitarian criterion, the median of Litvak is calculated [4]:
R L   L  Arg minR  d  R, R l .
R

lL

When using the egalitarian criterion, the LG median is calculated:
R   LG  Arg minR max d  R, R l . If distances are measured using EuLG

R

lL

clidean proximity measures, then the result of coordinating the expert ratios
of preference is the average [1, 2]: R S   S  Arg minR  d 2 R, R l , or the
compromise average: R  
SK

SK



R



lL

 Arg minR max d R, R .
2

R

lL

l

All these medians have been successfully used in introspective analysis
of subjective components in decision support tasks.
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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ БАЗ ДАНИХНА ЕТАПІ РЕІНЖИНІРИНГУ
Основою інформаційно-обчислювальної інфраструктури сучасних
територіально розосереджених сучасних об’єктів моніторингу, транспорту, зв’язку тощо є розподілені бази даних (РБД). Вони дозволяють
інтегрувати всі оброблювані дані в єдине ціле і забезпечити до них контрольований доступ для територіально розосереджених користувачів.
Процеси реінжинірингу РБД передбачають розв’язання множини взаємопов’язаних задач, що умовно об’єднуються в етапи концептуального, логічного та фізичного проектування [1]. На основі декомпозиції
проблеми реінжинірингу РБД (як територіально розподіленого
об’єкта) вона розглядається як мета задача ReEng, що складається з
множини завдань, що відносяться до різних ієрархічних рівнів декомпозиції, з їх взаємозв’язками за вихідними даними і результатами
розв’язання [2]:
Re Eng  { Task l }, Task l  { Taskil }, i  1,il , l  1, nl ,
де Taskil – i -та задача l -го рівня декомпозиції; il – кількість задач,
що розв’язуються на l -му рівні; nl – кількість рівнів декомпозиції.
Кожна з задач розглядається як перетворювач вхідних даних Inil у
l

вихідні Outi (результати розв’язання):
Taskil : Inil  Outil i  1,il , l  1, nl .
,
Задачі мікрорівня присвячені розв’язанню питань системного проектування РБД, наприклад: Task1l – визначення оптимальної кількості і
складу інформаційних ресурсів; Task 2l – вибір типу й архітектури РБД;

Task3l – визначення кількості й обсягів запам’ятовуючих пристроїв;
Task4l – розміщення інформаційних ресурсів у базі; Task5l – визначення оптимальної кількості вузлів комп’ютерної мережі.
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Розв’язання задач мікрорівня Task1l , Task 2l і Task3l зазвичай здійснюється в інтерактивному режимі, ґрунтуючись на знаннях і досвіді
проектувальників чи адміністраторів.
Задача розміщення інформаційних ресурсів Task4l полягає в оптимізації їхньої дислокації на множині вузлів комп’ютерної мережі, що визначається множинами її елементів E ,архітектурою R , топологією G
, параметрами B , технологією обробки запитів Z і характеристиками
ресурсів Arr :
Task4l : { Arr,E ,R, A,B,Z ,S* ,K ,Q* ,C* }  { G,sG ,K( sG )}
,
де S* – множина допустимих варіантів побудови РБД; K – множина частинних критеріїв оцінки рішень; Q* , C* – обмеження на показники ефекту та витрат; sG – варіант розміщення інформаційних
ресурсів бази.
Задача Task5l – полягає в уточненні розв’язку, визначеного в задачі

Task4l :
Task5l : { Arr,E ,R,K ,G,sG ,Q* ,C* }  { G,sGo ,K( sGo )}

.
Для розв’язання задачі системного реінжинірингу РБД створюється
комплекс моделей задач Task1l – Task5l з урахуванням їхніх зв’язків за
вхідними і вихідними даними, на основі якого створюється логічна
схема процесу комплексної оптимізації.
Формально структура РБД і її властивості можуть бути подані у вигляді: s  E, R, G  ,  : ( E, R, G )  P( s ), де G  G E ,GR ,G A  – топологія елементів і зв’язків РБД, що визначає її фізичну реалізацію на
комп’ютерній мережі (сукупність топологій вузлів мережі й інформаційних ресурсів (ІР) бази GE , каналів GR і маршрутів передачі інформації G A в РБД ; P( s ) – множина функціональних і вартісних
характеристик РБД зі структурою s .
Обов’язковим етапом розв’язання кожної з задач Task1l – Task5l є оцінка часу доступу до інформаційних ресурсів РБД t( s )  P( s ) . У процесі визначення такої оцінки процес функціонування РБД подається у
вигляді системи масового обслуговування (Q-схеми):
Q  W ,U , H , Z , R, A  ,
де W – вхідний потік запитів; U – потік обслуговувань; H – множина
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внутрішніх параметрів системи; Z – множина станів системи; R – схема
зв’язків елементів системи; A – алгоритм функціонування системи.
На ранніх етапах проектування з цією метою використовуються аналітичні співвідношення. Як оцінки часу доступу доцільно використовувати значення середнього, максимального або середньозваженого
значення. Визначення найкоротших шляхів для пересилання запитів і
відповідей у комп’ютерній мережі, а також множин транзитних вузлів,
трафіку між вузлами може бути здійснено, наприклад,за алгоритмом
Флойда-Уоршелла [3-4].
На завершальних етапах синтезу фізичної структури РБД, коли виникає необхідність визначення більш точних і достовірних оцінок пропонується використовувати імітаційні статистичні моделі. Точність
результатів визначається точністю завдання вхідних даних і кількістю
реалізацій моделювального алгоритму.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ПАРАМЕТРІВ У ВИГЛЯДІ ФУНКЦІЇ
НАЛЕЖНОСТІ МЕТОДОМ НАШАРУВАННЯ
У багатьох практичних ситуаціях особа, яка приймає рішення, змушена діяти в слабкоструктурованих предметних областях. До того ж,
побудова структури переваг у формалізованому вигляді є складною задачею для людини [1]: для експертів у предметних областях складно
будувати метризовані відношення на множині об’єктів. Зокрема, людина не може задавати достовірні вагові коефіцієнти відносної важливості параметрів чи критеріїв, коефіцієнти компетентності експертів,
елементи метризованих матиць попарних порівнянь, побудувати обґрунтовану достовірну функцію належності. Тим часом такі проблеми
регулярно виникають у повсякденному житті і вимагають свого вирішення.
Нехай задано множину альтернатив (об’єктів, варіантів тощо)
ai  A, i  I  1,..., n, кожна з яких характеризується m параметрами
(атрибутами, характеристиками тощо) ai  ai1 ,..., aim , i  I .
Для побудови моделі конкретної задачі нерідко виникає необхідність у визначенні відносної вагомості параметрів та їх впливу на
прийняття рішення – для збільшення визначеності та підвищення структурованості предметної області. Оскільки людина у більшості випадків не спроможна адекватно призначати відносну вагу [1],
перспективним напрямком для вирішення проблеми визначення вагових коефіцієнтів параметрів є непрямі методи.
Відповідно до [1], для розв’язання задачі багатоатрибутного вибору
слід застосовувати додаткові евристики.
Евристика Е1. Вибір виду монотонної функції i a , i  L, a  A,
для переведення значень параметрів альтернатив до безрозмірного
виду здійснюється за формулами, які мають задовольняти таким вимогам:
– враховувати необхідність мінімізації відхилень від оптимальних
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значень по кожному параметру;
– мати загальний початок відліку і однаковий порядок зміни значень
на усій множині альтернатив;
– зберігати відношення переваги на множині альтернатив A , які порівнюються, за сукупністю параметрів, і , таким чином, не змінювати
множину ефективних альтернатив.
Евристика Е2. Найкращою альтернативою при розв’язанні задачі
багатоатрибутного вибору слід вважати таку альтернативу, для якої відхилення від найкращих значень параметрів по кожній оцінці є мінімальними.
Нехай ij  0, i  I , j  J , у тому випадку, коли значення j -го параметра у i -му наборі параметрів має максимальний вплив на якість альтернативи. Значення  i j , i  I , j  J , є близьким до 1 у випадку, коли j
-й параметр у i -му наборі параметрів має мінімальний вплив на якість
альтернативи. Нехай на множині безрозмірних значень параметрів альтернатив експертом задано відношення переваги для двох довільних наборів параметрів
1
2
 1  11 ,..., m1  12 ,..., m2    2 ,  ,    0,1.
iJ

Евристика Е3. Будемо вважати, що з суб’єктивної думки експерта
про перевагу альтернативи a1 над альтернативою a2 , тобто з відношення a1  a2 , a1 , a2  A, випливає справедливість співвідношення
max  j1  j  max  j2  j .
jJ
jJ
(1)
Задачу, що виникає при застосуванні евристики Е3, та адаптивний
алгоритм знаходження інтервалів нормованих вагових коефіцієнтів параметрів описано в роботі [2].
Після задання експертом відношень переваги a1  a2 , a1 , a2  A,
між двома вибраними ним альтернативами визначаються підмножини
індексів параметрів I1 , I 2 : I1  i : i1  i2  , які не заважають досягати співвідношення (1), та I 2



 i :         , які впливають на визна1

i

2

i

чення максимальних значень нев’язок.



m
i  ,i
Здійснюється обчислення величин   min
iI
1
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i m  arg min i1 ,i 2 . Визначаються значення  M  max max i1 ,max i1 ,i 2  ,
iI
1







iI1

iI 2

M
i1 , max i1 ,i 2 .
та індексу i  arg max max
iI
iI
1

2

На основі обчислених значень складається рівняння виду
  m   M , оскільки  iB  1. Звідки значення нижньої границі визначається, як  iH   M /  m . Крім того, складається рівняння
H
im

M



m

m

i  im

1



 i  max i ,i 2  iB , звідки визначається значення верхньої граH
im

ниці кожного параметра  iВ  maxi1 , i2  /  iВ i , а також складаi  im

m

m

ється відповідне рівняння iB i  min i1 ,i 2   iH , звідки визначається
i i
M

M

M

нижня границя кожного параметра iH  min i1 ,i 2  / iB i .
i i
M

M

M

На основі визначених таким чином границь зміни параметрів за допомогою алгоритму нашарувань обчислюються вагові коефіцієнти параметрів у вигляді вагових коефіцієнтів [3].
Визначений на кожному турі експертизи інтервал зміни вагових коефіцієнтів є черговим шаром, який накладається на шари, одержані в
інших експертизах, на які розбивається інтервал [0,1] шляхом визначення точок  iН ,  iВ , i  I . В результаті інтервали з найбільшою кількістю шарів мають найбільші значення функції належності.
Таким чином на основі розроблених автором адаптивних методів
визначення вагових коефіцієнтів, та методу частотності значень запропоновано схему визначення вагових коефіцієнтів параметрів альтернатив шляхом нашарування.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гнатієнко Г.М., Снитюк В.Є. Експертні технології прийняття рішень: Монографія. – К.: ТОВ «Маклаут», 2008. – 444с.
2. Гнатієнко Г.М. Метод адаптивного визначення інтервалів відносної важливості параметрів багатовимірних об’єктів // Вісн. Київ.
ун-ту. Фіз.-мат. науки. – Київ. – 2000. – Вип. 1. – С. 215–221.
3. Гнатієнко Г.М. Визначення вагових коефіцієнтів критеріїв задачі
багатокритеріальної оптимізації у вигляді функцій належності нечіткій множині // Матеріали доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I –
2018). – К. ВПЦ «Київський університет», 2018. – 343 с. С.29-30.
109

Секція 2. Математичне моделювання
економічних і соціальних процесів і систем

УДК 004.9: 519.876
ГУБАРЕНКО М.С.
магістрантка кафедри системотехніки
Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна
БЕЗКОРОВАЙНИЙ В.В.
д.т.н., професор кафедри системотехніки
Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАДАЧІ РЕІНЖИНІРИНГУ ТОПОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ
Проектні рішення, що закладені при створенні електроенергетичних систем (ЕЕС), зі зміною структури та кількості споживачів, обсягів
споживання енергії тощо стають неоптимальними, призводять до значних втрат енергії. При цьому відомо, що найбільші втрати припадають на передачу енергії в розподільних мережах [1]. З метою зниження
втрат здійснюється модернізація мереж електропостачання в рамках
концепцій MicroGrid, Resilient Grid, Strong Grid, Smart Grid [2]. Стрімкі
зміни у сферах економіки і технологій, моральне та фізичне старіння
обладнання з часом приводять до необхідності докорінних змін існуючих систем, які проводяться шляхом їх реінжинірингу. При цьому повинні враховуватись особливості ЕЕС, їх місця в регіональних
комплексах, умови експлуатації та реінжинірингу [3].
Об’єктом дослідження є локальна трирівнева ЕЕС, яка включає електростанцію (ЕС), трансформаторні підстанції (ТП), споживачів, мережу низької напруги, яка з’єднує споживачів і ТП, та підключення ТП
до ЕС (магістралі високої напруги).
Задача реінжинірингу топологічної структури ЕЕС, як територіально розподіленого об’єкта, розглядається в такій постановці [4]. Задані: множина елементів (ЕС, ТП, споживачів) I  { i } , i  1,n ;
існуючий варіант топологічної структури системи a  S (де S – множина допустимих варіантів топологічних структур), що заданий місy   { yi }
цями розташування споживачів I  { i } , i  1,n , вузлів (ТП)
,
i  1,n ( yi – булева змінна, yi  1 , якщо i-й елемент є вузлом; yi  0 –
в іншому випадку), центра (центру відповідає елемент i  1 ), а також
мережею зв’язків (ліній електропередач) між елементами, вузлами і
110

Інформаційні технології
в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

x  { xij } i, j  1,n xij
x  1
,
( – булева змінна, ij
, якщо між еле
x

0
ментами i та j існує безпосередній зв’язок ; ij
– в іншому випа-

центром

дку); витрати на створення або модернізацію вузлів

ci i  1,n
,
і мереж

cij i, j  1,n
,
.

Необхідно визначити найкращий за показником мінімуму наведеo
них витрат варіант топологічної структури ЕЕС s  S , що задається
кількістю вузлів, місцями їхнього розміщення і схемою зв’язків між
елементами, вузлами і центром з урахуванням обмежень на екологічні,
технологічні та інші показники.
З використанням прийнятих позначень множина допустимих рішень задачі задається такими умовами:

S

 x  [ xij ], xij  { 0,1}, i, j  1,n, x11  1;
n
n n
n
  xij  1, j  1,n;   xij  n   xii ;
i 1 j i
i 1
 { s }   j i
 xii  1  xi1  1 i  1,n;

c i, j1,n,
 xii  1  xij  1  ij  arg 1min
i n i j

(1)

c
де ij , i , j  1,n – витрати на лінії електропередачі між елементами
i  та j .

Наведені витрати на існуючий варіант ЕЕС C( a ) складаються з витрат на створення центру CC (a) , вузлів CU (a) , обладнання споживачів
C E (a) , ліній електропередачі між вузлами і центром CUC (a) , елементами і вузлами C EU (a) :
C(a) = CC (a) + CU (a) + CUC (a) + C E (a) + C EU (a) .

(2)
a

S
Бажаною є перебудова існуючої системи
з мінімальними доo
датковими витратами ΔC( a,s ) . Критерій мінімуму додаткових ви-

o
трат K(a, s) = D C( a,s ) ® min
sОS (на основі складових (2) з урахуванням
можливості використання вузлів і ліній існуючої системи a  S ) може
бути поданий у такому вигляді:
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n

K(a, s) = е [(ci + ei )(1 - xiiў ) xii + (d i - gi )xiiўxii ] +
i=1

n

n

+ е е [(cij + eij )(1 - xijў ) xij + (d ij - gij )xijў xij ] ® min ,
sОS

i=1 j=i

(3)
c
де i – витрати на елементи у новому варіанті системи, i  1,n ; ei –
витрати на демонтаж вузлів існуючої системи i  1,n ; xij та xij – елементи матриць суміжності, що відображають зв’язки між елементами,
x  = [xij ]
вузлами та центром в існуючій
і системі після реінжинірингу
x = [xij ] d i
;
– витрати на модернізацію елемента, вузла чи центра для
g
нової системи i  1,n ; i – прибуток від демонтованого обладнання
c e d
g
елементів i  1,n ; ij , ij , ij та ij , i, j  1,n – витрати на лінії, їхній
на демонтаж, модернізацію та прибуток від демонтованих ліній між
елементами i та j ; S  { s } – множина допустимих варіантів топологічних структур ЕЕС (1).
З огляду на комбінаторний характер задачі (1), (3) для її розв’язання
можуть бути використані методи спрямованого перебору варіантів або
евристичні методи [4]. Практичне використання запропонованої моделі за рахунок врахування різнопланових складових (3) дозволить
скорочувати витрати на реінжиніринг ЕЕС.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПОРЯДКУ ПЕРЕМІЩЕННЯ КОНТЕЙНЕРІВ ПІД ЧАС
ОБРОБКИ ПОТЯГІВ НА ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНІЙ СТАНЦІЇ
У сучасному світі важливими є рішення задач з планування маршрутів і завдань обробки вантажів на залізничних перевантажувальних
станціях. У роботах [1-4] сформульовані задача планування роботи перевантажувальної станції (TYSP) і задача про розміщення контейнерів
при обслуговуванні в залізничному терміналі (CPRTOP). Є множина
поїздів з певною кількістю порожніх вантажних платформ і контейнерів і відомим їхнім розташуванням на поїзді. Всі поїзди, які прибувають на перевантажувальну станцію (Рис. 1), повинні бути розподілені
на сервісні слоти [3]. Потяги, які обслуговуються в одному сервісному
слоті, потребують перевантаження контейнерів. При заданих координатах точок розташування контейнерів для переміщення і координатах
вільних платформ в цільових поїздах вирішується задача оптимального розміщення контейнерів [4].

Рис. 1 - Схематичний вигляд перевантажувальної станції
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На підставі отриманих з [3-4] результатів, можна сформулювати задачу про послідовність переміщення контейнерів під час обробки потягів на перевантажувальній станції. Задані: 1. сервісний слот, в якому
визначені розміщення поїздів на шляхах, координати контейнерів і вільних платформ на поїздах і в зоні зберігання; 2. для кожного контейнера, який необхідно перемістити відомі координати платформи, на
яку його необхідно розмістити. Необхідно визначити послідовність переміщення контейнерів козловим краном, що мінімізує витрати на обслуговування всього сервісного слоту.
Для вирішення цієї задачі задамо множину V={v_1, v_2,…,v_n}, де
𝑣𝑖 = (𝑣𝑥𝑖 , 𝑣𝑦𝑖 ) – координати геометричних центрів контейнерів на поїздах-джерелах і в зоні зберігання та вільних платформ на цільових поїздах і в зоні зберігання. Визначимо множину 𝐷 = {𝑑1 , 𝑑2 , … , 𝑑𝑚 }, де
𝑓
𝑑𝑖 = (𝑑𝑖 , 𝑑𝑖𝑡 ) – впорядкована пара елементів з множини 𝑉, для яких передбачено переміщення контейнера з точки з координатами, визначе𝑓
ними в 𝑑𝑖 в точку, визначену в 𝑑𝑖𝑡 .
Задамо змішаний граф 𝐺 = (𝑉, 𝐸), де 𝑉 = {𝑣1 , 𝑣2 , … , 𝑣𝑛 } – множина
вершин, 𝐸 = 𝐷 ∪ 𝐶 – об’єднання множини спрямованих дуг 𝐷 перенесення вантажу з місце на місце) і ненаправлених ребер 𝐶 (пересування
крана без вантажу). Множина ребер 𝐶 будується таким чином, що граф
𝐺1 = (𝑉, 𝐶) є повним неорієнтованим графом. Для графа 𝐺 обчислимо
матрицю довжин ребер ‖с𝑖𝑗 ‖, відстань між вершинами графа розрахо𝑗
𝑗
вується згідно манхеттенської метрики: 𝑐𝑖𝑗 = |𝑣𝑥𝑖 − 𝑣𝑥 | + |𝑣𝑦𝑖 − 𝑣𝑦 |,
𝑖, 𝑗 = {1,2, … , 𝑛}.
Використовуючи опис задачі про кран, наведений в [5], побудуємо
маршрут комівояжера в графі 𝐺, з умовою: якщо з вершини виходять
ребра і дуги, то по ребру можна рухатися лише в тому випадку , якщо
не можна рухатися по дузі. Відповідно до підходу в [5], перетворимо
цю задачу в задачу комівояжера. Для цього визначимо довжини всіх
дуг 𝑑𝑖 мережі рівними нулю і потім кожну пару вершин, пов’язаних
дугою, об’єднаємо в одну вершину. При цьому відстань між об’єднаними вершинами визначається наступним чином. Якщо вершина 𝑣𝑖
отримана об’єднанням вершин 𝑣𝑖1 та 𝑣𝑖2 , вершина 𝑣𝑗 – об’єднанням вершин 𝑣𝑗1 та 𝑣𝑗2 , то 𝑣𝑖𝑗 = min(𝑐𝑖1𝑗1 , 𝑐𝑖1 𝑗2 , 𝑐𝑖2 𝑗1 , 𝑐𝑖2 𝑗2 ).
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Задачу комівояжера з матрицею 𝑐𝑖𝑗 можна вирішити одним з відомих методів, наприклад, з використанням сучасних солверів. Для отримання рішення задачі про кран потрібно повернутися до вихідного
графу 𝐺 і додати в маршрут комівояжера все дуги з множини 𝐷. Маршрут пересування, який був знайдений в результаті рішення задачі про
кран на графі 𝐺, є оптимальним рішенням задачі про послідовність переміщення контейнерів на перевантажувальної станції.
В роботі запропонована оптимізаційна модель задачі про послідовність переміщення контейнерів на перевантажувальній станції для підвищення загальної ефективності роботи станції.
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ПРОБЛЕМИ ГОТОВНОСТІ СЛУХАЧІВ - ІНОЗЕМЦІВ З ВИВЧЕННЯ
МАТЕМАТИКИ У ТЕХНІЧНИХ ЗВО
Першими, хто зустрічає іноземних майбутніх студентів у навчальному процесі, це викладачі підготовчого відділення. На них лягає відповідальність за подолання проблем адаптації слухачів-іноземців не
тільки до навчання, а й до соціалізації в незвичних для них умовах, а
саме зменшення особистісної тривожності за рахунок психологічно та
педагогічно грамотного підходу викладачів до процесу навчання дисциплін, зокрема математики, в технічних ЗВО.
Вступ до ЗВО за кордоном рідної країни для вчорашніх школярів –
це своєрідний крок в невідоме. Оскільки іноземні громадяни в більшості не володіють українською мовою та мають різну підготовку з базових для технічних вишів дисциплін, зокрема математики, для навчання
у ЗВО, їм доводиться починати з підготовчих відділень. Одна із найголовніших проблем адаптації до навчання викликана специфікою самого процесу, а саме тим, що адаптивна ситуація, тобто момент
взаємодії організму та середовища, який характеризується необхідністю адаптуватися, бере свій початок ще у школі рідної країни іноземного абітурієнта і пов’язуєтьс з необхідністю обрання фаху.
Усвідомлення абітурієнтами потреби подальшог навчання з метою
отримання професійних знань, умінь та навичок змушує їх створювати
свій власний «ідеалізований» образ як студента, так і майбутнього фахівця [1].
Оскільки для всіх факультетів технічного ЗВО вища математика є
обов’язковою, розглянемо вирішення проблеми вирівнювання у слухачів-іноземців підготовчого відділення університету знань до шкільної
програми України з математики, що може слугувати прикладом для
формування в них готовності до вивчення інших фундаментальних ди116
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сциплін. Вирішення проблем подолання академічної різниці у математичної підготовки та формування готовності слухачів-іноземців підготовчого відділення до вивчення вищої математики має відбуватись на
основі індивідуального підходу під час навчального процесу.
Перше, що нами враховується у процесі вибору форм, методів і засобів навчання - це можливість розвитку мотивації слухачів-іноземців
до вивчення вищої математики, усвідомлювання її значення для набуття якісних знань з фахових дисциплін. Мотиваційний компонент до
вивчення математики є основним стержнем, з яким пов’язана ліквідація академічної різниці у рівнях математичної підготовки між школами
України та інших країн і успішної сформованості готовності до вивчення курсу вищої математики [2].
Найпоширенішою для навчальних закладів освіти є лекційно-практична форма навчання математики. Кожний студент отримує навчально-методичний супровід у вигляді посібника з лекціями,
методичних рекомендацій для практичних занять та вказівок для самостійної роботи. Під час лекцій слухачам подається, або формується під
час лекції разом з ними, опорний конспект лекцій, невеликий за обсягом, що містить основні питання з теми. Нами слухачам за підготовчий
період навчання до першого курсу університету пропонується скласти
міні довідник з математики, де буде зібрано необхідні основні формули зі шкільної програми Української школи для вивчення курсу вищої математики з урахуванням специфіки майбутньої спеціальності.
Найбільшим попитом користуються опорні конспекти лекцій із супроводом рідною або англійською мовою та візуалізація математичного матеріалу, особливо в перші місяці навчання, коли тільки
починається засвоєння специфічної термінології.
Для контролю набутих знань та умінь для слухачів-іноземців нами
розроблено тести, які слугують ефективним інструментом для організації самостійної роботи слухачів. Кожний викладач університету має
власну сторінку в електронній система JetIQ університету, де можуть
бути розміщені тести для самоперевірки набутих знань та вмінь кожним
студентом, зокрема й слухачем - іноземцем в будь якій час, зручний для
нього. Поступово кафедра вищої математики ВНТУ переходить до здачі
іспитів за допомогою система JetIQ. Отже, для викладачів підготовчого
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відділення виникає проблема підготовки слухачів-іноземців до навичок використання системи JetIQ не тільки для самоконтролю, а й для
здачі контрольних, заліків та іспитів.
Для поточного та модульног контролю засвоєння теоретичних
знань доцільно застосуванн тестів, але ми повністю погоджуємось з І.
А. Сладких, що при складанні тестів мають бути враховані особливості,час і мета їхнього застосування. Тести першої групи – контроль рівня базових знань, отриманих слухачами-іноземцями на батьківщині,
складені на мовах-посередниках або рідних мовах студентів, мають містити питання, що охоплюють основи предметних курсів середньої
освіти. Тести другої групи – контроль знань, умінь і навичок, якими
вони оволоділи за конкретний проміжок часу (модуль). Тести третьої
групи несуть у собі елементи контролю і самоконтролю [3].
Наведемо приклад одного з тестів. Тест: Якщо в кожній точці інтервалу (a; b) , f ( x)  0 , то функція
а) спадає; б) зростає; в) має максимум; г) має мінімум.
Тести з математики автоматизують засвоєння студентами - іноземцями певних тем, спонукають до активізації пізнавальної діяльності з
метою отримання кращих результатів навчання.
Отже, наведений приклад вирівнювання знань математики до рівня
шкільної програми України у процесі підготовки слухачів-іноземців до
навчання в технічному ЗВО забезпечує сприятливі умови для розвитку
в них мотивації до вивчення фундаментальних дисципліни,а індивідуальний підхід сприяє адаптації в іншому соціальному середовищі.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Петрук В.А., Дубова Н.Б., Клєопа І.А. Подолання проблем готовності іноземних студентів до навчання у технічних ЗВО. Освітні
інновації: філософія, психологія, педагогіка. Ч. 2. 2018. С. 50-54.
2. Грицик Т. А. Психолого-педагогічні особливості навчання вищої
математики студентів-іноземців. Педагогічні науки: теорія, історія,
інноваційні технології. 2014. № 5. С.235-245
3. Сладких І. А. Психолого-педагогічні аспекти формування готовності студентів-іноземців груп довузівської підготовки до навчання у
технічних університетах . Наука і освіта: педагогіка 2011. № 6. С.
220–222.
118

Інформаційні технології
в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

УДК 004.8
КОЦЮБІВСЬКА К. І.
к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук,
Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна

ІНТЕРПОЛЯЦІЙНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ З
ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Математична задача апроксимації невідомої функції за наявною вибіркою потенційно зашумлених спостережень виникає при вирішенні
великої кількості практичних задач – прогнозування часових рядів,
класифікація зображень, розпізнавання мови – усі ці задачі в тому чи
іншому вигляді зводяться до задачі апроксимації.
Головними показниками визначення оптимальної конфігурації нейронної мережі є якість апроксимації та час навчання затрачений на досягнення потрібного результату. Перевірка якості апроксимації під час
навчання відбувається за допомогою контрольної вибірки, яка резервується з навчальної вибірки та не приймає участь у навчанні нейронної мережі. Після кожного етапу навчання на вхід НМ подавалася
контрольна вибірка, і якщо помилка навчання та помилка результатів
реалізації контрольної вибірки зменшуються, то вважалося, що навчання йде в потрібному напрямку (адже не має підстав для протилежного висновку). Якщо ж похибка навчання зменшувалася, а похибка
реалізації контрольної вибірки залишалася незмінною або зростала, то
приймалася гіпотеза про запам’ятовування нейронною мережею навчальної вибірки (результатом є більше значення середньоквадратичної
похибки у порівнянні з похибкою навчання). На якість апроксимації
впливає кількість регульованих елементів введених у нейронну мережу. До цих елементів відносяться вагові коефіцієнти нейронних
зв’язків та зміщення нейронів. Якщо кількість зв’язків не достатня, то
нейронна мережа не здатна апроксимувати характеристику з заданою
точністю. Збільшення ж вільних зв’язків може призвести до ефекту перенавчання нейронної мережі, коли запам’ятовуються виключно дані
навчальної вибірки, а в проміжних точках значення, надані нейронною
мережею, практично непередбачувані [1].
Комп’ютерне моделювання знайшло широке використання, а відповідне програмне забезпечення дозволяє пришвидшити процес моделювання та допомогти при обробці експериментальних даних. Одним із
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нових методів обробки та апроксимації експериментальних даних є
штучні нейронні мережі, які, за умови правильно складення та відповідного навчання, дають високу якість апроксимації та дозволяють
отримати результат за декілька секунд. Це дає можливість отримати
необхідні данні в будь-який момент часу, та за будь-яких умов. Треба
лише один раз створити мережу і надалі її використовувати. Такий спосіб вигідно використовувати наприклад, при проведенні експериментальних досліджень, нам достатньо провести один раз експеримент,
створити мережу, та навчити її, і можемо апроксимувати результати
при інших умовах проведення експерименту. Використання штучних
нейронних мереж при моделюванні є дуже гнучким і може бути застосоване у різних сферах життя: від розробки нових видів матеріалів, до
розробки нових деталей [2].
Створення моделі шляхом навчання за допомогою комп’ютера передбачає постійну зміну вхідних даних таким чином, щоб класифікація
набула більш високого рівня після кожного кроку. Навчання може
бути реалізовано різними алгоритмами: навчання з учителем – відомі
вихідні результати нейронної мережі та навчання без вчителя – нейронна мережа опрацьовує тільки вхідні дані та самостійно формує вихідні результати. При кожному з типів навчання відбувається
знаходження подібностей. При навчанні з учителем відбувається корекція вагових коефіцієнтів, після кожної ітерації вчитель порівнює відповідь мережі та яку повинні були отримати та корегує їх з метою
зменшення різниці між відповіддю мережі та відповіддю експерименту (ця помилка називається помилкою навчання). Корекція вагових
коефіцієнтів відбувається за формулою аналогічною для корекції вихідного шару. Результати автоматично записуються через однакові проміжки часу.
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ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ КОМАНДИ В ГРІ «ЩО? ДЕ?
КОЛИ?» ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
Вже понад 20 років під егідою Ліги українських клубів [1] проводяться чемпіонати по грі «Що? Де? Коли?», у тому числі – так звані
синхронні турніри, коли команди різних міст відповідають на одні питання [2]. Команди Краматорська мають можливість участі в цьому
турнірі на базі ДДМА, організатором «площадки» є Клуб інтелектуальних ігор [3]. Крім того, з 2017 року по такій же формі для тих же
команд-учасниць організуються й проводяться міські турніри.
Команда формується за правилами [4] і повинна мати в складі не
більше 6 осіб на кожну гру. При внесенні змін до складу існуючої команди необхідно розуміти, як ці зміни можуть вплинути на результат
її гри. Оскільки питання в грі припускають не «пряме знання», а застосування інтелектуальних здатностей гравця, критерій відбору за рівнем ерудиції не є ефективним. Крім того, правильна відповідь на ряд
питань може бути знайдена тільки під час обговорення всіма учасниками. Очевидно, що для аналізу впливу змін у складі команди на результат доцільно використати сучасні математичні й інтелектуальні
методи, у тому числі – метод штучних нейронних мереж [5].
В наявності є дані про результати участі команди ДДМА «Інтелектуальні рішення» в етапах синхронних турнірів ЛУК (СТ) з 2011 року
й міських турнірів (ГТ) з 2017 року. Всі турніри проходили за єдиними
правилами, і на кожному було задано рівно 45 питань. Основна інформація з кожного змагання містить: результат команди (кількість правильних відповідей); результат лідера (краще кількість правильних
відповідей на «площадці»); середній результат (середнє арифметичне
правильних відповідей на «площадці»).
Також є дані про гравців – учасників кожного етапу. Очевидно, що
використання абсолютних показників не може адекватно відображати
ситуацію, оскільки на кожному турнірі була різна кількість команд різного рівня підготовки, до того ж всі етапи готували різні редактори.
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Бондарев

Другие

11
14
12
16
24
17
30
19
28
19
25
29
20
22
22
20
15
23
16
20
28
13
21
24
18
22

Балаболко

7,67
8,38
8,11
11,13
16,4
12,67
19,67
9,44
17,3
10,44
14,78
21
10,78
15,56
15,43
14,86
11,6
14,6
7
11
20,4
6,43
15,1
14,6
10,3
12,4

Коваленко

10
12
11
14
18
17
21
9
17
15
17
29
20
21
16
17
13
21
11
20
28
6
18
19
18
19

Капелещук

ДГМА
ДГМА
ДГМА
ДГМА
Фиеста
ДГМА
Фиеста
ДГМА
Фиеста
ДГМА
Фиеста
Фиеста
Фиеста
ДКиТ
ДГМА
ДКиТ
ДГМА
ДГМА
ДГМА
Фиеста
Фиеста
ДКиТ
ДКиТ
ДКиТ
ДГМА
ДКиТ

Мы к
лидеру

Сухонос

3СТ1516
1СТ1617
2СТ1617
3СТ1617
1ГТ1718
1СТ1718
2ГТ1718
2СТ1718
3ГТ1718
3СТ1718
4ГТ1718
5ГТ1718
1ГТ1819
2ГТ1819
1СТ1819
3ГТ1819
2СТ1819
4ГТ1819
3СТ1819
5ГТ1819
6ГТ1819
7ГТ1819
1ГТ1920
2ГТ1920
1СТ1920
3ГТ1920

Мы к
среднему

Баган

09.04.2016
05.11.2016
21.01.2017
18.03.2017
04.11.2017
18.11.2017
16.12.2017
27.01.2018
10.02.2018
10.03.2018
31.03.2018
02.06.2018
29.09.2018
03.11.2018
17.11.2018
15.12.2018
19.01.2019
09.02.2019
09.03.2019
30.03.2019
27.04.2019
15.06.2019
28.09.2019
26.10.2019
16.11.2019
14.12.2019

Наши
Среднее Лидер
баллы

Ляшенко

Место

Ивченкова

Турнир

Шишкин

Дата

Мельников

Для розрахунку будемо використати показники: відношення результату команди до середнього результату; відношення результату команди до результату переможця. У такий спосіб буде також
враховуватися рівень учасників кожного турніру й рівень складності
пакета питань. Задачу прогнозування можна сформулювати в такий
спосіб: за наявним даними про гравців команди на конкретну гру спрогнозувати відносний результат команди на цій грі.
На рис. 1 представлені оброблені дані: пропонується не розглядати
гравців, які вже не беруть участь в іграх (перенесені в графу «Інші»), є
місце проведення конкретної гри, а участь гравців фіксується у вигляді
«частки» внеску в результат команди. Сума «часток» всіх гравців повинна дорівнювати одиниці.
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Рис. 1. Оброблені дані про результати команди

Рис. 2. Граф нейронної мережі MLP-11-5-2
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Задачу вирішуємо методом штучних нейронних мереж. Як модель
нейронної мережі вибираємо двошаровий персептрон. Оцінку оптимальної кількості нейронів у схованому шарі проведемо, використовуючи відому нерівність [6]. Величину схованого шару приймемо рівним
5 нейронам. Тип активаційної функції – сигмоида. Навчання мережі
проводиться методом зворотного поширення помилок. Архітектура
використовуваної нейронної мережі представлена на рис. 2. Розрахунок був проведений у середовищі Deductor Studio, результати описані
в [7].
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ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ
ПРИБЛИЗНОГО ЗНАХОДЖЕННЯ ДАЛЬНОСТІ ПОЛЬОТУ ЯДРА З
УРАХУВАННЯМ ПАРАМЕТРІВ СПОРТСМЕНІВ ТА ДОДАТКОВИХ
ФАКТОРІВ
У фізичній культурі та спорті штучні нейронні мережі використаються для аналізу й прогнозування показників фізичної підготовленості спортсменів, а також результатів спортивних змагань.
Ефективність використання нейронних мереж забезпечується можливістю моделювання фізіологічних процесів в організмі людини, що мають нелінійний характер, а також здатністю нейронних мереж до
самонавчання [1-2].
В [3] наводяться дані про характеристики восьми спортсменів (вік,
зріст, маса тіла, метод метання), а також їхні спортивні результати (початкова швидкість польоту ядра, кут метання, висота відриву від руки
й відстань польоту). Було сформульовано дві задачі прогнозування: за
наявними даними про вік, зріст, масу тіла атлета, а також характеристиках польоту ядра визначити дальність цього польоту; за наявним даними про вік, зріст, масу тіла атлета, а також дальності польоту ядра
визначити оптимальне сполучення характеристиках польоту – початкової швидкості, куті й висоті відриву.
Ці задачі були вирішені методами штучних нейронних мереж в [45], однак там не було враховано, що, по-перше, крім перерахованих
факторів, є також «довжина стрибка» й «дистанція ніг у позиції відштовхування», а по-друге, у чоловіків і жінок відрізняються не тільки
показники, але й перелік факторів. Крім того, при використанні іншої
техніки метання («Rotational – поворот»), замість «Length of glide [m]»
з’являється «Length in flight phase [m]», а замість «Foot distance in power
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position [m]» – «Length of spatial relocation in power position [m]».
Виділимо п’ять завдань, кожне з яких за наявними даними про вік,
зріст, масу тіла атлета та іншими характеристиками повинно визначити дальність польоту ядра, однак перелік характеристик у кожному
випадку буде різним.
Розглядаються всі чоловіки з характеристиками «Швидкість-кутвисота» і без розподілу на використовувану техніку метання (фактично
модель із [4-5]).
Розглядаються всі чоловіки з характеристиками «Швидкість-кутвисота» і без розподілу на використовувану техніку метання, але з додаванням нових параметрів пройденої ядром відстані розгону спортсменом.
Розглядаються всі жінки без розподілу на використовувану техніку
метання з характеристиками пройденої ядром відстані.
Розглядаються чоловіки з технікою метання «Glide» з характеристиками «Швидкість-кут-висота» і параметрами пройденої ядром відстані.
Розглядаються чоловіки й жінки з технікою метання «Glide» з характеристиками пройденої ядром відстані.
Кожне завдання було вирішено методами з [5], приклад наведено на
рис. 1.

Рис. 1. Граф і діаграма розсіювання нейронної мережі MLP-8-3-1 (№2)

Середні точності (середні помилки – відхилення) усіх розрахунків
зведені в табл. 1.
Було зроблено висновок, що моделі, які враховують усі характеристики штовхання ядра (№2 й №3), показують небагато більше високу
точність розрахунків, ніж модель, заснована тільки на характеристиках
«Швидкість-кут-висота» (№1). Водночас закономірності, що визначають дальність кидка в чоловіків і жінок, різні, що доводить модель №5.
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Значна величина помилки в моделі №4 пояснюється малим числом
прикладів для навчання мережі.
Таблиця 1.
Точність кожного розрахунку

Задача Стать

Техніка

Чол.
Чол.
Жін.
Чол.
Усі

Будь-яка
Будь-яка
Будь-яка
Glide
Glide

1
2
3
4
5

Середня
Середня
точність [м] точність [%]
0,004632
0,0216%
0,003464
0,0163%
0,003627
0,0192%
0,375513
1,7144%
0,682436
3,3280%
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РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ЖИТЕЛІВ В ГОРОДИЩАХ АРХЕОЛОГІЧНИХ
КУЛЬТУР ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
При вивченні різноманітних археологічних культур археологам зустрічаються протоміста, які розкопати повністю майже неможливо через їх великі розміри. Одним із питань, які постають перед вченими, є
розрахунок приблизної кількості мешканців у такому протомісті. Тому
було поставлено завдання розробки додатку, який би був здатен розраховувати цей параметр.
Розрахунок відбуватиметься за такою формулою:
A=A0+A1+A2+A3+A4,
(1)
де:
, або
S – площа, яку займає протомісто;
P – щільність забудови у конкретній зоні;
R – кількість будівель у місті;
V – вірогідність того що вибрана навмання будівля була жилою;
К – приблизна кількість мешканців у одній будівлі.
Візьмемо знімок найбільшого трипільського протоміста Тальянки
(Черкаська область). Його можна візуально розділити на декілька зон
(за щільністю забудови) – рис. 1 [3]. Поділення на зони у даному випадку необхідне, тому що протомісто забудовано не рівномірно (у випадку рівномірності забудови до поділу на зони можна не звертатись).
Також спираючись на відомі дані, розрахуємо щільність забудови на
втрачених ділянках, враховуючи той факт, що трипільці завжди обносили свої поселення стінами з будівель.
Площа зон та щільність задані приблизно (таблиця 1). Археологи
127

Секція 2. Математичне моделювання
економічних і соціальних процесів і систем

називають площу Тальянок близько 450 га, але за нашими розрахунками маємо тільки 350 га, останні 100 га займали оборонні рви та невеликі поселення навколо основного, які відсутні на цьому знімку.
Вірогідність визначається археологами при розкопках в середньому, за
даними археологів, вона складає 75% [1]. Приблизна кількість мешканців в одній будівлі також визначається археологами за кількістю жилої площі, приблизно 7 чоловік, за даними більшості археологів [1, с
126-128].

Рис. 1. Оброблений знімок трипільського протоміста Тальянки
Таблиця 1.
Пояснення до знімку протоміста Тальянки
№ зони Колір на схемі Площа зони Щільність забу- Вірогідність
дови (P)
Зелений
75 га
0 будівель/га
Жовтий
40 га
4 будівель/га
Фіолетовий
180 га
9 будівель/га
Червоний
55 га.
12 будівель/га

Оскільки дізнатися точну кількість людей, які мешкають в одній будівлі, неможливо, то до програми вносяться мінімальне, максимальне
та середнє значення цього параметру.
Інтерфейс додатку зображений на рис. 2. У лівому кутку вікна знаходяться поля для вводу даних, якщо розрахунок відбувається не по
зонах або не вся територія протоміста розбита на зони. Нижче знаходяться поля для вводу інформації по зонах. У верхньому правому кутку
вводиться інформація о кількості людей в одному помешканні. У лі128
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вому нижчому кутку знаходяться поля для виводу: кількості мешканців в протомісті (максимальне, середнє, мінімальне).
Після розрахунку отримали наступні значення: кількість будівель –
2440, з них призначених для помешкання – 1830, середня кількість мешканців – 12810, мінімальна – 9150, максимальна – 18300.
Аналізувати отримані дані досить складно, але з доступних джерел
мені відомо, що у протомісті Майданецьке (Черкаська область) археологи нарахували, за знімком, 1575 будівель (усього близько 2000, на
знімку відображені тільки руїни (будівлі) які збереглися, яка їх кількість була у часи існування протоміста, можна тільки здогадуватись),
а у Тальянках ненабагато більше [1, с 126-128; 2]. Ми отримали 2440,
але наш алгоритм рахує й зруйновані будівлі, тому дійсно не набагато
більше на 440 одиниць.

Рис. 2. Інтерфейс додатку

Цей додаток може допомогти археологам прорахувати приблизну
кількість мешканців у тому чи іншому стародавньому протомісті, маючи лише план розкопок, або знімок аеромагнітної зйомки.
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ
СТАНУ ХАТНІХ ТВАРИН
У сьогоднішньому світі ветеринарія та її розвиток є досить актуальною темою. Насамперед це пов’язано з тим, що все більше людей
охоче заводить хатніх тварин. Але разом з кількістю тварин зростає й
потреба в догляді за ними та кваліфікованій медичній допомозі за потреби. Для того, щоб своєчасно виявити потребу у такій допомозі власник повинен вчасно помітити наявні у тварини проблеми зі здоров’ям.
Існує безліч інформації та рекомендацій щодо підтримання гарного
стану тварини, але спостерігається відсутність комп’ютерної підтримки, що дозволила б зробити процес визначення стану хатньої тварини
простішим та оперативнішим, а також дозволила б вказувати на необхідність надання їй допомоги.
На ринку інформаційних технологій представлено досить малу кількість програмних продуктів, спрямованих на використання у ветеринарній практиці та виконання оцінки фізичного стану хатніх тварин.
Тому для звичайних користувачів є доцільним розробити систему, що
спрощувала б цей процес та робила його доступним для будь-якого користувача.
Для автоматизації оцінювання стану хатніх тварин пропонується застосовувати системи розпізнавання образів. Для реалізації такої системи доцільно використати нейромережеві технології, а саме мережу
Хопфілда .
Нейронна мережа Хопфілда – це мережа із симетричною матрицею
зв'язків. У процесі роботи динаміка таких мереж сходиться до одного
з положень рівноваги. Ці положення рівноваги визначаються заздалегідь в процесі навчання, вони є локальними мінімумами функціоналу.
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Така мережа може бути використана як автоасоціативна пам'ять, як
фільтр, а також для вирішення деяких завдань оптимізації. На відміну
від багатьох нейронних мереж, що працюють до отримання відповіді
через певну кількість тактів, мережі Хопфілда працюють до досягнення рівноваги, коли наступний стан мережі в точності дорівнює попередньому: початковий стан є вхідним образом, а при рівновазі
отримують вихідний образ.
Завдання асоціативної пам'яті, яке вирішується за допомогою даної
мережі, зазвичай виглядає наступним чином: є певний набір двійкових
сигналів, які вважаються еталонними. Мережа повинна вміти з довільного вхідного сигналу виділити той еталонний зразок, який найбільш
схожий на поданий сигнал, або ж видати повідомлення про те, що поданий сигнал ні з чим не асоціюється [1].
Нейронна мережа Хопфілда влаштована так, що її відгук на успішну
реєстрацію m еталонних «образів» складають самі образи, а якщо образ
трохи змінити і подати на вхід, він буде відновлений і у вигляді відгуку
буде отримано оригінальний образ. Таким чином, мережа Хопфілда
здійснює корекцію помилок і перешкод.
Мережа Хопфілда одношарова і складається з N штучних нейронів.
Кожен нейрон системи може приймати на вхід та вихід один з двох
станів [2]
Архітектура нейронної мережі Хопфілда виглядає наступним чином:

Рис. 1 Архітектура нейронної мережі Хопфілда
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Стислий опис алгоритму Хопфілда:
1. На вхід мережі подається вектор x та вважається що 𝑦 (0) =x , k=0.
2. Розраховується новий стан нейронів за формулою (1):
(𝒌+𝟏)
(𝒌)
𝒔𝒊
= ∑𝒋 𝒒 𝒚𝒋
(1)
𝒊𝒋

та нові значення (функції активації) за формулою (2):
(𝒌+𝟏)
(𝒌+𝟏)
𝒚𝒊
= 𝒔𝒈𝒏(𝒔𝒊
)
(2)
де sgn(t) – сигнум-функція.
3. Перевіряється умова стабілізації аксонів: якщо аксони стабілізувались (тобто 𝑦 (𝑘+1) = 𝑦 𝑘 ), то алгоритм закінчує роботу, в іншому випадку – перехід до другого пункту.
У мережі Хопфілда матриця зв'язків є симетричною (𝜔𝑖𝑗 = 𝜔𝑗𝑖 ), а
діагональні елементи матриці дорівнюють нулю (𝜔𝑖𝑖 = 0), що виключає ефект впливу нейрона на самого себе і є необхідним для мережі
Хопфілда, але не достатньою умовою стійкості в процесі роботи мережі. Достатнім є асинхронний режим роботи мережі. Подібні властивості визначають тісний зв'язок з реальними фізичними речовинами.
Загалом, після навчання така мережа стає здатною "розпізнавати"
вхідні сигнали - тобто, визначати, до якого з відомих зразків вони відносяться, що дозволяє використати цю мережу для створення системи
розпізнавання образів [3]
Таким чином, використання нейронної мережі Хопфілда дає змогу
поліпшити та автоматизувати процес розпізнавання образів. Алгоритм
мережі Хопфілда має ряд переваг над іншими мережами, зокрема простота та циклічний принцип функціонування, а також жорсткі порогові
функції нейронів. Виходячи з цього, мережа Хопфілда добре підійде
для використання у системі розпізнавання образів з метою оцінювання
стану хатніх тварин.
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЧАСОВИХ РЯДІВ
В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ ДАНИХ
Вибір достовірних та якісних даних для побудови часових рядів є
важливим, але комплексним процесом, який передбачає аналіз різних
часових рядів з різних джерел даних. Якщо за певний проміжок часу в
часовому ряді відсутні дані, потрібно заповнити прогалини для коректної роботи моделі. Зазвичай це робиться за допомогою моделі лінійної інтерполяції або моделі випадкових чисел. Пропонуємо розглянути
дані моделі детальніше.
Інтерполяція – це спосіб знаходження проміжних значень величини
за наявним дискретним набором відомих значень. Лінійна інтерполяція – простіший та найпоширеніший вид інтерполяції. Вона полягає в
тому, що задані точки з координатами xi, yi при i=0, 1, 2, ... n з’єднуються прямими відрізками, а функцію y(x) можна наближено представити у вигляді ломаної. Однак рівняння кожного відрізку ломаної
можуть бути різними. Оскільки є n інтервалів (xi-1, xi), то для кожного
з них в якості рівняння інтерполяційного многочлена використовується рівняння прямої (1)-(2), що проходить через дві точки: для i-го
інтервалу можна написати рівняння прямої, що проходить через точки
(xi-1, yi-1) та (xi, yi):
𝑦 −𝑦
𝑦 =  𝑦𝑖−1 + 𝑥𝑖 −𝑥 𝑖−1 ∙ (𝑥 − 𝑥𝑖−1 )
(1)
𝑖

𝑖−1

𝑥 ∈ (𝑥𝑖−1 ; 𝑥𝑖 )
(2)
Отже, при використанні методу лінійної інтерполяції спочатку потрібно визначити інтервал, в який потрапляє значення аргументу x (формула 2), а потім підставити його в формулу (1) і знайти наближене
значення функції в цій точці [1,c. 2-3].
Моделювання випадкових чисел у системах є однією з найголовніших, базових задач математичного моделювання. Моделювання будьякої системи або процесу, що містять випадкові компоненти, передбачає використання методу генерування чисел, які в певному сенсі є випадковими. Моделювання будь-якої системи або процесу, що містять
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випадкові компоненти, передбачає використання методу генерування
чисел, які в певному сенсі є випадковими.
Для моделювання випадкової величини потрібно знати закон її розподілу. Для перетворення послідовності випадкових чисел, що є реалізаціями випадкової величини з рівномірним законом розподілу в
інтервалі (0; 1), у послідовність випадкових чисел, що є реалізаціями
випадкової величини із заданою інтегральною функцією розподілу
F(x), треба із сукупності випадкових чисел з рівномірним законом розподілу. Згадану послідовність випадкових чисел з рівномірним законом розподілу можна отримати трьома способами: використанням
таблиць випадкових чисел; застосуванням генераторів випадкових чисел; методом псевдовипадкових чисел. Для низки законів розподілу
розраховано аналітичний розв’язок рівняння, результат якого наведено
в таблиці 1 [2, c. 80-81].
Табл.1
Закони розподілу
випадкової величини

Щільність розподілу

Формули для
моделювання
випадкових величин
1
ln  i


Експоненційний

f ( x )   e  x

xi  

Вейбула

 x a
a x a 1
f ( x)    exp    
ba
 b 

xi   b(ln i )1 / a

Гама-розподіл

f ( x) 

Нормальний

f ( x) 

 x 1
e x
()
1
 2

e

( x  m)2
22

xi  

1 
 ln(1   ij )
 j 1

 12

xi  m     ij  6 
 j 1


Перевагою методу лінійної інтерполяції є те, що вона дозволяє знизити волатильність, і як наслідок потенційно зменшує ступінь ризику.
Перевагою моделі випадкових чисел при нормальному розподілі є те,
що вона дозволяє заповнити відсутні дані, не впливаючи при цьому на
волатильність, а тому не спотворює інформацію щодо ступеня ризику.
Хоча обидва методи є неточними та дозволяють зробити лише приблизну оцінку, вважається, що модель випадкових чисел потенційно є
менш неточною, ніж модель лінійної інтерполяції.
Існує й інший випадок, коли історичні дані відсутні для певного фінансового інструменту через те, що фінансовий інструмент тільки
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з’явився на ринку. У такому випадку часовий ряд складається з двох
наступних складових:
1) часовий інтервал, коли фінансовий інструмент і для нього є ринкові дані. Іншими словами, завжди де можливо обирати власні ринкові
котирування за фінансовим інструментом на максимально можливий
термін;
2) на більш ранніх часових періодах дані апроксимуються на основі
подібних інструментів. Наприклад, для акцій це можуть бути фінансові
або галузеві індекси; для облігацій – ціна на схожі за емітентом, терміном та валютою облігації; для процентних свопів – ринкові процентні
ставки у відповідній валюті.
Варто зазначити, що даний підхід слід використовувати з обережністю, оскільки в момент переходу між складовими можуть бути різкий
перепад значень, що призводить до виникнення шоку, який фактично
є мінливим. Однак він матиме вплив при розрахунку сценаріїв стрестестування та може призвести до небажаних та хибних результатів.
Тому наша рекомендація ретельно перевіряти часові ряди та проводити обов’язкову очистку даних від помилкових значень.
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЦІНИ АКЦІЙ В МОДЕЛІ ХЕСТОНА
При дослідженні стохастичних моделей доцільним є використання
методів статистичного моделювання для побудови реалiзацiй випадкових величин i випадкових процесів. При використанні сучасних обчислювальних та інформаційних технологій можна будувати
обчислювальні експерименти для дослiдження поведiнки необхiдних
процесiв, як окремих реалiзацiй, так i в середньому. В роботі продовжуються дослідження [1-2].
Мета роботи – дослідження динаміки цін акцій, що описується стохастичними диференціальними рівняннями.
Класична модель Блека-Шоулза має вигляд
dS (t )  S (t )dt   S (t )dW (t ),
де  - очікувана дохідність,  - волатильність, W (t ) - стандартний
Вінерівський процес, S (t ) - ціна акцій.
Щоб врахувати зміни волатильності з плином часу модель БлекаШоулза була узагальнена. Один з варіантів – це модель волатильності
Хестона
dS (t )  S (t )dt   (t ) S (t )dW1 (t ), S (0)  S 0 ,
d (t )  k    (t ) dt    (t ) dW2 (t ),  (0)   0 ,

(1)
де  , k ,  ,  - деякі константи,  (t ) - волатильність, W1 (t ),W2 (t ) - стандартні Вінерівські процеси, S (t ) - ціна акцій.
При k  0,   0 модель Хестона (1) співпадає з моделлю Блека-Шоулза. В моделі Хестона можна розглядати ситуацію, коли Вінерівські
процеси W1 (t ) та W2 (t ) незалежні. Якщо Вінерівські процеси з коефіцієнтом кореляції    1,1 , то процес W2 (t ) можна зобразити у вигляді W2 (t )  W1 (t )  1   2 W3 (t ) , де W1 (t ) та W3 (t ) незалежні
Вінерівські процеси.
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Методи моделювання Вінерівського процесу із заданими точністю і
надійністю досліджувались в роботі [3].
При моделюванні система стохастичних диференціальних рівнянь
записується у вигляді системи різницевих рівнянь
S (t  t )  S (t )  S (t )t   (t ) S (t )W1 (t  t )  W1 (t ) 
(3)
 (t  t )   (t )  k    (t ) t    (t ) W2 (t  t )  W2 (t )  (3)
Алгоритм моделювання.
Моделюємо початкові значення  0 та S 0 .
Для заданих точності   0 і надійності 0    1 знаходимо кількість доданків M у зображенні
M sin it 
W(t, M) = tη0 + 2 
ηi
iπ
i=1
.

Моделюємо послідовності випадкових величин  i iM0 з нормальним розподілом  (0,1) .
Для заданого кроку t моделюємо обчислюємо значення ціни за формулою (2), за формулою (3) обчислюємо значення волатильності.
Крок 4 повторюємо необхідне число разів.
Представлена модель дозволяє проводити розрахунки для одного
пакету акцій. Але її можна використовувати і для оцінки портфелю акцій. В подальшому дослідження будуть присвячені моделі, коли ціни
акцій можуть мати стрибки в короткі проміжки часу.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОНТОЛОГІЙ В СЕМАНТИЧНОМУ
ПАВУТИННІ
В наш час онтології широко використовуються в освіті, різного роду
дослідженнях і інформаційних технологіях. Онтології застосовуються
при створенні семантичної павутини, систем штучного інтелекту, а також прикладних інформаційних систем.
Серед мов опису онтологій слід виділити:
OWL (Web Ontology Language) – мова опису онтологій для семантичної мережі, заснована на мовах OIL і DAML + OIL, які базуються
на RDF і RDFS:
OIL – онтологічний шар (рівень) логічного висновку або онтологічна мова обміну;
DAML – мова розмітки агента DARPA3;
RDF – середовище опису ресурсу;
RDFS – схема RDF;
RIF – формат обміну правилами;
KIF – формат обміну знаннями;
CL – загальна логіка, що представляє собою основу для сімейства
логічних мов і призначена для обміну і передачі знань в комп’ютерних
системах. Є наступницею KIF і носить статус міжнародного стандарту
(ISO/IEC 24707: 2007 «Information technology – Common Logic (CL):
framework for family of logic-based languages»).
В рамках створення семантичної павутини W3C4 активно просуває
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онтологічні мови і специфікації, представлені на рис.1.
Згідно з концепцією Всесвітньої павутини кожен ресурс повинен
мати ідентифікатор ресурсу: уніфікований (Uniform Resource Identifier,
URI) або інтернаціоналізований (Internationalized Resource Identifier,
IRI). Семантична павутина – Semantic Web – надбудова над Всесвітньою павутиною, призначена для підвищення ефективності машинної
обробки інформації, що розміщена в Інтернет. У термінах семантичної
павутини під ресурсом розуміється реальна/абстрактна сутність, включаючи інформаційні об’єкти (сайт, файл та т. і.).

Рис.1. Шари семантичної павутини

У загальному вигляді онтологія є набором елементів 4 типів:
поняття (класи) – концептуальні сутності;
екземпляри (індивіди) – конкретні представники понять;
відносини (предикати) – зв’язки між поняттями чи екземплярами та
властивості сутності;
аксіоми – твердження, що зв’язують поняття, екземпляри і відносини.
Для онтологічного опису та обміну знаннями у вигляді RDF, RDFS
і OWL можуть використовуватися специфікації (нотації):
адаптовані: XML – розширювана мова розмітки; JSON-LD –
об’єктна нотація JavaScript для зв’язування даних;
спеціалізовані: N-Triples – RDF-трійки; Turtle – коротка мова RDFтрійок, розширення N-Triples; TriG – розширення Turtle; N-Quads –
RDF-четвірки, доповнення до N-Triples.
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Процедурна обробка (додавання, видалення, висновок) знань, що
містяться в онтології, виконується за допомогою різних діалектів RIF
(продукції, фрейми, логіка предикатів 1-го порядку, немонотонна Fлогіка). Декларативна обробка знань у стилі SQL-запитів до баз даних
здійснюється за допомогою SPARQL (Protocol and RDF Query
Language – протокол і мова запитів до знань, що представлені в форматі RDF).
Кожна сутність (ресурс), що описується в онтології, повинна мати
унікальний ідентифікатор. Для цього використовуються URI або IRI.
Відмінність IRI полягає в можливості використання національних алфавітів при вказуванні імені ресурсу за рахунок підтримки Unicode.
У загальному випадку структура URI (IRI) виглядає так:
URI = [схема «:»] [«//»] ієрархічна-частина [«?» запит] [«#» фрагмент]
Схема вказує на мережевий протокол (http, ftp, file, mailto) або розділ (простір імен) онтології (xml, rdf, rdfs, owl). Ієрархічна частина містить шлях до ресурсу у вигляді мережевої адреси чи ідентифікатора
ресурсу в заданому просторі імен. При онтологічному представлені
знань зазвичай вказує на розміщення файлу з онтологією або ключове
слово онтологічної специфікації (Class, Thing). Запит містить дані, що
представлені в неієрархічній формі, які разом із даними в ієрархічній
частині використовуються для ідентифікації ресурсу. В онтологіях зазвичай не використовується.
Фрагмент дозволяє здійснювати непряму ідентифікацію ресурсу.
Спільно зі схемою і ієрархічною частиною представляє повний ідентифікатор сутності (наприклад, поняття чи його екземпляра в конкретній
онтології). Приклад повного ідентифікатора поняття (класу) Food в
прикладній онтології pizza.owl
http://www.coode.org/ontologies/pizza/pizza.owl#Food
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МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ОБ’ЄКТІВ
Моделювання транспортних об’єктів може ґрунтуватися на різних
моделях, вибір яких визначається поставленими завданнями і предметною областю. Автори пропонують використовувати моделювання на
основі ситуаційно-семантичної мережі (ССМ), в якій ситуації обумовлюють не тільки опис моделі на будь-якому її рівні, а й перехід від одного рівня до іншого.
ССМ, яка використовується, є системою знань предметної області,
що має певний зміст у вигляді цілісності мережі, вузли якої відповідають транспортним об’єктам (поняттям предметної області, компонентам системи, складовим елементам процесів забезпечення
функціонування деякого транспортного об’єкта), а дуги – відношенням між ними.
Формалізація СМ можлива за умови її систематизації Наприклад, в
моделі функції відносин між поняттями систематизуються за допомогою таких ознак: відношення (наприклад, «абстрактне – конкретне»,
«ціле – частина», «причина – наслідок»); умови застосування відносин;
зв’язку (кон’юнктивні, диз’юнктивні).
СМ може бути задана трійкою:
Msm={Gsm,Hsm,Usm},
де Gsm – множина елементарних транспортних об’єктів (вузлов),
Gsm≠Ø; Hsm – множина зв’язків між вузлами (дуг), Hsm  (Gsm  Gsm);
dom(Hsm)  ran(Hsm)=Gsm, де dom(Hsm)={y  Gsm|  x  Gsm,(x,y)  Hsm},
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ran(Hsm) = {y  Gsm|  x  Gsm, (x,y)  Hsm}, тобто будь-який вузел СМ інцидентен хоча б одному вузлу СМ. Usm – множина навантажень на елементи Hsm. Gsm = {Gssm i}, де Gssmi – і-ий вузел СМ, Hsm = {Hssmj}, де Hssm
s
s
j – j-а дуга, Usm = {U sm jk}, где U sm jk – k-е навантаження на j-ій дузі СМ.
При побудові СМ кількість елементів та їх зв’язків не обмежується,
а систематизація відношень між транспортними об’єктами мережі необхідна для подальшої формалізації. Систематизація відношень СМ є
складною проблемою і залежить не тільки від конкретних транспортних об’єктів, а й від процесів, що відбуваються.
При систематизації важливу роль відіграє ієрархія відношень, які
можна поділити на: загальнозначущі (характерні майже для всіх транспортних об’єктів), значущі (характерні для багатьох транспортних
об’єктів), специфічні (характерні для окремих транспортних об’єктів).
Виділяють такі види СМ:
1. Логіко-семантична, що описує транспортний об’єкт в термінах
предметної області (в нашому випадку - транспортної сфери), включаючи всі несуперечливі твердження і факти.
2. Структурно-функціональна, яка розглядає транспортний об’єкт
як цілісний, розділяючи його на окремі важливі елементи.
3. Причинно-наслідкові, що використовується для опису динаміки
складних процесів забезпечення безпеки транспортних об’єктів.
Авторами пропонується ССМ, яка враховує ще й ситуативність функціонування транспортних об’єктів та процесів, в яких вони задіяні.
Всі ситуації, згідно з якими здійснюється моделювання транспортного
об’єкта можна поділити на: штатні та позаштатні.
Штатні ситуації можна поділити на: загальнозначущі, значимі, специфічні. Використання ситуацій та їх типізації сприяє багаторівневості
запропонованої моделі (ССМ).
Формально СCМ можна задати так:
Mssm={Gssm,Hssm,Ussm, Sssm},
де Gssm – множина транспортних об’єктів (вузлів), Gssm≠Ø; Hssm –
множина зв’язків між вузлами (дуг), Hssm  (Gssm  Gssm); dom(Hssm) 
ran(Hssm) = Gssm, де dom(Hssm) = {y Gssm|  x  Gssm,(x,y)  Hssm},
ran(Hssm) = {y  Gssm|  x  Gssm, (x,y)  Hssm}, тобто будь-який вузел
СCМ інцидентен хоча б одному вузлу СCМ; Ussm – множина навантажень на елементи Hssm; Sssm – множина ситуацій, в яких відбувається
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функціонування ССМ. Gssm = {Gsssm i}, де Gsssm i – і-ий вузел ССМ; Hssm
= {Hsssm j}, де Hsssm j – j-а дуга ССМ; Ussm = {Usssm j}, де Usssm j – j-е навантаження на j-ій дузі ССМ; Sssm. = {Ssssm i}, де Ssssm і – ситуація, яка визначає семантику і-го вузла ССМ.
Аналіз результатів виконання моделі (СММ) передбачає повідомлення про ситуації, в яких знаходився (або не перебував) транспортний
об’єкт (процес забезпечення безпеки транспортного об’єкта). Які ситуації для транспортного об’єкта недосяжні і неможливі.
Аналіз функціонування транспортного об’єкта на основі ССМ надає
кількісні та якісні характеристики його станів. Якщо в ССМ знайдені
недоліки, то модель модифікується кілька разів до отримання моделі,
адекватної транспортному об’єкту.
Компоненти ССМ та їх дії виступають як події. Прикладами подій
можуть бути, зокрема: ситуаційне визначення маршруту на ССМ, згідно якого відбувається обчислення значень критеріїв, що визначають
ситуацію.
Кожна подія може відбутися один раз, багато разів або не відбутися
жодного разу. Це означає, що подія заблокована і не буде реалізована
до виконання відповідних умов.
Ситуаційність моделі обумовлюється функціонуванням транспортних об’єктів, портів відповідним класом задач.
Для того, щоб подія щодо транспортного об’єкта (процесу забезпечення функціонування транспортного об’єкта) відбулося, необхідна
поява ситуацій, при яких ця подія може бути реалізовано.
Ситуація - сукупність умов виникнення події. Подія реалізується,
якщо виконані умови його реалізації. Умова може бути невиконаний
(його ємність дорівнює нулю), виконано (його ємність дорівнює одиниці), виконано з n-кратним запасом (його ємність дорівнює n, де n натуральне число).
Моделювання процесів функціонування транспортних об’єктів,
процесів забезпечення функціонування транспортних об’єктів повинно починатися з опису всіх компонент загальносистемної моделі,
визначення їх змісту та областей змін. Необхідно визначити: інтервал
часу, в якому відбувається функціонування ССМ; вхідні і вихідні
впливу і області їх можливих змін; безлічі характеристик стану і область їх можливих змін.
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Запропонована модель (ССМ):
- дозволяє прогнозувати поведінку складних транспортних
об’єктів, а також процесів забезпечення їх безпеки;
- враховує (у силу її динамічності) можливість появи нового виду
транспортних об’єктів і процесів забезпечення їх безпеки;
- адекватно реагує на локальні і глобальні фактори впливу на транспортні об’єкти;
- динамічно змінює свою форму і дозволяє враховувати нові дані
для більш точного прогнозування розвитку і вдосконалення відповідних транспортних об’єктів або процесів забезпечення їх безпеки.
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КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ В СИСТЕМАХ
ONLINE-СТРАХУВАННЯ
Online-страхування – сфера фінансової діяльності, що має великий
потенціал для залучення клієнтів, прийняття нового стандарту для
здійснення страхової діяльності. В наш час спостерігається потяг до
розвитку і вдосконаленню методів страхування. Перехід у віртуальне
середовище сприяє укладанню договорів страхування між страхувальником і особою, що страхується без залучення банківських чи інших
посередників.
Когнітивний аналіз в сфері online-страхування сприяє розумінню існуючих проблем, визначенню протиріч і аналізу процесів, які відбуваються у цьому середовищі.
Сутність когнітивного моделювання [1] в сфері online-страхування
як елемента когнітивного аналізу полягає у спрощеному відображенні
складних проблем і тенденцій розвитку системи online-страхування,
дослідженні можливих сценаріїв виникнення кризисних ситуацій та
шляхів і умов їх подолання. Використання когнітивного моделювання
якісно підвищує обґрунтованість прийняття управлінських рішень.
Етапами когнітивного моделювання управління процесами в системах online-страхування є:
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Визначення факторів, що характеризують середовище, систему,
процеси, ситуацію (наприклад, суть проблеми управління online-контентом можна сформулювати, використовуючи фактори «Оnline-послуга страхування», «Платоспроможність клієнта», «Доходи страхової
організації», «Кількість клієнтів», «Витрати на організацію системи
страхування», «Сума страховки» тощо).
Визначення зв’язків між факторами, направлення дій та взаємовпливу між факторами.
Визначення характеру впливу (позитивний, негативний). На цьому
етапі будується когнітивна модель верхнього рівня (відповідна когнітивна карта у вигляді орієнтованого графа).
Визначення ступеню впливу факторів один на другий (слабко, сильно). На цьому етапі остаточно будується когнітивна модель сфери
оnline-страхування (включаючи когнітивні карти і факторів оnlineстрахування, і процесів оnline-страхування, і управління процесами в
системах оnline-страхування).
Таким чином, когнітивна модель управління процесами в систем
оnline-страхування є комплексом моделей (когнітивних і онтологічних) для різних процесів і різних рівнів системи.
Для оптимального та ефективного моделювання управління процесами в системах online-страхування слід здійснити структуризацію системи online-страхування, яка передбачає визначення основних
елементів системи (суб’єктів і об’єктів управління; факторів, що впливають на ситуації, в яких може опинитися система; процесів, шо відбуваються в системі; факторів, що визначають вплив на систему
зовнішнього середовища тощо) і виділити види відношень між елементами системи (відношення ієрархічні, підпорядкування, наслідування
тощо).
Зокрема, слід розділити фактори, що впливають на ситуації, в яких
може опинитися система, і фактори, що визначають вплив на систему
зовнішнього середовища, на групи [2]: цільові, що описують сутність
проблем, для вирішення яких і створюється система; базові (загальнозначущі), що описують сутність проблеми і які суттєво впливають на
ситуацію, в якій може перебувати система; незначні, слабо пов’язані з
базовими факторами і такі, що несуттєво впливають на ситуацію, в
якій може перебувати система.
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При аналізі конкретної ситуації експерти в сфері online-страхування
визначають, які зміни базових чинників є для нього найбільш переважними [2]. Але найбільший інтерес для експертів представляють цільові фактори.
Мета управління передбачає генерацію управлінських рішень щодо
процесів, що відбуваються в системі online-страхування, для забезпечення бажаних змін цільових факторів.
У множині базових чинників виділяється сукупність:
 керуючих факторів – вхідних факторів когнітивної моделі, необхідних для запуску формування на основі моделі управляючих впливів на систему;
 внутрішніх факторів, що належать як об’єкту, так і суб’єкту управління і знаходяться під певним контролем керівництва кредитної
організації;
 зовнішніх чинників, що відбивають вплив зовнішніх сил на ситуацію або систему, які не перебувають під контролем керівництва
кредитної організації або можуть контролюватися ззовні (суб’єктом
управління, суб’єктом зовнішнього середовища). Серед зовнішніх
чинників зазвичай виділяють: прогнозовані (передбачувані), виникнення і поведінку яких можна припустити на основі аналізу наявної
інформації; непрогнозовані (непередбачені), про поведінку яких експерт дізнається після їх виникнення.
Використання когнітивної моделі сприяє генерації оптимальних
управлінських рішень. Комплекс взаємопов’язаних управлінських дій
по відношенню до online-страхування, їх логічна послідовність складають цілісну стратегію управління – модель управління процесами в
системі online-страхування.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ
Методи комп’ютерного моделювання (КМ) використовуються у
всіх сферах діяльності людини – від конструювання моделей технічних, технологічних і організаційних систем до вирішення проблем розвитку людства і навколишнього світу. Класичними об’єктами
моделювання є інформаційні, виробничі, транспортні, логістичні системи, моделі яких часто використовуються для розв’язання задач проектування, реконструкції та планування, тобто застосовуються для
управління цими системами.
Перед інвестуванням коштів у будь-який проект можливості його
реалізації перевіряються на імітаційних моделях. Практично всі великі
компанії мають моделі розвитку виробництва. Наприклад, в автомобільній промисловості Німеччини приймають до розгляду технічну документацію тільки за умови її відповідності концепції Digital Fabrik,
важливу роль в якій відіграють ЗD-моделі всіх елементів виробничого
процесу, що замінюють собою звичайні САD-креслення.
У вигляді ЗD-моделей мають бути зображені всі засоби виробництва: устаткування і робочі місця, окремі цехи і підприємство в цілому,
вироблена продукція – готові вироби з їх докладною технічною документацією.
Демонстрація будь-яких динамічних процесів можлива за умови,
що ними керуватимуть відповідні імітаційні моделі. Поряд із звичними
для імітаційного моделювання (ІМ) моделями процесів із дискретними
подіями існують кінематичні ЗD-моделі устаткування і робочих місць,
ергономічні ЗD-моделі, моделі типу Digital МоскUр тощо.
Моделювання застосовується під час аналізу і проектування інфор148
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маційних систем (ІС) для перевірки вимог до їх ефективності, використаних ресурсів й оцінки пропускної спроможності систем. Етап формулювання абстрактної моделі та етап конструювання моделі часто
включають тривалі й дорогі процедури. Абстрактна модель ІС створюється фахівцем із моделювання, який може отримувати знання у потрібній галузі від проектувальників та аналітиків.
Модель може мати математичний характер (наприклад, системи формування черг, ланцюги Маркова, мережі Петрі), але для того, щоб
вона підлягала аналізу, при її формулюванні роблять деякі узагальнення.
Моделювання – складний процес, що потребує багато часує Сучасні
програмні засоби моделювання використовують графічний інтерфейс
і дво- або тривимірну анімацію, що значно полегшує сприйняття результатів моделювання.
Для того щоб перевірити правильність і достовірність імітаційної
моделі та її відповідність цілям моделювання, необхідно мати вичерпну інформацію щодо сфери застосування системи, методології моделювання і мови програмування.
В якісній моделі повинні враховуватися всі можливі варіанти вихідних даних. Після аналізу числових результатів моделювання може виникнути потреба у внесенні змін в абстрактну модель чи її програмну
реалізацію, що може призвести до повторного виконання операцій на
різних етапах моделювання. Таким чином, жоден серйозний проект з
моделювання не може бути успішно реалізований без участі експерта,
який повинен:
 володіти базовими інженерними знаннями, необхідними для розуміння принципів функціонування визначених класів систем із заданої предметної області;
 володіти методами системного аналізу і керування проектами,
необхідними для коректної постановки задачі моделювання й організації робіт з реалізації та використання моделей;
 володіти методами математичного та ІМ незалежно від того, які
програмні засоби моделювання використовуються;
 знати і вміти застосовувати одну або декілька імітаційних систем
і мов програмування;
 бути обізнаним із сучасними інформаційними технологіями, що
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забезпечують інтеграцію моделей у системи проектування, планування і керування;
 бути спроможним приймати рішення за результатами моделювання;
 знати основні класи математичних моделей і методи моделювання систем, а також принципи побудови імітаційних моделей процесів функціонування систем, методи та етапи їх формалізації та
алгоритмізації;
 вміти вибирати та використовувати методи математичного моделювання при проектуванні та експлуатації складних систем управління, розробляти схеми алгоритмів для ІМ технічних, технологічних,
організаційних, інформаційних систем та їх об’єктів, реалізовувати моделюючі програми на ПК;
 мати уявлення про сучасний стан і перспективи розвитку методів
моделювання в галузі інформаційних технологій, систем управління та
систем обробки інформації з використанням сучасних програмних систем, таких, як програмні генератори, інтерактивні, інтелектуальні та
візуальні системи моделювання.
З усіх видів моделювання основна увага приділяється ІМ. Цінність
ІМ полягає в тому, що в основу його покладена методологія системного аналізу, яка дозволяє досліджувати проектовану або аналізовану
систему методами операційного аналізу.
Останній включає такі етапи: змістовна постановка задачі, розробка
концептуальної моделі, розробка та програмна реалізація імітаційної
моделі, перевірка адекватності моделі та оцінка точності результатів
моделювання, планування і проведення експериментів та прийняття рішень. Завдяки цьому можна застосовувати імітаційне моделювання як
універсальний підхід під час прийняття рішень в умовах невизначеності та врахування у моделях тих факторів, які важко формалізувати, а
також використовувати основні принципи системного підходу для виконання практичних завдань.
Для складних моделей використовуються спеціалізовані засоби моделювання, які дозволяють автоматизувати процеси створення моделі.
Особлива увага приділяється мові дискретно-подійного імітаційного
моделювання GPSS, яку і досі застосовують для програмних реалізацій
моделей. Ця мова проста і ефективна при розробці більшості простих
моделей.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ –
ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Перехід України до ринкових відносин обумовив якісно нові риси у
функціонуванні національного господарства. Економічна система почала орієнтуватися на ринкові методи господарювання, стала відкритою до світового інформаційного простору та технологій. Зовсім
іншого характеру набули і вітчизняні теоретичні розробки. Зникла необхідність при будь-якому дослідженні у центрі уваги залишати захист
переваг планової системи та соціалістичної ідеології. Економічний
аналіз почав базуватися на об’єктивній статистичній інформації та використанні економіко-математичного моделювання, що обумовило необхідність оволодіння науковцями сучасними методами дослідження.
З огляду на зазначене, проблема, що розглядається в тезах, є вельми
актуальною.
Важливо розуміти, що побудова економіко-математичних моделей
в кожній конкретній галузі економічної науки має свою специфіку, вимагає глибокого розуміння системоутворюючих теоретичних положень. Так, макроаналіз базується на агрегованих параметрах, завдяки
яким стає можливим економіко-математичне моделювання та розуміння суті складних народногосподарських процесів. При цьому агрегуванню підлягають не тільки всі виділені наукою макроекономічні
суб’єкти, а й характер їхньої поведінки у національній економіці [1].
Найбільш розповсюдженою метою побудови макромоделей є пошук
стану загальної економічної рівноваги та умов її стійкості.
В результаті розв’язку поставлених питань визначаються значення
макроекономічних параметрів, які відповідають заданим умовам [2].
Наприклад, виникла необхідність створення зваженої антиінфляційної
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політики держави. Для отримання відповіді на це питання необхідно
встановити характер залежності розмірів сукупного попиту та сукупної пропозиції від темпу росту рівня цін. Представимо, без використання статистичних даних, загальну схему комплексного аналізу
впливу інфляції на економічну кон’юнктуру ринку.
Динамічна функція сукупної пропозиції базується на наступних головних тлумаченнях: 1) зворотної залежності грошової ставки та зарплати від рівня безробіття; 2) прямої залежності рівня національного
доходу від рівня зайнятості; 3) інфляційних очікувань продавців робочої сили. У системі координат «рівень цін (вісь у) – обсяг реального
національного доходу (вісь х)» графік динамічної функції сукупної
пропозиції з урахуванням адаптивних інфляційних очікувань у короткостроковому періоді має позитивний нахил, а у довгостроковому –
перпендикулярний до осі х. При цьому ця форма залишається незмінною і при існуванні раціональних інфляційних очікувань у зв’язку з
тим, що величина реального національного доходу зовсім нееластична
до темпу інфляції. Динамічна функція сукупного попиту у системі координат «рівень цін (вісь у) – обсяг реального національного доходу
(вісь х)» має від’ємний нахил, оскільки за умов заданої номінальної кількості грошей з підвищенням темпу інфляції зменшуються реальні
касові залишки, що обумовлює підвищення реальної ставки відсотку
та зниження сукупного попиту. Точка перетину графіків динамічних
функцій сукупного попиту та сукупної пропозиції на перпендикулярі
національного доходу при повній зайнятості буде відповідати динамічній рівновазі економіки, за якої темп інфляції є постійною величиною
та дорівнює темпу приросту пропозиції грошей. Рівноважний темп інфляції зростає (або знижується) в залежності від підвищення (або зниження) темпу приросту пропозиції грошей. При цьому у випадку
адаптивних очікувань у час переходу від одного рівноважного стану
до іншого виникає кон’юнктурний цикл. В його першій фазі прискорення інфляції супроводжується зростанням національного доходу, а
потім, на другій фазі - стагфляції відбувається зниження обсягу реального національного доходу на тлі зростання рівня цін. За цих умов приріст інфляції випереджує приріст кількості грошей в обігу. У випадку
раціональних інфляційних очікувань зміна темпу приросту грошей, у
обхід кон’юнктурного циклу, змінює темп інфляції у тому ж самому
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напрямку. Дослідження на підставі реального фактичного статистичного матеріалу в межах моделі «сукупний попит-сукупна пропозиція»
дозволить зробити певні узагальнення, котрі, з одного боку, допоможуть вияснити характер походження інфляційних процесів, а, з іншого, зорієнтуватись у виборі державних дій в боротьбі з
нестабільністю грошового ринку у період, що аналізується. Так, результати дослідження показують, що умовою виникнення або прискорення інфляції є підвищення темпу приросту пропозиції грошей. За
умов екзогенного збільшення темпу росту грошової маси інфляція
буде мати суто монетарне походження. У разі, коли прискорення пропозиції грошей є наслідком змін у підприємницькому секторі економіки (наприклад, зростання витрат на виробництво продукції) або у
межах національного ринку (у результаті змін структури попиту на ті
чи інші товари), то можна констатувати немонетарний характер інфляції. Відштовхуючись від отриманих висновків і повинна формуватися
система заходів найбільш ефективної антиінфляційної політики держави. Представлена в роботі у якості ілюстрації модель, звісно, дає можливість вияснити важливий аспект економічних зв’язків у площині
«сукупний попит – сукупна пропозиція – рівень цін». Проте вона, хоча
й займає велике місце в дослідженнях механізму функціонування національної економіки, не дає можливості дослідити усі аспекти макроекономічних зв’язків. Виходячи зі складності макроекономічної науки,
відбувається постійне вдосконалення методів та математичного апарату економіко-математичного моделювання, з’являються окремі моделі або їх комплекс, котрі допомагають вченим-економістам досить
успішно аналізувати аспекти вузлових проблем макрорівня (наприклад, модель спільної рівноваги на ринках благ, грошей та капіталу;
моделі економічного зростання тощо).
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ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В
MATHCAD
В економічних дослідженнях використовується системний підхід та
визначаються параметри, що впливають на рівень і динаміку досліджуваного процесу. Наприклад, оцінка факторів, від яких залежить обсяг
інвестицій; оптимізація закупівель; обчислення прибутку від продажів
та ін. Зокрема, фактори, що визначають прибуток від продажів, це
управлінські витрати; витрати, понесені в процесі реалізації продукції;
собівартість товарів; товарні ціни; обсяг продажів і т. п. У деяких завданнях з економічним змістом потрібно побудувати лінійне рівняння
парної або множинної регресії. Наприклад, модель, що зв’язує величину частки грошових доходів населення, спрямованих на приріст заощаджень (у) з величиною середньомісячної нарахованої заробітної
плати (х)
y = a0 + a1*x ,
(1)
або модель множинної лінійної регресії, що зв’язує величину чистого доходу умовної фірми у с оборотом капіталу х1 і використаним
капіталом х2.
y = a0 + a1*x1 + a2*x2
(2)
Але частіше на підставі табличних даних треба побудувати адекватну аналітичну модель економічного процесу. Тоді моделі представляються у вигляді рівнянь регресії. А одним з етапів дослідження
створеної моделі є регресійний аналіз.
Зручними інструментами дослідження статистичних моделей є сучасні комп’ютерні програми: електронні таблиці Microsoft Excel, математичні пакети MathCAD і MathLab, статистичний пакет SPSS та ін.
Питанням використання комп’ютерних засобів при вирішенні економічних задач присвячені роботи багатьох вчених. У цьому напрямку
працюють: Лебедєва М. Ю., Єгорова С. О., Паціорковскій В. В., Перцев Н. В., Дубров О. М., Тюрін Ю. Н., Макаров А. А., Топорец А. Ю.,
Юрченко Т. В. [2], [3], [4], [6] та ін.
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Якщо в економічному завданні вхідні параметри і значення функції
представлені у вигляді таблиць, то визначення типу рівняння ускладнюється тим, що для будь-якої форми залежності можна вибрати цілий
ряд рівнянь, які в певній мірі будуть описувати ці зв’язки. Особливе
значення мають лінійні моделі в силу простоти і логічності їх інтерпретації. Однак більш важливим завданням є пошук оптимальної нелінійної моделі. Тому ми розглядаємо приклади створення статистичних
моделей в MathCAD і вибір оптимальної моделі на основі обчислення
відповідних статистичних критеріїв.
Отож, актуальним є дослідження нових алгоритмів побудови оптимальної нелінійної моделі для даної експериментальної функції, отриманої у табличному вигляді. Для проведення досліджень ми вибрали
MathCAD, оскільки він містить вбудовані функції обчислення параметрів лінійної регресії
f(x) = slope(vx,vy)*x + intercept(vx,vy),
(3)
а також дозволяє реалізовувати власні алгоритми. Корисними є також інші засоби лінійної інтерполяції – функція linterp. Інтерполяція
сплайнами (interp), лінійними – lspline, параболічними –pspline, кубічними – cspline. Функція predict виконує прогнозування або екстраполяцію.
При створенні моделей регресійної залежності були розглянуті види
функцій: лінійна, гіперболічна, показова, степенна, дрібно-раціональна. У всіх цих завданнях виконувалося зведення трансцендентної
функції до псевдолінійної, використовуючи відповідні заміни. Таким
чином, у кожному випадку потрібно було обчислити два параметри.
При визначенні якості регресійній моделі ми традиційно спостерігаємо, як зменшується сума квадратів відхилень (Soct) и збільшується
величина коефіцієнта детермінації (R2). Найкраще наближення досягається при використанні поліноміальної функції другої, третьої і
більш високих ступенів. Але тоді зростає кількість коефіцієнтів і метод
зведення до псевдолінійної функції застосувати неможливо. Опис залежності було виконано засобами множинної лінійної регресії.
Наприклад, щоб отримати многочлен 3-го ступеня, ми складаємо рівняння множинної лінійної регресії
Y = a0*X0+ a1*X1 + a2*X2 + a3*X3 ,
(4)
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замінюючи при цьому X0 на одиничний вектор-стовпець, X1 — стовпець значень змінної X, X2 - на стовпець значень X в квадраті, X3 —
на стовпець значень X в кубі.
Тобто виконуємо присвоювання X1 = X, X2 = X2, X3 = X3.
Коефіцієнти поліноміальної регресії обчислюються за допомогою
вбудованої у MathCAD функції regress.
Аналізуючи результати, можна зробити висновок про те, що задану
залежність найбільш точно описують моделі 7, 6 і 4.
Таблиця 1.
Статистичні критерії моделей регресійної залежності
Вид функції

Формула

лінійна

ya0a1x

гіперболічна

y a0 

показова

Soct

R2

0,132

0,971

1,244

0,732

y a0ea1x

0,676

0,888

степенева

y  a0 x

0,065

0,987

дрібно-раціональна

x
y
a0a1x

0,371

0,964

a
a
x

a
многочлен 2-го степеня y=
0+
1
2x

0,032

0,994

=
a
a
x

a
x
a
x
многочлен 3-го степеня y
0+
1
2
3

0,008

0,9987

a1
x

a1

2

2

3

Виконано порівняльний аналіз регресійних моделей. Проведено пошук опису поліноміальної залежності засобами множинної лінійної регресії. Запропонований алгоритм побудови оптимальної нелінійної
моделі для експериментальної функції, яка задана у вигляді таблиці.
Отже, застосування комп’ютерних інформаційних технологій значно підвищує ефективність проведення досліджень у сфері економіки.
Тому, є перспективною розробка нових прийомів обробки даних при
проведенні регресійного аналізу.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
ЦИФРОВИХ ВАЛЮТ
Технологія цифрових валют, її популяризація на фоні швидкого зростання цін на криптовалюту може забезпечити світовій фінансовій системі розв’язання важливих практичних задач довгострокового
фінансування і забезпечити подальше глобальне зростання економіки.
Криптовалюта – один з видів цифрової валюти. Емісія і облік цифрової валюти засновані на криптографічних перетвореннях, функціонування відбувається децентралізовано в розподіленій комп’ютерній
мережі. Загальна капіталізація ринку криптовалют на початок 2019
року знаходилась на рівні 120 млрд доларів. Капіталізація біткоіна зросла до 63 млрд доларів. Очікується, що біткоін може стати новим стандартом, який забезпечить грошову рівновагу в наявній фінансовій
системі.
Популярність криптовалюти ґрунтується на двох якостях - абсолютної анонімності і надійності внутрішньосистемних транзакцій. Курс
криптовалюти залежить від попиту і пропозиції на фінансових ринках.
Біткоін (BTC) – нове покоління децентралізованої цифрової валюти,
функціонуючої в мережі Інтернет, створеної в результаті обчислення
математичних алгоритмів. Суть роботи по створенню (майнінгу) криптовалюти полягає в пошуку з мільйонів можливих комбінацій одного
єдиного правильного коду (хешу) і отримання за це винагороди. Винагорода на даний час становить 12,5 BTC, в 2020 році відбудеться її наступне зменшення до 6,25 BTC. Творці біткоіну заклали обмеження
емісії біткоінів на рівні 21 мільйону одиниць (деяка аналогія з золотом,
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так як пропозиція золота в світі фізично обмежена його видобутком).
На створення криптовалюти витрачається велика кількість електроенергії, майнінг став технологічно складним процесом. Для обчислень
використовують потужні графічні прискорювачі відеокарт або спеціалізовані плати ASIC, що забезпечують високу швидкість шифрування
sha-256. На 2019 рік загальне енергоспоживання всього обладнання
для майнінгу криптовалюти досягло приблизно 30 терават-годин. Витрати електроенергії на підтримку платіжної системи криптовалют
найближчим часом можуть досягнути 0,5% виробництва світової електроенергії ( приблизно скільки сьогодні споживає Австрія) [1].
Технологія блокчейн, яка є основою функціонування криптовалют,
ґрунтується на інфраструктурі розподіленої мережі. У розподілених
мережах, на відміну від централізованих та ієрархічних мереж, відпадає потреба в посередниках і централізованих агентах. Система стає
більш стійкою до деструктивних зовнішніх впливів. Підвищується надійність, відмовостійкість та гарантоздатність функціонуванні системи в цілому. З’являється анонімність для учасників транзакцій,
знижуються транзакційні витрати, відпадає комісія монопольним центральним агентам. Біткоін ділиться на дрібні частини до 1 Сатосі (псевдонім Сатоcі Накамото (Satoshi Nakmoto), розробника протоколу
криптовалюти Біткоін, автора першої версії програмного забезпечення
для його практичного використання).
Криптовалюта біткоін є повністю децентралізованою системою електронної готівки, яка не потребує підтвердження довіри третьою стороною і володіє наступними важливими функціями: засіб обміну; засіб
заощадження; розрахункова одиниця. Для передачі біткоінів поточний
власник створює нову транзакцію, яка містить інформацію про кількість переданих біткоінів та підписаний ініціатором хеш попередньої
транзакції (рис. 1). У розподіленій базі даних записи про транзакції
зберігаються в усіх вузлах мережі. Це важлива особливість блокчейна
- всі транзакції, які відбувалися між контрагентами в даній мережі, записуються в кожному з вузлів у розподілену базу даних.
Кожен блок містить свій порядковий номер і хеш попереднього
блоку. Всі блоки вибудовують один ланцюжок, який містить інформацію про операції з біткоінами (ознайомитися можна на спеціалізованих
сайтах – браузерах ланцюжків блоків ( Blockchain explorer)).
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Рис. 1. Схема транзакцій біткоіна з одним входом.

При використанні розподілених мереж виникають також соціоекономічні проблеми - відсутність довіри клієнтів до безпеки системи,
вразливість до спотворення транзакцій[2]. Розвиток криптографії та
комп’ютерних інформаційних технологій дозволив вирішити їх шляхом використання криптографічних алгоритмів, що вимагають великих обчислювальних потужностей. Клієнт при проведенні транзакції
покладається на надійність криптографічних алгоритмів, які забезпечують безпеку транзакцій і безпеку системи в цілому. Протоколи забезпечують роботу розподіленої однорангової (пірінгової) мережі.
Транзакції виробляються сотнями розподілених серверів, відповідно
банки та податкові органи не можуть контролювати транзакції користувачів.
На основі аналізу технологій реалізації цифрових валют можна зробити наступні висновки. Основною перевагою криптовалюти перед
звичайною валютою є істотно нижчі транзакційні витрати.
Переваги біткоіну:
 проведення операцій з криптовалютою без посередників;
 незалежність від інфляційних процесів;
 безпека електронної готівки від копіювання та повторно використання;
 таємниця особистості та анонімність платежу;
 відсутність інфляції (можливий дефіцит біткоінів в майбутньому);
 використання пірінгової мережі;
 платежі, проведені в цій системі, неможливо скасувати;
 відсутність податків.
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До недоліків технологій використання криптовалюти можна віднести наступне. Великі ризики, пов’язані з тим, що віртуальна валюта забезпечена лише попитом користувачів. Криптовалюта не легалізована
в багатьох країнах. Через анонімность платежів існує небезпека її використання кримінальними елементами, терористами і т.п. Відсутність
належної безпеки від втрати та інші ризики, оскільки криптовалюти не
легалізовані. Висока волатильність курсу криптовалюти створює проблеми в короткостроковому періоді, схильність курсу до кон’юнктурних змін, яка пов’язана з відсутністю єдиного емісійного центру,
зацікавленого в стабілізації курсу валюти. На рис. 2 наведено прогноз
курсу біткоіна на 2019 рік [3].
Прогноз курсу біткоіна на 2019 рік (BTC/$)
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Рис. 2. Прогноз курсу біткоіна на 2019 рік
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AUTOMATION OF BUDGET INCOME AND EXPENDITURE OF SUBJECTS OF
ECONOMIC ACTIVITY: MODELING OF THE BUDGET PROCESS
In the context of widespread automation of budgeting of income and expenses of business entities, it is important to pay attention to its part and the
necessary functionality – modeling of the budget process.
Budgeting automation tools are being introduced by various state bodies,
as well as organizations of various organizational and legal forms and types
of activities [1; 2, pp. 132–133].
In fact, automation of budgeting of income and expenses has become one
of the conditions for the effective management of financial resources of a
business entity.
Currently, the following means of automation of budgeting of income
and expenses are used:
1. The so-called Excel solutions.
Currently, MS Office Excel dominates the market, but used and equivalents (including free ones): Numbers, OpenOffice. org Calc, LibreOffice
Calc, etc.
2. The so-called boxed solutions (including CD-solutions).
These are specialized local (rarely network) software products, including
those based on the MS Office software package or its analogues, installed
on the computers of the organization.
3. Software packages EPR (Enterprise Resource Planning).
They are specialized solutions for remote (less often local) access via an
Internet connection and have recently been widely used due to the ability to
select the functions necessary to solve the tasks and stable technical support.
4. Software systems of public authorities or authorized organizations.
They are specialized solutions for remote access via an Internet connection, implemented by a normatively defined circle of entities, in particular,
public authorities [3, p. 440-446].
Objectively, most processes in automation systems for budgeting the income and expenses of business entities are considered linearly, even taking
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into account the fact that planning and forecasting have become part of modern automation tools for budgeting the income and expenses of business entities. At the same time, budgeting is carried out as part of the budget
process. Therefore, it is important to consider environmental factors (global
trends and threats, etc.), as well as the internal environment. The second
may also include microeconomic indicators that characterize the quality of
budget execution, that is, the activities of individual entities (participants in
the budget process), etc.
The absence of this does not allow us to talk about the full content of any
means of budgeting income and expenses.
Thus, modeling of the budgetary process of budgeting the income and
expenses of business entities is impotant part of the automation of budgeting
of income and expenses, which indicates the direction of improvement and
development of appropriate automation tools.
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ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ ЯК НОВИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ
НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ
В умовах динамічного розвитку суспільства інформаційно-комунікаційні технології розкривають широкі можливості для будь-якого користувача, задовольняючи інформаційні запити сучасної людини.
Ресурси ІКТ швидко змінюються, завдяки чому сучасне людство знаходить для себе все нові й нові аспекти їх використання, що дозволяють водночас поширити і спростити процес неперервного поповнення
необхідних знань. Однак у глобальній мережі більшість інформації не
структурована за змістом. Виникає проблема: в Інтернеті дорослий
проводить багато часу, але не завжди отримує потрібну йому адекватну інформацію. Відтак з’явилася потреба в структуруванні інформації, особливо враховуючи зростаючу актуальність неформальної освіти
дорослих, як механізму самоосвіти й саморозвитку особистості, підвищення її професійного та загальнокультурного рівня.
В сучасному комп’ютерно-орієнтованому середовищі спостерігається широке коло інформаційно-комунікаційних засобів та ресурсів,
які можна використовувати в освітньому процесі. Всі вони відрізняються певним методологічним призначенням, тематичними напрямами, програмним забезпеченням та функціональними можливостями.
Серед них найбільш придатними для неформальної освіти дорослих
можуть бути, на нашу думку, масові відкриті онлайн-курси (англ.
massive open online course – МООС).
Метою нашого дослідження є виявлення платформ МООС та аналіз
можливостей їх використання у сфері неформальної освіти дорослих.
МООС – це інтернет-курси з великомасштабною інтерактивною участю та відкритим доступом для роботи в режимі онлайн. Як показує
аналіз Інтернет-ресурсів, у процесі створення та реалізації МООС беруть участь найкращі університети світу: університети Стенфорда, Гарварда, Оксфорда, Кембриджа, Берклі, Брауна, Массачусетський
технологічний інститут, Колумбійський університет, Лондонський
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університет, Федеральна політехнічна школа Лозанни та багато інших.
Ініціативи онлайн-освіти підтримуються великими корпораціями та
благодійними організаціями (Google, Microsoft, Фондом Білла й Мелінди Гейтс та ін.) [1].
Серед найбільш популярних платформ, які реалізують МООС, можна виділити: Coursera, edX, Udemy, Udacity, Course Buffet,
FutureLearn, Canvas Network, MyEducationKey, MIT OCW, Stanford
online, Khan Academy, MIT Open Courseware. У переважній більшості
випадків навчання проводиться англійською мовою (оскільки МООС
має американське походження). Досить поширені курси іспанською
мовою. Дедалі більше відео-лекцій перекладаються іншими мовами
(французькою, китайською, російською, українською, турецькою, німецькою).
Відгуки слухачів, які проходили курси на цих платформах, допоможуть новачкам зорієнтуватися. Наприклад, про платформу Coursera
пишуть, що навчальні матеріали й лекції там безкоштовні, проте контрольні завдання й тести платні; а практичні завдання – це головне для
закріплення матеріалу й перевірки знань; в курсах замало теорії, не дають достатньо знань, щоб зуміти відповісти на складні питання під час
співбесіди, отже потрібно читати додатково статті або книги; практики
зазвичай досить – на виході часто є міні-проекти, які можна показати
роботодавцю як приклад коду. Udemy – хороша платформа, але мінус
в тому, що там дуже багато індусів, які не вміють пояснювати; вони
добре програмують, але розкласти все по поличках у них не виходить,
так що потрібно обов’язково звертати увагу на те, хто є автор курсу.
Про Udacity, де навчальні матеріали, лекції, контроль і тести безкоштовні, один слухач пише, що на курсі, який він проходив, багато моментів були не розкриті; автори дають складні завдання, потім показують
своє рішення, не пояснивши, чому саме так. Тоді як після перегляду
цього ж курсу, поданого іншим автором на Udemy все стає набагато
зрозуміліше, оскільки він пише код і пояснює, як це працює. Course
Buffet є агрегатором курсів, на якому можна вибрати спеціалізацію з
набору потрібних курсів, яка відповідатиме кількості кредитів на спеціалізаціях топових університетів світу, і вчитись за таким самим предметним навантаженням, як і в стаціонарному університеті.
Ідея онлайн-навчання реалізується також на власних платформах,
166

Інформаційні технології
в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

розроблених університетами. Найбільші навчальні заклади, такі як університет Карнегі-Меллон, Берклі, Йель, університет Дьюка, МТІ створюють власні відео-посібники, що дублюють офлайн-лекції. Сьогодні
завдяки МООС доступні будь-які дисципліни: математика, медицина,
мистецтво, бізнес, психологія. Платформи МООС є найбагатшими колекціями лекцій, навчальних та контрольних завдань, комп’ютерних
демонстрацій природних явищ і лабораторних дослідів, створених видатними вченими провідних університетів світу.
Зазвичай курси МООС складаються з коротких відео-лекцій (10-15
хвилин), контрольних завдань і фінального іспиту. Для повного розуміння матеріалу слухачі повинні приділяти увагу самостійній роботі.
Для цього до курсу може даватися список літератури, наукових публікацій на тему тощо. Курси можуть проводитися за певним розкладом
(тривалість – від двох тижнів до кількох місяців), а також проходити у
вільній формі (час на освоєння матеріалу не обмежується). Іноді лектор відповідає на запитання (якщо заняття проходять у режимі реального часу). На додаток до традиційних матеріалів навчального курсу,
такі як відео, читання, домашні завдання, MOOC надає можливість використання інтерактивного форуму користувачів, де вони можуть обмінятися інформацією та думками один з одним. Повністю ідентичні
курси можуть зараховуватись в якості академічних годин на курсі програми навчання в університеті. В рамках МООС з’являється можливість встановлення віртуальних контактів з розробниками курсів і
всіма тими, хто вивчає ці матеріали [2].
В Україні працює кілька платформ масових онлайн курсів. Серед
них є безкоштовні, як наприклад Prometheus, ВУМ, так і платні – Всеосвіта, LАBА та багато авторських курсів. У 2013 році перші MOOC
пройшли на базі Київського національного університету імені Тараса
Шевченка – «Університет онлайн». Перший масовий онлайн-курс, ініційований Іваном Примаченком, стосувався бренд-менеджменту та зібрав понад 9 тисяч учасників. У 2014 році стартував проект
інтерактивної онлайн-освіти EdEra, який створює онлайн-курси та
освітній контент широкого спектру з використанням IT. Мета проекту
– зробити освіту в країні доступною та якісною на зразок найкращих
західних освітніх ініціатив. У жовтні 2014 року почала роботу платформа українських масових онлайн-курсів Prometheus, заснована Іваном
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Примаченком та Олексієм Молчановським [3].
На думку І. Примаченка, масові онлайн-курси – це не тільки навчання в інтернеті. Вони дають можливість впровадження в навчальний
процес університетів і шкіл формат змішаного навчання: коли студенти/учні дивляться відеолекції, виконують завдання й отримують консультації на форумі онлайн у кращих викладачів країни та світу, а в
офлайні проходять семінари, виконують практичні й лабораторні роботи та фінальний контроль. Prometheus разом із кількома українськими ЗВО запустили масштабний пілотний проект змішаного
навчання, щоб дати можливість кожному студенту в країні вчитися у
лекторів Гарварда, Стенфорда і кращих викладачів України.
Підсумовуючи, можна стверджувати, що MOOC безумовно зробили
революцію в освіті. За останні 5 років масові відкриті онлайн-курси
пройшли довгий шлях: десятки мільйонів слухачів по всьому світу, тисячі курсів від провідних вузів і компаній, поява десятків платформ
МООК в багатьох країнах. Сотні онлайн-курсів з програмування, математики, менеджменту та інших дисциплін від кращих університетів
світу та топових ІТ-компаній стали доступні кожному, в кого є
комп’ютер та інтернет. Але попереду ще більше роботи: вже зараз масові онлайн-курси активно об’єднують в цикли курсів, які дозволяють
слухачам отримати цілісний набір навичок і умінь в тій чи іншій сфері.
На Заході цикли курсів, в свою чергу, почали об’єднувати в повноцінні
магістерські програми на основі МООС. У найближчі кілька років за
ними, неминуче, з’являться й подібні бакалаврські програми [2].
З огляду на це варто зауважити, що вітчизняні університети виходять на шлях глобальної конкуренції, адже в найближчі 5-7 років їм
доведеться конкурувати за абітурієнтів не тільки всередині країни, а й
з навчальними програмами топових західних ЗВО у форматі масових
онлайн-курсів.
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WEB-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІТ-ОСВІТИ
Рівень розвитку сучасного суспільства в наслідок доступності та відкритості інформаційних ресурсів, засобів комунікації, інтернет-технологій супроводжується радикальною зміною економіки, соціальної
політики, освіти та трудових відносин. Активне використання нових
знань, поява інструментів для організації гнучкого освітнього процесу
та інтерактивного освітнього середовища, а також наявність доступного контенту з усього світу – все це формує нові вимоги до сучасного
підходу в підготовці ІТ-фахівця, як з точки зору застосування його професійних компетентностей, так і з точки зору його участі в організації
бізнес-процесів в сучасних умовах.
Разом з тим більшість освітніх програм, які пропонуються закладами вищої освіти України, фокусуються на вивченні теоретичних питань інформаційно-комп’ютерних технологій та математичних
підходів до моделювання економічних процесів. Як наслідок, сучасні
вимоги ринку ІТ-професій суттєво відрізняються від ринку спеціальностей, які пропонуються закладами вищої освіти – в той час, коли
вища школа робить акцент на фундаментальній підготовці здобувачів
вищої освіти, – ринок праці вимагає від фахівця знання конкретних
платформ, володіння сучасними технологіями програмування, базами
даних, мережевими технологіями та методиками управління ІТпроектами. Вихід з цієї ситуації напрошується сам собою – освітні програми мають стати гнучкими, а навчальні плани, які їх забезпечують,
мають систематично оновлюватися з врахуванням тенденцій на ІТринку.
В якості одного з інструментів, який вже сьогодні дозволяє підтримувати актуальність освітніх ІТ-програм, виступають програмні додатки на основі web-технологій. Такі інструменти постійно знаходяться
у актуальному стані (їх оновлення відбувається автоматично); надають
доступ до інформації з будь-якого місця, де є покриття мережі Інтернет; не потребують суттєвих апаратних затрат та штату фахівців для їх
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обслуговування. Важливим аргументом для впровадження інструментарію на основі web-технологій в освітній процес підготовки ІТфахівців є те, що переважна більшість цих інструментів передбачає організацію командної роботи над виконанням поставлених задач.
Наведемо приклади web-інструментів, які входять до переліку спеціалізованих програмних продуктів, і які доцільно використовувати в
освітньому процесі для підготовки ІТ-фахівців:
 сервіси для розробки алгоритмів, організаційних схем та діаграм
(Draw.io, Lucidchart, Gliffy),
 web-редактори для розробки програмних кодів (Heroku.com,
Codeanywhere, ToolsCloud),
 системи контролю версій програмного коду (GitHub, Mercurial),
 платформи для парного програмування (Teletype, Codeanywhere,
Coda),
 сервіси для тестування програмного коду (Metricfire).
Важливою особливістю, яка регламентує сучасний вибір інструментів для підготовки ІТ-фахівців, є існуючий підхід до організації розробки програмного коду – весь проект розбивається на функціональні
блоки, які розподіляються між програмістами, і виконуються як окремі
задачі. Саме ця особливість обумовлює включення до освітнього процесу інструментів:
 для проведення «мозкових штурмів» (Spinscape, MindMeister,
FreeMind, Bubbl.us),
 для управління задачами та проектами (Google Tasks, Meistertask
або Trello),
 для обговорення ходу вирішення поставлених задач – так звані
віртуальні дошки (Draw Chat, Scratchwork),
 для розробки та проведення презентацій проектів (Canva, Prezi,
Piktochart).
Окремої уваги заслуговують web-платформи, на яких розміщено online курси провідних фахівців IT-галузі – Coursera, Prometheus та інші.
Досвід показує, що вибір web-інструментарію для реалізації сучасної ІТ-освіти має бути комплексним і відбуватися з врахуванням потреб більшості дисциплін навчального плану. Це дозволить зменшити
прірву між потребами сучасного ІТ-ринку та рівнем підготовки фахівців в системі вищої освіти.
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ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ В КЛАСІ
ФОРТЕПІАНО З УЧНЯМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Дана робота є результатом практичного досвіду проведення дистанційних занять в класі фортепіано з учнями з особливими освітніми
потребами (далі ‒ учні з ООП).
До того ж, проблема необхідності забезпечення доступності мистецької освіти для всіх категорій населення є значно ширшою. Вона стосується не лише учнів з ООП. Такі ж технології можуть бути
застосовані при організації занять з іншими учнями, наприклад, під час
оголошення довгострокових карантинів.
Поняття «інклюзивне навчання», «інклюзивне освітнє середовище»,
«особа з особливими освітніми потребами» сформульовані в ч.1 ст.1
Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII зі
змінами [1], та конкретизовані у «Концепції інклюзивної мистецької
освіти», затвердженій Наказом Міністерства культури, молоді та спорту України від 27 січня 2020 року № 339 [2].
Саме в цьому документі, у п.1 розділу ІІІ «Напрями реалізації концепції», зазначено: «Учні мистецьких шкіл та коледжів користуються
різними формами навчання, у тому числі дистанційною» [2]. Таким чином легалізується те явище, що вже давно існує на просторах Інтернету, але активно засуджувалось консервативно налаштованою
частиною педагогічної спільноти.
Беззаперечно, ніщо не може повноцінно замінити безпосереднього
емоційного та фізичного контакту між учнем та викладачем, який виникає під час традиційних індивідуальних занять в класі фортепіано.
Особливо це відчутно на початковому етапі оволодіння інструментом.
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Але, нажаль, обставини інколи змушують нас шукати шляхи продовження освітнього процесу в умовах, коли учень не може бути присутнім в класі з тих чи інших причин (погіршення стану здоров’я,
несприятливі погодні умови, нікому супроводити учня до школи,
тощо). І тут ми маємо діяти в інтересах учня, долаючи власні острахи.
Неприпустимою є відмова від проведення дистанційного заняття,
коли під приводом «неефективності» та «непрофесійності» ховається
страх оволодіння новітніми технологіями та пошуку нетрадиційних
методів пояснення матеріалу, небажання потрапити в ситуацію, коли
кожне слово та жест викладача можуть бути зафіксовані, збережені та
оприлюднені. А убезпечитись від цього неможливо, навіть попри попередні домовленості з учнями та їх батьками.
За роки педагогічної практики мені довелось працювати з учнями з
ООП різних категорій. Наприклад, у моїй практиці був досвід занять з
дівчиною з прогресуючим розсіяним склерозом. Це важке ауто імунне
захворювання, яке на сьогодні є невиліковним. Саме в роботі з цією
ученицею, коли внаслідок об’єктивних причин вона не могла приїжджати до школи, мені довелось вперше застосовувати практику проведення занять дистанційно.
На той час онлайн-уроки вже не були чимось недосяжним, завдяки
неабияким темпам розвитку новітніх технологій. А подолати страх
інновацій мені допомогла співпраця з більш досвідченим колегою,
який міг вільно застосовувати необхідне програмне забезпечення.
Нами були організовані заняття через інтернет з використанням
програми «Skype». Біля інструменту в кімнаті учениці стояв
комп’ютер, до якого було підключено web-камеру, мікрофон та колонки.
Камеру було встановлено збоку. Таким чином можна бачити руки
учениці та її корпус в цілому приблизно так, як бачить викладач, що
сидить поруч. Це важливо, оскільки при встановленні камери зверху
викладач контролює виключно положення рук на клавіатурі, що не дозволяє вчасно помітити спазми м’язів, які часто виникають у цієї категорії учнів.
В свою чергу web-камера, під’єднана до комп’ютера викладача, інколи розташовувалась збоку для зорового контакту та полегшення спілкування, а інколи – зверху клавіатури, коли важливим був
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безпосередній показ. Головне при цьому – правильно зорієнтувати камеру в просторі, щоб вона не давала дзеркального відображення. WiFi ми не використовували, бо він значно погіршував якість зв’язку.
Дещо інший підхід було застосовано під час вимушених дистанційних занять з учнем з тотальною втратою зору. Оскільки він все одно не
міг мене бачити, а фінансові можливості сім’ї були значно обмежені –
використовували звичайний відео зв’язок Viber у телефоні мами учня.
Вона розташовувала телефон таким чином, щоб можна було бачити
дитину, а йому при цьому було добре чути голос викладача та звук інструменту.
Дистанційні заняття дещо нагадують ситуацію, коли викладач не
сидить безпосередньо поруч з учнем, а знаходиться за другим інструментом у великому класі. При цьому неможливість доторкнутись до
учня вимагає постійного пошуку засобів описати словами м’язові відчуття, що є надзвичайно складним завданням.
Нажаль, точність передачі звуку через інтернет на сьогодні не є досконалою та значно залежить від якості, а значить вартості апаратури,
що застосовується. Треба враховувати також технічну затримку звуку.
Оскільки гра на фортепіано не є механічним процесом, то саме від
того, чи вдалось викладачу знайти можливість сформувати в уяві учня
бажаний музичний образ, залежить і подолання суто технічних труднощів.
Аналізуючи наявний практичний досвід використання різних технологій для проведення дистанційних занять по фортепіано з учнями з
ООП, ми вважаємо, що за певних обставин така форма занять має
право на існування. Але бажано в поєднанні з «класичними» індивідуальними уроками, особливо на початковому етапі формування ігрового апарату учня-піаніста.
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ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРНИХ ОБ’ЄДНАНЬ В
ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ
Побудова ефективної інноваційної інфраструктури є одним з перших кроків до створення повноцінної регіональної інноваційної системи. В рамках регіональної інноваційної системи інноваційна
діяльність здійснюється в різних формах і проявах безліччю економічних суб’єктів і залежить від державної інноваційної та регіональної політики.
Дослідження в області розвитку й ефективної діяльності інноваційної інфраструктури регіону в сучасних умовах становлять значний науковий інтерес і можуть мати широке практичне застосування.
Однією з головних тенденцій розвитку сучасної економіки, зумовленої її глобалізацією, інформатизацією і постіндустріальним інноваційним розвитком є кластеризація. Регіональні та міжрегіональні
кластери розглядаються як пріоритетні міжгалузеві комплекси, які визначають розвиток постіндустріальної інформаційної економіки на національному та регіональному рівні і є істотним чинником підвищення
конкурентоспроможності національної і регіональної економіки за рахунок інтеграції об’єднаних галузей і взаємопов’язаних соціальних інститутів.
Поряд із загальним поняттям «кластер» виділяють поняття «промисловий кластер», «регіональний кластер», «регіональний промисловий
кластер». Основною ознакою всіх цих понять є географічна близькість
підприємств і організацій, їх взаємозалежність у процесі виробництва.
Сучасний розвиток окремих економічних систем показує, що кластерні об’єднання є однією з найбільш ефективних форм організації
інноваційних процесів та форм регіонального розвитку. Основна мета
кластера – підвищення внутрішньої та міжнародної конкурентоспроможності його членів за рахунок комерційного і некомерційного співробітництва, наукових досліджень і інновацій, освіти, навчання і
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заходів регіональної політики й державної підтримки [1].
Кластери виступають організаційною формою консолідації зусиль
зацікавлених сторін. Як правило, кластери складаються з підприємств,
спеціалізованих в певному секторі економіки і локалізованих географічно. В регіональній інноваційній системі кластерне об’єднання
сприяє великим підприємствам підтягувати за собою середні і малі.
У цьому контексті при формуванні кластерів необхідно визначити
список інноваційних виробничо-технологічних лідерів в кожному регіоні. Паралельно необхідно виділити інституційних лідерів і в галузі
освіти, що надалі дозволить досить швидко сформувати інноваційні
науково-виробничі кластерні структури, які забезпечать конкурентоспроможність, як регіону, так і країни в цілому. Однак слід зазначити,
що саме середній і малий бізнес, спираючись на підтримку з боку органів влади, так званого адміністративного ресурсу регіону, повинен
проявляти ініціативу по створенню кластерів.
Ступінь відкритості кластера впливає на залучення в регіон додаткових ресурсів або на функціонування кластера, що відбувається лише
при використанні власних ресурсів.
Перевагами кластеризації є висока, інтенсивна конкуренція й активна взаємодія між учасниками, які створюють стійкі конкурентні переваги.
Кластери можна класифікувати відповідно до таких ознак [2]:
- за стадією розвитку;
- за ступенем відкритості кластера;
- по надійності каналів перерозподілу ресурсів;
- при наявності державної підтримки провідної галузі кластера;
- за галузевою належністю;
- за структурою;
- за рівнем взаємодії між членами кластеру;
- за характером зв’язків;
- за кількістю членів кластера;
- за управлінням і географічним охопленням;
- по інтенсивності конкуренції й активною взаємодією між учасниками.
В основі кластеризації лежить модернізаційний процес, заснований
на інноваціях. Структурно він охоплює технічні, технологічні, організаційно-управлінські та інституційні нововведення. Кластери можуть
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мати різну спрямованість – інноваційну, промислову, рекреаційну, фінансову, сільськогосподарську, телекомунікаційну, будівельну [3].
Регіонально-кластерна структура управління є стимулом стрімкого
інноваційного розвитку. Ефект від такого об’єднання збільшується завдяки наявності ефективного механізму управління розвитком інноваційного потенціалу всередині кластера підприємств.
Регіонально-кластерний підхід управління в інноваційній політиці
держави, крім безпосереднього економічного ефекту, вираженого в
грошовій формі, виявиться також у вигляді стратегічного, синергетичного та інших ефектів. Стратегічний ефект досягається насамперед можливістю розробки та коригування стратегії управління розвитком
інноваційного потенціалу об’єднаних в кластер підприємств. Синергетичний ефект передбачає орієнтацію стратегії, схем і механізмів розвитку кластера і появу в результаті їх реалізації якісно нових
функціональних властивостей структури (різних видів синергетичного
ефекту від об’єднання підприємств, банків і т.д.).
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СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ
ПРОЦЕСАМИ
На часі широкого розповсюдження набула інноваційна концепція
ефективного планування і використання логістичних ресурсів в розподільних мережах руху товару з урахуванням різноманітних чинників –
Smart Logistics Grid. Ця концепція є інноваційним продуктом компанії
PSI Logistics, яка займається розробкою перспективного програмного
забезпечення найвищої якості. Сам термін «Smart Grid» запозичено з
галузі енергетики і трактується як «розумна розподільна мережа» [1].
На нашу думку, функціями Smart Logistics Grid є: планування, оптимізація, забезпечення, координування і контроль.
Smart Transportation (розумний транспорт як складова розумного міста) покращує безпеку, збільшує продуктивність і забезпечує екологічність через застосування інформаційно-комунікаційних технологій
на автомобільному транспорті та інших транспортних засобах, в інфраструктурі [2, с. 6]. На нашу думку, функціями Smart Transportation є:
створення, забезпечення і контроль.
Smart Government – це використання технології для полегшення та
підтримки кращого планування та прийняття управлінських рішень.
На нашу думку, функціями Smart Government є: забезпечення і оптимізація. Smart City – це сучасні технології у системі розумного міста. На
нашу думку, Smart City є: забезпечення, оптимізація і прийняття управлінських рішень.
Нами узагальнено наукові праці як європейських, так і вітчизняних
дослідників [1; 2; 3; 4; 5; 6], у яких висвітлені переваги смарт-технологій в системі управління логістичними процесами. Так, наприклад:
1) Smart Logistics Grid включає наступні функції:
- планування включає транспортування з урахуванням ситуацій на
дорогах і вільних майданчиків на вантажно-розвантажувальних ділянках;
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- оптимізація проявляється у гнучкості розподільних мереж без збільшення запасів;
- забезпечення рівномірного завантаження (Workload Balancing);
- ефективне координування; інтегрування логістичних ресурсів;
- контроль якості;
2) Smart Transportation включає такі функції:
- створення системи інтелектуальних транспортних і логістичних
систем, які забезпечують моніторинг і управління графіком;
- забезпечення інтелектуального паркування і сервісу оповіщення
на зупинках громадського транспорту;
- контроль оплати дорожніх зборів, реагувати на надзвичайні ситуації, керувати світлофорами;
3) Smart Government включає функції: 1) забезпечення інформаційних технологій для надання державних послуг широкому колу осіб; 2)
оптимізація роботи різних департаментів;
4) Smart City відповідно включає такі функції:
- забезпечення цілісної концепції розумної інтеграції інформаційних і комунікаційних технологій для моніторингу та управління міською інфраструктурою; покращення життя людей за допомогою
підвищення рівня комфорту і безпеки; якості та ефективності обслуговування в різних сферах; експлуатації не моторизованих транспортних
засобів; встановлення широкої мережі відеоспостереження та відео
аналітики;
- оптимізація витрат і ресурсів;
- прийняття управлінських рішень, зокрема найрізноманітніші рішення на основі впровадження розумних технологій; альтернативні
підходи до енергозабезпечення і водопостачання;
5) Smart London включає: 1) забезпечення облаштування інтелектуальних мережевих дорожньо-транспортних систем, цифрових платформ для здійснення платежів і ведення адміністративних справ; 2)
прийняття управлінських рішень, зокрема технологій енергозбереження і сервісів щодо посилення міської безпеки; база даних для прийняття рішень;
6) Смарт-екосистема включає комплексний підхід (вирішення загальних проблем);
7) Innovate18 включає забезпечення підземної залізничної мережі;
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високошвидкісним потягом Crossrail безпечних вантажних і пасажирських перевезень на базі інноваційних підходів;
8) Heathrow pod включає забезпечення оперативної транзитної системи з урахуванням побажань його працівників і пасажирів (відмова
від регулярних переміщень на автобусах по території аеропорту);
9) Smart Sensor включає контроль використання надвисокочастотних RFID-міток і вбудованих температурних датчиків.
Отже, смарт-технології в системі управління логістичними процесами мають такі основні принципи логістики як системність, точність,
надійність, оперативність, безпечність, оптимізація, мобільність, компетентність, продуктивність, економічність і ефективність.
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ВИКЛИК У МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ
В умовах карантину, пов’язаного з подіями розповсюдження у світі
епідемії СOVID-19 навесні 2020 р., заклади освіти різного рівня в Україні зіткнулися з необхідністю організації дистанційного навчання. Ці
виклики були адресовані всім ланкам системи освіти: управлінській,
адміністрації шкіл, викладачам, батькам та учням. Безпосередньо викладач мистецької школи опинився перед дилемою: організовувати
впровадження елементів дистанційного навчання в школі, як «на передовій», чи просто очікувати закінчення обмежувальних заходів у надії
на завершення програми потім. Але, в ситуації невизначеності термінів карантинних заходів, зупинка навчання учнів через неврегульованість законодавчої бази мала б мати дуже негативні наслідки.
Подолання дидактичних бар’єрів та труднощів інформаційної «неготовності» викладачів мистецьких шкіл привело до цікавих педагогічних
знахідок, своєрідного «сплеску» креативності. У той час як багато педагогів у системі вищої та загально-середньої освіти вже зробили перші кроки у використанні інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ), педагогічна спільнота мистецької освіти не розраховувала на те,
що така ситуація виникне хоч колись та викличе масовий дидактичний
запит на поширення досвіду організації викладацької діяльності за допомогою цифрових засобів. Тому складники системи мистецької
освіти (адміністрації шкіл, викладачі) або взагалі не сприйняли її, або
віднеслися до неї як до виклику та завдяки своїм самим активним
стейкхолдерам продемонстрували різні стратегії пристосуванння, серед яких можна виділити: очікування, адаптацію, інноваторство. Причинами зародження останньої стало й те, що викладачі, перебуваючи
тривалий час у самоізоляції дома, почали цікавитися інформацією
щодо дистанційного навчання, проходити он-лайн-курси та завдяки
власній самоосвіті генерувати та практикувати різні дидактичні
прийоми як педагогічні «лайфхаки», а також ділитися ними в Інтернеті
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як своєрідною формою методичної та психологічної підтримки. За нашими спостереженнями, до таких прийомів увійшли: авторській блог,
підготовка коротких онлайн-роликів на різні теми, підготовка та розсилка аудіоповідомлень із завданнями (слухавки, диктанти, відеорозспівки), аналіз відео-, аудіозаписів, ресурсів, надсилання фото
виконаних завдань; участь в інтернет-конкурсах.
Дистанційна освіта – метод викладання, за яким учень та викладач
фізично перебувають у різних місцях. Він передбачає поєднання різних інформаційних технологій: проведення аудіо- та відеоконференцій, обмін текстовими повідомленнями, демонстрацію електронних
ресурсів різних форматів – презентацій, роликів, вебсторінок, роботу з
тренажерами, обмін файлами, вебтури, опитування, тестування з миттєвою візуалізацією, «кімнатами прориву», можливостями збереження
відеозапису для подальшого використання в навчанні.
Значна кількість існуючих платформ дистанційної освіти поставила
передових викладачів в умовах карантину перед вибором: який цифровий інструмент обрати для роботи в класі, який з них діє найоптимальніше та є найбільш зручним у використанні та реалізації педагогічних
завдань, який з них можна самостійно опанувати в стислий час та забезпечити безперервність навчання учнів різним видам мистецтва.
Перелік освітніх платформ та інструментів для реалізації дистанційної освіти сьогодні доволі різноманітний: від використання звичайного
електронного листування до масових відеозаходів онлайн. Звичайно,
що це викликає певну розгубленість у викладача як користувача такими продуктами та потребує спеціального навчання. Викладачів мистецької сфери освіти особливо цікавлять платформи, які б дозволяли
бачити учнів та те, що вони роблять. Такими засобами в реалізації завдань мистецької освіти стали ресурси, що в першу чергу забезпечують саме відеозв’язок. Це цифрові сервіси: Zoom, Skype, Viber, Meet
тощо. Вони надають можливість викладачеві передавати інформацію
(знання, уміння, завдання, досвід) учневі за допомогою можливості
чути та бачити один одного. Вид заняття, яке з’явилося завдяки впровадженню відеозв’язку, можна було б класифікувати як відеоурок,
який може проводитися як індивідуально, так і для групи та складатися
з вступу, змістовної частини, питань-відповідей, проголошення домашнього завдання, заключної частини. Технік проведення таких уроків
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може бути безліч. Основну складність для мистецької освіти несе проведення групових занять для виконавських дисциплін, обмеження контролю викладача за виконанням навчальних вправ учнем,
неготовність викладачів (методична, дидактична, психологічна) тощо.
Інноваційним дистанційним груповим уроком на теоретичних заняттях у мистецькій школі може бути урок-вебінар, який поєднує в рамках навчального співробітництва здобутки традиційної освітньої
системи та ІКТ. Вебінар (онлайн-семінар, інтеренет-семінар, webinar)
– форма навчання, яка забезпечує проведення інтерактивних заходів у
синхнонному режимі та надає інструменти для дистанційної колаборації тих, хто навчається. Головне, що створює вебінар – атмосферу присутності у вебкімнаті – «класі», в якому відбувається заняття. У
сучасних умовах розвитку цифрових засобів зв’язку учні звикли до активного використання комп’ютера, змінився характер пошуку, аналізу
та засвоєння ними навчальної інформації. Тому така форма ефективна
в організації навчального процесу й в умовах карантину, й надалі могла б забезпечити підвищення інтересу та активності учнів до теоретичних дисциплін. На наш погляд, можливості запровадження таких
занять у мистецьких школах майже не використовуються. Їх форми
можуть бути навчальними, інформаційними, тренінговими, консультаційними тощо.
Дистанційна освіта – це освіта, під час якої здобувач та викладач
продовжують обмінюватися знаннями, але по іншому. Викладач повинен розуміти, що з дидактичної точки зору підготовка до дистанційного заняття передбачає більшу кількість часу, ніж звичайного заняття
оффлайн. Можливості цієї форми навчання можна використовувати
також для участі у майстер-класах видатних педагогів, консультацій з
різних тем, підготовки учнів до олімпіад, дистанційного навчання учнів з особливими потребами, роботи з тими, хто тимчасово не може
відвідувати мистецьку школу.
Таким чином, дистанційне навчання має значні дидактичні можливості та надає різний функціонал для реалізації педагогічних завдань в
мистецькій школі. Воно потребує подальшого вивчення, осмислення,
методичного забезпечення та підготовки викладацького складу.
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ДОСВІД КРАЇН ЄС З ВПРОВАДЖЕННЯ СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС
УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Формування інформаційно-мережевої економіки в Україні можливо
лише за допомогою застосування сучасних цифрових технологій. Інтелектуалоємна модель розвитку України можлива внаслідок швидкого
поширення знань і виникненню нових старт-технологій. Досвід Німеччини, Франції та Нідерландів свідчить про те, що саме застосування
таких цифрових смарт-технологій суттєво підвищує економічність і
екологічну безпеку організацій, зокрема при цьому зростає продуктивність праці та рентабельність. На разі відбувається повна технологізація організацій. Зокрема, ІТ відкривають доступ до інформації всім
споживачам у будь-якій точці земної кулі. Людство вступило на новий
етап цивілізації, концепція якого полягає у наступному: «цінності
створюють знання, а економіка – це система, що функціонує на основі
обміну знаннями та взаємної їхньої оцінки» [1, с. 43]. Сучасну економіку трансформують такі основні ключові технології [2, с. 320; 3;
с. 10]:
 глобальні бази даних (БД) про перешкоди та ризики;
 3D-друк для нішевих ринків;
 сенсорні технології;
 доповнена реальність (смарт-окуляри додаткової реальності сканують штрих-коди і списки, у яких вказані місцезнаходження і пункт
доставки товарів);
 роботи (оператори складів);
 дрони (в травні 2016 г. у Німеччині успішно протестовано дрон
− Parcelcopter);
 хмарні рішення (послуга через ІТ-ресурс у вигляді відповідної
моделі сервісу в режимі віддаленого доступу. ІТ-ресурси працюють в
технології цілісного ланцюга, об’єднаного в одну конфігурацію віртуального комп’ютера).
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Дослідження свідчать, що економічний розвиток внаслідок застосування старт-технологій в процес управління організаціями пов’язаний
з процесом транспортування і розташування складів, використання
електронної комерції, а також системами управління ланцюгами поставок споживчої цінності. Щорічно відбуваються міжнародні форуми
присвячені сфері транспортних перевезень, конференції та виставки,
на яких презентують тенденції інноваційних технологічних розробок
майбутнього:
 форум європейських інформаційних технологій в логістиці (логістичний форум CIO Forum EU) об’єднав більше 250 ІТ-спеціалістів і
галузевих експертів, які представляють європейських постачальників
логістичних послуг (м. Амстердам, Нідерланди);
 форум SITL Europe для сектору транспорту, логістики і ланцюгів
поставок (продукти і послуги для перевезення вантажів; різноманітні
види вантажних перевезень: міська логістика, залізничні перевезення,
авіаперевезення, морські перевезення, перевезення безпечних вантажів, імпорт-експорт, робототехніка) (м. Париж, Франція);
 форум TOC Europe для портових, судноплавних і термінальних
технологій, SME Village і платформа для представників портів і асоціацій (м. Ротердам, Нідерланди);
 форум European 3PL & Supply Chain Summit (Європейський саміт
3PL логістики і ланцюгів поставок) проходить за темами: динамічність, прозорість, швидке реагування і розвиток (м. Брюссель, Бельгія);
 виставка LogiMAT представляє інтралогістику «виробництво –
збут – транспортування», зокрема інноваційні технології, продукти,
системи і рішення для оптимізації операцій, процесів і скорочення витрат внутрішньої логістики компанії (м. Штутгарт, Германія);
 виставка Leaders in Logistics: Post and Parcel Summit (саміт поштових операторів) працює за такими напрямами: цифрова трансформація, інноваційні рішення, доставка по останній милі та стратегія
відправки і доставки посилок (м. Копенгаген, Данія);
 виставка PARCEL + POST EXPO інновацій і технологій, які можуть допомогти під час вантажних перевезень (м. Відень, Австрія);
 виставка-конференція Intermodal Europe 2020 пов’язана з контейнерними і інтермодальною логістикою, включає всі види контейнерних перевезень і логістику на автомобільному, залізничному і
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морському транспорті (компанії-представники: Seaco, Maersk
Container Industry, Caru Containers та ін.)
 конференція Logistics meets Innovation (логістика та інновації)
для логістичних і мережевих компаній: Amazon, DHL, ECS,
Kuehne+Nagel, LKW Walter, Lufthansa Cargo, NileDutch, Panalpina,
Pfizer, Novartis та ін. (оптимізація використання потужностей; великих
масивів даних для прогнозування планування та оптимізації; співробітництво в логістиці; роль і вплив штучного інтелекту і практичні
прийоми його використання в сучасній логістиці) (м. Брюссель, Бельгія);
 конференція по ланцюгам поставок BVL (BVL 37th International
Supply Chain Conference) в області логістики під час управління ланцюгами поставок, платформа для взаємодії між підприємцями із сфери
логістики, транспорту і послуг, переробної промисловості, ученими,
політиками і журналістами (м. Берлін, Німеччина);
 виставка HyperLOG у секторі транспорту, експедирування і логістики (м. Варшава, Польща).
Отже, діяльність передових європейських організацій чи компаній
супроводжується постійним впровадженням новітніх смарт-технологій в процес управління організаціями. В Україні відомими є: Smart
Logistics Grid, Smart Transportation, Smart Government, Blockchain,
IoT&smart contracts, Smart City.
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УДК 004
ДЕЩИЦЯ Ю.А.
аспірант,
Київська державна академія декоративно-прикладного
мистецтва і дизайну імені М. Бойчука,
м. Київ, Україна

«КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ»: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ
Сучасна система вищої мистецької освіти вимагає оновлення та часткового переосмислення свого змісту. Постійний прогрес засобів інформаційно-комунікаційних
технологій
вимагає
відповідної
актуальної теоретичної бази [3, c. 103].
Вчасна інформатизація освітнього процесу зумовлює підготовку
фахівців високої кваліфікації, які пристосовуються до актуальних умов
та здатні конкурувати на світовому ринку праці. У процесі підготовки
графічних дизайнерів, діяльність котрих безпосередньо пов’язана з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій, важливим фактором є своєчасне оновлення знань щодо використання
графічного програмного забезпечення [2, c. 86].
Проектна діяльність майбутніх фахівців графічного дизайну опирається на базові поняття, до яких належить термін «комп’ютерне проектування». У таблиці 1 нами подано визначення дефініції
«комп’ютерне проектування» за різними авторами. До вибірки ввійшли визначення, пов’язані з мистецтвознавством та педагогікою, технічні, психологічні, економічні, архітектурні, медичні та фізикоматематичні дисципліни також оперують даним поняття. Проте в аспекті підготовки майбутніх графічних дизайнерів їх використання не
доцільне.
Таблиця 1.
Сутність поняття «комп’ютерне проектування» за різними авторами
1
2
Д. Гіріна
Вид проектної діяльності, що спрямований на формування естетичних і функціональних якостей середовища та базується на використанні інформаційних
технологій.
Є. Бадмаєва,
Процес проектування дизайну одягу за допомогою
В. Бухіннік
комп’ютера… .
Л. Елінер
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Продовження таблиці 1

1

2

І. Хасеневич

Процес створення комп’ютерної графіки, що використовуватиметься у якості технічних креслень,
ілюстрацій, інструкцій по експлуатації, діаграм, проектних завдань, рекламних ілюстрацій, кадрів для
мультфільмів тощо.

М. Близнюк

Ототожнює «комп’ютерне проектування» художніх
виробів з дерева з вивченням засобів візуалізації, проектування, що сприяє грамотному використанню засобів комп’ютерної графіки під час виконання
композиційних завдань та проектування художніх
творів.

М. Ожога

Зводить «комп’ютерне проектування» до використання графічних систем, що дозволяють здійснювати
проектну діяльність та створювати зображення, які
практично неможливо відрізнити від реальних
об’єктів. Засобами комп’ютерного проектування можливо досягти виконання складних проектів на основі
самої лише ідеї.

Н. Малиновська

Вбачає суть «комп’ютерного проектування» у володінні основними засобами і методами створення
графічних проектів за допомогою професійних
графічних пакетів програм.

О. Мацулевич

Ототожнює «комп’ютерне проектування» з методами
формалізації процесу проектування, способами використання інформаційних технологій для автоматизації
проектних і конструкторських робіт.

З огляду на відомості, подані в таблиці 1, можна зробити висновок,
що автори навчальних курсів та наукових праць не сходяться в думках
щодо терміну «комп’ютерне проектування». У науковій літературі
нами не виявлено праць у яких сутність поняття «комп’ютерного проектування» подано у контексті професійної підготовки майбутніх графічних дизайнерів. Зокрема, відсутнім є визначення «засоби
комп’ютерного проектування майбутніх графічних дизайнерів».
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Пояснюється це тим, що поняття «комп’ютерне проектування» знаходиться на межі різних наукових дисциплін і вживається для позначення різних за своїм походженням предметів [1, c.193]. У процесі
підготовки майбутніх спеціалістів графічного дизайну необхідно визначити термін, який найбільш повно та точно описує актуальні функції та завдання даного явища.
Таким чином «комп’ютерне проектування» – це вид професійної
проектної діяльності, що здійснюється у процесі використання інформаційно-комунікаційних технологій (застосуванням графічного програмного забезпечення) з метою створення нових графічних об’єктів із
певним набором властивостей і характеристик. Успішне комп’ютерне
проектування студентів уможливлюється за умови сформованої графічної грамотності, практичними уміннями та навичками з предметів
спеціальних дисциплін (рисунком, живописом, кольорознавством,
композицією тощо), основами конструювання, з дотриманням правил
гігієни та наукової організації праці. У процесі комп’ютерного проектування майбутній дизайнер має виконувати проекти на високому естетичному рівні, виявляти авторський стиль виконання, а виконані
проекти мають відзначатися художнім смаком, функціональністю, ергономічністю тощо.
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РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
ПАТ »УКРТРАНСГАЗ» В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОГО ДИНАМІЗМУ БІЗНЕССЕРЕДОВИЩА
Оцінювання управління потенціалом ПАТ «Укртрансгаз» свідчить,
що протягом 2016-2018 рр. підприємство перебувало у кризовому фінансовому стані і може бути віднесено до потенційних банкрутів [1].
Можливе настання банкрутства ПАТ «Укртрансгаз» є такою стадією фінансової кризи, на якій підприємство вже нездатне здійснювати
фінансове забезпечення своєї господарської діяльності. При цьому непрогнозований процес втрати потенціалу розвитку ПАТ «Укртрансгаз» стає загрозою для його подальшого існування.
Причина появи кризових явищ у діяльності ПАТ «Укртрансгаз»
прихована в самому ринковому господарстві, якому властиві постійні
зміни ринкових орієнтацій споживачів, невизначеність економічної
поведінки контрагентів підприємства, що потребує постійного коригування основних елементів та функціональних підсистем самого підприємства з метою забезпечення адекватності вхідним та вихідним
параметрам розвитку системи в цілому [2].
Разом з тим, дуже значною є залежність кризових ситуацій від рівня
управління фінансами в ПАТ «Укртрансгаз», від можливості ідентифікувати та нейтралізувати негативний вплив факторів негативного
впливу. Саме тому важливим елементом адаптації системи управління
ПАТ «Укртрансгаз» до викликів середовища є антикризове управління
[3].
Напрям антикризового управління повинен враховувати положення
ПАТ «Укртрансгаз» в матриці кризових станів і має бути спрямований
на усунення негативного впливу найбільш значимих факторів.
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Під антикризовим управлінням ПАТ «Укртрансгаз» необхідно розуміти систему заходів, спрямованих на попередження, виявлення та
своєчасне усунення ознак кризи з метою недопущення банкрутства і
відновлення життєдіяльності підприємства. Суть антикризового управління у цьому випадку полягає в тому, що заходи щодо запобігання
кризової ситуації мають бути вжиті ще задовго до настання такої ситуації, тобто доцільно не лікувати наслідки фінансової кризи, а запобігати їм [4].
Головним завданням антикризового управління ПАТ «Укртрансгаз» є мінімізація ризиків управлінських рішень, що дозволило б досягти поставленої мети і результату за мінімумом додаткових засобів і за
мінімальних негативних наслідків, а також знизити ймовірність виникнення кризових ситуацій, підвищити стратегічний потенціал і активізувати потенціал протидії кризовим явищам, підсилити адаптаційні
можливості ПАТ «Укртрансгаз» і зміцнити його конкурентні позиції.
З огляду на це в ПАТ «Укртрансгаз» необхідно формувати антикризову стратегію управління.
Антикризова стратегія ПАТ «Укртрансгаз» формується в межах загального стратегічного планування, але особливістю є акцентування
уваги на засобах оцінки, аналізу і контролю, визначення завдань, розроблення та реалізації управлінських рішень, які стосуються основних
параметрів життєдіяльності підприємства у кризовій ситуації.
Характерними рисами антикризової стратегії ПАТ «Укртрансгаз»,
як особливого виду управління, виступають:
- обмеженість за строками здійснення (1-3 роки). Така стратегія
вважається реалізованою, в момент, коли з’ясовується, що підприємство збалансовано функціонує і сформувалася стійка тенденція покращення фінансово-майнового стану та підвищення ефективності його
діяльності;
- пріоритетність антикризової стратегії. Тобто, під час виходу
ПАТ »Укртрансгаз» з кризового стану загально корпоративна, а також,
функціональні та ділові стратегії зазнають суттєвого коригування і підпорядковуються основній меті антикризового менеджменту;
- підвищена результативність реалізації, яка визначається масштабністю наслідків від успішного (відновлення потенціалу) або незадовільного (крах, втрата інвестицій власниками) втілення стратегії;
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- звужена функціонально-цільова спрямованість, яка передбачає
визначення обмеженого кола об’єктів впливу внаслідок недостатності
ресурсної бази ПАТ «Укртрансгаз»;
- орієнтація на ретельний пошук і максимальне використання внутрішніх резервів ресурсів ПАТ «Укртрансгаз»;
- яскраво виражений адаптивний характер.
Впроваджуючи антикризове управління в ПАТ «Укртрансгаз», необхідно виділити можливі способи попередження настання кризових
ситуацій, серед яких можна виділити наступні:
- здійснення постійного моніторингу фінансового стану
ПАТ »Укртрансгаз» з метою своєчасного виявлення ознак кризових
явищ;
- виявлення основних факторів, що зумовили кризовий стан
ПАТ »Укртрансгаз»;
- дослідження масштабів кризового стану ПАТ «Укртрансгаз»;
- формування завдань антикризової фінансової політики;
- вибір адекватних заходів і послідовне їх впровадження відповідно до специфіки господарської діяльності ПАТ «Укртрансгаз» і масштабів його кризових явищ;
- забезпечення контролю за своєчасністю та ефективністю впроваджених заходів;
- врахувати досягнуті результати в антикризову фінансову політику та зміни чинників зовнішнього і внутрішнього середовища;
- скорочення витрат;
- збільшення надходження грошових коштів;
- проведення реструктуризації кредиторської заборгованості;
- визначення стратегії розвитку; проведення реорганізації або реструктуризації ПАТ «Укртрансгаз»;
- підготовка висококваліфікованих фахівців фінансово-економічних спеціальностей, які спеціалізуються суто на антикризовому фінансовому управлінні.
Отже,
сутність
системи
антикризового
управління
ПАТ »Укртрансгаз» полягає у тому, що загроза банкрутства підлягає
діагностиці ще на ранніх стадіях його виникнення, а це дозволяє своєчасно привести в дію спеціальні фінансові механізми захисту, або обґрунтувати необхідність певних реорганізаційних процедур.
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ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ
КУЛЬТУРОЛОГІЇ
Розвиток інформаційних технологій сприяє модернізації сучасної
системи освіти, що відображається в концепції дистанційної освіти.
Сучасна дистанційна освіта – це розгалужена система передачі знань
на відстані за допомогою різних засобів і технологій, яка сприяє отриманню студентами необхідної інформації для використання у практичній діяльності. Тому вже сьогодні необхідно значно посилити увагу
до науково-методичних і психолого-педагогічних розробок у галузі
дистанційної освіти у коледжах та самоосвіти майбутніх фахівців. Поєднання традиційних форм навчання з формами, заснованими на дистанційних освітніх технологіях, повинні стати головною особливістю
сучасного освітнього процесу.
Теоретичні дослідження з питань дистанційного навчання базуються на методологічних працях С. Архангельського, Ю. Бабанського,
С. Гончаренка, М. Махмутова, Є. Полота, В. Сагарди, Л. Виготського,
П. Гальперіна, Г. Костюка, О. Матюшкіна, Н. Тализіної та інших. Значних зусиль до формування системи дистанційного навчання доклали
вчені С. Батишев, М. Згуровський, О. Кірсанов, Ч. Куписевич, І. Огородніков, О. Пєхота, Л. Романишина, П. Сікорський, І. Харламов; Е.
Тоффлер та інші.
Як свідчать дослідження та навчальна практика у вищій школі та
коледжах, ефективність дистанційного навчання залежить від якості
змістових модулів, що складають модульну програму дистанційних
курсів. Проблема дистанційного навчання майбутніх фахівців взагалі і
дистанційне вивчення культурології та інших гуманітарних дисциплін
студентами навчальних закладів зокрема, є досить актуальною.
Дистанційне навчання є одним із головних шляхів інформатизації і
автоматизації освіти й використання новітніх технологій у навчанні,
служить підвищенню ефективності освіти як такої. Організація якісної
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дистанційної освіти дозволить примножити освітні потужності і позитивно вплине на інтелектуальний потенціал держави [1, с. 65].
Дистанційне навчання використовує два основних типи технологій.
Один з них передбачає безпосередній контакт викладача і студента (синхронний метод), а другий - можливість опосередкованого контакту
викладача і студента (асинхронний метод). Використання даних технологій залежить в першу чергу від рівня розвитку інтернет-технологій в країні або регіоні, і в другу чергу від рівня розвитку
інформаційних технологій в навчальному закладі, а також від ступеня
готовності викладацького складу користуватися зазначеними технологіями, що є, можливо, найбільш важливою умовою успіху [3, с. 84].
Найменші технологічні ресурси вимагає опосередковане навчання.
Асинхронне навчання має можливості використовувати такі технології, як самостійне вивчення слухачами або студентами різноманітних
навчальних матеріалів та допоміжних матеріалів (курсів лекцій, підручників, посібників – аналогів виданих паперових варіантів, а також повноцінних електронних підручників, об’єднаних в єдиний освітній
простір) у віддаленому режимі, тобто вдома, на робочому місці у вільний від роботи, на відпочинку і т. д. [3, с. 87]. Асинхронні технології
дозволяють проводити проміжний контроль отриманих учнями знань
з допомогою різноманітного перевірочного інструментарію (тести, письмові завдання, творчі завдання, групове проектування тощо).
Синхронні технології безпосереднього дистанційного навчання дозволяють встановити безпосередній (прямий) контакт в режимі реального часу, в тому числі і візуальний, викладача і учня. Ці технології
більш соціальні, вони дозволяють провести безпосереднє опитування
студентів (здійснити контроль знань), на поставлені питання можна
отримати відповіді в режимі реального часу [2, с. 92].
Отже, упровадження дистанційних технологій у навчальний процес
спрямовано на глибше розуміння навчального матеріалу з культурології; формування таких компетенцій як: комунікативні (безпосереднє
спілкування і за допомогою засобів мережі), інформаційні (пошук інформації з різних джерел та можливість її критичного осмислення), самоосвіти (вміння навчатись самостійно). Окрім того, дистанційне
навчання виконує і виховну функцію – сприяє формуванню провідних
якостей особистості: активність, самостійність, самовдосконалення,
творчість.
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АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ЗАЛІЗНИЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ КОМПАНІЇ З
МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Основний обсяг пасажирських перевезень в Україні здійснюються
такими видам транспорту, як автомобільний, залізничний та авіа. Лідером пасажирських перевезень є залізничний транспорт, що представлений компанією АТ «Укрзалізниця» [1]. Але в останні роки
спостерігається зменшення частки пасажироперевезень залізничним
транспортом у бік авіа та автомобільного транспорту.
З аналізу літератури відомо поняття «Конкурентоспроможність», як
можливість здійснювати свою діяльність за умов відкритого ринку і
залишатися тривалий час прибутковим [2, с.139]. Тому питання прибутковості компанії на протязі тривалого часу постає дуже актуально
особливо для залізничних транспортних компаній в умовах реформування.
Формулювання мети дослідження. Так як, «Українська залізнична
швидкісна компанія» (УЗШК) АТ «Українська залізниця» є монополістом у галузі залізничних пасажирських швидкісних перевезень, то
найбільш важливою і впливовою силою конкуренції для неї є - ринкова
влада споживачів (60% впливу). Наступною за нею по значущості йде
– загроза появи нових конкурентів в галузі та загроза появи замінників
(конкуренція серед транспортних організацій (автомобільного та авіатранспорту) (30% впливу). Ринкова влада постачальників не більше
10%.
Для більш повного уявлення про діяльність компанії і її положення
на ринку транспортних послуг необхідно провести SWOT-аналіз. Да196
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ний аналіз має за мету аналіз внутрішнього середовища компанії, а також виявлення можливостей і небезпек для компанії з боку ринку. На
основі даного аналізу можна виробити стратегії подальшої поведінки
для подолання небезпек і посилення сильних сторін компанії.
SWOT – аналіз підприємства наведено в табл. 1.
Таблиця 1. SWOT – аналіз «Української залізничної швидкісної
компанії» (Джерело: авторська розробка)
Сильні сторони (S)
1. Екологічність транспорту
2. Нові комфортні швидкісні
Внутрішнє електропоїзди
середовище 3. Безаварійність перевезень
4. Значний досвід в сфері пасажирських перевезень
5. Відомий сформований бренд

Можливості (O)

Слабкі сторони (W)
1 Вузький асортиментний ряд послуг
2. Низька якість
обслуговування
3. Погана рекламна діяльність
4. Відсутність гнучкої системи
знижок
5. Брак високо
кваліфікованого персоналу та
плинність кадрів

Загрози (T)

1. Через введення безвізу у країни ЄС спостерігається приріст
попиту на міжнародні перевезення
2. Висока доля ринку підприємства відносно долі основних
Зовнішнє
середовище конкурентів
3. Розширення комплексу
послуг
4. Впровадження нових конкурентних переваг та підтримання
попередніх
5. Рівень цін на послуги конкурентів

1. Глобальні економічні, політичні кризи, екологічні катастрофи
2. Рівень соціально-економічного
розвитку країни
3. Науково-технічний прогрес
4. Поява нових приватних залізничних перевізників
5. Зниження попиту на перевезення залізничним транспортом

Проведений аналіз дозволив визначити в якості сильних позицій високу екологічність залізничного транспорту, безаварійність перевезень, наявність сучасних комфортабельних електропоїздів для міжнародних перевезень; нейтральних – значний досвід в сфері
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пасажирських перевезень та сформований бренд; слабких – вузький
асортиментний ряд послуг, якість обслуговування пасажирів, рекламна діяльність, відсутність гнучкої системи знижок. Найістотнішими
проблемами зовнішньоекономічної діяльності у сфері залізничних пасажирських перевезень в Україні, є: політична криза в країні, рівень
соціально-економічного розвитку країни, швидкий розвиток науки та
техніки, вихід на ринок нових приватних залізничних перевізників,
зниження попиту на перевезення залізничним транспортом.
Для підвищення рівня конкурентоспроможності «Української залізничної швидкісної кампанії» необхідно зосередити увагу на наступних показниках:
- покращення комфорту і сервісу для пасажирів;
- розробка гнучкої системи знижок;
- ефективність реклами;
- розширення маршрутів та збільшення частоти відправлень, при
зменшенні часу на перевезення;
- створення системи мультимодальних перевезень.
З урахуванням вищезазначеного, для підвищення конкурентоспроможності «Української залізничної швидкісної компанії» на ринку пасажирських перевезень необхідно розробити механізм, щодо
удосконалення маркетингової політики підприємства (розширення
асортименту послуг та підвищення їх якості), політики просування
(ефективність та якість реклами), інноваційної політики (швидкість запуску нових транспортних маршрутів, створення мережі мультимодальних перевезень, розвиток транспортної інфраструктури). В
подальшому для реалізації механізму необхідна розробка та впровадження заходів, що сприятимуть посиленню існуючих та створенню
нових конкурентних переваг для підприємств перевізників.
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БІБЛІОТЕКИ НАУКОВИХ УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
УКРАЇНИ В ЕЛЕКТРОННОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Євроінтеграційний курс України у контексті пріоритетних напрямів
європейського наукового простору спонукає до глибинного реформування всіх царин суспільства, зокрема вітчизняної інноваційної сфери.
Визначальною передумовою для досягнення успіху у цьому процесі є
зростання наукового, культурного, освітнього та економічного потенціалу держави, забезпечення безперешкодного доступу до інформації
громадян України в умовах цифровізації.
У «Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України
на 2018–2020 роки» [3, с. 1] визначено, що «основна мета цифровізації
полягає у досягненні цифрової трансформації існуючих та створенні
нових галузей економіки, а також трансформації сфер життєдіяльності
у нові більш ефективні та сучасні. Такий приріст є можливим лише
тоді, коли ідеї, дії, ініціативи та програми, які стосуються цифровізації,
будуть інтегровані, зокрема, в національні, регіональні, галузеві стратегії і програми розвитку». Тому сьогодні пріоритетним завданням для
вітчизняної бібліотечно-інформаційної галузі є об’єднання зусиль професійного співтовариства у формуванні єдиного національного інформаційного простору, забезпечення інформаційного супроводу процесів
модернізації та інноваційного розвитку, підвищення ролі вітчизняної
бібліотечної справи.
Еволюція всієї сфери наукової комунікації виробила нову парадигму щодо інформаційно-комунікаційної діяльності не тільки публічних, а, насамперед, наукових бібліотек, що є потужним творчим
мотиватором у контексті прогресу міжнародних бібліотечних трендів.
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Широкомасштабне виробництво цифрової інформації та величезна кількість джерел, які існують винятково в електронному вигляді, створюють середовище, в якому бібліотеки не лише успішно опановують
та використовують інформаційні та технологічні ресурси Інтернету, а
насамперед, активно функціонують, популяризуючи власні фонди та
надаючи суспільству інформацію про свої послуги у мережевому просторі, тим самим пропагуючи надбання вітчизняної науки в Україні та
світі. Реалії сучасного інформаційного суспільства такі, що «перед українськими бібліотеками, як і перед бібліотеками в усьому світі, постають виклики, пов’язані з шаленим темпом розвитку й проникнення
ІТ в наше щоденне життя. Це повсюдна цифровізація, штучний інтелект, інтернет речей, віртуальна реальність і зменшення читання» [1,
с.1].
Сучасна бібліотека наукової установи НАН України за сукупністю
характеристик є моделлю гібридного типу, в якій важливості набуває
системність упровадження прогресивних бібліотечних технологій.
Вони стали не тільки сховищем книг, а й самостійними виробниками і
організаторами вузькотематичних спеціалізованих ресурсів, у тому числі мережевих. Облік і контроль інноваційного розвитку соціальноекономічних і гуманітарних аспектів розвитку українського суспільства засвідчив, що сьогодні ці інституції поєднують традиційні форми
обслуговування з інноваційними, задовольняючи інформаційні потреби користувачів шляхом забезпечення безперешкодного доступу до
документних фондів та бібліотечних послуг, а також електронних локальних і мережевих ресурсів (як придбаних, так і власної генерації) та
сервісів, організованих за допомогою автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем або власних програмно-технологічних розробок.
Скрупульозний аналіз змін сучасного інформаційного і соціального
середовища сприяв, зокрема, відстеженню такої тенденції у трансформації діяльності бібліотек НАН України, як реалізація стратегії поетапного переходу від традиційних до інноваційних технологій, що у
майбутньому забезпечать гармонійне поєднання всієї сукупності наукової джерельної бази. Найважливішими завданнями у їхній роботі є
не тільки формування традиційного бібліотечного фонду, забезпечення його збереження, розвитку і використання, а й інтегрування бібліотечних ресурсів і сервісів для максимально повного та
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оперативного задоволення інформаційних потреб користувачів-науковців.
Пріоритетними напрямами інтеграції бібліотечних ресурсів НАН
України є комплектування фондів; каталогізація і систематизація ресурсів; перерозподіл літератури через обмінні фонди та відбір видань на
депозитарне зберігання; моніторинг стану збереження фондів; координація робіт із вивчення та введення у науковий обіг інформації про наявні рідкісні і цінні видання, особові бібліотеки і колекції, що
зберігаються у фондах бібліотек наукових установ; кооперація бібліотечно-бібліографічного обслуговування вчених і спеціалістів. Потребує розбудови зведений електронний каталог бібліотек НАН України;
упорядкування ресурсів повнотекстових документів на сайтах наукових установ НАН України та представлення їх у зведених базах даних
у межах відділень НАН України на порталі НБУВ; створення репозитарія наукових установ НАН України та введення у науковий обіг усієї
наукової продукції; запровадження єдиної системи дистанційного обслуговування науковців та єдиного електронного читацького квитка
[2].
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОЦЕСУ
ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ІНЖЕНЕРІВ
Розвиток науково-технічного прогресу і відповідно економічного
рівня в країні великою мірою залежить від участі висококваліфікованих фахівців інженерної галузі [1].
Інженерна діяльність за своєю природою в основі має розумову діяльність. Вплив на розвиток розумової діяльності окреслюється багатьма факторами, одним із яких є засвоєння теоретичної та практичної
частини фундаментальних дисциплін. Передусім серед таких дисциплін посідає чільне місце вища математика. Тому фундаменталізація математичної підготовки майбутніх інженерів займає ключову позицію у
всій загально професійній підготовці інженера.
При вивченні літературних джерел присвячених дослідженню проблеми фундаменталізації, перше, що привертає увагу, це неоднозначність у трактуванні поняття фундаменталізації навчального процесу.
Фундаменталізацію часто ототожнюють з інформатизацією,
комп’ютеризацією, або навіть із вдосконаленням навчального процесу.
І це має сенс, адже фундаменталізація передбачає вдосконалення навчального процесу через сукупність інформаційних технологічних процесів, накопичення та генералізацію матеріалу. М. Ковтонюк
зауважує, що фундаменталізація – це процес якісної зміни вищої
освіти, а також один із провідних принципів, покладений в основу сучасної багаторівневої освіти [2].
Отже, фундаменталізація математичної підготовки майбутніх інженерів передбачає ґрунтовне застосування у навчальному процесі інформаційних технологій.
В Україні інтенсивно досліджують питання запровадження в навчальний процес засобів ІКТ В. Биков, Ю. Горошко, Р. Гуревич, М. Жалдак, М. Кадемія, С. Раков, Ю. Рамський, О. Спірін, Н. Морзе, та ін.
Використання комп’ютерної техніки у професійному навчанні знай202
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шло відображення у дослідженнях Р. Гуревича, В. Кухаренко А. Литвина, Т. Поясок та ін. Проблеми формування вмінь використовувати
ІКТ у навчальному процесі розглядалися у працях М. Жалдака, Ю.
Машбиця, В. Монахова, С. Семерікова, О. Співаковського, Ю. Триуса
та багатьох інших науковців.
Як було зазначено «Сучасні інформаційні технології (IT) навчання
визначаються як сукупність впроваджуваних в системи організаційного управління освітою і в системи навчання принципово нових систем і методів обробки даних, що є цілісними навчальними системами.
Вони відображають інформаційний продукт з найменшими витратами
і відповідно до закономірностей того середовища, в якому вони розвиваються». [3]
Одним із прикладів застосування інформаційних технологій є створення і застосування в освітньому процесі електронних ресурсів. До
електронних освітніх ресурсів можна віднести теоретичні навчальні та
довідкові матеріали та засоби, які створені та збережені у електронному вигляді. Вони можуть бути розміщені на будь яких носіях, або
розміщені у системах комп’ютерних мереж. Електронні ресурси є ефективним засобом збереження, передачі навчальної та навчально-методичної інформації, яка відтворюється за допомогою цифрових
технічних засобів навчання.
Викладачами кафедри Вищої математики ВНТУ розроблено та розробляється декілька електронних ресурсів у системі Maple. До основних переваг належать зручність у застосуванні, територіальна
необмеженість застосування, до основних недоліків (особливостей)
належить необхідність у технічних засобах для зчитування інформації.
До інформаційних технологій належать також відкриті контенти,
on-line ресурси. Важливою позитивною особливістю навчання, в тому
числі математичних дисциплін, у США, а також у країнах Європи, є
наявність відкритих математичних on-line ресурсів. [4]. Ці ресурси дозволяють самостійно опрацьовувати навчальний матеріал. Відкриті інформаційні ресурси стали відповіддю на проблему неперервного
навчання і самовдосконалення, яка виникла в США. Аналогом в Україні є ресурс MIT OpenCourseWare –з математичного аналізу, ресурс
OpenLearn – з алгебри.
Застосування інформаційних технологій у процесі вивчення вищої
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математики дозволяє сформувати у студентів навики самостійного пошуку потрібної інформації, навики логічно та конструктивно мислити,
орієнтуватися у інформаційно-освітньому середовищі, виділяти головне із загального. Тобто інформаційні технології є інструментом формування деяких математичних та професійних компетентностей [5].
Націлення у навчальному процесі більшості університетів на застосування засобів ІТ обґрунтоване ще і тим, що це дозволяє продуктивно
розподілити навчальний час, вивільнити досить багато часу як для індивідуальної так і групової роботи студентів. Викладач під час занять
із застосуванням ІТ виступає у ролі консультанта по застосуванню певної комп’ютерної програми, що дозволяє застосовувати ІТ. Проте застосовуючи ІТ потрібно відчувати раціональний баланс між
застосуванням традиційної класно-урочної системи, яка дає позитивні
результати протягом багатьох десятиліть, та застосуванням сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій. Важливо не переобтяжувати навчальний процес програмними засобами ІТ, адже такого роду
переобтяження може спричинити формування у студентів сприйняття
викладача виключно як консультанта по програмним засобам, а не керівника навчального процесу. Також, як свідчить досвід, викладач та
живе спілкування відіграє величезний вплив на формування мотивації
студентів до навчання. Тому викладач повинен підбирати ІТ враховуючи особливості навчальної дисципліни, її теоретичного змісту, результатів навчання, які потрібно досягнути.
Застосування ІТ у навчальному процесі, зокрема у процесі фундаментальної математичної підготовки майбутніх інженерів, позитивно
позначається на формуванні самооцінки студентів.
У процесі підбирання та використання ІКТ викладач враховує своєрідність і особливості конкретної навчальної дисципліни, передбачає
специфіку науки, що вивчається, її понятійного апарату, особливості
методів дослідження їх закономірностей. ІКТ органічно вписуються в
навчальний процес. Включаючись у навчальний процес із використанням ІКТ, студент стає суб’єктом взаємодії і співпраці з викладачем, що
позитивно позначається на підвищенні його самооцінки як суб’єкта
освітньої діяльності.
Раціональне використання ІТ у навчальному процесі вищої школи
сприяє досягненню таких цілей навчального процесу:
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 оволодіння спеціальними фундаментальними та професійними
знаннями;
 формування особистісних та спеціальних умінь і навичок, формування математичних та професійно-спрямованих математичних компетентностей;
 вироблення установок, необхідних для різноманітної успішної
діяльності у різних ситуаціях професійної діяльності;
 розвиток здатності адекватного та повного пізнання себе й інших людей;
 активізація системи стосунків студент-студент та студент-викладач.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Карпаш М. Вища інженерна освіта в умовах сталого розвитку суспільства / М. Карпаш, Є. Крижанівський, О. Карпаш // Вища освіта
України. - 2014. - № 2. - С. 55-60.
2. Ковтонюк М.М Фундаменталізація професійної підготовки майбутнього вчителя математики – бакалаврiв : [монографія] / Мар’яна
Михайлівна Ковтонюк. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2013425с, С.152 ISBN 978-966-2337-79-2, С.85.
3. Клочко В.І. Теоретико-методологічні засади впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес вищої технічної школи/ В.І. Клочко, А.А. Коломієць //Матеріали
конференції «Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності
(2018)»,
Вінниця,
2018.
URL:
https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/index/pages/view/
zbirn2018
4. Complete List of Online Math Resources | Student Guide URL:
http://www.studentguide.org/a-complete-list-of-online-math-resources/
5. Коломієць А. А. Застосування систем комп`ютерної математики у
процесі фундаментальної математичної підготовки майбутніх інженерів [Текст] / А. А. Коломієць, Я. В. Крупський, В. О. Краєвський [та ін.] // Наукові записки Вінницького державного
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викладач, Інститут неперервної освіти, Національний педагогічний
університет ім. М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна

ІНСТРУМЕНТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ
«АТОМС»
Питання дистанційної освіти досить гостро стоїть не лише в Україні, але й у світі. Це викликано не лише запровадженням карантинних
заходів в більшості країн, але й можливістю організувати більш тісну
комунікацію між вчителем та учнями, після занять. Завданням дистанційного підходу в навчанні є не лише забезпечення навчального процесу з методичної точки зору, але й організація електронного
документообігу як внутрішнього, так і зовнішнього, а також, не менш
важливою є взаємодія педагогів з батьками.
В Україні планують запровадити електронну систему з даними про
уроки, успішність та відвідування дітей. Про це в інтерв’ю сайту Політичної партії «Слуга народу» сказав голова Комітету Верховної Ради з
питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
Але, традиційно, дистанційна освіта асоціюється зі створенням курсів з окремих дисциплін. Велика увага при створенні таких курсів
приділяється вибору платформи для завантаження курсу та цифровим
інструментам для організації уроків. З часу запровадження карантинних заходів в мережі з’явилось безліч відеоуроків, які навчають створювати віртуальні класи, проводити онлайн уроки, забезпечувати
якісну комунікацію між вчителем та учнем. Сучасні технології дозволяють зробити дистанціне навчання цікавим і корисним. Вчителю пропонуються засоби для створення відеоуроків, вікторин, онлайн
опитувань. І, безумовно, створення навчального контенту, якій зацікавить учня, а також якісна перевірка знань є важливою складовою освітнього процесу.
Але не слід забувати, що освітній процес – це не лише якісно і методично правильно організоване проведення уроку. Невід’ємною складовою роботи педагога і школи в цілому є ведення документації та
заповнення журналів. І коли в початковій школі вчитель одноосібно
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контролює успішність учня та бачить всі його оцінки, то старша школа
вимагає від класного керівника такого контролю з різних предметів і
оцінювання проводиться декількома вчителями. Забезпечити комунікацію між вчителями, особливо в період дистанційного начання не досить легка задача. Крім того, не слід забувати, що учаниками
освітнього процесу у школі є не лише вчитель та учні, а також і батьки.
Наше завдання поступово перейти від паперових журналів до електронних. Сьогоднішні реформи та обставини сприяли започаткуванню
інноваційно-освітнього проекту всеукраїнського рівня «Електронний
журнал «Атомс» для закладів загальної середньої освіти». Даний проект запланований для реалізації у 2020-2023р.р. та проводиться в межах реалізації Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства
України, Концепції розвитку електронного урядування в Україні, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.
Зміст реалізації даного проєкту спрямований на автоматизацію основних процесів роботи закладів освіти; формування цифрового освітнього середовища закладів загальної середньої освіти України. Мета
проєкту − створення організаційно-педагогічних умов для впровадження е-журналу в управлінську та освітню діяльність закладів загальної середньої освіти. До участі у проєкті вже зареєструвалося 19
закладів освіти Запорізької області. Однак інші заклади загальної середньої освіти, які працюють над вирішенням аналогічних завдань, також можуть долучатися до проєкту.
«Електронний журнал «Атомс» для закладів загальної середньої
освіти» дозволяє створити розклад, засобами автоматизації, з використанням особливостей вивчення того чи іншого предмету. Ведення
класного журналу здійснюється в електронному вигляді, і доступ до
перегляду оцінок є і в учнів і у батьків. При цьому класний керівник
чи адміністрація можуть бачити, чи слідкують батьки за успішністю
своєї дитини у школі. В кожного учня, який зареєстрований на платформі є доступ до розкладу занять, код для реєстрації батьків на платформі.
Платформу однаково зручно використовувати на різних гаджетах,
як на комп’ютерах так і на мобільних телефонах. Важливо не лише подати заявку на користування електронним журналом «Атмос» на сайті
https://atoms.com.ua, неодмінною умовою є користування платформою
перед запровадженням системи у конкретній школі.
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТОВАРНИХ БІРЖ В УКРАЇНІ
У ході еволюційного розвитку змінювався характер угод, сформувалися економічна і юридична (правова) основи сучасних товарних
бірж, вдосконалювалася їх організаційна структура, формується інфраструктура ринку і чітка державна стратегія його розвитку.
Світова практика свідчить про те, що рівень обсягу біржових товарів постійно коливається. Так, з 200 видів товарів, що здійснюють обіг
на товарних біржах залишилося близько 50-70, які у свою чергу прийнято ділити на дві групи: 1) сільськогосподарські та лісові товари, а
також продукти їх переробки (50 видів); 2) мінеральна сировина і напівфабрикати (20 видів).
На часі під біржовим товаром варто розуміти: по-перше, продукцію,
що має тільки первинну обробку (сировина чи напівфабрикати); подруге, продукція/товар певної якості та кількості, а також стандартний
контракт на зазначені продукцію чи товар, що у встановленому порядку допущені до реалізації на товарній біржі.
Характерними ознаками біржових товарів є:
 великий обсяг (біржові товари, товари масового виробництва);
 стандартизація (низка вимог (біржовий стандарт) пред’явлених до
біржового товару);
 взаємозамінність (угоди сучасних бірж можливі тільки за умови
ідентичності товару за величиною партії (чи лоту) (ваги, розміру), властивостями, зовнішнім виглядом, складом, якістю упаковки, маркуванням, тощо);
 вільне ціноутворення (процес формування і встановлення затвердження (фіксація) рівня ціни [1]). Вільні ціни на певні біржові товари
встановлюються за згодою сторін. На їх рівень впливають: кон’юнктура ринку; соціальні, економічні та політичні фактори, а також форсмажор. Згідно Закону України «Про ціни і ціноутворення» [1]: ціна –
це виражений у грошовій формі еквівалент одиниці товару;
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 велика кількість товаровиробників і споживачів (зосередження на
товарній біржі великої кількості продавців і покупців конкретного товару дозволяє встановити найбільш правильно рівні попиту і пропозиції, а у результаті отримати рівноважну ціну).
В Україні всі товарні біржі залишаються інвестиційно непривабливими. Оскільки вони не забезпечені сучасною матеріально-технічною
базою, відсутня можливість ведення електронної біржової торгівлі,
клірингу. Статистичні дані свідчать про те, що з 500 товарних бірж,
практично тільки п’ять здійснює регулярні біржові торги. Саме цей
факт негативно впливає на рівень експорту аграрної продукції. Зокрема йдеться про виробництво та експорт таких сільськогосподарських культур, як продовольчої і фуражної пшениці, кукурудзи, ячменю,
соняшнику і сої.
До найбільших товарних бірж, що функціонують в Україні належать: Українська універсальна товарна біржа (УУТБ) зареєстрована 14
лютого 1991 р. [2]; Українська універсальна біржа (УУБ) заснована 18
листопада 1997 р. і має 8 філій та 1 представництво у Дніпропетровському, Запорізькому, Київському, Одеському, Полтавському, Сумському, Харківському, Херсонському регіонах [3]; Універсальна
товарно-сировинна біржа України (УТСБ) заснована у липні 2002 р.
[4]; Українська аграрна біржа (УАБ) заснована у 2005 р. та являється
єдиною вітчизняною товарною біржею держаної форми власності [5].
Кожна з цих бірж здійснює укладання біржових угод за правилами,
встановленими у відповідності до світових стандартів.
Перспективними напрямами розвитку товарних бірж варто вважати
такі: технічна модернізація, структурна перебудова, зокрема створення
універсальної електронної торгової системи, застосування надсучасних біржових технологій (технології інтернет-трейдингу).
Переваги інтернет-трейдингу (електронна торгівля) зображено на
рис.1 [6].
Схема функціонуючої системи сучасного електронного біржового
трейдингу включає такі компоненти:
 центральну біржову систему (введення всієї інформації ринку та
виконання наказів трейдерів);
 лінію зв’язку з центральною біржею;
 робочу станцію членів біржі – трейдера (отримання інформації,
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введення наказів з купівлі-продажу біржових контрактів).

Рис. 1. Переваги інтернет-трейдингу (електронна торгівля)

Отже, одним із ефективних механізмів удосконалення вже існуючих
зв’язків між сільськогосподарськими товаровиробниками і споживачами, який сприяє зниженню трансакційних витрат вважається електронна торгівля.
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засновниця освітньої платформи»GIOS»,
компанія SNITE, м. Київ, Україна

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТИ
Під час карантину світ переконався в тому, що без дистанційної та
онлайн-освіти сучасне навчання здається неможливим. Прогресивні
країни після оголошення пандемії одразу перейшли до онлайну. Зарубіжні школи більш пристосовані до змін, вчителі та учні звикли до змішаного навчання. Але для України перехід шкільної освіти до онлайну
видався неабияким викликом. Багато шкіл були не пристосовані до дистанційного навчання. Більше того, на ринку онлайн-освіти в Україні
виявилося досить мало платформ, які допомогли б учасникам навчального процесу вивчати предмети за шкільною програмою в режимі онлайн.
За даними досліджень комп’ютерної грамотності вчителів, проведених в 2018-2019 роках, впевнено працювали в онлайн-середовищі
тільки 12-14% педагогів. Лише половина вчителів погоджувалися з
тим, що вони мають хоча б елементарні знання з комп’ютерної грамотності. Після оголошення карантину школи почали шукати допоміжні
платформи для організації дистанційного онлайн-навчання. Однією з
таких платформ є інтерактивна платформа для вивчення математики
GIOS.
Карантин завершиться, а зміни в освіті, які відбулися саме під час
вимушеного переходу до дистанційного навчання залишаться. Змішане навчання стає все більш популярним. Більшість шкіл розпочнуть
використовувати технологію змішаного навчання в новому навчальному році.
Переваги змішаного навчання над суто онлайн-навчанням в тому,
що вчитель завжди може допомогти, виявити прогалини, пояснити те,
що не вдалося зрозуміти, відстежити динаміку і направити учня в потрібному напрямі.
Змішане навчання дає можливість зробити процес навчання більш
індивідуалізованим чи особистісно орієнтованим, оскільки дає учням
змогу здобувати знання у власному темпі, в зручний час і комфортному місці.
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Так, наприклад, онлайн-уроки з математики на платформі GIOS містять в собі цікаву теорію та прикладні гейміфіковані завдання, вирішуючи які учні отримують бали. Платформа здійснює оцінювання
самостійно, а результати відображаються у вчителя в особистому кабінеті, що значно спрощує роль вчителя в навчальному процесі.
Існує величезна кількість платформ для створення онлайн-курсів,
оболонок для онлайн-тестів та вікторин, сервісів для створення онлайн-презентацій, інтерактивних відео, документів для спільного користування тощо. Але опанування кожного ресурсу вимагає від
вчителя часу та певного рівня комп’ютерної грамотності.
Використання таких ресурсів дає можливість осучаснити навчальний процес та винести його за межі шкільних стін. Включення в традиційне навчання елементів електронного навчання називають
змішаним навчанням. Саме змішане навчання зараз активно впроваджується в багатьох країнах, оскільки воно дає можливість інтенсифікувати навчальний процес та розвинути самостійність учнів.
Інтенсифікації навчального процесу сприяє низка таких факторів:
організація навчального процесу на достатньому науковому рівні; доступність навчального матеріалу; врахування вікових та індивідуальних можливостей учнів; демократизація й гуманізація організації
навчальної діяльності учнів; широке використання засобів навчання, в
тому числі і інформаційно-комунікаційних технологій.
У вчителя є величезний арсенал засобів, які він використовує у навчальному процесі. Але важливі для інтенсифікації навчання інформаційно-комунікаційні технології розвиваються набагато швидше, ніж
вчитель встигає їх опанувати
Змішане навчання використовується для підвищення ефективності
навчального процесу, його індивідуалізації, збільшення доступу до
освітніх ресурсів, а також підвищення мотивації учнів.
Вкраплення електронного навчання змінює характер взаємодії та
ролі вчителя і учнів. Вчитель з транслятора знань перетворюється на
тьютора, який допомагає учням вибудовувати власну траєкторію навчання і має можливість враховувати індивідуальні особливості сприйняття інформації учнями. А учні перетворюються в активних
учасників навчального процесу, розвивають в собі навички контролю
і самоконтролю, тайм-менеджменту тощо. І головне – в них підвищується мотивація до навчання.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРОТИБОРСТВО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО
ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ: ЗАГРОЗИ ТА НЕБЕЗПЕКИ
Cучасний інтеграційний процес характеризується суттєвими змінами,
які відбуваються під впливом розвитку інформаційного суспільства.
Формування інформаційного суспільства в Європі визначається європейськими інститутами як закономірний етап розвитку світового соціуму, а прагнення досягти високого рівня інформаційного розвитку та
адоптації до нових умов всіх сфер життєдіяльності розглядається як
запорука отримання максимальної кількості вигод і благ на світовій
арені.
Єдиного європейського медіа ринку не існує, так само як і не існує єдиного європейського інформаційного простору. Незважаючи на
прагнення до єдиних стандартів і гармонізації інформаційного законодавства, на стимулювання інформаційного обміну і виробництва медіа
продукту, медіа ринок залишається сукупністю національних медіа ринків, нехай і пронизаних мережею певних фінансових взаємин [Див. детал.: 1], які не захищені від певних загроз і кібератак.
Відсутність єдиного медіа ринку, розрізненість існуючих медіа систем в Європі робить істотний вплив на процес набуття європейської
ідентичності в першу чергу. У другу чергу, відсутність єдиного медіапростору, розходження в технічних параметрах зміцнюють розрізненість ринку ЗМІ, що в умовах формування інформаційного суспільства
в політичному плані означає відсутність загальноєвропейської підтримки
громадянськості, демократії і втрату самостійності європейської інформаційної сфери.
До числа найбільш значущих об’єктивних факторів у сучасних умовах, що обумовлюють вплив захисту інформаційного простору на інформаційну безпеку, відносяться геополітичні фактори – геополітичні
параметри (умови, ресурси, можливості), що визначають стан і розвиток держав, регіонів і світу в цілому.
213

Секція 3. Стратегії розвитку економіки, культурноосвітнього та наукового простору в умовах цифрової трансформації

Геополітичні параметри держави є визначальними в дихотомії «захист інформаційного простору – інформаційна безпека», оскільки саме
вони визначають в умовах формування нового світового порядку специфіку й можливості держави здійснювати захист інформаційного
простору й відповідно забезпечувати свою інформаційну безпеку [2,
с. 53].
Складності викликає трансформація законодавства, яке могло б
консолідувати внутрішній ринок та принести вигоди споживачам, забезпечити впевненість акціонерів та конкуренцію. Для цього в 2006
році було переглянуто Регулююче положення по електронній комунікації, що в 2010 році вилилося в «Зелену книгу» про універсальні служби
електронних комунікацій [Див. : 3].
Питання безпеки використання нових он-лайн послуг теж викликає
стурбованість. Незважаючи на запровадження нової стратегії щодо забезпечення безпеки інформаційного суспільства становищем про боротьбу зі шпигунськими програмами і шкідливим програмним
забезпеченням на європейському просторі, проблему варто вважати
вирішеною.
У той же час, на думку О. Дємідова, розгляд соціальних мереж як
можливої загрози або виклику міжнародній та національній безпеці
позбавлене сенсу і стало б класичним прикладом помилкової проблеми» [4, с. 74].
Іншої думки дотримується ціла низка сучасних авторів, які безпосередньо залучені владою до інформаційного протиборства. Вони стверджують, що вже давно розпочата справжня мережева війна. Так,
наприклад, В. Коровін характеризує її так: «Мережева війна, що називається також «війною шостого покоління», – це технологія перемоги
в ситуації, коли противник навіть не в змозі скористатися своїм озброєнням для відбиття агресії, у тому числі ядерним арсеналом. Війна ведеться настільки непомітно, а перемога настільки стрімка і очевидна,
що ніяка навіть найбільш сучасна зброя та військова техніка не знаходять собі застосування у цій війні» [5, с. 24].
Отже, як показує практика, світовій спільноті вкрай важко дійти
згоди та виробити спільні підходи з цілої низки принципово важливих,
актуальних питань політико-правового регулювання даної сфери через
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відмінність ідеологічних, політичних, релігійних, соціокультурних установок та розбіжність національних інтересів щодо них. Про це свідчать різноманітні дискусії (зокрема на найвищому рівні) навіть серед
провідних геополітичних акторів сучасності. Під час них обнародуються і досить радикальні (а тому неприйнятні для інших учасників)
пропозиції, наприклад: визнати кібернапади «актом війни», кіберзброю прирівняти до зброї масового ураження, а також відповідати
на хакерську атаку звичними видами озброєнь (скажімо, ракетним ударом) [Див. детал. : 6]. Додаткові ускладнення викликаються відсутністю єдиного погляду найпотужніших і найбільш просунутих у
розробці й використанні новітніх ІКТ світових держав на кіберпростір
та кібербезпеку в цілому.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ ДИТЯЧОЇ
МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ
На нинішніх етапах розвитку сучасне суспільство зазнає швидких
та фундаментальних змін у структурі й галузях власної діяльності.
Сутність багатьох з них криється у нових способах збереження, передачі та використанні важливої інформації. Потреба опрацювання постійно зростаючого її обсягу призводить до широкого застосовування
комп’ютерних технологій.
Музична школа, як соціальний інститут, не може не відчувати на
собі цих змін, тому комп’ютер для неї стає звичним засобом пізнання
навколишнього світу, таким як для попередніх поколінь була книга.
Сьогодні можливості застосування комп’ютера грандіозні: від довідкової системи до засобу моделювання ситуацій. Він, як універсальний
«навчальний посібник», може бути з успіхом використаний на різних
за організацією навчальних заняттях, сприяти активному включенню
учня у навчальний процес, підтримувати інтерес, сприяти розумінню
й запам’ятовуванню навчального матеріалу тощо. Крім того, за допомогою комп’ютера можна забезпечити зворотній зв’язок у процесі навчання, його індивідуалізацію, підвищити пошук інформації з
різноманітних джерел, розширити наочність, цікаво організувати колективну й групову роботу, контролювати навчальні досягнення, дистанційно навчати.
Але якщо для дисциплін природничо-математичного циклу використання комп’ютера у навчально-виховному процесі не було новим, то
предмети художньо-естетичного циклу лише в останні роки почали робити активні «кроки назустріч» їх освоєнню та застосуванню у роботі
музичної школи. Це дало можливість поєднати дидактичні функції
комп’ютера з традиційними засобами навчання, збагатити і наповнити
навчальний процес новими формами роботи, створити інноваційні методики викладання музичного мистецтва, а також сприяти більш ефективному засвоєнню музичних знань та їх реалізації у музично-творчій
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діяльності учнів на вихідному етапі музичної освіти школярів. Кожен з
таких уроків, які використовує вчитель при проведенні заняття з використанням комп’ютера, стає сукупністю малюнків, світлин, анімацій,
презентацій, відеофрагментів, текстових пояснень, зразкового виконання музичних творів корифеями музичного мистецтва тощо.
На сьогоднішній день існує чимало програм для роботи з комп’ютером на уроці музики у музичній школі, елементами якого є «сприймання», «виконання», «творення» музичних творів. Ці програми
забезпечують динамічне опанування дітьми змісту шкільного курсу
навчальних дисциплін, розвивають творчі здібності, фантазію, художню уяву, асоціативне сприймання і мислення. Робота з ними відкриває перед школярами можливості експериментування з електронними
звуками, а вибір медіа засобів для уроку музики, на якому застосовуються комп’ютерні навчальні програми, є питанням педагогічної й дидактичної стратегії вчителя та учня. За визначенням В. Янкула,
комп’ютер у школі – це безальтернативний засіб підготовки найцікавішого матеріалу до сучасного уроку музики [2, с. 22]. Маючи під рукою
тисячі необхідних файлів, які зібрано за тематичними каталогами, вчитель надає учням у декілька разів більше якісної інформації, котра міцно
закріплюється протягом уроку.
Ще однією перевагою комп’ютерних навчальних програм над традиційними є велика зацікавленість учнів представленим матеріалом
незалежно від типу їхнього сприйняття, оскільки у цьому процесі одночасно беруть участь і зорові, і слухові органи чуття, реакції яких підсилюються позитивним емоційним станом школярів [1, с. 64].
З огляду на сказане, можна виділити цілу низку можливостей використання комп’ютерних ресурсів у системі освіти музичної школи. До
них слід віднести:
 розвиток мотиваційної сфери школярів, формування пізнавальних інтересів до навчання, розширення способів освоєння довкілля;
 розвиток інтелекту та активізації процесів мислення, пам’яті,
уваги;
 художньо-творчий розвиток особистості учня;
 формування системи музичних знань, умінь, навичок;
 технічне та технологічне оновлення процесу організації різних
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видів музичної діяльності учнів;
 забезпечення ефективним педагогічним керівництвом у процесі
комунікативної взаємодії вчитель-учень-комп’ютер-музика та
можливості застосування інтерактивних форм роботи на уроці,
включаючи і дистанційне навчання.
Комп’ютерні навчальні програми, що використовуються на уроках
музики у музичній школі можна поділити на декілька груп:
- музичний програвач;
- програма для співу караоке;
- музичний конструктор;
- музичні енциклопедії;
- навчальні програми.
Найбільш популярними з них є програми запису звуку Аudio СD
(Ahead Nеrо), програми нотного набору і верстки музичного тексту
(Finаlе, Sibelius, Guitar Pro), програми запису та обробки звуку (Adobe
Audition, Sound Forge), програми підготовки презентаційної графіки
(Microsoft Роwer Point) тощо.
Отже, комп’ютерні технології є надзвичайно ефективним засобом
оптимізації навчально-виховного процесу у музичній школі. Проте
ефективність їхнього впровадження залежить від розробки, апробації
та застосування на практиці широкого спектру нових програм та мультимедійних підручників, а також наукового обґрунтування теоретикохудожньої й технічно-інформаційної складової процесу музичного навчання й виховання школярів. Тому, плануючи використання
комп’ютерних технологій у музичній школі, вчитель зобов’язаний підпорядковувати нові дидактичні засоби організації навчально-виховного процесу завданням загальної музичної освіти.
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ
ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ-ЖИВОПИСЦІВ
За сучасних умов реформування системи мистецької освіти актуальною є проблема підготовки художників декоративно-прикладного
мистецтва здатних до активної мистецької діяльності, творчої художньо-творчої самореалізації і саморозвитку. Разом з тим, художник декоративно-прикладного мистецтва має оволодіти комплексом
професійних компетентностей, бути готовим до втілення інноваційних
художніх ідей і замислів, реалізації мистецьких продуктів, мати розвинений творчий потенціал. Особливе значення в розвитку творчого потенціалу майбутніх художників-живописців має самостійна робота з
застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій.
Творчий потенціал являє собою сукупність розвинених інтегративних рис особистості, визначені психічні можливості, професійні здібності, нахили, а також знання, уміння та навички, рівень мотивації до
художньо-творчої самореалізації, що уможливлюють її готовність і
здатність до творчої продуктивної діяльності, художньо-творчої самореалізації і саморозвитку, мотивації до професійної діяльності, творчої
ініціативи.
Для розвитку творчого потенціалу майбутніх художників важливе
значення має стимулююче педагогічне середовище (з дотриманням дидактичних вимог до навчальних завдань, оптимально дібраними формами і методами організації навчально-творчої діяльності тощо).
Оскільки «творчий потенціал» – багатоаспектне, міждисциплінарне
поняття, що охоплює єдність педагогічного, психологічного, культурологічного, фізіологічного аспектів, метою нашої публікації є виокремлення форм роботи з його розвитку в майбутніх художниківживописців із застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних
технологій.
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Насамперед зазначимо, що складовими розвиненого творчого потенціалу майбутнього художника-живописця є:
- національний стиль в творчості,
- духовність – система найвищих нематеріальних цінностей, їх самореалізація шляхом засвоєння цих цінностей,
- розвиток духовного світу,
- ерудованість і мобільність,
- розвинений емоційний інтелект,
- моральність,
- фундаментальні аспекти – жити, творити, пізнавати для людства.
Виходячи з окресленого вище, особливе значення мають дібрані педагогом такі форми роботи із застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних технологій:
- відвідування віртуальних екскурсій до українських та світових музеїв, галерей (із глибоким аналізом витворів мистецтв);
- перегляд відео фрагментів про життя та творчість вітчизняних та
зарубіжних митців [1].
Разом із тим, сучасний художник-живописець має бути мобільним,
володіти навичками малювання не тільки від руки, а й користуючись
графічним планшетом, комп’ютером, а тому вивчення графічних програм для малювання (MyPaint, Livebrush, Inkscape, SmoothDraw тощо)
на заняттях з інформатики сприятиме також розвитку творчого потенціалу майбутнього художника-живописця. Володіння навичками роботи на графічному планшеті уможливлює створення численної
кількості ескізів, замальовок, проектів без особливих матеріальних витрат. Копіюючи створений шаблон можна досягати різних ефектів, змінювати композиційні задуми, кольорову гамму тощо.
Таким чином, застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі самостійної роботи не тільки підвищує рівень засвоєння
знань, а й сприяє розвитку творчого потенціалу майбутнього художника-живописця.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДБОРУ ІННОВАЦІЙ ТА ПОДАТКОВІ
ІНСТРУМЕНТИ ЇХ СТИМУЛЮВАННЯ
Згідно досліджень [1] і [1], інноваційний сектор економіки України
потребує державної підтримки, спрямованої на впровадження в Україні найбільш актуальних нових технологій та на різностороннє сприяння інноваційному розвитку окремих суб’єктів, секторів і галузей
економіки України. Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій дозволяє створити та належним чином адаптувати цілий ряд інструментів відбору інновацій, доцільних до першочергового
впровадження в українське народне господарство.
У даній праці запропоновано методи та інформаційні технології розподілу інновацій за критерієм доцільності до першочергового впровадження, а також інструменти податкового стимулювання інноваційної
активності суб’єктів підприємництва.
Актуалізація проблематики розвитку інновацій в Україні обумовлює два пріоритетних питання:
 створення та постійне вдосконалення системи відбору інноваційних проєктів та їх розподілу за пріоритетами щодо першочергового
впровадження;
 формування методик економічного (насамперед, податкового)
сприяння державою розвитку тих суб’єктів господарювання, які зайняті впровадженням пріоритетних інноваційних проєктів.
Розвиток інноваційного напряму діяльності суб’єктів підприємництва в Україні, будучи одним із першочергових завдань економічної модернізації нашої країни, з метою уникнення його впливів контрпродуктивного характеру на наявні господарські системи, має відповідати ряду важливих вимог.
По-перше, доцільним є нормативне закріплення завдання відповідного уповноваженого органу державної влади України проводити перевірку кожного інноваційного проєкту на перспективність: чи
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впроваджувана технологія є доцільною та сприятиме змінам лише у
межах найбільш поширеного в Україні технологічного укладу (далі –
ТУ), або застарілих попередніх укладів, чи базовані на впроваджуваній
технології параметричні та структурні економічні зміни призводять до
розвитку економіки наступних ТУ. Другою, критичною характеристикою інноваційного проєкту є можливий його вплив на стан та динаміку
наявних у країні виробничих ланцюгів та технологічних моделей: чи є
у країні альтернативна технологія, технологічна лінія, продукція вітчизняного, внутрішнього походження, які доцільно підтримувати першочергово і яким може стати на перешкоді оцінюваний інноваційний
проєкт.
Для відбору зазначених пріоритетних інноваційних проєктів, на думку автора, доцільним є застосування таких інформаційних технологій, як комп’ютерна глобальна мережа «Інтернет» та комп’ютерні
програми – локальні та мережеві аналізатори.
Напрями функціонування локальних програм-аналізаторів:
- визначення, за рядом ознак, належності аналізованого об’єкта до
певного ТУ;
- зіставлення ТУ, до якого належить класифікований об’єкт, із нинішнім домінуючим ТУ на предмет випередження чи відставання.
Напрями функціонування мережевих програм-аналізаторів:
- виявлення наукових та дослідно-конструкторських розробок, виробничих потужностей усередині України для запровадження аналізованого об’єкта до застосування у народному господарстві;
- виявлення та зіставлення множини альтернативних компонентів
технологічних циклів виготовлення та застосування аналізованого
об’єкта.
Провівши відбір інноваційних проєктів для першочергового впровадження, доцільно надавати належну комплексну економічну підтримку відповідним суб’єктам підприємницької діяльності.
Одним із надійних інструментів розвитку інноваційної активності є
податкові важелі, до яких зокрема належать:
- знижені ставки оподаткування діяльності суб’єктів господарювання, які впроваджують інновації;
- зарахування вартості прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт до витрат господарювання, які знижують
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оподатковуваний прибуток;
- податкові знижки, еквівалентні обсягам витрат на інноваційні навчання, підготовку та перепідготовку кадрів;
- зниження ставок оподаткування високотехнологічних та інших
секторів, підгалузей і галузей економіки, визначених пріоритетними.
Державна підтримка відібраних інноваційних проєктів є інструментом розвитку економіки України, першочерговим завданням якого є
прискорення змін якісного характеру: переорієнтація підтримки інновацій із «випадково» відібраних, а насправді лобійованих представниками певних фінансово-політичних груп, інтереси яких часто відмінні
від інтересів держави, на підтримку науково обґрунтованих розробок,
перспективність яких полягає у їхньому сприянні якнайширшому і якнайшвидшому переходу економіки України до наступних технологічних укладів.
Інформаційно-технологічними інструментами розподілу інноваційних проектів є глобальна комп’ютерна мережа «Інтернет», а також
описані у праці локальні та мережеві програми-аналізатори.
Підтримка суб’єктів зазначених інноваційних процесів, зокрема,
має здійснюватися шляхом застосування приведеного у цій праці переліку податкових інструментів. Важливою особливістю належної державної підтримки інноваційних проектів є відбір тих із них, які для
впровадження потребуватимуть розвитку наукових, інженерних та технічних виробничих потужностей, наявних усередині України.
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МОЛОДЬ І СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО: ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ
ПРІОРИТЕТІВ
Одним з найважливіших завдань сучасності є долучення підростаючого покоління до соціокультурних цінностей, які розкривають головні особливості суспільних відносин, допомагають прийняти
самостійні рішення, активізують і спрямовують оцінювальні дії і поведінку. Успішна реалізація цих завдань збагачує духовний світ молоді,
сприяє творчій самореалізації в різних видах діяльності, допомагає розвинути індивідуально-самобутнє бачення навколишнього світу і ставлення до нього. За визначенням Організації Об’єднаних Націй,
підлітки – це особи віком від 10 до 19 років, а молодь – особи віком від
15 до 24 років [8, c. 7]. Спільно підлітків та молодь називають «молоді
люди». До соціокультурних цінностей, які важливі у духовному розвитку молоді, належать мова, працелюбність, освіченість, доброта, вихованість, чесність, порядність, терпимість, людяність, відповідальність
(за В. Тугариновим) [9, c. 276]. Тому соціокультурні цінності – це «цінності, які характеризують конкретне суспільство на певному історичному етапі його розвитку» [1, c. 6].
Вивчення проблеми долучення молоді до соціокультурних цінностей проводили Е. Заредінова [2–3], Т. Новікова [7], І. Лар’яновський
[4], О. Легун [5] та ін. На психологічних особливостях ціннісного світу
людини акцентував Ю. Шайгородський [12]. Незважаючи на значну
увагу українських вчених до ціннісних пріоритетів людини, вважаємо,
що система ціннісних орієнтацій молоді є основою в моделюванні соціокультурних процесів і систем, на що українські дослідники звертали менше уваги. Це і є головним завданням нашої доповіді, а саме:
на підставі духовних цінностей молоді встановити орієнтовні складові
сучасної соціокультурної системи, показати існування коливань всередині цієї системи за останні 5 років, їх залежність від загального суспільного розвитку.
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Долучення молоді до процесу соціокультурного розвитку передбачає, для прикладу, глибоке знання традицій і звичаїв, реалізації себе у
певній діяльності. На цій основі відбувається формування життєвої системи: сім’я, навчання, продуктивна діяльність, відношення до навколишнього світу, заглиблення в свою культуру та ін.
Робоча група ООН у справах молоді в Україні у 2019 р., провівши
всеукраїнське соціологічне дослідження, прослідкувала ціннісні орієнтації молоді – вітальні, матеріальні, духовні – на прикладі ставлення
до особистого здоров’я (виявили низьку фізичну підготовку, надмірну
вагу тіла у підлітків, неправильне харчування, куріння, вживання алкоголю і наркотиків, ВІЛ-інфекції), що зумовлено низькою якістю медицини і браком грошей [8, c. 9]. Було також виявлено, що освіта є
головною цінністю, про що свідчить грамотність та порівняно високий
показник зарахування до вузів. Однак було зауважено існування небезпеки збайдужіння до неї через низьку якість навчання, невідповідність вимогам ринку [8, с. 10], між вподобаннями, вміннями молодих
людей і їх професіями (для прикладу, хлопці заробляють більше, ніж
дівчата, з найвищим заробітком – це самозайняті особи) [8, с. 11]. Також частими є неофіційна зайнятість, непродуманий вибір професії. На
формування цінностей також впливає обмежене фінансування установ
та недостатній соціальний захист молодих працівників. Лише 44% студентів задоволені якістю освіти, 62% визнають факт купівлі оцінок [8,
c. 34].
Недовірливе ставлення молоді до української освіти підтверджували також соціологічні дослідження попередніх років. Дані соціального моніторингу «U-report» (2016 рік), проведене ЮНІСЕФ, свідчать,
що майже 25 % респондентів віком 15-19 років та 45% респондентів
віком 20-24 років впевнені, що здобутих знань у вузі замало для майбутньої роботи, 81% опитаних додатково отримують неформальну
освіту з метою покращення своїх знань [8, c. 35]. Серед домінуючих
причин вибору спеціальності або роботи – особисті вподобання, захоплення, наявність навиків (49 %), великий дохід у професії (30 %). Найважливіші для молоді аспекти під час вибору роботи: висока зарплата
(84 %), гнучкий графік роботи (37 %), цікава робота (35 %). 49 % молоді у 2016 р. не працювала за спеціальністю [8, c. 42].
Окрім освіти і професії, ціннісною домінантою молоді у 2019 р. була
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суспільна активність (52 %). Найпоширенішими її видами стали такі
ініціативи, як: боротьба з корупцією (65 %), підтримка дітей у кризових ситуаціях (60 %), захист прав та інтересів (60 %), розвиток малої
інфраструктури житлових районів (56 %) [8, c. 51], підтримка армії,
об’єднання молоді зі сходу та заходу України, допомога переселенцям
і постраждалим від збройного конфлікту, участь у молодіжних клубах,
волонтерських рухах (64 %) [8, c. 61] тощо. Креативні рішення, ідеали
та енергійність для молодих людей сьогодні мають велике значення.
Результати Робочої групи ООН у справах молоді в Україні були підкріплені соціологічним опитуванням «Якою сьогодні є сучасна молодь», проведеним коломийськими журналістами у 2019 р. Зокрема
було підтверджено тезу, що молодь є товариською (67%), спортивною
(60%) і орієнтованою на матеріальні цінності (82%). Також сучасна молодь керується такими цінностями, як активність (48%), відкритість і
ласкавість (47 %), зарозумілість (38%). Нетиповими цінностями молоді є ощадливість, працьовитість, турбота про власне здоров’я, культурність і ввічливість, а також щирість і релігійність [13].
Чи завжди такими були ціннісні орієнтації молодих людей? Щоб відповісти на це запитання, проаналізуємо результати соціологічного дослідження Центру незалежних соціологічних досліджень «ОМЕГА» на
замовлення Міністерства молоді та спорту України у 2016 р.. Тоді основними життєвими пріоритетами молоді було сімейне щастя (71,7%)
та кар’єра (48,1%), можливість бути вільними і незалежними у своїх
рішеннях та вчинках (38%) та мати змогу реалізувати свої здібності
(32,1%) [11, c. 7]. Важливими також були міцне здоров’я (55,8%), матеріальний добробут (53,8%) та досягнення поставленої мети (44,3%),
мир і спокій в Україні (39,9%), наявність друзів (35,2%), отримання задоволення від життя (28,2%), робота за фахом (20,4%), самовдосконалення (20%), здобуття вищої освіти (15,9%) [11, c. 8]. Три останні
цінності, які у 2019 р. вийшли на перший план, у 2016 р. були серед
останніх.
Оцінюючи свої можливості у найближчі три роки, молодь у 2016 р.
вважала, що домінантними цінностями повинні залишитися матеріальне становище, виховання дітей, здоров’я, досягнення поставленої
мети, кар’єра, мир та спокій в Україні [11, c. 9]. Основними пробле-

226

Інформаційні технології
в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

мами, які впливають на їх життєві цінності, є незадовільний стан економіки (63,3%), зниження рівня життя (60,0%), неможливість працевлаштуватися (52,0%), корупція та некомпетентність влади (50,5%), а
також військові дії на Сході України (49,2%) [11, c. 11]. Задоволеними
рівнем освіти були 66,5% опитаної молоді [11, c. 27], 44,9% мають постійну роботу, 10,3% працювали тимчасово та 13,7% не працювали зовсім або вели домашнє господарство [11, c. 35]. Переважно більша
частина проводить свій вільний час у себе вдома (71,3%), у гостях чи
у друзів (54,8%) та на природі (42,8%) [11, c. 29]. Більшість опитаної
молоді зазначила, що в їх населеному пункті не вистачає місць для безоплатного проведення дозвілля (65,4%) [11, c. 30], вона нечасто цікавиться політичним життям (32,4%) [11, c. 74]. Для порівняння,
суспільна активність молоді у 2019 р. становила 52 %.
Про домінування цінностей виживання (секулярно-раціональних, в
основі яких лежить економічна й фізична безпека) серед молоді підтвердило і опитування 2017 року, здійснене соціологічною компанією
GfK Ukraine на замовлення Центру «Нова Європа» (Київ) [10, c. 125–
126]. На першому місці опинилися свобода, права людини (80,3%),
безпека (71,9%) і справедливість (70,1%). Сере наступних головних
життєвих пріоритетів молоді також освіта, стосунки, сім’я [10, c. 126–
128]. Дане опитування не виявило суттєвих змін у цінностях, що пояснюється тривалими матеріальними труднощами. Підтвердженням і водночас несподіванкою стали такі нові цінності, як толерантність до
корупції, визнання можливості уникнення податків (71 %) [ 10, с. 134–
135]. Брати участь у громадянських iнiцiативах були готові лише 24 %
[ 10, с. 127].
Соціологічні дослідження 2018 року довели домінування тих самих
пріоритетів – цінностей виживання, що й у 2017 році [6, c. 5]. Поцінування освіти, яке виявило соціологічне опитування Робочої групи ООН
у справах молоді в Україні, можемо розглядати як крок до покращення
матеріального становища, менше духовного розвитку.
Соціокультурні цінності – важлива складова сучасного суспільства.
Вони визначають поведінку більшої половини населення, зумовлюють
об’єктивні реакції на зовнішні зміни. Сучасна молодь віддає перевагу
вітальним (здоров’я, якість життя (освіта, кар’єра), виховання дітей,
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безпека), матеріальним, меншою етичним (справедливість, добро), гедоністичним (насолода, комфорт, щастя, відпочинок) цінностям. Загальнонаціональні проблеми вагомо вплинули на соціокультурний
процес, витіснивши естетичні, релігійно-етичні категорії з перших
місць ціннісної системи.
На основі результатів всеукраїнських соціологічних досліджень можна виділити основні компоненти соціокультурного розвитку молоді
упродовж останніх 5 років: 1) діяльнісний (активне розкриття особистого ставлення до життя, цінування життя, формування ціннісних уявлень під впливом діяльності); 2) пізнавально-критичний (уявлення про
цінності країни, незадоволення суспільним розвитком). Долучення молоді до соціокультурних цінностей має певні обмеження – вона живе в
досить складній системі духовних традицій суспільства, спирається на
загальнолюдську культуру цінностей, до якої належить вона сама і її
життя.
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ ЯК НОВИЙ ТРЕНД У РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ
Цифровізація з наукового погляду розглядається як процес трансформації виробничих, соціальних, економічних, техніко-технологічних, управлінських, організаційних та інших суспільних відносин,
зміна їх об’єктивної та суб’єктивної орієнтованості, що спричинена поширенням цифрових технологій. З практичної точки зору, для підприємців цифровізація постає виключно новою парадигмою розвитку
бізнесу, яка означає механізм модифікації типової бізнес-моделі підприємства задля покращення характеристик його діяльності, що дозволить отримати конкурентні переваги, створити додаткову вартість,
підвищити рівень ефективності функціонування наявних бізнес-процесів [1, с. 63 ].
Відповідно до оцінок Українського інституту майбутнього у 2030Е
році частка цифрової економіки у ВВП провідних країн становитиме
50-60%, натомість в Україні за даними оцінками цей показник може
досягти 65% ВВП у випадку реалізації форсованого сценарію розвитку
цифрової економіки.
Цифрова трансформація надає можливості малим підприємствам та
проектним командам для виробництва нових продуктів та швидкого
впровадження їх на ринок, що можуть конкурувати з уже існуючими
великими підприємствами, і це стає причиною переміщення «центрів
інновацій» з великих корпорацій до невеликих підприємств, наприклад
стартапів. Окрім того, цифровізація обумовлює формування нових виняткових систем і процесів, що мають іншу ціннісну сутність (Airbnb,
Uber, цифровий банкінг, тощо) [2].
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Зауважимо, що базовим елементом цифрової економіки є інноваційні технології, що виробляються за рахунок електронної промисловості. В умовах сьогодення головною рушійною силою світової
економіки є корпорації цифрового сектору, що поступово витісняють
з лідируючих позицій компанії нафтовидобувної, машинобудівної та
металургійної галузей. Зокрема, такі міжнародні гіганти, як «Amazon»,
«Apple», «Google», «Microsoft» та «Samsung» очолюють рейтинг найдорожчих компаній світу за рівнем ринкової капіталізації та володіють
потужною ринковою силою.
Надзвичайний успіх даних компаній пояснюється мережевим ефектом, ефектом масштабності та займанням передових позицій на ринку.
Для стрімкого розвитку виробництва та приймання інноваційних рішень такі компанії забезпечені необхідними ресурсами у повному обсязі та здатні істотно впливати на розповсюдження цифрових
технологій. Завдяки використанню автоматизації виробництва, значних обсягів даних та штучного інтелекту компанії цифрового сектору
можуть стати фундаторами сучасних тенденцій розвитку глобальної
економіки. Неодмінне зростання цифрового та нематеріального виробництва, що основується на автоматизації усіх видів робіт, на думку
більшості дослідників, може спричинити різні наслідки, а саме нові
способи застосування людського капіталу, або ж підвищення рівня соціальних диспропорцій [3, c. 80-81].
Спираючись на поради фахівців таких компаній, як «Telstra» і
«Deloitte», можемо визначити головні цінності для організацій, діяльність яких спрямована на успіх в межах розвитку цифрової економіки:
направлення інвестицій у новий потенціал, а не у старі бізнес-моделі,
ефективна взаємодія з клієнтами, вони неймовірно швидкі та оперативні, вони знайомі зі специфікою роботи конкурентів, вони спрямовують інвестиції в талант.
Оскільки сучасні користувачі підтримують режим «тут і зараз», перевага надається бізнесу, який може задовольнити попит клієнта найбільш оперативним шляхом. Наразі 90% підприємств, що не
застосовують цифрові технології, мають загрозу зростання конкуренції з боку цифрових компаній, фактично 87% компаній використовують digital-трансформацію в своїй стратегії розвитку, а 40% компаній
з лідируючими позиціями можуть бути витіснені, якщо не включать до
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власної стратегії цифрову трансформацію та не змінять свої управлінські моделі на сучасні орієнтири. Компанії можуть інтегрувати цифрові технології, продукти та послуги та втілювати їх комплексно,
кожна з яких має певну цінність для бізнесу – пришвидшують роботу,
сприяють генеруванню прибутку, заощаджують ресурси, розкривають
нові сфери розвитку. Сучасні особливості економічного простору потребують переходу від ефективності та раціональності до нових пріоритетів, а саме зосередженні уваги на відкритості, демократизації,
креативності організаційних процесів, соціологізації, багатоваріантності траєкторій розвитку компаній.
Отже, для багатьох власників бізнесу очевидним стає необхідність
здійснення цифрової трансформації, при чому для багатьох підприємств виникають бар’єри на шляху до здійснення цифрових перетворень. Таким чином, 12% компаній користуються несучасними
інформаційними технологіями, 42% схильні до прогресу в ІТперетвореннях, проте нечасто впроваджують новітні технології датацентрів, 41% компаній застосовують і осучаснюють технології датацентрів та методи доставки ІТ-послуг, і зрештою, 5% компаній активно
впроваджують у своїй діяльності цифрові трансформації[4, с. 5-7].
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З КУРСУ
«ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ І АРХІТЕКТУРИ»
Інформатизація суспільства за сучасних умов уможливлює оптимізацію освітньої діяльності шляхом застосування у навчальному процесі численної кількості новітніх програм, технологій, інтернетресурсів, мобільних програм, упровадження яких сприяє підвищенню
рівня засвоєння теоретичних знань, актуалізації навчальної діяльності,
формуванню інноваційного предметно-навчального середовища. Особливе значення застосування інструментарію інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) набуває у процесі дистанційного
навчання, оскільки уможливлює не тільки візуалізацію навчальної інформації, а й врахування психо-фізіологічних особливостей студентів
на засадах диференційованого підходу.
Застосування ІКТ у процесі дистанційного навчання студентів до
занять з курсу історії мистецтв уможливлює відвідування віртуальних
музеїв, галерей, детальне ознайомлення із архітектурними та скульптурними особливостями споруд, оволодіння інформацією від провідних мистецтвознавців, лекторів найпрестижніших навчальних закладів
світу, створення і обговорення в режимі online запропонованих викладачем тем з предмета тощо. Разом з тим, важливим для ефективного
оцінювання набутих знань студентів є добір інструментарію з онлайнкурсу «Історія мистецтв і архітектури», форми і особливості якого ми
розглянемо детальніше.
Як відомо, існує шість типів видів діяльності он-лайн: обговорення,
журнали (блог), база спільних знань (вікі), практичні вправи, проекти
та рецептивні види діяльності, які ми схарактеризували в Таблиці 1.
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Таблиця 1. Типи видів діяльності дистанційного навчання
з курсу «Історія мистецтв і архітектури»
Назва
Характеристика, форми роботи
1

Обговорення

Журнали
(блог)

База спільних знань
(вікі)

Практичні
вправи
Проекти

2

Асинхронне письмове спілкування між будь-якими двома
особами із залученням студентів усієї аудиторії. Як правило,
доцільним є аналіз витвору мистецтва в формі дискусійного
форуму, оскільки на таких форумах є можливість аналізу в
режимі он-лайн завантажених зображень репродукцій творів мистецтва з детальним їх описом.
Створення для групи студентів спеціальної сторінки-пабліка, де учасник групи (індивідуально або колективно з розподілом функцій) щоденно опубліковує інформацію на
запропоновану тему з подальшим обговоренням її в online
режимі, визначення тієї чи іншої дефініції з мистецтвознавства, добирає світлини, репродукції, відео фрагменти, корисні посилання. Створення постів: «Цей день в історії
мистецтв» про життя, творчий шлях та здобутки художників, скульпторів, архітекторів, видатні події. У нагоді є й інформація щодо запланованих виставок у музеях, майстеркласів, пленерів, роботи художніх музеїв, галерей тощо. Так,
безкоштовними платформами є Blogger, LiveJournal,
Typepad тощо.
Вікі є типом веб-сторінки, де будь-хто може
створювати та змінювати сторінки. По суті, будь-хто зможе
створювати нові сторінки та оновлювати ваш вміст. Найвідомішим та широко визнаним є Wikipedia. Вікі – це інструмент для спільної роботи, який сприяє взаємодії та обміну
знаннями. Формами завдань можуть бути: створення глосарію мистецтвознавчих термінів,
групового дослідницького проекту, бібліографії або веб-ресурсів, проектів групи тощо.
Йдеться про аналіз витворів мистецтва, створення презентацій, тестування, співставлення, заповнення пропусків, запитання «так-ні», а також традиційні відкриті запитання/ессе,
скрайбінг.
Проекти можуть мати багато форм в аудиторії он-лайн і в
традиційній аудиторії. Від дослідницького проекту до вікі,
блогу, групових проектів тощо. Проекти можуть бути індивідуальними або груповими.
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Продовження таблиці 1
1
2
Рецептивні
Візуальні презентації викладача і завдання з читання (загавиди
лом, у формі аудіо/відео кліпів, письмових лекцій та pdf додіяльності
кументів).
Практичні
Відвідування віртуальних музеїв, галерей, детальне озназавдання
йомлення із архітектурними та скульптурними особливостями споруд, оволодіння інформацією від провідних
мистецтвознавців, лекторів найпрестижніших навчальних
закладів світу, створення і обговорення в режимі online запропонованих викладачем тем з предмета тощо.

Таким чином, застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів до занять з курсу історії мистецтв сприяє оптимізації навчального процесу, підвищує рівень
засвоєння знань, оскільки уможливлює відвідування віртуальних музеїв, галерей тощо. Ефективність дистанційного навчання студентів до
занять з курсу історії мистецтв і архітектури залежить від впровадження шести типів видів діяльності он-лайн: обговорення, ведення
журналів (блог), база спільних знань, практичні вправи, виконання
проектів тощо.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ
За останні десятиліття інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)
отримали глобальне поширення, і без них не можна уявити життєдіяльність сучасної людини. Більш успішним буде та людина, яка володіє
оперативною інформацією та використовує сучасні комп’ютерні технології для її своєчасного отримання, швидкого оцінювання, аналізу та
прогнозування. Сьогодні велика увага приділяється глибинним процесам інформатизації сучасного суспільства. Загальна інформатизація істотно вплинула на навчальний процес у вищій та середній школі, який
завдяки інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) піднявся на
якісно новий рівень.
Головною відмінною рисою навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій є безпосереднє застосування
комп’ютера як засобу навчання, використання якого кардинально змінює систему форм і методів викладання навчальних дисциплін. Використання ІКТ в навчальному процесі виступає не самоціллю, а
педагогічно виправданим підходом, який дозволить отримати суттєві
переваги у порівнянні з традиційними технологіями організації навчального процесу.
Впровадження комп’ютерних засобів в навчальний процес розширило теорію і методику освіти шляхом застосування нових дидактичних засобів. Основними напрямками застосування ІКТ в навчальному
процесі є:
- розробка методичних і дидактичних матеріалів (презентації, зображення, анімація тощо);
- управління навчальним процесом вищої і середньої школи;
- цілеспрямований пошук навчальної інформації у мережі Інтернет;
- проведення експерименту за допомогою комп’ютерних моделей,
математична обробка результатів експерименту;
- організація інтелектуального дозвілля студентів [2, с. 121];
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- розробка web-ресурсів навчального призначення (дистанційне навчання, масові онлайн курси);
- розробка та впровадження педагогічних програмних засобів.
Застосування ІКТ дозволяє значно підвищити ефективність навчального процесу під час самостійної роботи студентів, на лекціях, лабораторних, практичних і семінарських заняттях.
С. Шаров зазначає, що впровадження ІКТ в навчальний процес
сприяє більш повному оволодінню системою знань і умінь, розвиває
творчу спрямованість пізнавальної діяльності студентів, забезпечує
об’єктивний самоконтроль та самоперевірку отриманих знань, допомагає формуванню відповідних професійних компетентностей та особистісних якостей, дозволяє забезпечити диференційований підхід
тощо [6, с. 60].
Сьогодні розповсюдженими є інтегровані заняття із застосуванням
мультимедійних засобів, навчальні презентації стають невід’ємною частиною викладу нового матеріалу. Використання відеосюжетів і анімаційних ефектів дозволяє перейти від традиційної технології подання
матеріалу з використанням дошки та крейди до використання нового
освітнього середовища, що містить всі можливості подання навчальної
інформації в електронному вигляді. Мультимедіа-лекції можна використовувати для викладання практично всіх курсів. Викладач за допомогою мультимедіа в аудиторії отримує потужний інструментарій для
представлення навчальної інформації в різній формі (текст, графіка,
анімація, звук, відео), самостійно визначає послідовність та форми викладу матеріалу [1, с. 75].
Для проведення семінарських і практичних занять ІКТ теж мають
величезні потенційні можливості для підвищення ефективності навчання за рахунок індивідуальної роботи студентів з електронною навчальною інформацією. Ефективними є Internet-методи:
- забезпечення можливості самостійного пошуку потрібної інформації серед величезної кількості електронних джерел;
- використання хмарних технологій для збереження навчальної інформації;
- забезпечення комунікації між студентами та викладачем;
- використання різних форм контролю навчальних досягнень студентів;
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- проведення олімпіад, вебінарів та інших форм навчальної та наукової діяльності [8, с. 7].
ІКТ доречно використовувати у поєднанні різних форм навчання задля отримання максимального навчального ефекту. Презентації, пошук інформації в мережі Інтернет, текстовий процесор часто
використовуються у проектній діяльності, під час якої студенти (учні)
разом виконують навчальний проект у вигляді певного практичного
завдання [3, с. 94].
Застосування ІКТ у вищій школі залежить від якісного програмного
забезпечення навчального призначення та його методично спланованого використання. Складовою навчального середовища є електронні
засоби навчального призначення, які дозволяють удосконалити навчальний процес [3, с. 489]. Вони почали своє розповсюдження як локальні програмно-педагогічні засоби, потім втілилися у електронні
підручники, які будуть інтегруватися із державною е-платформою [5].
Створення засобів навчального призначення є досить трудомістким
процесом, який передбачає спільну діяльність програміста, викладачапредметника і дизайнера [7, с. 239]. Електронний підручник повинен
акумулювати в собі дидактичний досвід викладача, актуальне та наукове інформаційне наповнення з певної навчальної дисципліни.
Викладання дисципліни з використанням ІКТ передбачає готовність
викладача до такої форми навчального процесу, наявність у нього достатньої інформаційної культури. Викладач повинен мати поверхневе
уявлення про наявне апаратне і програмне забезпечення.
Отже, ІКТ активно впроваджуються у навчальний процес вищої
школи за рахунок своїх потужних можливостей, які стосуються представлення інформації та забезпечення взаємодії учасників навчальновиховного процесу.
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ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: МІСЦЕ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ
В умовах четвертої промислової революції і третьої хвилі глобалізації в країнах світу набуває розвитку цифрова економіка. Ті країни,
які не здійснюють важливих кроків у напрямку її побудови, будуть відставати за рівнем економічного розвитку. У нових умовах рушійними
силами економічного зростання стають інформаційно-комунікаційні
технології (ІКТ) та штучний інтелект.
У цифровій економіці важливою є система індикаторів (глобальних
індексів або рейтингів), які складаються відомими міжнародними інституціями. Глобальні індекси (рейтинги) цифрової трансформації і
позиції України в них наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Індекси (рейтинги) цифрової трансформації і позиції України в них
Індекс

Пояснення

1

2

Індекс цифрової економіки і суспільства
(Digital Economy and
Society Index – DESI)

зведений індекс, який вимірює прогрес країн
ЄС в області цифрової економіки та суспільства, об’єднує набір відповідних індикаторів
поточної структури цифрової політики Європи
Індекс цифровізації
включає 28 показників, які розраховується
економіки Boston
як середньозважена сума трьох субіндексів:
Consulting Group
розвиток інфраструктури (50 %), онлайн-ви(e-Intensity)
трати (25 %) та активність користувачів
(25 %)
Індекс світової цифрової допомагає аналізувати й оцінювати здатконкуренто-спроможності ність країн до прийняття та дослідження циIMD
фрових технологій, що приводять до
(IMD World Digital
трансформації в урядовій практиці і суспільCompetiveness Index –
стві загалом
WDCI)
показник розвитку сервісів активної комуніІндекс електронної
кації між громадянами і державою, оцінює
участі
(E-Participation Index – результативність зусиль країн світу щодо використання ІКТ для забезпечення діалогу
EPART)
громадян і бізнесу з органами державної
влади та управління
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Позиція
України
3
2018 р. –
3 (з 5)

2015 р. –
65 %

2018 р. –
58

2018 р. –
75
(0.6854)
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Продовження таблиці 1
1
Глобальний індекс
інновацій
(The Global Innovation
Index – GII)

Індекс мережевої готовності
(Networked Readiness
Index – NRI)

Індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій
(ICT Development
Index – IDI)

Індекс розвитку електронного уряду
(The UN Global EGovernment
Development Index –
EGDI)

Індекс глобального
підключення або Глобальний індекс мережевої взаємодії
(Global Connectivity
Index – GCI)

2

враховує ресурси: заклади, людський капітал
і розробки, рівень розвитку ринку, інвестиційне середовище; і результат: отримані
знання та розроблені технології, покращення
процесу виробництва та обслуговування,
продуктивність, якісні публікації, прибуток
від інтелектуальної власності, нові бізнес-моделі на основі ІКТ, продукція та послуги із використанням веб- та мобільної телефонії
індикатор, що характеризує рівень розвитку
ІКТ у 139 країнах світу; складається з 4 субіндексів, які оцінюють середовище для розвитку
інформаційних
технологій
(ІТ),
готовність суспільства до використання ІТ, їх
фактичне використання державою, бізнесом,
населенням та наслідки, які ІТ породжують в
економіці й суспільстві
комбінований показник, що характеризує досягнення країн світу з точки зору розвитку
ІКТ, і розроблений на основі 11 показників,
якими Міжнародний союз електрозв’язку
оперує в своїх оцінках розвитку ІКТ. Індекс
зводить ці показники в єдиний критерій, який
покликаний порівнювати досягнення країн
світу у розвитку ІКТ та може бути використаний як інструмент для проведення порівняльного аналізу на глобальному, регіональному
та національному рівнях
комплексний показник, який оцінює готовність і можливості національних державних
структур у використанні ІКТ для надання громадянам державних послуг, розраховується
як середнє арифметичне трьох основних показників, які оцінюють найбільш важливі аспекти електронного уряду: ступінь охоплення
і якість інтернет-послуг, рівень розвитку ІКТінфраструктури, обсяг людського капіталу
оцінює ефективність за 40 показниками щоб
відстежити вплив ІКТ на національну економіку, цифрову конкурентоздатність і майбутнє зростання. Компоненти рейтинга: рівень
розвитку цифрових технологій (широкосмуговий доступ, дата центри, хмари, великі дані,
інтернет речей); характеристика ринкових
компетенцій учасників

3

2018 р. –
43; 2019
р. – 47 з
129 країн

2014 р. –
81 з 148;
2015 р. –
71 з 143;
2016 р. –
64 зі 139
країн
2017 р. –
79 (5,62)

2014 р. –
87
(0.5032);
2018 р. –
82
(0,6165)

2015 р. –
32;
2018 р. –
41;
2019 р. –
44

Джерело: складено автором на основі [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]
На основі даних глобальних індексів розвитку країн світу в сфері
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цифрової трансформації, можна стверджувати про неоднозначність
позицій України у них.
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ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ MASTER: БУХГАЛТЕРІЯ ДЛЯ БЮДЖЕТНИХ
УСТАНОВ
В умовах застосування комп’ютерних технологій та програмних
продуктів для автоматизації бюджетного обліку відбувається трансформація системи бухгалтерського обліку й облікових процедур, що супроводжується підвищенням якості та рівня ефективності процесу
управління бюджетними коштами. Застосування програм автоматизації бюджетного обліку суттєво підвищує якість обробки облікової інформації в бюджетних установах.
У вересні 2017 року на ринку України з’явилося українське рішення
для ведення обліку на підприємствах малого, середнього бізнесу та в
державних установах - MASTER:Бухгалтерія. Розробником стала Компанія IT-Enterprise, яка до цього понад 30 років спеціалізувалася на
впровадженні виключно комплексних ERP-систем для великого бізнесу.
Українська програма для ведення бухгалтерського обліку MASTER:Бухгалтерія в має конфігурацію, що адаптує її під роботу державних установ. MASTER:Бухгалтерія - це комплексне
функціональне рішення, яке охоплює всі напрями бухгалтерського обліку в будь-якій державній установі і розроблена спеціально для українського ринку, а також доступне в хмарному та стаціонарному
рішенні.
На MASTER:Бухгалтерію легко перейти з інших програм для бухгалтерського обліку. Дані про контрагентів, співробітників установи,
інформація по договорах швидко копіюються за допомогою шаблонів
документів. До MASTER:Бухгалтерії переноситься й історія роботи в
інших програмах за попередні періоди.
Функціонал MASTER:Бухгалтерії адаптований під специфіку обліку в бюджетних установах України і охоплює такі види операцій:
- облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;
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- переоцінка та індексація основних засобів. Облік матеріальних цінностей та МШП;
- облік фінансово-господарських операцій;
- формування звітності;
- фінансування;
- реалізовано друк звітів;
- нарахування заробітної плати та грошового забезпечення;
- кадровий облік.
У програмі реалізована можливість для розгортання мережевої бухгалтерії. Це дозволить об’єднати всі процеси установи в одній комплексній системі. Бухгалтер може легко знайти потрібний документ,
сформувати платіжне доручення або нарахувати зарплату працівникам [1].
Програмне забезпечення забезпечує контроль за цільовим використанням готівкових коштів.
MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ - це комплексний облік для бюджетних установ, що включає чотири модулі: «Бюджетування», «Бухгалтерія», «Зарплата» і «Кадри» з наступними
функціональними можливостями:
Модуль «БЮДЖЕТУВАННЯ» має такі можливості:
1) ведення кошторису і змін до нього, контроль виконання: кошторис, план асигнувань, довідки про зміни в розрізі КЕКВ та КПКВК,
заявки на фінансування, розподіл відкритих асигнувань;
2) облік договорів: аналітичний облік розрахунків в розрізі договорів та первинних документів;
3) формування юридичних, фінансових зобов’язань, платіжних доручень на підставі введених первинних документів та з контролем кошторисних призначень;
4) облік руху грошових коштів на розрахункових рахунках: банківські виписки, інтеграція з системами «Клієнт Казначейства – Казначейство» та «Клієнт – Банк»;
5) вивантаження даних в Казначейство по кошторисам, зобов’язанням, платіжним доручення тощо без використання додаткового програмного забезпечення [2].
Також здійснює облік та аналіз фінансування ієрархії підвідомчих
установ в розрізі налаштованих в програмі аналітик (КПКВК/КФК,
Фондів, КЕКВ, КДБ); контроль відповідальності сум кошторису, плану
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асигнувань та розподілів відкритих асигнувань; аналіз стану фінансування в будь-яких розрізах на вказаний користувачем момент часу, співставлення
даних
планового
фінансування
з
фактичним
фінансуванням. Налаштування «заборона перевищення кошторису для
плану закупівель» дозволяє користувачам контролювати план закупівель та зміни до нього на відповідність їх кошторису з урахуванням
змін.
MASTER:Бухгалтерія для бюджетних установ дає можливість формувати: картки та книги аналітичного обліку; меморіальні ордери; а
також форми місячної, квартальної, річної фінансової звітності, зокрема Звiт про надходження та використання коштів загального фонду;
Звiт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за
послуги; Звiт про заборгованість за бюджетними коштами; Звiт про результати фінансової діяльності; оборотний баланс.
Отже, програмний продукт MASTER:Бухгалтерія для бюджетних
установ реалізовано з врахуванням довгострокового розвитку установкористувачів. Конфігурація системно підтримуються оновленням по
змінам в законодавстві України та доповнюється розширеннями по окремим вимогам діяльності установи.
Вона може інтегруватися з:
- системами «Клієнт Казначейства - Казначейство» та «Клієнт Банк»;
- офіційним державним інформаційним порталом Є-Data, на якому
оприлюднюється інформація про використання публічних коштів;
- сервісами для проведення конкурентних закупівельних процедур
в електронній формі, такими як електронний майданчик
SmartTender.biz, на якому ведуться публічні (державні) закупівлі
ProZorro [2].
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DIGITAL ERA AND ITS IMPACT ON STRATEGIES OF EDUCATION SYSTEMS
DEVELOPMENT
The 21st century is a century of globalization, new technologies and innovations, an era of new thinking, new attitude to the changes that are happening around us. The dynamism and interdependence of such changes
point to the need for a new approach to the world education system, both
school and higher. Trends in education are trends in its development and
change. Today, it is, above all, the creation of new conditions and active
teaching methods that underlie the educational paradigm. In addition, the
growing demands on society for the preparation of a critically minded and
functionally literate individual capable of continuously updating their
knowledge, quickly retraining and changing the fields of their knowledge
and skills for a successful life in today’s changing world.
The most important feature of the modern stage of social development is
the active introduction of new information and educational technologies in
all spheres of human activity. Society is increasingly demanding the
knowledge and skills of graduates of secondary and higher education. Analysis of educational systems and trends of their development shows that the
purpose of school education of the 21st century is not just the transfer of
knowledge from teacher to student, but the desire to teach children the methods of self-mastering knowledge, analysis of events and phenomena of the
world, making the right decisions and ways of their implementation, taking
into account the possibility of unlimited access to information against the
background of a sharp increase in the information flow, both in content and
in time of changes.
According to a report by the New Media Consortium Foundation and the
Association of Information Technology Developers, the following trends
will be identified in the next five years [1]:
Changing the culture of innovation
The world is changing and education must be changing with it. Schools
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borrow ideas from the business world, drawing on the experience of successful startups, launching new processes for themselves. Gradually, there
is a paper routine from schools, giving way to electronic data tools. Higher
education institutions are also aware that technology can be a catalyst for
improving the learning process. But a culture of innovation means not just
adopting new technologies and changing ways of learning, but understanding that values in the outside world are constantly changing, so education
must change to meet the expectations of its students.
Expanding cooperation between organizations
The number of contacts and connections between different educational
institutions is increasing. It is not possible to use technology, but to use it is
often quite expensive. Therefore, educational institutions begin a dialogue
between themselves and manufacturers of educational technologies to negotiate favorable terms and influence the final product. Schools and universities are beginning to share data and content more actively. On the Internet
the synopsis of lessons, methodical recommendations, records of lessons are
given. As a result, it is beneficial to all: colleagues and students. Various
platforms for school blogs are being developed that integrate educational
institutions into social networks and allow the rapid exchange of professional experience.
Changing role of academic performance evaluating
Technologies make it possible to work with large amounts of data: to
keep track of student performance statistics and to draw conclusions about
which teaching methods work best. From the time of admission to school
and until graduation, a detailed database can be maintained for each student
to adjust the individual learning plan and draw conclusions about the education system as a whole. This shifts the focus from summary scores to intermediate results, which is much more important for building a learning
strategy. As such data is available not only to teachers but also to students
themselves, children can gain more autonomy and opportunities for selfcontrol.
Dissemination of open educational resources
Many teachers are only happy to share their knowledge with the world
without thinking about personal gain. Otherwise, how can we explain the
rise in free online educational materials: courses, tutorials, educational content, research articles, and more.
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Dissemination of blended learning
Thanks to information technology, the model of the inverted class began
to spread and various forms of blended learning emerged. Blended learning
combines the best ideas: the ability to freely allocate time and effort, unlimited knowledge beyond the classroom and the benefits of working face-toface with the teacher. The current trend is that more and more schools are
focusing on an effective combination of technology and traditional personal
«mentoring.»
Redesign of study spaces
Educational institutions are beginning to change their learning space so
that students can work with electronic devices and interact more with one
another. An option for this redevelopment is to place the teacher in the center of the classroom when students’ workplaces are around, and what would
previously appear on the blackboard is displayed by everyone on the personal screen. Libraries and other spaces in educational institutions are becoming places for individual learning, in which it is convenient to work with
their portable devices.
In concludion it should be said that the rapid development of digital technologies requires redesigning education systems to give our students the
skills they need to handle the new digital environment and stay safe online,
become responsible digital citizens and boost Ukrainian’s competitiveness.
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ВТІЛЕННЯ «ЦИФРОВОЇ СТРАТЕГІЇ» КОРОЛІВСЬКОЇ ШЕКСПІРІВСЬКОЇ
ТРУПИ (2018–2019)
Стрімкий розвиток цифрових технологій висуває перед театрами
нові завдання, позитивне розв’язання яких дозволяє їм поліпшити творчо-виробничу діяльність, налагодити ширші контакти із аудиторією і
додатково розкрити свій мистецький потенціал.
Прикладом комплексного підходу до імплементації цифрових технологій у діяльність театру є досвід Королівської шекспірівської трупи
(Royal Shakespeare Company, далі – RSC), одного із провідних мистецьких колективів Великобританії.
Від квітня 2018 року RSC втілює новий стратегічний план, одним із
восьми напрямків якого є «Цифрова стратегія», необхідна театру, щоб
завдяки цифровим технологіям розмістити театральну справу в нових
цифрових контекстах, створювати нові театральні переживання і поновому охоплювати аудиторію [1, 4].
У період з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року її реалізація
сприяла прийняттю рішень і обміну інформацією та надала змогу зосередитися на сферах розвитку театру, необхідних для забезпечення його
стійкості, процвітання та новаторської діяльності [1, 10].
Цифрові технології відіграли важливу роль у втіленні «Національної
стратегії залучення» та «Освітньої стратегії» RSC.
Трансляції вистав «Макбет», «Ромео і Джульєтта», «Віндзорські насмішниці» і «Троїл і Крессіда» зі Стретфорда-на-Ейвоні охопили близько 120 тис. глядачів, а трансляції для 857 британських шкіл
встановили рекорд: «Макбета» подивилися 83 тис. 952 учні, а «Ромео і
Джульєтту» 66 тис. 514 учнів [1, 10]. Також RSC транслював у школах
два «Уроки наживо», присвячені постановкам, у яких взяли участь близько 25 тис. учнів [2].
Інфраструктура для потокового мовлення, яку театр тестує в рамках
цих проєктів, в подальшому буде використана для інших заходів RSC.
3 вересня 2018 року на сайті театру було запущено «Зону вивчення
250

Інформаційні технології
в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

Шекспіра», освітній простір для 11–18-літніх із аудіовізуальними матеріалами та інтерактивними джерелами для вивчення творчості Шекспіра. За перші вісім місяців ресурс відвідали 150 тис. учнів і вчителів
з понад 170 країн. Проєкт отримав британську нагороду In-House
Design Awards у номінації Design for Good [2].
Додатково для встановлення контакту із молоддю та її заохочення
до власної творчості RSC уклав партнерство із Adobe та Samsung. При
тому у партнерстві з Samsung акцент було зроблено на використанні
технологій для взаємодії з дітьми із особливими потребами [1, 18].
Низка «цифрових» ініціатив RSC мають пошуковий характер. Театр
разом із 14 партнерами – піонерами імерсивних технологій – працює
над дослідницьким проєктом «Аудиторія майбутнього», вивчаючи можливості поєднання живого виконання із новітніми технологіями віртуальної реальності (VR), доповненої реальності (AR) та змішаної
реальності (MR), завдяки яким глядачі вже не «прив’язані» до місця
проведення вистави, а, використовуючи сучасні пристрої (смартфони,
шоломи доповненої реальності тощо) і потокове мовлення, отримують
принципово новий досвід її сприйняття [3].
Спільно із компанією Magic Leap (що є одним із партнерів RSC у
проєкті «Аудиторія майбутнього») театр досліджував можливості, які
відкривають перед ним просторові обчислення (spatial computing), що
дозволяють змішувати «реальне» і «цифрове» [4]. У жовтні 2018 року
у Лос-Анджелесі партнери представили роботу «Сім віків людини»
(знаменитий монолог «Весь світ – театр» із комедії Шекспіра «Як вам
це сподобається») у виконанні Роба Гілберта та на музику Джессіки
Каррі, що стала результатом цих пошуків. Її зняли з використанням технології об’ємного захоплення та доповнили CGI. Дивитися «Сім віків
життя» можна було завдяки окулярам доповненої реальності Magic
Leap One. Робота була неодноразово представлена у США та Великобританії та стала основою для встановлення нових відносин між RSC та
Sundance і Disney [1, 11].
Успішний досвід якісної фіксації новою технологією акторської гри
і розширення меж можливого у виконавському мистецтві спрямував
RSC до подальших експериментів. Складовою комплексу робіт з дослідження «мапування» середовища і персонажа в рамках проєкту «Аудиторія для майбутнього» стала розробка доповненої реальності
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Стретфорду-на-Ейвоні: розміщення сцен із шекспірівських п’єс у просторі міста, фіксація гри акторів технологіями захоплення руху та фотограмметрії та використання нових технологічних каналів для
сприйняття творчого продукту глядачами на різних платформах. 27
квітня 2019 року театр у своєму виставковому просторі PACCAR Room
представив «Цифрову діораму», створену у партнерстві з Intel та
Hewlett Packard, що демонструвала результати цієї розробки [1, 11].
Для того, щоб здійснювати такі творчо-технологічні пошуки, RSC
потребує фахівців, обізнаних із цифровими технологіями і здатних їх
застосовувати, враховуючи традиції творчого колективу і специфіку
театрального мистецтва. Театр вирішує це завдання, підтримуючи навчання своїх працівників, а також підготовку молодих фахівців в рамках спеціальної стипендіальної програми, започаткованої RSC спільно
із Magic Leap, Університетом Портсмуту, i2Media Research, Університетом Голдсмітс [1, 11].
Досвід RSC засвідчує, що системний підхід до запровадження цифрових технологій здатен позитивно впливати на множину аспектів творчо-виробничої діяльності театру, сприяти налагодженню контактів із
аудиторією, готувати театр до викликів майбутнього і розширювати
його мистецькі горизонти.
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ЦИФРОВE МИСТЕЦТВО ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН
Цифрові комп’ютерні технології присутні сьогодні практично у всіх
сферах життєдіяльності людини. Стрімкий розвиток нових технологій
і бажання розширити межі традиційної художньої мови дали початок
активним експериментам із цифровими медіа. Мистецтво не стало винятком: нові технології знаходять все більш широке застосування в музиці, театрі, кіно, а також і в образотворчому мистецтві. Цьому є кілька
причин. Основні з них полягають у тому, що «презумпція тотожності
зображення і мистецтва була серйозно поставлена під сумнів лише в
недавній час» [4, с. 46], і те, що традиційне (нецифрове) образотворче
мистецтво до появи цифрового мистецтва мало об’єктний (матеріальний, речовий) характер своїх творів.
Процеси творчої діяльності людства в усі часи залежали від технічного інструментарію, що використовувався автором в роботі. Трансформація та еволюція подібних інструментів з плином часу спричиняла і
зміни в результатах творчості, визначаючи їх сутнісні якості, а отже впливаючи і на соціальну функцію мистецтва.
Момент виникнення цифрового мистецтва безпосередньо пов’язується з виходом на масовий ринок у 1970-х рр. перших моделей персональної цифрової обчислювальної електроніки, головним чином –
персонального комп’ютера.
Сфера цифрового мистецтва являє собою складний і багатогранний
феномен, що вивчається в контексті різних дослідницьких напрямів.
Однак, перш за все, необхідно згадати кілька авторів, які доклали значних зусиль у дослідженні проблеми цифрового мистецтва і суміжних
з ним сфер. Це такі дослідники, як Д. Галкін [1], C. Єрохін [3], Д. Ханолайнен [5], В. Громадін [2].
Проте основний сплеск уваги дослідників до цієї тематики відбувається тільки з початком XXI століття. Відносна новизна дослідницької
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сфери цифрового мистецтва, незважаючи на стрімке збільшення наукових праць, зумовлює безліч прогалин, спірних місць, і неточностей.
Інтерес і складність вивчення цифрового мистецтва також є наслідком
швидкого розвитку цифрових технологій - осмислення соціальних наслідків впровадження нової технології буквально не встигає за змінами, що відбуваються. Сьогоднішні результати досліджень
взаємовідносин людини і цифрових машин можуть виявитися неактуальними вже завтра.
Цифрове комп’ютерне образотворче мистецтво є формою образотворчого мистецтва, в рамках якої характерні для образотворчого мистецтва художні методи і прийоми реалізуються з використанням
цифрових комп’ютерних технологій. Незважаючи на те, що в сучасній
літературі поняття «комп’ютерне мистецтво» і «цифрове мистецтво»
часто використовують як синоніми, області феноменів, які охоплені
ними, не збігаються, а їх перетин формує область цифрового комп’ютерного мистецтва.
Твором цифрового комп’ютерного образотворчого мистецтва є
файл (файли) даних у цифровому форматі на машинному носієві, який
забезпечує можливість зберегти і надати реципієнту в аналоговій формі для цілей візуальної перцепції повідомлення, що являє собою створену автором (авторами) суб’єктивну реальність. Твір цифрового
образотворчого мистецтва володіє такими основними властивостями:
безоб’єктністю; програмною та апаратною залежністю; доступністю
для редагування; стійкістю до копіювання і тиражування; множинністю оригіналу; делітируємістю (від англ. delete - вилучати, видаляти).
Феномени цифрового комп’ютерного образотворчого мистецтва існують в принципово новій онтологічній реальності, яка відкривається
суб’єкту естетичного сприйняття як реальність віртуальна. Особливості феноменів образотворчого мистецтва в межах цієї реальності визначають принципово новий характер взаємодії реципієнтів із художніми
творами, а також цілий ряд властивостей творів цифрового комп’ютерного образотворчого мистецтва, що не були характерні для творів традиційного образотворчого мистецтва (нецифрового).
Під впливом цифрових комп’ютерних технологій сучасне образотворче мистецтво зазнало деяких змін. Перш за все, мистецтво «вийшло» в абсолютно нову віртуальну реальність електронного типу;
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зумовлена подальша масифікація мистецтва в частині його створення і
демасифікація в частині його споживання; відкриття принципово нових можливостей з використання в процесі створення художніх творів
інтерактивного режиму; підвищення мобільності образотворчого мистецтва, яка знаходить свій прояв у розширенні експозиційних можливостей.
Цифрові комп’ютерні технології значно спростили роботу з «художнім текстом» в аспекті прийомів, об’єднаних поняттям інтертекстуальності. Більшість таких прийомів (колаж, цитата, референція, алюзія,
пастіш, палімпсест та ін.) можна розглядати як окремі форми використання методу апроприації в мистецтві.
Цифрове комп’ютерне образотворче мистецтво може відіграти важливу роль у трансформації ціннісних систем у межах інформаційного
суспільства. Особливе значення в цьому аспекті мають антикомерційний і антиінституціональний характер цифрового комп’ютерного мистецтва.
Отже, можливості цифрових комп’ютерних технологій дали змогу
художникам освоїти віртуальну реальність нового, електронного типу,
визначивши формування нового виду мистецтва - художньої віртуальної реальності, в рамках якої цифрові комп’ютерні технології використовуються для формування штучного середовища (суб’єктивної
реальності), з яким реципієнт має можливість активно взаємодіяти й
отримувати при цьому реальні відчуття.
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ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ПІДГОТОВКИ
КАДРІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ
Тенденції цивілізаційного розвитку ХХІ ст. дають змогу усвідомити
глобальну роль інформатизації суспільства, а під впливом міжнародного досвіду дедалі більшого значення набувають застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і прагнення досягти
нового рівня інтелектуалізації бібліотечних кадрів [1].
Глобалізаційні процеси в Україні та світі впливають на створення
одних, усунення інших професій, що потребує постійної готовності
людей активно реагувати на ці зміни, щоб їх вміння, знання мали попит
та були відповідно оплачені на ринку праці.
Електронна бібліотека має ряд переваг в плані ефективного забезпечення інформаційного освітнього простору. Наукова бібліотека
КНУКіМ спільно з іншими підрозділами університету є організаційною структурою, що забезпечує формування, організацію і надання доступу до колекції електронних ресурсів. Удосконалення правового,
кадрового та фінансового забезпечення інформатизації бібліотечної
сфери дає змогу створити ефективну інформаційну складову освітнього середовища. Формування єдиного інформаційного простору
ЗВО з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)
може бути передумовою інтеграції в єдине інформаційно-освітнє середовище з метою оптимізації розподіленого доступу до інформаційних
ресурсів, прискорення обміну освітньою та науковою інформацією.
Це пов’язано з необхідністю зміцнення авторитету і конкурентоспроможності України на міжнародній арені і необхідністю підвищення мобільності людського капіталу на європейському ринку праці.
Вирішення цієї проблеми сприяє пошуку шляхів забезпечення готовності майбутніх фахівців до творчої праці, освоєнню і впровадженню
інноваційних технологій, сталого розвитку й наукового світогляду.
Створення і організація доступу до інформаційних ресурсів є одним
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із важливих завдань інформаційної підтримки сучасної науки. На даний час найбільш ефективним способом розв’язання такої проблеми є
організація інформації в інформаційні системи, електронні публікації
й колекції, представлені у формі електронних бібліотек.
Розвиток Digital Agenda for Europе [5] передбачає такі напрями:
цифрове суспільство (навички і вакансії; охорона здоров’я та старіння; розумне життя; комунальні послуги; кібербезпека і конфіденційність; Інтернет-довіра тощо);
дослідження та інновації (інновації; цифрова інфраструктура; нові
технології; компонети та системи; відкрита наука; робототехніка; науково-дослідні консультанти тощо);
− доступ та комунікації (широкосмуговий доступ в Європі, відкритий Інтернет, телекомунікації тощо);
− цифрова освіта (стартап Європи; дані; хмарні технології; майбутнє
Інтернету; консультанти тощо) [4; 5].
З 2014 року на кафедрі інформаційних технологій було введено до
навчального плану підготовки інформаційно-бібліотечних працівників
навчальну дисципліну «Електронні бібліотеки», метою якої є формування системи теоретичних, емпіричних, методичних знань про різні
види е-ресурсів як складової е-бібліотеки, структуру, процеси, операції
організації та управління е-бібліотекою, набуття практичних умінь і
навичок створення е-документів, їх організації в е-бібліотеку та управління ними [2].
Для вирішення цих та інших проблем з огляду на сучасний стан і
потенціал розвитку цифрового сектора України потрібне узгодження
основних стратегічних цілей, механізмів і нормативного забезпечення
розвитку інформаційного суспільства в Україні на найближчу перспективу шляхом створення «Єдиної цифрової платформи в освіті» [5] .
Формування сучасного інформаційно-освітнього середовища є важливою передумовою успішного реформування інформаційно-освітнього простору й потребує педагогічно виваженого проектування та
використання орієнтованих на ІКТ методичних систем навчання, удосконалення системи підготовки й підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, керівних кадрів освіти,
працівників ІТ підрозділів навчальних закладів.
Отже, формування професійної спрямованості студентів є основою
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підвищення ефективності підготовки кадрів. Вирішення цього питання
лежить у площині освоєння і впровадження у навчальний процес інноваційних технологій і сприяє забезпеченню готовності майбутніх фахівців до творчої праці, сталого розвитку наукового світогляду.
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FASHION-ІНДУСТІЯ В ЕПОХУ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ
Бізнес в інтернеті став одним із наймогутніших сегментів національних економіки у промислово-розвинутих країнах. Суспільство переходить на якісно новий етап розвитку, де визначальну роль відіграє
інформація.
Використовуючи можливості інтернет-технологій у своїй діяльності, підприємство отримує кількісні та якісні зміни, відкриває нові перспективи для ведення бізнесу, що свідчить про його розвиток. У
майбутньому, з розвитком віртуального ринку, диджиталізація проникне і в решту сфер торговельних відносин між підприємствами.
[1.c.235]
Мета цієї роботи – розглянути нові можливості, котрі приносить
епоха диджиталізації та звернути увагу на те, що наразі надважливо
виходити в онлайн та завойовувати віртуальні інтернет-платформи.
Сьогодні ми можемо бачити, як важливо та необхідно освоювати онлайн-платформи: всесвітня пандемія завдала досить глобального збитку світовій економіці і вже зараз можна підрахувати втрати тих
підприємств, які не мають виходу в онлайн чи не вміють монетизувати
цю платформу. Оскільки компанії в багатьох країнах, в тому числі будинки моди, видавництва глянцевих журналів і невеликі виробники
одягу, вимагають від своїх співробітників самоізоляції, це означає, що
у них немає іншого вибору, крім як припинити свою (що сталося з багатьма фабриками й дизайн-студіями) або знайти нові способи ведення
бізнесу.
Модний сектор відчув на собі критично низький попит і все більше
брендів ставлять собі важливе питання: чи потрібно випускати нові ко259

Секція 4. Цифрові технологіїу культурній та креативній індустрії

лекції у виробництво. Модні бренди у всьому світі стикаються зі скасуванням замовлень у рітейлерів і байєрів, і тепер деякі невеликі бренди не можуть зробити свої колекції зовсім, оскільки їх замовлення не
відповідає мінімальним кількісним вимогам фабрик, на яких вони шиють.
Компанія Inditex списує свої запаси, сигналізуючи про падіння продажів. Власник Zara втратив майже 300 мільйонів євро на своїх запасах
і сказав, що продажі впали на 24 відсотки в березні 2020 року. Burberry
також попереджає про різкий спад продажів відповідно до поширення
коронавірусу. Компанія заявила, що станом до 20-х чисел березня продажі вже впали на 40-50%. [3]
Але, як би там не було, криза і карантин – це не лише збитки, але і
час можливостей. Для багатьох дрібних і ще молодих українських брендів з’явилася можливість розширити свою присутність в онлайн і бути
представленими не лише в соцмережах, котрі також є дієвим бізнесінструментом, але і на відомих маркетплейсах. Великий інтернет-магазин Lamoda повідомив про готовність підтримати українські бренди і
підключити їх до свого майданчика продажів, а отже посилити їх позиції перед цільовою аудиторією, яка зараз багато часу проводить в Інтернеті.
Традиційно інтерес широких мас до моди породжували глянці, але
сьогодні все навпаки: маси стали важливим інструментом породження
та поширення інформації про фешн-тренди. Головне бути цікавим, тоді
твої меседжі можуть дістатися до будь-якої частини світу за дуже короткий час. Представники маси є творцями нової культури та найважливішим чинником глобальної реорганізації фешн-ринку, впливаючи
на споживання, більше, ніж будь-який глянець. Мода ХХІ століття тісно пов’язана з масами та контролюється ними. [2.c.167]
Щодо нових професій в фешн-індустрії, котрі має принести епоха
диджіталізації, то вони будуть такими: інженер 3D-друку, аналітик даних, психолог по роботі зі споживачами, еко-експерт та особистий стиліст (ця професія вже користується популярністю серед багатьох
людей). [4]
Отже, епоха диджиталізації змушує звичний світ переходити на новий рівень та увесь бізнес виходити з образної «зони комфорту».
Фешн-індустрія, як одна з найбільш гнучких та прибуткових сфер, має
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якнайшвидше завойовувати нові інтернет-платформи, виходити в онлайн, вести бізнес та заробляти гроші в мережі. Використання мережі
Інтернет в діяльності підприємств дає можливість підвищити конкурентоспроможність товарів, розширити ринки збуту, знаходити нових
постачальників, посередників та споживачів. Це відповідає бізнес-процесам залучення клієнта, вивчення його потреб, самого акту вчинення
правочину (транзакції) і післяпродажного обслуговування, тобто система повинна охоплювати всі без винятку бізнес-процеси взаємодії
компанії з клієнтом. Таку систему функціонування може забезпечити
використання інтернет-технологій, що є актуальним для ведення бізнесу і стає невід’ємною частиною функціонування будь-якого підприємства у сучасному світі.
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ МУЗЕЇВ КОСТЮМА І МОДИ
На початку XXI століття мода зайняла чільне місце в художній культурі: костюми вважаються творами мистецтва, які експонуються у
виставкових і музейних просторах, як реальних, так і віртуальних.
На думку одної з найбільш авторитетних фешн-журналісток Сюзі
Менкес, своєрідний «вибух» музейних фешн-виставок на початку ХХІ
століття став відображенням того, що сталося з самою модою, яка за
допомогою технологій миттєвих зображень і їх глобального поширення перетворилася з «пристрасті для небагатьох в чарівність і розвагу для всіх» [5].
Привертання всезагальної уваги до музеїв костюма і моди значно
спрощується шляхом використання сучасних цифрових технологій.
Традиційна подача костюма в музеї реалізується за допомогою певного
формату експонування, який подає об’єкт як набір смислів. Виставки
можуть включати експозиції відео та текстів, ілюстрацій, фотографій,
журналів мод тощо. Костюм може демонструватися в контексті розповіді про його творця, про джерела натхнення або про власника костюма
та ситуації, в яких він функціонував. Також музей може використовувати костюми в якості інструменту для розкриття будь-якої теми, акцентування певної проблеми. При сучасному рівні розвитку технологій
все це можна легко оцифрувати і донести до широкої аудиторії, створивши унікальний і актуальний контент.
Завдяки цифровим технологіям сучасний музей набуває рис комунікаційного простору і може ефективно вирішувати завдання актуалізації форм взаємодії з відвідувачами. Технології AR (augmented reality –
«доповнена реальність») здатні допомогти у вирішенні низки питань зі
збереження колекції, подачі матеріалу для відвідувачів, ліквідації мовного, культурного бар’єру, адаптації музейного простору до потреб аудиторії [1, 30].
Велике значення для відображення роботи музею і приваблення ві262
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двідувачів, як існуючих так і потенційних, має освоєння музеями віртуального простору. Сайт та присутність у соціальних мережах дають
змогу швидко реагувати на потреби ринку дозвілля в цілому, пристосовуватися до зміни трендів сьогодення, формувати вимоги до якісного
культурного продукту і розширювати коло своїх відвідувачів [3, 21 –
22].
В Україні перший і на 2020 рік єдиний постійно функціонуючий музей костюма і моди – Victoria Museum — приватний музей костюма вікторіанської епохи, заснований Вікторією Лисенко в 2017 році. Це
своєрідний культурний простір створений за всіма міжнародними музейними стандартами з використанням найсучасніших цифрових технологій. Сайт Victoria Museum (https://victoriamuseum.com.ua) надає
інформацію на чотирьох мовах (українська, російська, англійська й китайська), а також можливості 3-D екскурсії, ознайомлення з вибраними
експонатами, з тематикою поточних та минулих виставок, майстеркласів, лекцій, різноманітних культурно-розважальних заходів, що
проводяться музеєм.
Крім сайту, Victoria Museum активно працює з цільовими аудиторіями у соціальних мережах: сайт під’єднаний до Facebook, Youtube та
Instagram, організована закрита Telegram група, планується запуск
TickTock.
Цифрові технології Victoria Museum використовує і в межах реального виставкового простору: обладнана фотозона і кімната з проектором, в якій можна переглядати відео, за Qr-кодом легко завантажується
аудіогід на чотирьох мовах, а також текстові інформатори.
Але найбільш ефективно цифрові технології Victoria Museum використовує у прихованій для відвідувачів сфері – маркетингу й менеджменті. Софт CRM (Customer Relationship Management) полегшує роботу
персоналу та підвищує її ефективність. За допомогою автоматизації
процесів ця програма допомагає аналізувати аудиторію, збираючи та
синтезуючи детальні статистичні дані.
Крім реальних музеїв, одним із важливих видів музеїв костюма і
моди, створюваних за допомогою цифрових технологій, на початку
ХХІ століття стали віртуальні. Серед перших – Музей Валентино Гаравані, створений ще в 2011 році. Цей музей демонструє майже п’ять десятиліть роботи дизайнера, спираючись на базу даних із понад 180
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відео та 5000 зображень, включаючи оригінальні ескізи, фото з преси,
музейні експонати у форматі 3-D, а також інтерв’ю та майстер-класи.
Цей музей пропонує очевидні переваги з точки зору широти охоплення
аудиторій в контексті сьогоднішньої глобалізації – він безкоштовний і
не має обмежень доступу. Крім того, його можна оновлювати в темпі
блогу, постійно розвиваючи та залучаючи нових відвідувачів через соцмережі [4].
Віртуальні музеї мають набагато ширші можливості в порівнянні з
реальними не лише за охопленням аудиторії, а й за розміром колекцій
експонатів. Вони можуть бути створені шляхом суміщення масштабних міжмузейних колекцій, поєднуючи цифрові зображення їхніх
пам’яток. Засобами накопичення необхідної інформації такими музеями можуть стати або ресурси стаціонарних серверів або можливості
«хмарних» технологій. Інформація, закладена в експонатах, може бути
використана для ігор, реклами, навчальних фільмів, програм тощо,
тобто віртуальний музей здатен здійснювати науково-освітню та науково-експозиційну роботу і може бути не лише розважальним ресурсом, а й дієвим засобом унаочнення освітнього процесу [2].
Один з найбільших і найвідоміших віртуальних музеїв моди – онлайн-проект Google – We Wear Culture («Ми носимо культуру»). Проект відображає 3000-річну історію костюма як частини безперервного
культурного процесу. Серед партнерів We Wear Culture більше 180 організацій з усього світу, кожна з яких представляє цифрові версії своїх
експонатів: національні строї, театральні й сценічні костюми, історичні
артефакти, живописні роботи, а також ескізи супроводжуються цікавими описами історії їх створення, біографіями дизайнерів і законодавців мод, а також розповідями про культурні течії, що вплинули на
моду в різні часи [6].
Таким чином, цифрові технології широко використовуються як реальними, так і віртуальними музеями костюма і моди, підвищуючи доступність та інформативність ознайомлення з експонатами, а також
ефективність маркетингу та менеджменту музею.
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В КУЛЬТУРІ
Цифрова революція та її інформаційні та комунікаційні технології,
розвиток яких припав на двадцяте та двадцять перше сторіччя, фундаментально впливають на культурний сектор та на різні галузі промисловості [1].
У сучасному суспільстві такі практичні дії, як продаж театральних
квитків, виплата грошей артистам, обробка бухгалтерських та маркетингових даних, неможливі без використання комп’ютерних технологій.
Цифрову революцію можна проаналізувати за допомогою чотирьох
важливих періодів, де визначальну роль відіграє технологія. У цих періодах виробництво продукції не має значення, Важливим є використання в суспільстві винаходів інформаційно-комунікаційної
технологій [2].
Знаючи історію цифрової революції, ми можемо краще зрозуміти
ситуацію, у якій працює менеджер мистецтва, та передбачити майбутній розвиток.
1985-1990: Персональний комп’ютер. Протягом цього періоду ще не
забезпечені потреби у цифровій ЕОМ, яка б могла допомогати людині,
приватно і в контексті організацій вести записи й фінансовий та документальний облік. Було розвинуто стару фантастичну ідею: віртуальну
реальність, уявний світ, де користувач перебуває в оточенні цифрового
звуку та цифрових образів. У цей період розвиток програмного забезпечення зазнав неймовірного розмаху.
1990-1995: Локальні цифрові мережі. Наступним кроком стало
об’єднання різних комп’ютерів та їхніх програм. Усередині організацій
створюються локальні мережі з кількома можливостями використання.
У більш інтегрованих системах користувач може комуні кувати з колегами в межах (мережі) організації, розсилаючи їм організаційні та функціональні повідомлення. І нарешті, змінність, мобільність та
мініатюрність – це наріжні камені технологічного розвитку, продук266
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тами якого є портативні комп’ютери, кишенькові комп’ютери, електронні записники та мобільні телефони.
1995-2000: Феномен інтернету. У культурному секторі, поряд з традиційними веб-сторінками музеїв, театральних залів, театральних груп
з’явилися так звані електронні видавництва, електронні галереї та електронні агенції. Користувач, відвідувач чи глядач можуть справді спілкуватися із цифровими сусідами, а отже, мати вплив на комунікацію,
використовуючи свою інформацію, звук або зображення, оплата за перегляд, відео на замовлення.
2000-тепер. час: Культура електронного спілкування. На початку
третього тисячоліття спілкування між людьми і організаціями через
їхні мережі здебільшого набирає цифрового характеру. Усі матеріали
та обладнання орієнтовані на інформаційно-комунікаційні технології;
сенсори перетворять особисті побажання в замовлення товарів, розваг,
новин або інформації. Цифрові помічники, або цифрові консультантиагенти, запрограмовані в персональному комп’ютері, дораджуватимуть користувачеві орієнтуватися у потоці інформації під час її відбору. Ці цифрові помічники подбають про інформацію, яка вам
знадобиться, наприклад, вони замовлять певний продукт чи послугу
відповідно до ситуації або ж спланують час вашого відпочинку. Цифрові спільноти замінять справжні товариства, але з однією відмінністю:
ці спільноти глобальні і від самого початку не ототожнюють себе з окремими етнічними, культурними групами. Теле- та відео-наради й конференції переважають в системах цифрового зв’язку. Навчання через
мережу та дистанційна освіта стають важливими технологіями в навчальних центрах.
Отже, колективність, або, іншими словами, постійний доступ до інформації, є ключовим словом у сучасному світі, але важливо розуміти
контекст щоденних рішень щодо культури, технологій та менеджменту.
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В КУЛЬТУРНІЙ ТА КРЕАТИВНІЙ ІНДУСТРІЇ
Інформаційні технології – сукупність методів і засобів, що використовуються для збору, зберігання, обробки і поширення інформації. На
сьогоднішній день діяльність людини досить сильно залежить від інформаційних технологій, які в той самий час потребують постійного
розвитку.
Умовно можна поділити на три категорії, на базі яких організовується система електронного чи дистанційного навчання:
- електронні навчальні матеріали;
- комп’ютерні тестові системи;
- системи управління навчанням.
За допомогою електронних навчальних матеріалів формується так
зване інформаційне наповнення предмета, що вивчається. До цієї категорії можна віднести електронні підручники і матеріали лекцій, електронні методичні розробки, бази даних і знань, засоби для набуття
практичних навичок (фото, відео уроки)
Комп’ютерні тестові системи допомагають контролювати засвоєний
матеріал, проводити контрольні роботи за підготовчими матеріалами,
визначати рейтинг учнів, а також допомагають у самоконтролі знань в
інтерактивному режимі.
Системи управління навчанням призначені для організації навчального процесу – допомагають проводити навчально-адміністративну роботу, надають контрольований доступ до навчального матеріалу,
організують колективну й індивідуальну роботу студентів чи учнів, та
викладача.
Цифрові технології в освіті виконують низку важливих і ефективних
функцій:
Вони мають широкі можливості подачі навчальної інформації – той
процес, що передбачає роботу в колективі спокійно може трансформу268
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ватися у індивідуальне пояснення. Це означає, що у кожного учня є можливість до кінця зрозуміти тему, та отримати необхідну допомогу у
розв’язанні задач, що він отримав під час освітнього процесу. Позитивною стороною можна назвати поліпшення контролю за навчальним
процесом – комп’ютер та електронні системи дозволяють автоматизувати облік та хід виконання завдань, скорочують час, який можна використати на консультацію тих учнів, що її потребують.
Передусім, можливість впровадження форми освіти з використанням цифрових технологій з’явилася завдяки розвитку галузі електронних технологій.
В кінці 90-х років XX століття тенденція інформатизації системи
освіти. Створювалися електронні примірники підручників, робочих
програм та методичних розробок. Мистецькі заклади звернули увагу на
те, що за допомогою електронних програм можна впровадити дистанційну форму навчання. Розроблені комп’ютерні технології дозволили
забезпечити досить ефективний освітній процес, як у разі передачі матеріалу для вивчення, так і при спілкуванні учня і викладача.
Ще одна причина появи такої освіти була пов’язана зі зростанням
потреб у навчанні. Система дистанційної чи електронної освіти давала
здобувачам, обравши таку форму, самостійно будувати зручний їм графік роботи, поліпшувала процес пошуку необхідної їм інформації.
Отже, викладач тепер має змогу самостійно інтегрувати у освітній
процес цифрові технології – так, наприклад, у музичній школі на уроці
зі спеціальності є можливим використання записів майстер-класів, прослуховування творів, що має виконувати учень. Для більш плідної роботи викладач може завантажувати у інтернет-сховище (наприклад,
Google-диск) музичну літературу з фаху, теорію, методичні рекомендації, та надавати доступ до них усім своїм учням.
Нажаль, обставини склались так, що на сьогоднішній день дистанційна освіта – єдиний варіант та вихід. Ті заклади, що вже досить довгий час використовують цифрові технології помітної різниці не
відчули, а от ті, що звикли до наочного навчання – зустрілися зі складностями. Постало питання, як ефективно організувати освітній процес,
і при цьому не відстати від робочої програми. Для викладачів музичної
школи ця вимушена міра відчулася особливо гостро. Сама специфіка
роботи передбачає контроль роботи учня під час процесу навчання. На
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допомогу прийшли програми-мессенджери, що дозволили працювати
в режимі реального часу, з можливістю вносити корективи та правки у
роботу учня під час такого онлайн заняття.
З власного досвіду автора можна назвати дві програми, що дозволили продовжити роботу з учнями у звичному режимі занять з фортепіано – це відеозв’язок через програми-мессенджери Viber та Skype.
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ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ В ЗБИРАННІ, ЗБЕРЕЖЕННІ ТА ВИВЧЕННІ ФОЛЬКЛОРУ
Повсюдне стрімке зникнення усних традицій вимагає негайного
впровадження у практику найбільш ефективних способів збирання,
збереження, вивчення, архівації та видання фольклору на основі використання мультимедійних та цифрових технологій. Особливо затребуваним сьогодні стає досвід збереження та оцифровки аналогових
записів, зроблених в попередні десятиліття, які сьогодні знаходяться
під загрозою втрати в архівах і приватних колекціях фольклористів.
Різноманітність форматів, стандартів, устаткування і т. ін. створюють умови для різного роду експериментів в області польових фольклористичних
досліджень.
Експериментальна
фольклористика
отримала в інноваціях сучасних технологій продуктивний інструментарій для нових методів і прийомів фіксації артефактів фольклорної
традиції. Проблематика, методи і методологія фольклористичного ІТексперименту недостатньо обговорювана тема в сучасній науці (С. Мазур [1], Л. Рибакова [2], О. Коробов та ін). Отже, проблеми цифрового
перезапису, способів зберігання цифрових носіїв, які містять унікальні
фольклорні колекції, – одна з найважливіших тем фольклористичного
ІТ-сьогодення.
Підвищення професійного рівня цифрових записуючих пристроїв з
їх одночасним здешевленням з плином часу змінює кількісні та якісні
характеристики одержуваного фольклористично-експедиційного
польового матеріалу. Перед дослідниками постають завдання його камеральної обробки (комплексної обробки і оцінки точності польових
дослідницьких матеріалів), способів зберігання і надання для наукової
громадськості, в тому числі в мультимедійній формі.
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Сьогодні в багатьох наукових центрах ведеться робота з оцифровки
власних архівів: в цифровий формат переводяться польові щоденники,
експедиційні матеріали різних років, звіти про поїздки і т. ін. Це, безумовно, корисно для збереження даних, але, з іншого боку, в результаті
виходить «склад» матеріалів, який мало чим відрізняється від паперового: їм майже настільки ж незручно користуватися, щоб знайти потрібну інформацію.
Розвиток цифрових технологій дозволяє принципово по-іншому підійти до організації накопичених матеріалів. Одним із зручних інструментів може служити мультимедійна база даних, що дозволяє
об’єднати розрізнені відомості в один ряд для їх подальшої наукової
обробки (в тому числі, при необхідності, статистичної). До такої бази
можуть увійти польові та архівні матеріали в аудіо- і текстовому форматах, може застосовуватися електронне картографування. Кожен
текст з архіву такої бази забезпечений необхідними метаданими: рік,
місце запису, відомості про інформантів і збирача. База даних реалізовується як статична веб-сторінка на основі HTML і CSS (із застосуванням бібліотеки Bootstrap) і з використанням JavaScript для створення
елементів інтерфейсу і механізму пошуку. Для онлайн-версії карти можна використовувати сервіс Google Maps Engine.
Прикладами таких мультимедійних онлайн-баз даних в українській
фольклористиці назвемо Електронний архів українського фольклору
[3] Львівського Національного університету імені І. Франка, і проект
«Поліфонія» (онлайн-архів музичного фольклору) [4], що знаходяться
у вільному інтернет-доступі. Автори вбачають місією цих проектів дослідження, збереження і презентацію «живої пісенної традиції українського сільського середовища», а пріоритетними завданнями –
фіксацію «української нематеріальної культурної спадщини найсучаснішими технологіями та забезпечення доступу до неї». [там само] Надзвичайно важливим є те, що ці онлайн-ресурси орієнтовані на широкий
загал: від музикантів – ентузіастів до науковців.
Такі мультимедійні бази даних проявляють варіативність текстів і
практик на різних рівнях (від поселення до регіону), що дозволяє виявляти найбільш стійкі елементи культури, проводити порівняльний аналіз текстів за будь-якою ознакою, яка цікавить дослідників. Завдання
полегшує наявність повнотекстового пошуку, адже «наявність повних
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текстів – необхідна умова збереження можливості прямого спостереження текстів на всіх етапах роботи, це гарантія незалежності від обмежень, що диктуються електронним форматом. У комп’ютерній базі
даних фіксується головним чином інформація про тексти, самі ж тексти представлені фрагментарно. Повний внутрішній електронний формат дає можливість врахувати повторні публікації, контаміновані
тексти, підготувати опис текстів, покажчики, провести розрахунки та
ін.» [2] У такий базі «… подано аудіозапис сеансу з широкою контекстною інформацією, фотографії – що збільшує ракурс для аналізу … пісенності, дає змогу перевірити достовірність транскрибування,
відтворити матеріал для презентації, відстежити територіальну поширеність певних типів пісень, зауважити індивідуальні особливості репрезентантів…» [1].
Разом з С. Мазур наголосимо, що ІТ у практичній фольклористиці і
загалом «цифрова гуманітаристика» сьогодні «активно розвивається в
українській науковій спільноті», «роль цифрових технологій для оперування даними, інформаційного доступу та збереження напрацювань» у музично-фольклористичних дослідженнях сьогодні є однією з
визначальних [1].
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ІНТЕРАКТИВНІ КОМП’ЮТЕРНІ ФІЛЬМИ:
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Сучасні тенденції в мистецтві тісно пов’язані з глобальним технічним прогресом, зокрема розвитком цифрових технологій. Комп’ютерні
відеоігри, електронна музика, моделі віртуальної реальності, алгоритмічний живопис, роботизована скульптура та інтерактивні інсталяції
неможливі без системи кібернетичного контролю та функціонування
його технологічної основи.
З впровадженням все нових комп’ютеризованих систем в різні галузі мистецтва змінюється не лише технологія виготовлення арт-творів, а й жанрово-стилістичні особливості останніх. Не виключенням є
кінематограф.
За рахунок впровадження комп’ютерних технологій створюється
новий жанр кіно – інтерактивний фільм (англ. interactive movie). Від
свого усталеного попередника (кінофільму) він відрізняється тим, що
глядач в певні моменти може обирати хід сюжету з-поміж кількох запропонованих варіантів. При виборі «вірно запрограмованого» варіанту фільм продовжується за однією з гілок сюжету, в іншому випадку
– завершується чи повертається до вихідної точки. Усі фрагменти змонтовані заздалегідь і змінюються в запланованій послідовності.
Інтерактивний фільм нагадує відеогру через те, що йому притаманна
особливість інтриги (вибору правильної відповіді), а також інтерактивності (залучення глядача в розвиток сюжету фільму). У глядача виникає ілюзія, ніби він знаходиться в місці події та безпосередньо вирішує
конфліктну ситуацію, запропоновану програмою.
Першим інтерактивним фільмом став «Kinoautomat» (Чехословаччина, 1967), показаний на виставці «World Expo’67» в Монреалі. Глядачам під час запланованої паузи пропонувалося проголосувати за
один з кількох варіантів продовження сюжету за допомогою кольорових прапорів. Ця подія була надзвичайною для розвитку кінематографу
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того часу, однак на думку радянської влади не контрольованою, а значить не припустимою, тому інтерактивність в кіно з політичних міркувань стало забороненим за десятки років.
У 80 рр. ХХ ст. з’явилися автоматичні програвачі лазерних дисків
Laserdisc Arcade, на яких були записані короткі мультиплікаційні фрагменти (приклад Dragon’s Lair, 1983 р., виробник компанія
Cinematronics), які чергувалися в залежності від того, яку кнопку натискав глядач. Згодом, додалися фрагменти сцен з реально відзнятими
акторами замість мальованих анімацій, що додало стрічкам реальності
та наочності зображення (приклад Night Trap 1992 р.).
У США було випущено два експериментальних фільми «I’m Your
Man» (1992 р.) та «Mr. Payback» (1995 р.) з можливістю вибору сюжету
для трансляції в кінотеатрах. Однак, касові збори від їхньої трансляції
не принесли бажаних результатів.
Розглянемо причини неприбутковості інтерактивних фільмів того
часу. По-перше, на виробництво інтерактивного фільму потребувалось
більше фінансування у зв’язку з поліваріантністю сюжету та оснащення кінозалів спеціальними пультами. По-друге, глядачів більше захоплював процес голосування, ніж дія на екрані: вони сприймали це
швидше як вид спорту, ніж кіноперегляд. На мою думку, командний
дух перетворював перегляд в розвагу та відволікав від змістовної складової таких фільмів. Причиною тому були великі глядацькі зали, які
збирали глядачів наче для певного змагання.
Однак, з розвитком комп’ютерної графіки та цифрової техніки стає
можливим переглядати фільми не в залі, а за допомогою власного гаджету чи телевізору. На мою думку, саме в такий спосіб інтерактивний
фільм може зацікавити глядача та відтворити ілюзію його присутності
в кібернетичному просторі.
У 2005 виходить інтерактивний фільм «Fahrenheit« від французької
компанії «Quantic Dream«. Цю кіногру називають першим інтерактивним фільмом, враховуючи восикий рівень комп’ютерної графіки, ступінь свободи гравця та кількість варіантів вибору. Його
послідовниками стали серія «Sound Novel», «Shadow of Memories»,
«Time Travelers», «Heavy Rain«. Усі вони створюються для самостійного перегляду (в деяких випадках гри) на власних гаджетах-приставках.
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Сучасним прикладом інтерактивного фільму є продукт компанії
«Netflix« під назвою «Black Mirror: Bandersnatch« (укр. «Чорне Зеркало: Bandersnatch» (2018 р.)). У ньому налічується 5 різних фіналів –
в залежності від того, які дії обиратиме герой. Як зазначають розробники, найкоротший варіант розвитку подій – це 45 хвилин, найдовший
– дві з половиню години. Також зазначається, що у фільмі є ще одна
секретний фінал, вибрати який можна у випадковий спосіб.
Інтерактивний фільм часто асоціюється і по-де-коли ототожнюється
з комп’ютерною грою, але це не так. Варто розуміти, що інтерактивне
кіно – це все-таки кіно, яке зроблене для того, щоб його дивилися, а не
грали. Це кінематографічний жанр, в основі якого лежить певна драматургія, сюжет завжди композиційно побудований та має своє логічне
завершення. Те, що глядач може обирати варіації розвитку сюжету, аж
ніяк не означає, що розвиток подій буде втрачено.
Інтерактивний фільм не побачиш на екрані телевізору чи на безкоштовних ресурсах Інтернет-мережі. Однак, на мою думку, ця форма
має великі перспективи в майбутньому, тому що має свою унікальність
з-поміж інших кінематографічних жанрів та інтерактивних систем.
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ І ЦИФРОВА КУЛЬТУРА: ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ
ВИВЧЕННЯ
Цифровізацію, як соціальне явище, що отримало розповсюдження
ще в 60-70-ті роки ХХ ст., характеризують три провідні характеристики: «1) всі види контенту переходять з аналогових, фізичних і статичних у цифрові, одночасно стають мобільними і персональними, при
цьому індивід отримує можливість контролювати свій особистий контент, надсилати інформаційні запити, формувати індивідуальну траєкторію інформаційної діяльності; 2) здійснюється перехід до простих
технологій комунікації (технологія стає лише засобом, інструментом
спілкування), провідна характеристика пристрою і технології – керованість; 3) комунікації стають гетерогенними: вертикальна, ієрархічна
комунікація втрачає актуальність, відбувається перехід до мережевої
структури комунікації» [1]. «З поширенням цифрових засобів відбуваються зміни, які торкаються повсякденного життя людей, усталених
культурних ієрархій, способів, якими люди взаємодіють один із одним
і світом навколо них. Змінюється система формування культурного
досвіду загалом, всі базові сфери культури» [2]. Подібні тенденції вимагають зміни, в першу чергу, мислення, оскільки цифровізація – це
принципово новий підхід для нових можливостей практично в усіх
сферах людської життєдіяльності.
Культурна значущість цифровізації незалежно від її переваг і недоліків є очевидною. Наприклад, завдяки інформаційним технологіям
стала можлива гранична доступність і простота освоєння культур практично всіх народів, епох і часів, що полегшує працю (особливо інтелектуальну), економить ресурси і час, а також привносить
різноманітність у відпочинок тощо; але, разом із тим, доводиться констатувати формування нових відкритих інформаційних просторів із різноманітним (найчастіше привабливим для споживача) контентом і
повною відсутністю смислового і змістовного контролю. Цей перелік
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можна продовжити, проте головне те, що його склад знаходиться в постійній зміні фактично в режимі реального часу. При цьому, незважаючи на неможливість однозначного оцінювання наслідків
цифровізації, вони досить чітко визначають актуальні для сучасного
суспільства завдання, пов’язані зі збереженням і трансляцією традиційних європейських цінностей.
Самі по собі цифрові технології, цифровізація, масове переведення
культурної спадщини в цифру не зумовлює розвиток безпосередньо
цифрової культури, як особистісної складової, типу культури в традиційному розумінні: культура може сформуватися або не сформуватися.
Саме тому сьогодні прийнято виокремлювати основні етапи розвитку
цифрової культури на основі певних критеріїв, серед яких: рівень розвитку цифрових технологій; принципи конвергенції технологічного та
соціогуманітарного знань; суспільні потреби в розвитку форм цифрової культури; рівні цифрової культури; широта охоплення (поширення)
цифрової культури.
Серед різноманіття методологічних підходів до аналізу цифрової
культури, її передумов, процесів і наслідків, зокрема і цифровізації, вирізняються дві основні тенденції: гуманітарна і технократична. Так, у
межах гуманітарного підходу методологія аналізу цифрової культури
представляє різні рівні і цілі дослідження: філософський дискурс, синергійно-антропологічний підхід, культурологічний підхід.
Технократичні концепції аналізу цифрової культури представлені в
історико-соціологічних дослідженнях, русі трансгуманізму, у футурологічних проектах українських і зарубіжних дослідників, у філософському дискурсі окремих авторів, у сфері проектування нано-біоінформаційних-когнітивних-соціальних
технологій
(NBICSтехнологій).
Міждисциплінарний рівень досліджень цифрової культури представлений різноманіттям парадигм цифрової культури, що сформувалися
на стику соціально-гуманітарних наук та інформаційних технологій. У
міждисциплінарному полі цифрової культури сформувалися різні напрями досліджень її окремих підрівнів, які можна розглядати як предметні практики.
В культурології терміни «цифровізація» і «цифрова культура» є одними із базових (хоча й не загальноприйнятими), і використовуються
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для позначення етапу культури, що формується, відповідного цифровому суспільству. У культурологічному аспекті цифрова культура трактується як нова форма буття, «третя природа» (традиційно під другою
природою розуміється «культура» загалом), що продовжує природне
місце існування і «світ речей». Як і будь-який тип культури, культура
цифрова визначає спосіб життя, мотивацію, особливо комунікації, поводження людини. Очевидно, що таке трактування цифрової культури
передбачає здійснення відповідних глибоких і ґрунтовних досліджень,
і навіть більше – розширення поля вивчення: здійснення міждисциплінарних проблемно-орієнтованих досліджень на перетині дисциплінарних меж гуманітарних і технічних знань у цифровому середовищі.
Йдеться про так звані цифрові гуманітарні науки (серед інших визначень – «електронні гуманітарні науки», або e-Humanities, «цифрова інформатика», «віртуальні дослідницькі середовища», «цифрові
дослідження в гуманітарних науках»), які об’єднують теоретичні та
практичні методи дослідження із застосуванням цифрових технологій.
Крім збереження культурної спадщини цифрові технології використовуються для виконання доволі різних функцій, від розширення пізнання до посилення соціального контролю. Зазначені тенденції
вимагають дослідження і підвищення відповідальності соціально-гуманітарного співтовариства в їх розробці, контролі і прийнятті.
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ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В БІБЛІОТЕЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Високі темпи розвитку інформаційних технологій радикально змінили життя суспільства, змусивши його пристосуватися до нових викликів. У цих умовах бібліотеки вже давно є не лише сховищами книг,
а й створюють нові тренди в розробці інформаційних технологій, прагнучи залучити інтерес людей, вихованих в інформаційному суспільстві.
Сьогодні бібліотеки орієнтуються на створення якісної інфраструктури, здатної задовольнити потреби сучасного одержувача інформації.
І це не випадково, оскільки в новій інформаційно-технологічної ситуації інформаційну, комунікативну, культурно-просвітницьку функцію
не можна ефективно реалізовувати в обмеженому просторі бібліотеки,
який є одночасно і матеріальним середовищем, і ресурсною базою, і
організаційною умовою задоволення різноманітних запитів користувачів.
Гасло «Якщо вас немає в інтернеті, то вас немає взагалі» комп’ютеризовані бібліотеки сприйняли як керівництво до дії. Курс на формування мережного простору бібліотеки для роботи з читачами в їх уже
звичному середовищі спілкування - на сайті бібліотеки, в блогах, соціальних мережах тощо – дає змогу розширити сферу впливу бібліотечної комунікації. Разом із тим важливо відзначити, що при створенні
віртуального «майданчика» бібліотеки важливо орієнтуватися на базову схему комунікації: «комунікант-повідомлення-реципієнт». Ця
схема повинна стати основоположною при формуванні концепції визначення мети створюваного інтернет-представництва бібліотеки в соціальних мережах. Досвід функціонування бібліотек у мережі впевнено
свідчить про математичну залежність між загальною кількістю бібліотечних структур, наявністю їх самостійних сайтів, або сторінок на корпоративних веб-майданчиках, і тенденцією до геометричної прогресії
профілів/акаунтів бібліотек/бібліотечних професійних об’єднань/читацьких груп у соціальних мережах. При цьому міра комунікаційної активності залежить від типу соціальної мережі.
Технологічною відмінністю інформаційної взаємодії через інтернетпредставництво бібліотеки в соціальних мережах від традиційного
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сайту є двонаправлена взаємодія бібліотеки і її віртуальних передплатників. У цій ситуації з’являється можливість вибудовування рівноправного діалогу, а це дуже важливо для розуміння суті соціальної мережі,
її можливостей.
Соціальна мережа - своєрідний острівець гласності для користувачів, з усіма її позитивними і негативними рисами, але все ж не варто
забувати про потребу модерації повідомлень гостей бібліотеки в соціальних мережах, постійну інформаційну активність бібліотеки і підтримку інтересу до створеного мережного співтовариства. Безсумнівно,
інтерес, а отже й успіх інтернет-комунікації істотно залежить від стратегії та інформаційної політики мережної взаємодії, а це значить, що
без розуміння важливості цієї діяльності і планування стратегічних цілей і тактичних завдань з боку керівництва бібліотечної структури мережний проект вирішуватиме завдання лише окремого співробітника
або просування разових проектів. Робота в мережах вимагає чіткого
дотримання регламенту при відкритій неформальній позиції модерації.
Завдяки відкритості і доступності інтернет-технологій, розвиненого
статистичного інструментарію можна проаналізувати активність самих
бібліотек: створення їх представництв у соціальних мережах, масштаб
охоплення користувальницької аудиторії, інтенсивність взаємодії з користувачами і партнерами, змістовні переваги, вироблені в ході комунікацій. Таким чином, ми стаємо свідками того, як віртуальний простір
бібліотек забезпечує їх більшу доступність і відкритість всім і кожному
за рахунок безбар’єрного доступу до інформації та послуг, ефективного зворотного зв’язку з користувачами, їх участі в створенні актуального і затребуваного контенту. Технології та сервіси Web 2.0,
орієнтовані на колективну роботу, співтворчість (спільний пошук інформації, спільне зберігання закладок і медіафайлів, створення і редагування документів on-line, wiki, діаграми зв’язків, соціальні мережі,
спілкування в 3D та ін.), забезпечують чималі можливості для розширення асортименту інформаційних і соціокультурних послуг бібліотек.
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БІБЛІОТЕКА ЯК МУЛЬТИФОРМАТНЕ МЕДІАСЕРЕДОВИЩЕ
Найчастіше в сучасному світі бібліотеки асоціюються не з установами де зберігають книги та видають їх читачам, а з електронною базою даних з постійним онлайн-доступом до будь-якого художнього
твору, публіцистичного чи наукового видання. Крім того, подання інформації це на тільки друковані тексти, але й велика кількість мультимедійної інформації – зображень, аудіо- і відеозаписів. Логічно
припустити, що в сучасній бібліотеці дані, які зберігаються в різних
форматах будуть між собою пов’язані. Наприклад, користувачеві, що
шукає художній твір буде запропонований не тільки текст книги в електронному форматі, а й ілюстрований путівник до неї, однойменний
фільм, аудіокнига, форуми фан-клубу читачів і т.д.
Невпинні зміни в області інформаційних технологій дають поштовх
до нових підходів в організації бібліотечного простору. Високотехнологічні засоби візуалізації – наприклад, сферичні проекційні екрани,
системи доповненої реальності, голографічні проектори доцільно використовувати, як технології візуалізації, які можуть бути корисні для
відображення різноманітного мультимедійного контенту – від інтерактивних об’ємних карт Землі або космічного простору до 3D-моделей
знаменитих архітектурних споруд. Розвиток ідеї мультимедійної бібліотеки, де інформацію можна сприймати не тільки візуально або на
слух, але і за допомогою всіх п’яти органів чуття, може також знайти
своє застосування в сучасній бібліотеці.
З місця, куди люди приходили за інформацією, бібліотеки поступово перетворюються на місця «зустрічей за інтересами». Затишні зали
з книжковими полицями, м’якими кріслами, де можна відпочити, ви282
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пити кави, поспілкуватися з друзями, і знайти нових знайомих поступово привертають все більше людей по всьому світу.
В епоху глобалізації питання самобутності та підтримки місцевої
культури стають особливо актуальними. Щороку в світі «вмирають»
кілька мов і безліч дослідників пропонують свої рішення, як переломити цю сумну статистику. Бібліотеки можуть взяти на себе роль «сховища» національної мови та локальної культури конкретного району,
не кажучи вже про освітні функції.
Орієнтуючись на світові тенденції розвитку, бібліотеки України перетворюються на мультимедійні середовища, так бібліотеку «Свічадо»
Святошинського району столиці перетворили на сучасний хаб. Після
ремонту бібліотека ім. П. Тичини в Києві перетворилася на сучасний
бібліохаб з новою айдентикою, фірмовим стилем і логотипом. У Херсонській обласній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара працює книгобайк – велотренажер, на якому можна водночас тренуватися і читати.
Питання осучаснення та перетворення бібліотечного простору на
так звану медіатеку досить гостро стоїть і в Україні. Міністерство культури та інформаційної політики України та Комітет гуманітарної та
інформаційної політики розробляють проект закону, що стосується вітчизняних книгосховищ, який серед іншого передбачає: оновлення термінології; введення електронної бази даних та документообороту;
сучасну класифікацію бібліотек; стандартизацію відповідно до міжнародних норм; оновлення функції згідно Маніфесту IFLA - International
Federation of Library Associations and Institutions та UNESCO; якісне
збереження бібліотечних фондів; створення Національної електронної
бібліотеки.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В УМОВАХ
ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
Ефективність системи захисту даних, окрім правових інструментів,
які її регулюють, сьогодні забезпечується діяльністю уповноважених
органів у цій сфері. Однак, важливим фактором також є рівень обізнаності громадян та суспільних факторів щодо шляхів та можливостей
застосування цих інструментів. Як свідчить українська дійсність, громадяни часто ігнорують проблеми пов’язані із захистом власних персональних даних, у тому числі через неповне розуміння законодавчих
стандартів та вимог у цій сфері. Саме підвищення рівня обізнаності
громадськості щодо правових засад захисту персональних даних в Україні є одним із пріоритетних напрямків подальшого розвитку цієї системи. Окрім поширення знань та відомостей про персональні дані
широкому загалу, передбачається підготовка кола фахівців, які володітимуть професійними знаннями та вміннями у цій сфері.
Проблема захисту інформації особливо актуальна в умовах переходу на дистанційну форму праці. Забезпечення інформаційної безпеки - одне з найважливіших завдань організацій при проведенні
дистанційного навчання. Говорячи про інформацію як про ресурс систем управління, можна зазначити, що для забезпечення його безпеки
потрібен комплексний підхід, який дозволить різнобічно забезпечити,
по-перше, цілісність, по-друге, доступність, по-третє, конфіденційність. Різноманіття і широке застосування систем передачі даних в різних сферах людської діяльності, а також їх залежність від безпеки
інформаційного ресурсу підсилюють значимість і актуальність дослідження.
Актуальність питання інформаційної безпеки таких систем обумовлена проблемами забезпечення цілісності, доступності та конфіденційності спільно з питаннями забезпечення - сумісності, розширюваності
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та масштабованості цих систем. Також необхідно зазначити, що існують комерційні та системи з відкритим кодом. Налаштування інформаційної безпеки таких систем дещо різниться між собою з очевидних
причин, проте ключові моменти їх адміністрування – однакові. Плюси
комерційного програмного забезпечення широко відомі: в більшості
своїй це надійні програмні продукти, з належним рівнем підтримки користувачів, регулярними апгрейдами і новими версіями. Однак, є й мінуси. Так, наприклад, існує проблема «закритих дверей» при передачі
даних на закритих платформах. По-перше, код джерела недоступний
технічній підтримці організації, тому навіть невеликі зміни на рівні користувача не є можливими. Організація може спробувати вийти на контакт з компанією-виробником, якщо у нього з’явилися пропозиції про
вдосконалення, але дуже малоймовірно, що його ідеї будуть втілені в
короткий проміжок часу, якщо взагалі будуть. Крім цього до мінусів
можна віднести високу вартість будь-якого комерційного продукту,
регулярні виплати за ліцензію, за збільшення кількості користувачів та
інше. Системи з відкритим кодом дозволяють вирішувати ті ж завдання, що і комерційні системи, але при цьому у користувачів є можливість доопрацювання і адаптації конкретної системи до своїх потреб
і поточної освітньої ситуації. Більшість систем з відкритим кодом є
крос-платформними рішеннями і не прив’язані ні до конкретних операційних системам, ні до конкретних Web-браузерів. Сучасні тенденції
розвитку OpenSource LCMS спрямовані в бік універсалізації та збільшення функціональності систем. Отже, аналіз та застосування засобів
безпеки систем передачі даних є першочерговим завданням для досягнення максимального рівня безпеки. До них, зокрема, відносяться інструменти адміністрування, з їх допомогою, завдяки гнучкій системі
налаштувань, можна забезпечити максимальну приватність користувачам та конфіденційність інформації, яка зберігається в навчальній базі
системи.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ З УРАХУВАННЯМ
ЗРОСТАННЯ КІБЕРЗАГРОЗ
До початку ХХІ століття список загальносвітових проблем безпеки
- природні і техногенні катастрофи, епідемії і збройні конфлікти - поповнився ще однією, не менш глобальною. Сьогодні рівень кіберзлочинності у світі чітко вказує на вразливість гіперпов’язаного світу
перед злочинними атаками і посяганнями, зокрема витонченими системами тотального електронного стеження, мішенню яких можуть
бути і окремі громадяни, і приватні компанії, і навіть цілі держави.
Стосовно останньої це створює загрозу її безпеці та суверенітету, породжує ланцюгову реакцію недовіри і примушує до нарощування інформаційних озброєнь. Саме тому по всьому світу вживаються заходи
з боротьби з кіберзлочинами. Приміром, Нідерланди створили в рамках державно-приватного партнерства Національний центр кібербезпеки для збільшення обміну інформацією та співпраці в країні. Ізраїль
надає суттєві податкові пільги компаніям, які розміщують свої офіси в
національному кіберпарку в Беєр-Шеві як механізм заохочення науково-дослідницького напряму. У США свого часу було утворено чотири центри захисту федеральних інформаційних систем, першим із
яких став Федеральний центр реагування на комп’ютерні інциденти. З
2008 р НАТО проводить щорічні кібернавчання з відпрацюванням вза-
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ємодії міжнародних сил альянсу у сфері інформаційної безпеки. Потреба у подібних заходах стає очевиднішою, якщо врахувати, що уразливості («дірки») в сучасних системах захисту уможливлюють до 65 %
кіберінцидентів; людський чинник – критичне (якщо масштабувати
його до кількості та рівня складності кіберзагроз) зниження рівня грамотності користувачів – до 48 % інцидентів; 55 % організацій нездатні
встановити причину інциденту; середній час встановлення такої причини в сучасній індустрії інформаційної безпеки та кібербезпеки становить 100 днів [1].
В Україні ситуація з кібербезпекою неоднозначна. З одного боку,
«задля готовності забезпечувати кібербезпеку і відбивати відкриту агресію в кіберпросторі Україна реалізувала цілий комплекс заходів для
вирішення стратегічних, правових, політичних, технічних та організаційних питань з безпечного функціонування кіберпростору» [2]. Серед
комплексу здійснених заходів з безпечного функціонування кіберпростору: реалізація політики кібербезпеки, прийняття відповідного законодавства, глобальне партнерство, розробка та реалізація
просвітницьких програм з кібербезпеки [2]. Попри усі намагання запевнити у дієвості вжитих державою заходів, доводиться констатувати
не лише неефективність чинної нормативної бази, а й системи управління у сфері забезпечення кібербезпеки. Так, Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та
серія нормативних документів про технічний захист інформації є застарілими, незважаючи на всі внесені зміни.
Більше того, сьогодні недостатньо ефективним є й централізоване
управління силами реагування на кіберінциденти на загальнодержавному рівні. Безперечно, така ситуація вимагає врахування міжнародного досвіду у цій сфері, зокрема адаптації міжнародних стандартів з
кібербезпеки з урахуванням галузевої специфіки, проведення навчання
для організацій та громадян з питань культури кібербезпеки у суспільстві, а це вимагає перегляду ролі держави у формуванні системи кіберзахисту.
Глобальне партнерство (ЄС, НАТО, FIRST) – це добре, але не варто
забувати й про можливість співпраці з дослідниками, які б працювали
в межах чітко визначених правил. А в контексті розгортання
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INDUSTRY 4.0 взагалі варто розробити відповідну національну стратегію з забезпечення кібербезпеки в Україні, оскільки перевірені й популярні технології захисту виявляються в її рамках застарілими та
неефективними, а в жодному з чинних профільних правових актів не
концептуалізується і не регулюється проблематика кібербезпеки в сегменті І 4.0 і в новітньому цифровому середовищі.
Отож, враховуючи, що трансформації – це не вибіркові заходи, а
комплекс, що запускає взаємодоповнюючі механізми, для запобігання
кіберзлочинності варто усвідомити масштаби проблеми, її прояви і
конкретні загрози, що спонукатиме до створення не лише сучасного
правового поля, а й дотримання заходів кібербезпеки.
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ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Зараз у нашій державі відбувається стрімка адаптація усіх сфер
життя до світових інновацій, зокрема активного використання електронних інформаційних систем задля полегшення роботи з діловодством. Адже основним фактором щодо успішного здійснення роботи з
документами є саме отримання актуальної та повної інформації.
Електронний цифровий підпис був винайдений близько 30 р. тому,
проте в Україні це поняття набуло застосування нещодавно. Вже близько 27 країн світу мають досвід у використанні цього засобу посвідчення документу, і досягли у цьому успіхів, реалізувавши це через
прийняття відповідних внутрішніх нормативних актів. Проте, для України цей елемент все ще залишається малодослідженим науковцями
та не широковживаним серед громадян. З кожним роком реалізація послуг, які можна здійснити через мережу Інтернет, набуває усе більшої
популярності. Часто для того, щоб встановити особу користувача або
внести персональні дані необхідно створити власний електронний підпис.
Для початку необхідно віднайти історичне підґрунтя для запровадження існування такого поняття як «електронний підпис». Електронні підписи були вперше визнані в європейському законодавстві за
допомогою Директиви про основи Співтовариства для електронного
підпису, прийнятої в 1999 році [1]. Проте, швидкість розвитку інформаційного суспільства здійснюється настільки стрімко, що підготовка
до реалізації проекту зайняла досить багато часу, що спричинило наявну невідповідність правових норм відносно розвитку інформаційного
простору. Хоча Директива й надала первинний поштовх для усього су290
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спільства Європи у прийнятті відповідних внутрішніх нормативних актів, проте саме це і стало причиною, чому електронні підписи різних
країн стали практично несумісними для ведення єдиного обороту діловодства. Різниця в інфраструктурі кожної окремої країни виявилась занадто великою у частині співставлення вимог до верифікації та
ідентифікації документу.
До прикладу, торговельна діяльність стає все більш залежною від
Інтернету, тому спостерігається дистанційне спілкування між
суб’єктами діяльності. Виникає цілком очікувана необхідність у застосуванні нових методів для ідентифікації особи. Перевагами використання саме електронного підпису є зокрема те, що він дає змогу
повністю оцифровувати бізнес-процеси, зберігаючи час і витрати на
друк, відправку факсів, розсилку, копіювання, сканування і зберігання
в паперових форматах. Усе вищевказане має багато недоліків: ризик
втрати, руйнування документу; складність пошуку, редагування й обміну; потреба в громіздкому фізичному просторі для зберігання. Тому
електронний підпис - швидка, екологічна, безпечна і надзвичайно зручна альтернатива.
Варто вказати на фінансову сторону при створенні електронного
підпису. Адже витрати в основному здійснюються при його оформленні, а також при придбанні самого носія, на якому буде зберігатись
програма (наприклад ним може бути флешка або компакт-диск). Вартість пристрою коливається від кількох сотень до півтори тисячі гривень (залежить від ступеня захисту).
При роботі з електронними підписами необхідним є уявлення сутності поняття, адже воно не є тотожним до звичайного ручного підпису. Варто розуміти, що він є певним переліком цифр і знаків, що
зашифровані у спеціальному коді. У своїй змістовній складовій електронний підпис має два елемента: ідентифікуюча сторона; секретна частина.
Головною відмінністю при використанні ручного підпису та електронного є саме те, у першому випадку вагомим чинником при перевірці оригінальності документа (огляд його на замаскування певних слів,
пошкоджень, підробок підписів та печаток) є його візуалізація - тобто
суб’єктивний огляд. А при електронному документообігу перевірку на
наявність цих факторів здійснюється через програмне забезпечення –
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яке реалізується при використанні електронного підпису. Це відображається через криптографічне перетворення інформації, в результаті
цього електронний підпис додається до набору даних. Мається на
увазі, що першим етапом формування електронного документу є набрання його тексту на персональному носії інформації, потім відбувається хешування даних - їх «стискання» задля створення повідомлення
фіксованої довжини (придатного для транспортування в майбутньому). Надалі саме процес розшифрування надісланої інформації
складає перевірку електронного підпису, що буде свідчити про автентичність створеного документу.
Так, підготувавши електронний документ, ратифікатор за допомогою свого особистого ключа підписує його. При накладенні ЕЦП застосовують спеціальний засіб пристрій, призначений для генерації
ключів ЕЦП. Отримавши цей документ, адресат використовує відкритий ключ для перевірки. При цьому встановлюється, чи були порушення цілісності цього документу, та приналежність автору
документу. Таким чином, перевірити підпис може тільки той користувач, який має відкритий (парний до особистого) ключ [2].
ЕЦП використовується, як правило, для вирішення такого основного завдання, як подання суб’єктами підприємництва електронної звітності до фіскальних органів [3]. Тут наявна певного роду практична
незастосовність, адже проблеми виникають при взаємодії торговельних компаній із прикордонними службами. Таким чином при логістичних перевезеннях усю митну документацію водії повинні постійно
транспортувати до безпосереднього місця знаходження керівного апарату компаній. Хоча передачу завірених документів через прикордонні
служби вже застосовують на практиці у тестовому режимі такі країни
як Бельгія та Нідерланди.
У зв’язку з цим виникають наступні принципи здійснення електронного підпису на практиці: ідентичність, надійність, згода.
Останні декілька років в Україні набуває поширення така послуга
операторів зв’язку, як Mobile ID. На даному етапі система все ще проходить тестування, проте перспектива її впровадження є надзвичайно
важливою та необхідною. Зокрема, ця система дозволяє здійснити ідентифікацію особи при отриманні різного роду послуг (наприклад, часто для входу у електронну пошту потрібно, щоб з телефону, до якого
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вона прив’язана, був введений пароль). Для встановлення технології
необхідно, щоб у сервісному центрі видали спеціальну SIM-карту, для
здійснення цієї процедури з собою потрібно мати ідентифікаційний
код та паспорт. Абоненти зможуть за допомогою мобільного телефону
віддалено користуватися державними послугами, наприклад, оформити online свідоцтво про народження дитини, отримати необхідні довідки з ЖЕКу, здати звітність в податкову, а також користуватися
комерційними сервісами і підписувати важливі документи [4].
Отож, електронний підпис не є інновацією у сучасному суспільстві,
адже він вже протягом 30 років використовується передовими державами світу, такими як США, Німеччина, Нідерланди, Канада. Проте
незважаючи на достатню нормативну складову проблемою зараз може
стати швидкий розвиток інформаційних технологій, а тому впровадження нових положень задля гармонізації сучасного законодавства.
Сучасний розвиток законодавства України показує, що держава є учасником європейського поля серед передачі електронних документів,
ідентифікація та цілісність яких забезпечується електронним підписом
(кваліфікаційним підписом). Заслуговує уваги і те, що держава намагається суттєво спростити надання послуг завдяки впровадженню програми MOBILE ID, переваги використання якої є беззаперечними.
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КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА
ЦИФРОВОЇ БЕЗПЕКИ
«Цифрові дані можна зробити некопійованими настільки, наскільки
воду можна зробити сухою» — Брюс Шнайер.
Сьогодення характеризується тим, що на фоні коронавірусної інфекції та карантину іде активна пропаганда комп’ютеризації держави «Держава у смартфоні», тому що це не потребує особистого контакту.
Для прискорення надавання послуги вся інформація відцифровується,
але в цьому є і свої переваги і свої недоліки. Безумовно, це швидка та
зручна функція, але все , що знаходиться на серверах може бути викрадено і використано проти вас. Відцифрована інформація простіше піддається фальсифікації (Ctrl+C, Ctrl+V - чудова функція ).
Для забезпечення безпеки клієнтів компанії витрачають мільярди:
спеціальні сервери, захищені локальні мережі, сотні спеціалістів по
комп’ютерній безпеці, спеціальне обладнання і т.д.. І все це не панацея.
По даним Сyber security ventures у 2015 році втрати від хакерських атак
становили 3 трильйони доларів , а прогнозується, що в 2021 витрати
будуть сягати 6 трильйонів . Кожні 14 секунд відбуваються хакерські
атаки [5]. У 2019 дані 60 мільйонів клієнтів «Сбербанка (русю)» було
викрадено. У 2015 році був величезний скандал через відправку службових даних через особисту пошту Хілларі Клінтон. Цей факт дуже підірвав рейтинг Клінтон на виборах і допоміг Трампу послабити позиції
«демократів» серед військових. В 2016 році журналісти південнокорейського телеканалу отримали планшет президента Пак Кин Хе, в
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якому знаходились секретні документи, переписка та докази корупційних схем. Все завершилося імпічментом і достроковими виборами.
Як відомо, перехопленням даних займаються провідні спецслужби
світу для отримання інформації про особисте життя людей. Ще у 70-х
роках Міністерством державної безпеки НДР була розроблена операція «Біодеградація» , ціль якої: доведення до божевілля опозиціонерів [2]. Як показала практика, банальна перестановка предметів у
квартирі, перевішування картин доводить людей до божевільні чи самогубства. Наразі у зв’язку з низьким рівнем інформаційної гігієни серед населенням, ми стали більш уразливі до різного виду кібератак
(публікації з геолокацією, фотографії будинку, слабкі паролі).
Так, у 2013 році Єдвард Сноуден розкрив, що АНБ слідкувало за
мільйонами людей . WikiLeaksв 2017 обнародував інформацію , що
ЦРУ веде стеження за Ангелою Меркель – це викликало обурення німецького суспільства [1].
Багато хто звертає увагу на той факт, що коли людина , наприклад,
говорить «п», що хочете поїсти, і тут їй приходить сповіщення про їдальню за рогом . Це означає , що ваші данні знаходяться , причому без
вашого дозволу, у рекламній компанії . Ці дані також можуть використовувати для шантажу, який інколи приводить до смерті. В 2017 році
СНД сколихнули новини про самовбивства підлітків через гру , більш
відому як «Синій кит». Пізніше стало відомо, що підлітки переходили
за посиланням чи завантажували картинку з вірусом, який давав зловмисникам дані про їх місцезнаходження та передавав особисту інформацію. Дітей шантажували розповсюдженням фотографій, чи тим , що
бандити приїдуть до них додому, якщо діти не будуть грати з ними в
гру, яка завершувалась самогубством .
Не можна не згадати, що колись для вбивства важливих державних
персон готували бійців місяцями, операції планували роками, зараз потрібен лише один клік мишки. У тому ж 2017 році Wiki Leaks опублікувала інформацію, що ЦРУ займається розробкою механізму впливу
на бортовий комп’ютер автомобіля для організації аварій [6].
Масштабна комп’ютеризація значно спростила життя людини. Банкомати, термінали, телебачення - все працює через інтернет. А інтернет в свою чергу і всі прилади не можуть працювати без електрики. В
ХХ столітті були розробленні операції по знищенню інфраструктури
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противника підривом в космосі ядерного заряду. Він не наносив радіоактивного зараження і фізично не наносив пошкодження , але в результаті вибуху відбувся сильний електромагнітний імпульс, який виводив
з ладу електроніку , акумулятори і електростанції . Масове використання супутників зробило неможливим використання даної тактики,
так як від вибуху постраждають всі.
Згадаємо, що 12 травня 2017 року світ охопила нова вразливість нульового дня, а саме масштабне інфікування комп’ютерів мережевим
хробаком «WannaCry». Поширення хробака блокувало роботу безлічі
організацій по всьому світу: лікарень, аеропортів, банків, заводів та ін.
27 червня 2017 роки від атаки комп’ютерного вірусу - шифрувальника
Petya.А постраждали десятки компаній в РФ і Україні. В Україні вірусній атаці піддалися комп’ютери «Київенерго», «Укренерго», «Ощадбанку» і концерну «Антонов». Також через вірус тимчасово
відключився автоматичний моніторинг промислового майданчика на
Чорнобильській АЕС. Вірус Petya поширюється через посилання в повідомленнях електронної пошти та блокує доступ користувача до жорсткого диска комп’ютера, вимагаючи викуп в розмірі $ 300 в
біткойнах [4].
Зауважимо, що жертвами можуть стати і цілі регіони і країни, якщо
ціллю кібератак стануть ядерні об’єкти. Сплановані хакерські атаки
можуть спровокувати масштабні «блекаути». 25 січня 2003 року в
США вірусний хробак Slammer зруйнував корпоративну мережу атомної електростанції в штаті Огайо, після чого поширився на системи моніторингу безпеки та охолодження станції. Головний комп’ютер
електростанції після цього вийшов з ладу. На відновлення систем пішло шість годин. У вересні 2010 року в Ірані близько 30 тис. комп’ютерних систем промислових об’єктів були заражені вірусом Stuxnet.
Злом призвів до зупинки роботи більше 1,3 тис. центрифуг зі збагачення урану в Натанзі і перенесення термінів запуску АЕС «Бушер».
За словами експертів, кібератака відкинула ядерну програму країни на
два роки. Влада Ірану звинуватила у зломі спецслужби США.У грудні
2014 року в Південній Кореї хакери отримали доступ до внутрішньої
мережі оператора Hydro and Nuclear Power Co Ltd. Проникнути в мережу вдалося після розсилки співробітникам компанії більше 5,9 тис.
заражених листів. Надалі зловмисники вимагали зупинки реакторів на
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АЕС «Корі» і «Вольсон», а також публікували схеми, внутрішні інструкції і дані про співробітників. Представники компанії заявляли, що
викрадена інформація не є конфіденційною і не становить загрози.
Влада країни звинуватила у зломі КНДР [3].
Найбільших успіхів в кібервійні досягнув 121 підрозділ Розвідувального Управління Генштабу КНА. Північнокорейські хакери є одними із найкращих у світі. Головна особливість: персонал підрозділу
розкиданий по всьому світу, в підрозділ входять представники різних
етнічних і національних груп. Як наслідок - неможливість довести причетність Пхеньяну до атак по місцюзнаходженню джерела інфікування
чи лінгвістичним методом перевірки коду. Далекоглядним було рішення Кім Чен Ір у 2003 році про створення даного підрозділу. Зараз
спецслужби заявляють , що найстрашнішою зброєю КНДР є не ядерна
зброя, а кібервійська [7].
Повертаючись до програми «держава у смартфоні», можна навести
приклад роботи Одеського ЦНАПу. Практична робота показала, що більшість комп’ютерів забезпечені мінімальним рівнем захисту. Антивірусні програми стандартні, ОС Windows, не достатньо підходить для
зберігання важливої інформації , так як саме Windows піддається найчастішим атакам, підключення до інтернету незахищене і т.д.
Наш світ став таким крихким і беззахисним. Немає ні точних підтверджень, ні спростувань однієї з гіпотез, що до більшості кібератак
має відношення КНДР. Якщо всі ці випади – демонстративні спроби
спецслужб пограти м’язами, то їм стане глузду не розпочати ядерну
війну. Але якими б авторитетними не були державні мужі, наскільки б
модернізованими не були війська, яким би багатофазовим не був захист інформації, доля нашої цивілізації може бути в руках обдарованого підлітка. Чи натисне він червону кнопку – справа часу. І
безумовно мають сенс слова Кім Чен Ір:»У XXI ст. війни вестимуться
в інформаційному форматі «.
CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. WikiLeaks заявляє, що ЦРУ стежило за Меркель і обіцяє оприлюднити документи [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://strana.ua/news/60329-wikileaks-zayavlyaet-chto-crusledilo-za-merkel-i-obeshaet-obnarodovat-dokumenty.html
2. Біодеградація [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
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https://diletant.media/articles/31633898/
3. Кібератаки на ядерні об’єкти [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.kommersant.ru/doc/3196397
4. Наймасштабніші і значущі атаки комп’ютерних вірусів у світі. Досьє [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://tass.ru/info/4248876
5. Офіційний щорічний звіт про кіберзлочинність. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://cybersecurity
ventures.com/cybercrime-damages-6-trillion-by-2021/
6. ЦРУ вивчала можливість зламувати комп’ютери автомобілів і влаштовувати аварії - WikiLeaks [Електронний ресурс] – Режим доступу
до
ресурсу:
https://strana.ua/news/59976-cru-izuchaetvozmozhnost-vzlamyvat-kompyutery-avtomobilej-i-ustraivat-avariiwikileaks.html
7. Як КНДР створила найефективніші кібервійска в світі [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://russian
council.ru/cybernorthkorea
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АГЕНТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ
СИСТЕМАХ
Актуальність проблеми. Технологія інтелектуальних багатоагентних систем дозволяє істотно підвищити ефективність захисту інформації. Багатоагентною системою (БАС) можна вважати мережеву
сукупність автономних об’єктів/агентів, здатних отримувати, зберігати, обробляти і передавати інформацію для вирішення власних або
корпоративних задач аналізу і синтезу інформації. Агент розглядається
як система, заснована на знаннях з додаванням компонентів, що забезпечують безпеку, якість обслуговування, взаємодію з мережевими ресурсами та користувачами [1]. Мультиагентну систему можна
представити як набір активних, діючих агентів та пасивне середовище.
Агент має свої представлення про зовнішнє середовище існування, поточний стан, цілі, логіку дій, формує свою поведінку. Діяльність агентів полягає в зборі та обробці інформації, прийнятті рішення для
керуючих впливів на середовище.
Агентне моделювання. Системи з роєвим інтелектом
При моделюванні БАС основними є два підходи:
1. Імітаційні агентні моделі (agent-based models, АВМ). Мета ABM
- пошук рішення, наближеного до найкращого - наприклад, пошук глобального максимуму деякої функції max(f) з підтримкою методів або
евристик штучного інтелекту.
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2. Мультиагентні моделі, що реалізують евристичні алгоритми оптимізації, кожна сутність представляє собою агента оптимізації цільової функції. При оптимізації параметрів складних систем
застосовуються природні механізми пошуку оптимальних рішень, зокрема інтенсивно розвивається науковий напрям «Роєвий інтеллект»
(«Swarm intelligence»), який включає цілий ряд евристичних алгоритмів.
Метод рою сутностей (оптимізація рою частинок , particle swarm
optimization, PSO) - евристичний метод оптимізації, що використовує
імітацію соціального поводження рою сутностей (наприклад бжділ та
ін.), при цьому не потребує точного значення градієнта оптимуму функції. У роєвому алгоритмі використовуються агенти-частинки, які в
кожен момент часу в просторі станів мають поточне значення положення і швидкості. Обчислене значення цільової функції частинки визначає її подальшу траєкторію. На кожній ітерації при обчисленні
наступного положення частинки враховується інформація про поточні
значення цільової функції частинок-сусідів.
Застосування методів роєвого інтелекту для оптимізації модулів
нейронної мережі в системі виявлення DDoS-атак запропоновано в роботі [2].
На рис.1 представлена схема навчання нейронної мережі (НМ) з оптимізацією вагових коефіцієнтів НМ методом рою частинок.

Рис.1. Схема оптимізації НМ з використанням роєвих алгоритмів [2]
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Для практичної реалізації багатоагентних систем з роєвими алгоритмами оптимізації розроблені спеціалізовані інструментальні засоби.
Для створення БАС використовують платформи NetLogo, StarLogo,
Repast Simphony, Eclipse AMP, JADE, Jason [3]. Створення простих
БАС доцільно виконувати засобами платформи NetLogo. Дана платформа є типовим прикладом автономної системи розробки мультиагентних систем, що містить набір моделей, представлених разом із
стандартною збіркою NetLogo. Однак вона має ряд істотних мінусів.
Закритість системи не дозволяє використовувати компоненти інших
програм. Система NetLogo є погано масштабованою, тому для створення складних БАС розробляється кросплатформене програмне забезпечення.
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СТАН ТА НАСЛІДКИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
Інформаційні технології надають унікальні можливості для активного й ефективного розвитку економіки, політики, держави й суспільства, відкривають широкі можливості для всіх громадян. За даними
спеціалістів, станом на листопад 2019 року в світі до Інтернету під’єднані 4,1 млрд людей. Найвищий рівень підключення в Європі (82,5%),
а найнижчий – в Африці (28,2%). Україна входить до першої десятки
країн Європи за кількістю інтернет-користувачів. За даними Gemius,
станом на червень 2019 року в Україні є 24,8 млн користувачів Інтернету. Згідно даних щорічного дослідження »Kantar Україна» у 2019
році 74% населення України користується Інтернетом, 85% з них – кожного дня [1].
Але поряд з комп’ютеризацією відбувається розвиток комп’ютерної
злочинності, розповсюдження комп’ютерних вірусів, шахрайства з
пластиковими платіжними картками, крадіжки грошових коштів з банківських рахунків, викрадення комп’ютерної інформації та порушення
правил
експлуатації
автоматизованих
електроннообчислювальних систем. Крім того, на думку фахівців, комп’ютери є
знаряддям вчинення таких злочинів як тероризм, шпигунство, шахрайство, крадіжка, дитяча порнографія тощо.
За підсумками 2018 року працівники Департаменту кіберполіції Національної поліції України були залучені до розслідування більше
11131 кримінальних проваджень, у тому числі: 1139 – у сфері протиправного контенту, 3697 – у сфері платіжних систем, 3607 – у сфері екомерції, 2688 – у сфері кібербезпеки. Протягом року поліцейські виявили 6 тисяч злочинів, вчинених у сфері використання високих інформаційних технологій, викрили більше 800 осіб, які були причетні до
вчинення цих злочинів [2].
Загрозливим є той факт, що загальна кількість зловживань у сфері
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комп’ютерних технологій та розмір завданих при цьому збитків неухильно зростають. Економічні збитки від комп’ютерних злочинів сьогодні стоять на одному рівні з перевагами, здобутими від
впровадження електронно-обчислювальних машин у практику, а соціальні та моральні втрати взагалі не підлягають оцінці [3, c. 34].
На 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН генеральний секретар Антоніу Гуттереш оцінив щорічні збитки від кіберзлочинності у світі в
розмірі 1,5 трлн доларів. За прогнозами експертів з кібербезпеки, в
майбутньому кількість злочинів та збитків від кібератак зростатиме,
адже правопорушники йдуть щонайменше на крок попереду механізмів, які мають державні органи та приватні особи щодо запобігання і
розкриття таких злочинів [4].
Визначити вичерпний перелік можливих наслідків комп’ютерних
злочинів надзвичайно важко, оскільки в кожному випадку ці наслідки
залежать насамперед від змісту комп’ютерної інформації, яка зазнала
шкоди. Характер шкоди в кожному конкретному злочині, як правило,
залежить від тих суспільних відносин, які виступають не основним
безпосереднім, а додатковим об’єктом. Це можуть бути відносини в
різних сферах життєдіяльності людини, пов’язані з використанням
ЕОМ, систем, комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Перешкоджаючи інформаційним відносинам, злочинець завдає або загрожує завдати шкоди тим суспільним відносинам, для інтенсифікації яких
застосовуються комп’ютерні технології [5, с. 37].
Суб’єктами вчинення комп’ютерних злочинів можуть виступати як
внутрішні користувачі (особи, які знаходяться в трудових відносинах
з підприємством, на якому вчинений злочин), так і зовнішні користувачі (особи, які не знаходяться в трудових відносинах з підприємством,
на якому вчинений злочин). Узагальнені дані судово-слідчої практики
свідчать, що внутрішніми користувачами вчиняється 94% злочинів,
тоді як зовнішніми користувачами – лише 6%, при цьому 70% – користувачі комп’ютерної системи, а 24% – обслуговуючий персонал [6].
Якщо порівнювати традиційні злочини і комп’ютерні, то останні відрізняються, перш за все, феноменом розповсюдження у часі та просторі, місцем та суб’єктом посягання. Інакше кажучи, щоб вкрасти
гроші, немає потреби проникати в сховище банку, перетинати кордони, долати системи охорони і сигналізації. Досить мати комп’ютер,
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вихідну інформацію стосовно доступу та захисту електронних систем
банку, набір хакерських програм і досвід такої роботи. Інший важливий аспект комп’ютерних злочинів – це феномен безликості інформації. Такі традиційні ознаки криміналістичної експертизи, як почерк,
відбитки пальців та ін. – в електронних імпульсах комп’ютера безликі.
Специфікою комп’ютерних злочинів також є феномен інструментарію
комп’ютерних посягань. На відміну від традиційних способів злочину
(зброя, ніж і т.д.) інструментарій комп’ютерних злочинів – різноманітні програмні засоби комп’ютерних втручань.
Отже, стрімке зростання глобальних комп’ютерних і телекомунікаційних систем та мереж, можливість підключення до них через звичайні телефонні лінії спричинили, крім безсумнівних переваг, появу
цілого ряду специфічних проблем, однією з яких є забезпечення ефективного захисту інформації та засобів її обробки.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМУ МІКРОТАРГЕТИНГОВОЇ РЕКЛАМИ У
ПУБЛІЧНОМУ МАРКЕТИНГУ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Частка користувачів послугами Інтернет у світі, а зокрема і в Україні, невпинно зростає щороку. Так, згідно дослідження Інтернет асоціації України за 2019 рік, частка інтернет-користувачів збільшилася на
8% у 2019 році, якщо порівнювати з минулим 2018 роком. Користувачами мережі Інтернет є 71% українців, або ж 22,96 млн. громадян України [5]. Реклама у мережі Інтернет дає можливість охопити більшу
аудиторію користувачів та донести потрібну інформацію про певний
продукт. Продуктом у публічному маркетингу може повставати певне
законодавство, політична програма тощо. Однак, рекламувати певний
продукт усій аудиторії мережі Інтернет не є доцільно та ефективно. Таким чином, створюється таргетингова реклама, що дозволяє виокремити з усієї аудиторії частку саме тих користувачів, що будуть
зацікавлені у представленому продукті, тобто вибрати цільову аудиторію. Власне, вибір цільової аудиторії ґрунтується на персональних даних користувачів мережі Інтернет. Персональними даними є будь-яка
інформація, що дозволяє визначити фізичну особу (ім’я, прізвище, ІРадрес тощо). На жаль, персональні дані часто обробляються, передаються без чіткої згоди чи інформування про їх обробку. Наприклад,
якщо у пошуковій системі здійснити пошук мобільного телефону, то
Інтернет почне пропонувати на різноманітних сайтах мобільні телефони із заданими раніше параметрами. З однієї сторони, таке запам’ятовування пошуковими системами є вкрай помічним, а з іншої –
це дає можливість зловживати отриманою інформацією та маніпулювати нею, впливаючи на свідомість користувачів.
305

Секція 5. Розвиток та безпека кіберпростору

Мікротаргетинг – це технологія сегментації цільової аудиторії з використанням унікального алгоритму, який визначає комбінацію демографічних та психографічних характеристик для кожного з сегментів.
До 2012 року дану технологію використовували у комерційному секторі, натомість кампанія Обами ввела її у політичну практику [4]. Політична комунікація будується з конкретною людиною згідно з її
особистими інтересами. Наприклад, якщо для людини важливим параметром є освіта (згідно з отриманими персональними даними у Інтернеті), тоді до неї додому приходив учитель сусідньої школи і казав, що
в республіканців, наприклад, є прекрасна освітня програма [2].
Використовувати мікротаргетинг у публічному маркетингу можливо аналогічно: якщо володіти персональними даними користувачів
на основі, наприклад, пошукових запитів, то можливо просувати підтримку певного закону широкими верствами населення. Наприклад,
якщо якась політична партія проявляє законодавчу ініціативу, то щоб
отримати підтримку серед населення достатньо запустити мікротаргетингову рекламу, відповідно ймовірність прийняття даного закону зросте. Ще одним прикладом тут може бути мікротаргетингова реклама,
в котрій підбираються спеціально привабливі ключові слова, щоб
отримати підтримку певної частини суспільства. Так, в США за часів
Дж. Буша проводилася пенсійна реформа і пенсіонери були проти, бо
почули, що ініціатива називається «Приватизація пенсійних рахунків».
Але, проаналізувавши фокус-групи, ініціатива змінила назву на «Персоналізація пенсійних рахунків», і таким чином отримала підтримку
громадян, котрі раніше були проти. Власне, аналіз цільових груп стає
набагато легшим, використовуючи дані користувачів Інтернет, що також дозволяє впроваджувати певні реформи у країні без значного
спротиву [2].
Можливість використовувати зібрані дані Інтернет користувачів з
метою маніпуляції їх виборами, застосовуючи мікротаргетинг, може
призвести до негативних наслідків у країні. Тому, важливою є безпека
персональних даних у всесвітній мережі. В Україні є чинним закон
«Про захист персональних даних», де зазначено, що обробка персональних даних здійснюється за згодою суб’єкта персональних даних. У
сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може

306

Інформаційні технології
в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставляння відмітки
про надання дозволу на обробку своїх персональних даних [1]. Однак,
частим є те, що система створює можливості обробки персональних
даних ще до моменту проставляння відмітки. Ще однією з найбільш
гострих проблем правового регулювання процесу обробки персональних даних є невизначеність норм, що встановлюють відповідальність
за порушення права на захист персональних даних, положень законодавства у сфері захисту персональних даних [3].
Підводячи підсумки, слід визнати особливу актуальність досліджуваної теми, адже можливість застосування мікротаргетингової реклами дозволяє виходити на кардинально інший рівень у публічному
маркетингу. А подальше дослідження захисту персональних даних
громадян України в контексті застосування даної технології маркетингу дозволить виокремити недоліки та, можливо, запропонувати певні
удосконалення правового поля України у сфері кіберпростору.
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Компетентнісно орієнтована освіта в Україні – це відповідь на виклики сучасності, на вимоги нового постіндустріального інформаційного етапу розвитку світового суспільства, коли на перше місце у
процесі виробництва ставиться особистість з її потребами, інтересами,
емоціями, здібностями.
Наразі ключовими характеристиками успішної діяльності людини є
ефективність і результативність, які означають насамперед здатність
працювати самостійно без постійного керівництва; брати на себе відповідальність за власною ініціативою; застосовувати наявні знання та
для аналізу нових ситуацій; приймати рішення та створювати новий
продукт; здатність до співпраці в колективі.
Завдання побудови моделі українського суспільства в контексті зазначених світових тенденцій визначає і перспективи розвитку освіти в
Україні, саме тому постало питання необхідності її системного реформування з початкової ланки, коли закладаються підвалини для формування основних ключових компетентностей учнів.
Однією із важливих умов підвищення ефективності цього процесу є
застосування мультимедійних засобів, що дозволяє учителю забезпечити суб’єктність учня/учениці в процесі навчання, активізувати навчальну діяльність учнів в цілому, підвищити їх успішність як
учасників спілкування в різних комунікативних ситуаціях, сприяти розкриттю їх творчого потенціалу. Наразі мультимедійні засоби активно
використовуються вчителями початкових класів, у багатьох школах
309

Секція 6.
Технології візуалізації інформації

створені належні умови для формування інформаційно-комунікаційної
компетентності учнів. Утім не завжди їх застосування є системним, доцільним і методично обґрунтованим, відповідними завданням, визначеним у Концепції нової української школи: «Запровадження ІКТ в
освітній галузі перейде від одноразових проектів до системного процесу, що охоплює всі види діяльності. ІКТ суттєво розширять можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким чином
формуючи в учня важливі для нашого сторіччя технологічні компетентності. Розвиватиметься інфраструктура для забезпечення різних
форм навчання. Зокрема буде створено освітню он-лайн платформу з
навчальними і методичними матеріалами для учнів, учителів, батьків і
керівників навчальних закладів» (1, с. 29).
У сучасних педагогічних дослідженнях багато уваги приділено використанню мультимедійних засобів в освітньому процесі. Проблема
використання мультимедіа як сучасного засобу навчання, психологопедагогічні і технічні аспекти застосування мультимедійних технологій розглядаються у роботах Г. Асвацатурова, Р. Адамова, О. Гаєвського, А. Горшкова, А. Васюри, Р. Гуревича ,С. Денисюк, С. Дмитрієва,
М. Жалдака, Ю. Жука, А. Каптєрєва, О. Кучай, І. Мураль, М. Фролової,
С. Христочевського та ін).
У цих наукових працях мультимедійні засоби розглядаються як інтерактивні засоби навчання,які надають можливістьпроводити операції з нерухомими зображеннями, відеофільмами, анімаційними
графічними образами, текстом, мовним і звуковим супроводом навчального процесу.
Сучасні науковці наголошують на значущості використання мультимедійних засобів в освіті, які дають змогу підвищити інтенсивність
та ефективність процесу навчання; у поєднанні з телекомунікаційними
технологіями розв’язують проблему доступу до нових джерел різноманітної за змістом і формами представлення інформації [2, с. 9].
Зі створенням НУШ у практику початкової освіти активно запроваджуються освітні онлайн-платформи: EdEra, Всеосвіта, Освіторія,
Learning.ua тощо, які мають успіх і попит у педагогів. На цих платформах вчителі знайдуть різні практичні матеріали, які можна використати
на уроках: інтерактивні завдання, цікаві задачі, ребуси, вправи для самоперевірки тощо. Для урізноманітнення роботи сучасного вчителя, а
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разом з тим і покращення навчального процесу в цілому, є широкий
спектр педагогічних он-лайн-засобів та освітніх інтерактивних хмарних сервісів, які можна використовувати як супровід у вивченні конкретних тем для ефективної візуалізації навчальної інформації,
виконання вправ і перевірки засвоєння знань з опрацьованої теми. Водночас ці платформи вчителі можуть використовувати з метою обміну
власними напрацюваннями.
Отже, виклики сьогодення обумовлюють активне та водночас доцільне використання мультимедійних засобів на уроках української
мови, що позитивно впливає на мотивацію учнів до навчання, урізноманітнює процес засвоєння знань, тим самим сприяє якісному сучасному рівню освіти.
В експериментальних школах було проведено дослідження з використанням мультимедійних засобів і технологій з метою формування
комунікативної компетентності в учнів початкових класів. У процесі
нашого експериментального дослідження на уроках української мови
в початкових класах закладів загальної освіти мультимедійні засоби
використовувалися системно під час виконання мовних підготовчих
вправ, спрямованих на збагачення словникового запасу учнів, на осмислення лексичного значення слів, на аналіз значень багатозначних слів,
омонімів, на добір синонімів, побудову антонімічних пар, на роз’яснення фразеологізмів (аналітичні вправи, порівняльні, вибіркові, трансформаційні, вправи за зразком і ін.); умовно-комунікативних вправ
(переказування, рольові ігри;корекція, інтонації, міміки і жестів під час
читання і розігрування діалогів,складання діалогів за сюжетним малюнком та описаною ситуацією,редагування, доповнення діалогу; перебудова монологічного висловлення у діалогічне і навпаки тощо), суто
мовленнєвих вправ, що передбачають створення текстів відповідно до
мети, сфери та умов спілкування на основі матеріалу прочитаного (почутого), за матеріалами відеороликів (кінофільмів), на основі власних
спостережень тощо.
За результатами спостереження за освітнім процесом бесід з учителями та учнями, аналізу анкет, тестів щодо ефективності застосування
мультимедійних засобів, можна зробити висновок, що система вправ
із мультимедійною підтримкою надає можливість для створення оптимальних умов для формування комунікативної компетентності учнів,
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створюючи підґрунтя для збагачення їх словникового запасу, активного засвоєння нових граматичних конструкцій, розвитку їх творчого
мислення, формування досвіду комунікативної кооперації.
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ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ
ПРОЦЕСІ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
Стандарти сучасної освіти базуються на багаторічному досвіді та
запровадженні інноваційних технологій у процес навчання. В контексті загальних сучасних тенденцій інформатизації й тотальної
комп’ютеризації особливого значення набуває візуалізація навчального матеріалу.
Мета наукової розвідки – проаналізувати питання підвищення ефективності навчального процесу шляхом використання візуальних засобів, що сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів;
охарактеризувати способи візуалізації (інфографіка, скрайбінг, доповнена реальність,BYOD та ін).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання інформатизації
навчального процесу розглядалися у працях багатьох вітчизняних науковців, зокрема, таких як: В. І. Гончаров [5], який здійснив аналіз напрямків застосування інформаційних технологій в управлінні
навчальними закладами та визначив сучасні проблеми інформатизації
освіти в Україні; Т. П. Балута [2] – в статті «Інформатизація як фактор
конструювання сучасного українського суспільства» розглянуто
умови еволюційно-революційного розвитку сучасного суспільства, що
викликані проникненням сучасних інформаційних технологій у всі
сфери діяльності суспільства; О. В. Радченко, В. І. Довгань [9] аналізують провідні світові тренди та чинники модернізації освіти відповідно
до новітніх вимог інформаційного суспільства; проблеми інформатизації навчального процесу розглядав М. І. Жалдак [7], зокрема у роботі
«Інформатизація навчального процесу має сприяти поглибленню і розширенню бази знань – основи творчої діяльності майбутнього фахівця».
Стрімке проникнення інформаційно-комунікаційних технологій в
життя людини та перенавантаження інформаційними потоками передбачає прийняття нових технологій, зміну способів навчання, способів
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презентації навчальної інформації і запровадження нових технологій
навчання сучасною освітою, які були б ефективними в умовах сьогодення. Спеціальна підготовка та певна адаптація навчального матеріалу перед його поданням студентам необхідна, щоб у візуально
доступному для сприйняття вигляді надати їм основні, або необхідні
відомості, які будуть зрозумілими, легкодоступними та легкозасвоюваними [8, с. 70].
В умовах втрати закладами освіти монополії на знання,викладачеві
відводиться роль провідника в інформаційному потоці [6, с. 22]. Навіть
більше, від сучасного викладача очікують уміння ефективного використання нових інформаційних технологій у розв’язанні професійних завдань. Тобто, викладач має бути не просто пасивним споглядачем
інформатизації, а й творцем нових педагогічних технологій, навчальних засобів нового покоління.
Конкурентоспроможність закладу освіти так чи інакше залежить від
інноваційної діяльності,сукупність методів, прийомів і засобів навчання якої сприяє процесу удосконалення педагогічних технологій. Інноваційні технології є потужним стимулом і для професійного
зростання студентів – їх широко використовують з метою формування
мотивації до навчання, пошуку шляхів підвищення власного рівня, фахового зростання[8,с. 351].
Інформатизація освіти зумовила зміни традиційних підходів у навчанні: «Крім залучення технічних новацій, використання інтернет-простору, впровадження інтерактивних технологій, особливу увагу
науковців привернули питання використання комп’ютерних програмних засобів для унаочнення навчального матеріалу. З’явилися нові терміни «візуалізація» і «візуальна підтримка», які певним чином
характеризують залучення інформаційних технологій у сферу освітньої діяльності. І якщо усталені погляди на наочність як базовий принцип навчання довго не переглядалися, то з появою мультимедіа
питання унаочнення навчального матеріалу набули нової актуальності»[1,с. 47].
Якщо говорити про мультимедійні засоби навчального процесу, то
до них належать: мультимедійні матеріали, розроблені викладачем
(навчальні посібники, курси, лекції, навчальні презентації, відеоуроки); електронні мультимедійні підручники, енциклопедії, словники;
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інтерактивне дистанційне навчання шляхом використання мультимедійних навчальних програм.
Одним з найцікавіших, потенційно корисних і потужних засобів навчання є візуальна комунікація – вона частково або повністю спирається саме на зорове сприйняття. Візуальна мова поширює знання
ефективніше за будь-який інший засіб комунікації, тому сучасне цифрове середовище характеризується переходом від текстової подачі даних до візуальних форм комунікації, які є привабливішими й
зрозумілішими за текстові повідомлення [4, с. 199].
У зв’язку зі змінами, що відбуваються в освітньому процесі, особливого поширення набуває один із видів візуальної комунікації – інтерактивна інфографіка. Інтерактивну інфографіку характеризує
здатність повного забезпечення системи сучасних мультимедійних видань. До основних властивостей медіа контенту належать гнучкість,
інфоцентричність та персональний підхід.
Слід відзначити, що інтерактивність не лише залучає читача, а й активізує його навички до засвоєння матеріалу. Зосередження на головному, концентрація уваги та виокремлення потрібного пласта
інформації – все це досягається використанням елементів активної взаємодії (розподіл на сторінки, анімоване прокручування, анкетування
та ін.).
Інтерактивну інфографіку визначає здатність умістити значний обсяг інформації, привабливий зовнішній вигляд і активна взаємодія з
користувачем, що значно збільшує її ефективність [4, с. 204].
Сьогодні в освітньому процесі актуальним є використання інфографіки, яка забезпечує розв’язання наступних завдань:доступне представлення великого обсягу інформації в систематизованому й зручному
для сприйняття вигляді та привернення уваги, що забезпечує різнобічне й повне формування будь-якого образу, поняття[4, с. 205].
Ще однією з технологій візуалізації інформації у навчальному процесі є блог – мережний журнал або онлайн-щоденник. Це невеликий
сайт (до десяти сторінок), що створюється викладачем, зміст якого становлять короткі записи, зображення, мультимедіа, що регулярно додаються і змінюються згідно з власними потребами.
Актуальною також є технологія скрайбінгу– нова техніка презентації, винайдена британським художником, ілюстратором, засновником
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компанії «Cognitive» Ендрю Парком. Доповідь викладача (спікера) супроводжується графічною ілюстрацією головного змісту сказаного,
що полегшує сприйняття, засвоєння та запам’ятовування необхідної
інформації. Попит на дану технологію зумовлений тим, що мова малюнка є універсальною та доступною всій аудиторії [8,с. 355].
Однією з популярних технологій візуалізації інформації є такий технотренд як BYOD (абревіатура англійського виразу Bring Your Own
Device). За останні роки ця технологія активно увійшла в освітню практику – причому, приклади використання цього принципу є не тільки за
кордоном, але й в Україні.
Освітній процес з BYOD– це використання гаджета як додаткового
джерела інформації при виконанні різного роду завдань, як аудиторних, так і самостійних. Найпростішим і поширеним способом використання власного мобільного пристрою є відтворення електронного
варіанту навчально-методичного посібника, що знаходиться у вільному доступі, використання дистанційного курсу[3, с. 12].
При перегляді прикладів використання гаджетів у навчанні,поширеною є робота з технологією QR-кодування. QR-код «QR –Quick
Response – Швидкий Відгук» – це двомірний штрих-код (бар-код), що
надає інформацію для швидкого її розпізнавання за допомогою камери
на мобільному телефоні. Використовуючи QR-код, закодовують будьяку інформацію, наприклад: текст, номер телефону, посилання на сайт
або візитну картку. QR-код це квадратне, зазвичай, чорно-біле зображення, яке може бути «прочитано» мобільним телефоном або ноутбуком з відеокамерою, на який встановлена програма для читання QR –
коду[3, с. 13].
Формуванню візуальної моделі навчального матеріалу сприяють технології
доповненої
реальності.
Доповнена
реальність
(«АugmentedReality», скор. AR) є технологією інтерактивної візуалізації, яка доповнює зображення реального світу віртуальними елементами. Сьогодні, завдяки широкому розповсюдженню мобільних
пристроїв, достатньо лише завантажити спеціальний додаток, який накладає цифрову інформацію (трьохвимірні моделі, відео, аудіо тощо)
на зображення реального світу, що отримується з камери, і виводить
результат на екран.
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Впровадження у освітній процес таких технологій візуалізації інформації як: хмарних сервісів, інфографіки, скрайбінгу, BYOD та доповненої реальності, сприяє розв’язанню однієї з головних проблем
сучасної освіти, а саме: стимулювання інтересу студентської молоді до
навчання, отримання потрібних знань, набуття необхідних умінь та навичок. Використання даних інноваційних технологій підвищує мотивацію студентів, стимулює їх інтерес до вивчення певних навчальних
дисциплін. Цьому сприяє різноманітність електронних ресурсів, мультимедійність та інтерактивність навчальних матеріалів, представлених
у вигляді аудіо, відео, флеш-презентацій, образотворчої наочності
тощо.
Крім того, застосування інноваційних технологій візуалізації інформації, є системотвірною основою, яка сприяє активній співпраці студентів і викладачів, їх взаємодії, що в результаті забезпечує підготовку
сучасних компетентних фахівців, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці [8, c. 353].
Таким чином, можна зробити висновок, що сьогодні, коли значно
зросла швидкість інформаційного обміну, з’явились нові способи передачі візуальної інформації. Мультимедіа-візуалізація є сучасною формою наочного викладу матеріалу на основі комплексного
використання новітніх інформаційних технологій. Розвиток інформаційних технологій, формування нової візуальної культури спричинює
особливі вимоги до діяльності викладачів – інформаційна насиченість
сучасного світу потребує спеціальної підготовки навчального матеріалу задля того, щоб у візуальному образі дати студентам/учням основні та необхідні відомості.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В СЦЕНІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ
В сучасному соціокультурному просторі процес розвитку інформаційних (мультимедійних, проекційних, аудіовізуальних, цифрових) технологій відбувається настільки динамічно, що їх можливості стають
майже безмежними. Для режисерів поява таких технологій означає розширення можливостей керувати новою сценографією (динамічна проекція, колажування, світлова партитура, відтворення будь-яких звуків
та ін.). Сьогодні аудіовізуалізація стала не тільки затребуваним способом комунікації з масовою аудиторією, засобом поширення інформації
– саме візуальний компонент наразі переважає в естрадних шоу. Візуальні ефекти (світлові, лазерні, піротехнічні, димові) стали вже базовими і звичними для глядачів, а от голографічні ефекти, світлодіодні
екрани, масштабні сценічні споруди, мобільні декорації – ще здатні дивувати. Виразний приклад – шоу Beyonce «Formation» (2016 р.): в центрі сцени майже дев’ятнадцятиметровий світлодіодний паралелепіпед
– екран, на якому транслюється виступ співачки в реальному часі,
сцена, доповнена візуальними ефектами (світловими, відеофрагментами), виконує не лише функціональну навантаженість (для показу
шоу аудиторії, яка знаходиться далеко від сцени), а й бере участь у
створенні ідейного візуального образу в сценографічному оформленні
(кубоїд із відеоекранів), трансляції візуального контенту. Схожу технологію, але в спрощеному варіанті, використали зірки українського
шоу-бізнесу Тіна Кароль в шоу «Інтонації» (2018 р.) та шоу Макса Барського «Сім» (2019 р.): у цих шоу на великих екранах відбувалася
пряма трансляція виступу артистів, поєднана з відеофрагментами.
Голографічне проектування також «відкриває невичерпні можливості для фантазії і творчих експериментів» [4, с. 60]. Зокрема, голографічне зображення покійного співака Майкла Джексона, відтворене на
церемонії Billboard Music Awards в 2014 році, повторювало відомі рухи
співака, включаючи «місячну ходу», поряд на сцені знаходилися професійні танцюристи, які допомогли глядачам повністю зануритися в
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атмосферу живого виступу. Для створення цього номеру компанія
Pulse зняла за допомогою двох камер Red Dragon задній фон, що складається з живих акторів, і золотий трон короля, потім створила на
комп’ютері цифрову версію Майкла на основі його зовнішнього вигляду в 1991 році і провела колосальну роботу над його анімацією, що
дало приголомшений результат – ілюзія виглядала як справжня реальність. Pulse використовувала техніку ілюзіонізму ХІХ ст., яка згодом
отримала назву «Привид Пеппера». Таку саму технологію Джон Текстор (спеціаліст із візуальних ефектів), раніше працюючи в компанії
Digital Domain, застосував для «воскресіння» культового репера Тупака Шакура, який «виступив» на музичному фестивалі Coachella в
2012 році. Суть цієї техніки полягає в проектуванні зображення на велетенський, розміщений перед глядачами лист скла або прозорого пластика, розташований під кутом в 45 градусів. При цьому межі скла
залишаються для глядача невидимими, завдяки правильному малюнку
на планшеті сцени.
Цікавим візуальним ефектом для відтворення зображень є димовий
і водяний екрани. Поверхня водної завіси дає змогу проектувати будьяке зображення (відео, логотип компанії, рекламний ролик) за допомогою проектора. На поверхні води така презентація виглядає особливо
живою і яскравою, підсилюючи ефект виступу артиста і підкреслюючи
задум режисера. В сценічних умовах при відповідному освітленні та
правильно продуманій схемі водяний екран може стати і динамічною
завісою, фоном для декорацій, а також використовуватися як дощ у
танцювальних і вокальних номерах. Прикладом вдалої взаємодії відеопроекції на водяний екран із пластичними рухами танцюристів є номер
Freckled sky на America’s Got Talent у 2015 році, створений українським режисером Олегом Боднарчуком та компанією «Front Pictures».
Згодом цей перформанс та сама технологія стали основою виступу співачки Pink BRIT Awards в 2019 році, створеного також українськими
режисерами.
Димовий, чи туманний, дисплей створений з води та ультразвукових хвиль. Плоска туманна поверхня створюється за допомогою спеціальної установки, в яку подається звичайна вода, яка, пройшовши
через генератор, виходить у вигляді пари, а потоки повітря, спрямовані
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певним чином, не дозволяють їй розсіюватися. На таку поверхню можна проектувати будь-яке зображення, яке за якістю схоже до фотографії. Важливо відзначити, що на дотик «завіса з туману» суха і
прохолодна і не залишає слідів на одязі, на відміну від водяного екрану. Використовуючи два проектора, можна демонструвати одночасно різні зображення на обох сторонах екрану. Важлива особливість
туманного екрану – можливість безперешкодно пройти крізь інсталяцію, не зруйнувавши її. Для демонстрації підійдуть будь-які графічні
матеріали, фотографії, презентації, відеоролики.
Отже, новітніх технологій візуалізації «режисерського тексту» сьогодні є чимало. Але головною проблемою у сценографічному мистецтві залишається домінування видовищного чинника над художнім
образом, ілюстрування розвитку дії за допомогою електронного контенту, яке іноді обмежує творчо-емоційне сприйняття глядацької аудиторії [2, с. 118].
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ВІРТУАЛЬНИЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ ПЛАКАТ: ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ В
ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
В умовах появи великої кількості різноманітних хмарних сервісів,
зокрема безкоштовних, зі значними можливостями для використання
в освітньому процесі дуже легко вчителю розгубитися у їх різноманітті. Перед освітянами постає виклик щодо оволодіння новими методами та способами їх використання для навчання та виховання дітей,
які народилися в час розквіту інформаційного суспільства. Педагог повинен уміти орієнтуватись в інформаційному просторі й бути здатним
впроваджувати інновації в реальному класі, зокрема дистанційному.
Особливо гостро дана проблема стала актуальною в кризовій ситуації,
яка склалась у зв’язку з карантином.
Висвітленню теоретичних та практичних аспектів підготовки майбутніх учителів до застосування інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема хмарних сервісів, присвячено багато сучасних
досліджень (Н. Балик, М. Жалдак, Є. Патаракін, Н.Хміль, Richard
E.Ferdig, Kaye D. Trammell та інші). Проблему візуалізації освітньої інформації в цілому, зокрема з допомогою віртуальних інтерактивних
плакатів, піднімали у своїх дослідженнях багато учених, а саме:
П. Анохін, Б. Бадмаєв, П. Бєльчев, Р. Гуріна, В. Каган, О. Кисельова,
А. Макарова, Д. Поспєлова, Н. Сараєва, Г. Селевко, О. Смалько,
А. Смірнова, Т. Таблер, Г. Ткачук, І. Шахіна, Н. Хміль, В. Якиманська
та інші. Однак, загалом вчителі мало поінформовані щодо можливостей унаочнення знань, не вміють створювати відповідні засоби навчання та майже не використовують хмарні сервіси у своїй професійній
діяльності. У свою чергу, висвітленню особливостей використання віртуальних інтерактивних плакатів у освітньому процесі, зокрема переваги певних сервісів їх створення, розглянуто недостатньо, що й
становить мету даної роботи.
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По суті, віртуальний інтерактивний плакат – це засіб надання інформації, тобто його основною функцією є демонстрація матеріалу; це
електронний освітній засіб нового типу, який забезпечує високий рівень задіювання інформаційних каналів сприйняття наочності навчального процесу. Він органічно інтегрується в класно-урочну систему.
У цифрових освітніх ресурсах цього типу інформація представляється
не відразу, а розвертається залежно від дій користувача, який управляє
нею відповідними кнопками [1].
У мережі Інтернет для створення зазначених плакатів існують такі
ресурси:
Twiddla
(http://www.twiddla.com/),
Glogster
(http://edu.glogster.com/),
Dabbleboard
(http://dabbleboard.com/),
WikiWall (http://wikiwall.ru/), Scribblar (http://www.scribblar.com/),
Padlet (http://ru.padlet.com/) [2]. Пропоновані ними можливості дуже різноманітні та насичені: з їх допомогою можна розробити інтерактивний плакат відповідно до освітніх потреб. Наприклад, у його робочій
області можуть розміщуватися будь-які мультимедіа об’єкти (текст, гіперпосилання, ілюстрації, відео, Flash-застосунки тощо).
У контексті організації колективної діяльності учнів серед вищенаведених
сервісів
варто
спробувати
веб-сервіс
Twiddla
(http://www.twiddla.com/), який має інтуїтивний інтерфейс та не потребує інсталяцій, є можливість створення декількох аркушів. Його оригінальність полягає у насичених можливостях візуалізації, тому що
можна використовувати не лише текст, ілюстрації, математичні формули, вбудовані документи, віджети й HTML-код, а і яскраві анімації
явищ і процесів. Є можливість спільного перегляду веб-сайтів у режимі онлайн. На дошці можна роботи свої позначки, які бачитимуть
інші користувачі — учасники спільної роботи у Twiddla. Даний сервіс
дає перевагу над іншими продуктами і\та засобами навчання — спілкування у чаті, зокрема й звуковому. Однак, звертаємо увагу, що у безкоштовному режимі, за якого не потрібна реєстрація, можна
працювати лише протягом місяця, немає можливості одночасного завантаження на плакат декількох об’єктів одночасно, виокремлювати та
переміщувати вбудовані об’єкти, зафарбовувати створювані фігури,
скасовувати дії, немає функції їх збереження.
У контексті візуалізації іншим цікавим веб-сервісом є Glogster
(http://edu.glogster.com/), який надає можливість публікувати глоги як
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для особистого користування (Glogster), так і для навчальних цілей і
(Glogster EDU). Спеціально створена версія для освіти дозволяє викладачеві організувати роботу з цілою групою. Щоб отримати можливість
створювати інтерактивні плакати у сервісі Glogster можна не реєструватися, але можна використати обліковий запис на сервісі Google. Спочатку потрібно шаблон для майбутнього віртуального інтерактивного
плакату (глогу), потім можна переміщувати, редагувати, видаляти або
додавати його елементи.
Перевагами використання віртуального інтерактивного плакату у
освітньому процесі є: різноманіття щодо задіяння інформаційних каналів сприйняття; варіативність наочного представлення навчального
матеріалу (ілюстрація опорного конспекту; задачник різнорівневий;
конструктор завдань; комплекс інтерактивних малюнків, анімацій, відео- та аудіоблоків); широкі можливості їх застосування як на уроці,
так і у виховній роботі, а саме: для «мозкового штурму», для узагальнення та систематизації знань; як місце для розміщення навчальної інформації, завдань на її пошук; для спільного виконання домашнього
завдання; для збирання ідей для проектів та їх обговорення тощо, як
інструмент для організації кооперативної спільної діяльності учнів
тощо.
Таким чином, віртуальні інтерактивні плакати є якісною підтримкою як вчителю в процесі проведення уроків, так і учням у процесі самостійного навчання. Вони здатні ефективно представляти більше
навчального матеріалу та організовувати різні способи навчальної діяльності як при індивідуальній, так і при фронтальній роботі із залученням творчих форм її організації.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ДЛЯ
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ
Візуалізація – це метод подання інформації у вигляді оптичного зображення (наприклад, у вигляді рисунків, фотографій, графіків, структурних схем, діаграм, таблиць, карт тощо) [1].
Візуалізація є інструментом для показу даних; спонукає глядача замислитися про суть, а не методології; сприяє уникненню спотворення
того, що повинні сказати дані; відображення багатьох чисел на невеликому просторі; показу великого набору даних одним цілим; спонукання глядача порівнювати фрагменти даних; служіння досить чітким
цілям: опису, дослідженню, упорядкуванню [2].
Візуальна інформація краще сприймається і дозволяє швидко й ефективно донести до глядача власні думки та ідеї. Сучасну візуалізацію
даних важко уявити без комп’ютерних технологій. Одними з популярних способів візуалізації є представлення інформації за допомогою віртуальної, доповненої або змішаної реальності.
Віртуальна реальність (ВР) – різновид реальності в формі тотожності матеріального й ідеального, що створюється та існує завдяки іншій
реальності. У вужчому розумінні – ілюзія дійсності, створювана за допомогою комп’ютерних систем, які забезпечують зорові, звукові та
інші відчуття [3].
ВР використовується у різних сферах, одними з основних є:
 військова – військові використовують ВР у навчанні, оскільки
це дозволяє їм проводити величезний спектр моделювання різних незвичайних ситуацій [4];
 спортивна – ВР використовується як навчальний посібник у багатьох видах спорту [4];
 розважальна – ВР допомагає створювати віртуальні тури, відеоігри з ефектом повного занурення;
 навчальна – ВР була прийнята в освіті для викладання та дослідження ситуацій та з її допомогою студенти можуть взаємодіяти один
з одним і в тривимірному середовищі;
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 бізнес – ВР дає змогу розробляти прототипи нових продуктів і
проводити презентації, завдяки чому він отримує нових користувачів
та покупців, оптимізує час для прийняття рішень.
Найпоширенішим засобом занурення у ВР є спеціальні шоломи/окуляри. На розташований перед очима користувача дисплей виводиться відео в форматі 3D. Прикріплені до корпусу гіроскоп і
акселерометр відстежують повороти голови і передають дані в обчислювальну систему, яка змінює зображення на дисплеї в залежності від
показань датчиків [5].
За своєю суттю ВР є новим етапом візуалізації – переходом від двовимірної передачі зображення до його об’ємного представлення. Тобто
зображення стає частиною простору і користувач має можливості зануритися в нього. При створенні віртуальної реальності розробники
намагаються домогтися щоб ВР була правдоподібною, інтерактивною,
доступною для вивчення та створювала ефект присутності.
Перевагами застосування ВР є:
 зосередженість – людина не відволікається на зовнішні подразники, що дає змогу повністю сфокусуватись на матеріалі;
 максимальне залучення – технології віртуальної реальності надають можливість повністю контролювати та змінювати сценарій подій, наприклад, учень може стати свідком історичних подій, власноруч
провести дослід з фізики чи хімії або ж вирішити задачу в ігровій та
доступній для розуміння формі [6];
 безпека - за допомогою ВР технології можна провести складну
операцію, керувати спорткаром або навіть космічним шатлом, провести дослід з небезпечними хімічними речовинами і при цьому не завдати шкоди ні собі, ні оточенню.
 наочність – у віртуальному просторі без перешкод можна деталізовано розглянути будь-який процес або об’єкт, що значно цікавіше,
ніж дивитися на картинки у підручнику. Наприклад, можна вивчити
будову тіла, познайомитись з підводним світом, зануритись у вулкан
тощо.
Проте ВР має і недоліки:
 залежність – якщо хтось проводить тривалий проміжок часу у
віртуальному середовищі, він може стати залежним від нього;
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 вплив на здоров’я – розширене використання ВР може призвести до втрати просторової обізнаності, запаморочення, дезорієнтації та
нудоти;
 функціональність ВР, як і будь-якої іншої технології, вимагає
використання власної, конкретної мови. Важливо знайти правильні інструменти для розроблення матеріалів, щоб зробити зміст візуальним
та захоплюючим. Нажаль, багато спроб створення ВР-додатків не досягли успіху. Адже вони не використовують всі можливості віртуальної реальності і, як наслідок, не виконують своєї функції [7].
 погіршення зв’язків між людьми.
Використання ВР для візуалізація інформації є потужним інструментом донесення думок та ідей до кінцевого споживача. Проте її, як і
інші інструменти, потрібно застосовувати в свій час і в своєму місці,
інакше інформація може сприйматися повільно або недоречно. При
вмілому застосуванні ВР візуалізація даних дозволяє зробити матеріал
вражаючим, ненудним і незабутнім.
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СТВОРЕННЯ ВІДЕОЛЕКЦІЙ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦІПЛІН
У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ
Однією з умов ефективної професійної підготовки студентів в закладах вищої освіти є розвиток позитивної навчальної мотивації та
особистісний розвиток студентства. Для успішної побудови освітнього
процесу та успішного навчання фактор мотивації є основним та дуже
важливим.. Викладачі вищих закладів освіти при проведенні занять
стикаються зі проблемами низької, регулярної, цілеспрямованої освітньої діяльності, причина якої, частіше за все, полягає у мотивації. Особливу увагу направлено на вивчення математичних дисциплін, що є
фундаментом, на якому базується освіта сучасного фахівця багатьох
спеціальностей. Математичні дисципліни, які викладаються в ЗВО не
є легкими для сприйняття та засвоєння сучасними студентами, які здебільшого мають недостатню шкільну математичну підготовку.
Процес отримання цих знань та глибшого розуміння нового матеріалу підкріплюється різноманітними можливостями візуального сприйняття, які б ще раз акцентували б увагу на означеннях, поняттях,
властивостях та зв’язками між ними тощо. Моделі візуалізації навчальної інформації мають декілька видів: схематична, логічна, узагальнююча, блок-сітка, опорна схема тощо. Використання «живих» лекцій для
засвоєння предмету допомагають вивчення складного матеріалу перетворити в цікаве спілкування.
Розвиток сучасних технологій інформатизації дозволяє використовувати різноплановий відео-контент: відеозапис вступного слова викладача до навчальної дисципліни, відео огляд курсу представленого в
системі Moodle, інтерактивна відео лекція з візуальними елементами
(гіперпосиланнями, завданнями для роботи), відео інструкція з поясненнями до виконання практичних та лабораторних робіт, що сприяє
підвищенню пізнавальної та креативної активності студентів, надає
можливість акцентувати увагу на тих теоретичних та практичних завданнях, що є проблемними та важкими при вивченні. Використання
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різнопланового відео-контенту значно розширюють інструментарій
при вивчення математичних дисциплін, змінюючи стереотипний підхід за допомогою крейди, дошки, ручки, паперу.
Для записи цікавих «живих» лекцій важливу роль відіграє підбір дидактичного матеріалу. Якісне відео створюється шляхом об’єднання
заздалегідь підготовленої якісної презентації (відпрацьовується макет,
структура презентації, фон, невербальна комунікація, фонова музика
при необхідності, піктографічні слайди та субтитри). Можлива запис
коротких до 5 хвилин відео, які приваблюють аудиторію слухачів цікавими ідеями, емоціями й допомагають зрозуміти складний матеріал.
Для запису таких коротких, точних, ясних відео одним з технічних засобів, який допомагає вирішити якісно поставлену задачу є використання надбудови Office Mix, яка дозволяє записувати відео у стилі
Презентація з «talking head» й перетворювати презентацію на інтерактивне відео, додавати до кожного слайду аудіо роз’яснення у вигляді
пояснень, висновків, постановки задач. Можливо використання інших
інструментів, таких як Movavi Screen, Capture Studio, YouTube video
maker, відео шоу з Google movie maker. Після процесу запису відеоматеріалу починається процес редагування за потреби зібраного матеріалу та використання в освітньому процесі Вищого закладу освіти.
Редагувати відео можливо на каналі YouTube, Movie Creator: Free
Video Editor для Windows 10 і вище, Windows Movie Maker для
Windows XP - Windows 7 , https://life2fiim.com/#life-film, Movavi Screen
Capture Studio.
Відео лекції, які використовують на заняттях в Київському університеті імені Бориса Грінченка створюються в спеціально обладнаній
студії дистанційного навчання, яка є часткою Центру технологій дистанційного навчання. Студія обладнана сучасними відео терміналами,
ноутбуками та планшетами. Можливості об’єднання запису відеоматеріалів та здійснення монтажу різнопланових завдань, відео лекцій,
вступних відео, відео керівництв надає можливості надавати пояснення найбільш проблемним та незрозумілим для слухачів завдань.
Скриншот однієї з лекцій Київського університету імені Бориса Грінченка представлено на рис. 1.
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Рис.1.Скриншот відео лекції

Використання в освітньому процесі завдань створених засобами мультимедійних технологій значно посилило мотивацію студентів, пізнавальний інтерес, зацікавленість у вивченні та представлені різних
задач засобами візуалізації. Як результат, виникає критичне ставлення
студентів до застосованих програм та додатків та бажання їх удосконалювати, використовувати при вивченні суміжних дисциплін необхідних в майбутній професійній діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРОВАНОЇ ГРАФІКИ
Для формування реалістичного зображення в динамічному й інтерактивному режимах використовують відеокарти [1].
Усі сучасні GPU (Graphics Processing Unit) поділяються на інтегровані та дискретні. Перевагою перших є низький рівень енергоспоживання та малий розмір, що дає змогу розташувати GPU на одному
чіпсеті з центральним процесором, як зображено на рис. 1 [2].

Рис.1. Приклад розташування GPU у процесорі Intel

Дискретні у свою чергу відрізняються високою продуктивністю та
розміщуються у формі окремого блока або чипа на материнській платі.
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Розвиток технологій спонукає користувачів до систематичного покращення характеристик свого пристрою, однак власники мобільних
платформ не мають такої змоги. Тому провідні компанії орієнтовані
підвищити стандарти продуктивності малопотужних вбудованих відеокарт.
Серед провідних виробників інтегрованої графіки є компанії Intel і
ATI (AMD). Нові технічні рішення призводять до суттєвих покращень
з точки зору продуктивності шляхом зміни методу опрацювання або
архітектури. Покращення роботи графічного ядра призводить до збільшення продуктивності, однак відповідно підвищується рівень загального енергоспоживання [3].
Графічні адаптери використовуються в різних типах систем. До них
належать домашні комп’ютери, робочі станції та вбудовані системи.
Кожен тип систем має свої вимоги та особливості, тому графічні адаптери, що використовуються в них, можна класифікувати по цільовому
[4] призначенню.
Переваги використання вбудованої відеокарти [5]:
1. Ціна. Вартість комп’ютера або ноутбука з інтегрованою відеокартою значно нижча, ніж з дискретною.
2. Енергоспоживання. Ноутбук з інтегрованою відеокартою буде витрачати значно менше заряду батареї, ніж з дискретною.
3. Шум. Комп’ютери з інтегрованою відеокартою видають менше
шуму, оскільки не мають додаткових кулерів та не є високопотужними, як дискретні.
Недоліки:
1. Продуктивність. Інтегровані відеокарти мають значно меншу
продуктивність, ніж дискретні. Особливо у випадках роботи з 3D графікою.
2. Якість зображення. Логічний недолік, який випливає з попереднього пункту.
3. Оперативна пам’ять. Інтегровані відеокарти здебільшого не мають власної оперативної (відео) пам'яті, що обмежує користувачів у
використанні ресурсу комп’ютерів і мобільних платформ.
4. Температура. Важливим є спостереження за температурою процесора, в який вбудований відеокарти.
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Інтегровані графічні адаптери не мають власних об’ємів відеопам'яті та замість неї використовують певний обсяг від встановленої в комп'ютері оперативної пам'яті. Об’єм пам'яті, виділеної під потреби
інтегрованої відеокарти, може бути визначена користувачем або її зазначено в драйверах, налаштуваннях BIOS або виробником, але без можливості зміни.
Вартість вбудованої відеокарти набагато менша типової дискретної,
адже ціна інтегрованої графіки входить у вартість того пристрою, у
який вона вбудована, тобто, в процесор або системну плату (рідко).
Отже, інтегровані графічні процесори забезпечують достатній рівень продуктивності для повсякденних справ, використовуючи відносно низький рівень електроенергії. Проте, не маючи власної,
використовують загальну оперативну пам’ять.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ РОБОТІ ЗІ
СТУДЕНТАМИ - ІНОЗЕМЦЯМИ
Подання інформації у вигляді оптичних зображень, діаграм схем,
малюнків, таблиць називається візуалізацією. Візуалізація даних дає
змогу швидко і ефективно донести до аудиторії інформацію, ідеї, думки та покращити їх засвоєння [1]. Особливо це питання гостро постає,
коли мова йде про навчання студентів - іноземців.
Наше дослідження полягало у встановленні впливу візуалізації інформації під час проведення занять в англомовних групах.
Візуалізація наукових даних передбачає подачу викладеної інформації, явищ, процесів, законів, алгоритмів у процесі навчання студентів - іноземців у закладах вищої освіти. При цьому масштабні дані
подаються у вигляді компактних блоків, що легко сприймаються та запам’ятовуються і повинні містити визначення, формули, діаграми. Разом з тим необхідно враховувати читабельність інформації [2].
Подання інформації через візуалізацію для студентів досить тривалий
час розглядалась як допоміжний спосіб обробки даних. В основі принципу візуальної подачі навчальної і наукової інформації можна виокремити наступні пункти [3]:
- лаконічність;
- узагальнення;
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- автономність;
- надійність;
- акцент на основне;
- структурність;
Також до засобів візуалізації інформації можна віднести відеоролики, фільми, навчальні та наукові демонстрації. Протягом останніх
років викладачі закладів вищої освіти використовують мультимедійні
технології на своїх заняттях. У старшого покоління освітян зникає острах через новітні технології. З’являється бажання використовувати
новинки сучасного світу. Студент реагує на такі позитивні зміни і як
наслідок виникає інтерес до дисципліни. Більшість викладачів пробували різні методи та методики викладання матеріалу, використовували
при цьому різноманітні дидактичні прийоми, підбираючи для себе оптимальний варіант. Немає золотого правила, який спосіб буде найкращим, але необхідно бути гнучким і комунікабельним [4]. Навіть одна
аудиторія слухачів може по різному сприймати один і той же матеріал,
тому в такій ситуації необхідно швидко переорієнтуватись. А візуальне подання даних дає змогу швидко привернути увагу, зняти втому,
монотонність, закріпити викладене.
Періодично усі спеціалісти проходять курси підвищення кваліфікації фахівців, метою яких є поліпшення професійного рівня спеціалістів. На них демонструють новітні способи подачі інформації,
проводять психологічні тренінги, навчають впроваджувати та адаптувати саме ефективні способи навчання.
Зараз використовується дистанційне навчання. Воно досить широко
впроваджується в закладах вищої освіти, а також в середній та молодшій школі. Завдання педагога залишається незмінним - подати слухачеві у доступний формі навчальний матеріал. І саме у цій ситуації на
допомагає візуалізація інформації. Неможливо провести експеримент,
демонстрацію досліду, але доцільно використати вже існуючі записи,
відео відтворення під час проведення занять. Візуалізація матеріалу
дасть змогу не порушувати навчальний процес і в доступній формі покращить рівень засвоєння знань.
У сучасному ритмі життя до конкурентоспроможних співробітників
висувається ряд вимог. Це стосується абсолютно всіх сфер. У наукових
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дослідженнях необхідно не лише вміти провести експеримент, а й цікаво відобразити його результати. У освітній галузі – пояснити складну для розуміння інформацію у доступній формі, створити
взаємозв’язок з іншими медичними дисциплінами. Для цього й існує
візуалізація даних.
Коли йдеться про студентів-іноземців, у деяких викладачів виникає
певний страх. Це, в певній мірі, пов’язано з мовним бар’єром. Також,
маючи певну школу підготовки та викладання, педагоги зіштовхуються з іншими підходами вивчення матеріалу, навіть з іншим мислення, культурою і цінностями іноземних громадян.
Під час викладання дисципліни «Біофізика» відбувається пояснення
нового матеріалу, проведення демонстрації, виникає потреба підкріплювати вищевикладений матеріал мультимедійним супроводом. Це
покращує якість навчання, запам’ятовування даних, їх засвоєння, розуміння, має ряд переваг, оскільки при роботі з громадянами з інших
країн виникає проблема розуміння мови. Як відомо, за останніми даними в Україні збільшилась кількість студентів з Індії, а кожен регіон
має свою специфіку розмовної англійської мови. Тому досить часто
студенти з однієї країни погано розуміють громадян своєї країни.
На допомогу стає використання презентації Power Point і монтаж
короткометражних роликів (для відображення процесів фізичних станів). Все це дає можливість чітко і лаконічно систематизувати виклад
навчального матеріалу, збільшити інформативність, сконцентрувати
увагу на основному.
Поєднання словесного пояснення та візуалізація інформації забезпечує високоякісне засвоєння знань.
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ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ТРЕНДИ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ
В умовах широкого застосування інформаційних технологій у всіх
сферах життєдіяльності людини актуалізується питання трансформації
музею як науково-дослідної та культурно-просвітницької установи у
високотехнологічний заклад. З часу визнання Міжнародною радою музеїв необхідності інформатизації усіх напрямів діяльності музею минуло вже майже сорок років, проте у центрі уваги ради й досі
залишаються проблеми впровадження цифрових технологій.
Міжнародний день музею 2019 р. проводився відповідно до теми
«Музеї як культурні хаби: майбутнє традиції», оскільки соціальні та
комунікативні функції цих закладів культури розширюються: музеї
стають дедалі більше зорієнтованими на споживачів та функціонують
як платформи, де знання поєднуються з креативністю, а відвідувачі зі
споглядачів перетворюються на співтворців і учасників інтерактивного процесу.
Останнє десятиліття вирізняється множинністю досліджень, спрямованих як на оцінку інформаційних технологій, які найчастіше застосовуються провідними світовими інституціями сфери культури, так і
на визначення технологій майбутнього. До останніх зараховують віртуальну реальність. Її перспективність обґрунтовується можливістю
представлення діджиталізованих версій експозицій, які вирізняються
анімаційністю, інтерактивністю і викликають зацікавлення.
На вітчизняних теренах простежується зростання інтересу до інформаційно-технологічного розвитку музеїв. Так, до широкого спектру
питань програми Другого Всеукраїнського музейного форуму, який
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проходив 3-5 липня 2019 р. у м. Переяславі-Хмельницькому, було
включено питання інформатизації та віртуалізації. На сторінках вітчизняних наукових видань учені розкривають актуальні проблеми діяльності музеїв, зокрема питання: музейних комунікацій: Маньковська Р.
(2013); інноваційних мультимедійних технологій: Василик Н. М., Ляхов Ю. Ю. (2013); інформаційних технологій: Оніпко Т., Семергей Н.
(2015); інтерактивності та інновацій: Банах В. М. (2017); досвід зарубіжних країн, зокрема Франції: Халецька Л. (2015). На сьогоднішній
день у багатьох музеях нашої країни вже нагромаджено певний досвід
роботи з цифровими технологіями. Типовою практикою вітчизняних
музеїв є процеси оцифрування музейних фондів, формування мультимедійних систем, автоматизації роботи музею. До сучасних трендів розвитку музейної справи зараховуємо процес віртуалізації, зміст якої
полягає у створенні на основі комп’ютерних технологій цілковито нових віртуальних турів музеями, віртуальних колекцій і версій неіснуючих об’єктів.
Значний досвід інформаційно-технологічного оснащення демонструють музеї у різних регіонах нашої країни, зокрема у Львівській області започатковано новий інтерактивний музейний проект «Відвідай»
[1]. Метою проекту є широке представлення історико-культурного надбання музеїв області за межами їх закритого простору. Засобами цифрових технологій створено віртуальну карту, на яку вже внесено
інформацію про експозиції 25 музеїв.
Унікальним за своїм змістом і технологічними рішеннями є процес
віртуалізації об’єктів Державного історико-культурного заповідника
«Тустань» [2]. У 2015 р. тут імплементували технології 3D-моделювання, лазерного сканування та створили 3D-модель фортеці. А у 2019
р. завдяки співпраці Українського культурного фонду та компанії
SoftServe було створено новий зразок віртуальної реальності - середньовічну наскельну дерев’яну фортецю ІХ-ХVІ сторіччя «Тустань».
Тренди інформатизації поширилися на музеї обласного центру. Зростаючі потоки туристів до міста та необхідність м. Львів відповідати
статусу культурної столиці України виступають основними чинниками впровадження цифрових технологій. Прикладом останніх є
Центр імені Андрея Шептицького, у якому відкрито перший у країні
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віртуальний музей класичної музики, що відтворює чотири неповторних кімнати з унікальним інтер’єром доби відомих композиторів. Кожна із кімнат як окрема епоха у мистецтві асоціюється зі всесвітньо
відомими композиторами: бароко з Бахом, класицизм з Моцартом, романтизм з Шопеном та імпресіонізм із Дебюссі.
Меморіальний музей Івана Франка вирізняється своєю унікальністю
завдяки імплементації концепції живого будинку. Експозиція музею
повністю оновлена завдяки сучасним технологіям, серед яких сенсорні
панелі та аудіо- і відеосупровід. Спеціальні датчики використано для
створення звукових ефектів, які у цілому відтворюють те, що відбувалося в будинку відомого письменника.
У контексті теми дослідження зацікавлення викликає формат нового арт-об’єкту «Львіварня», єдиного в Україні музейно-культурного
комплексу пивної історії [3]. Він значним чином відрізняється від концепції класичного музею, оскільки є симбіозом сучасного інтерактивного музею та культурного простору. Перший поверх арт-об’єкту – це,
власне, інтерактивний музей історії пива, в якому головна роль відводиться тактильності, а не документалістиці. Розважальний дисплей
відтворює історію пивоваріння з часу його зародження до наших днів.
Деякі експонати представлені як ігрові та інтерактивні, зокрема: театр
тіней, жива гравюра, 3D-голограма.
Таким чином, інформаційні технології виступають основою трансформаційних змін у музейних закладах нашої країни. До основних трендів розвитку музейної справи в умовах сучасності належать процеси
віртуалізації колекцій.
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DIGITAL COMPETENCIES IN UKRAINIAN EDUCATION
One of today’s global problems is the lack of digital competence of some
populations. First of all, these are school and vocational teachers; workers
who have lost their jobs due to the automation of work processes and other
unemployed; those close to retirement; etc. The main obstacle in finding the
solution to this problem is a lack of time for continuing education for individuals who are employed or attending school. Therefore, it is necessary to
use on-line systems to receive all needed competences using various types
of computer equipment, including phones and tablets.
The Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018 results
(published in June 2019) covers about 260,000 teachers in 15,000 schools
across 48 countries and economies. [1] Year to year this annual survey
shows continuous growth of teachers’ qualifications and their participation
in different professional development activities. «But some areas of professional development are still lacking, according to teachers. Developing advanced ICT skills is one area in which teachers say that they need more
training …» [1] By our survey for educators’ digital competences in Ukraine
the situation is much worse (see Figure 1). Evaluation of the activity of the
subjects of educational space allows to involve specific mechanisms of influence on the process of introduction of information and communication
technologies, in particular mechanisms of motivation. [2, 3].
As for other target groups the situation with digital competences’ level
looks similar. For example, the results of survey for unemployed digital
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skills made by Ukrainian association of information technology professionals in 2017 show very low level of digital competences in different layers of
Ukrainian society. Also, by this survey we could see increasing numbers of
people with digital competences’ are dependent of age. The survey was
made in 2017, but the situation has changed little, taking into account the
absence of governmental or public initiatives during last periods.

Fig. 1. Ukrainian educators’ digital competences’ level.

Certainly, 10 years ago it was debatable: does everyone need to have digital competence? Today, in the opinion of the authors, everyone, who wants
to be a full citizen of modern society, must have digital competences. Because, even if you don’t need to use digital skills in your day-to-day work,
you need to use it for access to the government, health, commercial, etc.
services.
Aims and Objectives. The main goal is to create the learning space and
concept of digital competences in-service training system. This concept includes seven main steps:
- create basic digital competence frameworks for different target groups;
- make a list of digital competences’ modules and create Syllabus;
- choose a custom learning environment;
- develop a system on the basis of chosen learning environment;
- develop content for the system;
- pilot the use of the created in-service training system;
- industrial exploitation of the created in-service training system.
Most of these objectives should be realized by the Erasmus plus project:
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598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP, dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens.
The information component of learning space is important at all stages
of the implementation of the concept of digital competences in learning. At
the stage of creating a digital competence framework for specific target
groups, it plays an important role in the exchange of information between
those interested in creating a competence framework. This is a complex process without which it is impossible to create high-quality competences for
professional growth. Many European countries, such as Poland, Lithuania,
Latvia, Austria, initially formed national digital coalitions in the process of
forming the digital competence framework for specialists of different levels.
Given the European digital competence frameworks for educators and citizens, you can create a digital competence frameworks for all target groups.
In general, the digital competence frameworks for teachers should include
competences related to the use of digital technologies for communication,
the search and creation of digital resources, the use of digital technologies
for teaching, the use of digital assessment technologies, creativity and more.
For other citizens, digital competences include working with electronic resources, e-banking systems, e-government, e-health care systems, and more.
Clearly defining the digital competence framework is the key to creating
quality training modules for each target group.
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ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ
ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
Актуальність використання ІКТ у підготовці майбутніх соціальних
працівників обумовлюється змінами та єдиним способом здобуття вищої освіти та виконання навчального плану під час карантину.
За визначенням Європейської комісії в рамках Європейський рекомендацій Євросоюзу (2006 р.) цифрова компетентність визнана однією
з ключових у контексті навчання впродовж всього життя у країнах Європейського Союзу [1]. Ключові компетентності становлять основний
набір загальних понять, які слід деталізувати в комплекс знань, умінь,
навичок, цінностей та ставлень за навчальними галузями й життєвими
сферами того, хто навчається. ІК-компетентність передбачає здатність
людини орієнтуватися в інформаційному просторі, оперувати даними
на основі використання сучасних ІКТ відповідно до потреб ринку
праці та для ефективного виконання професійних обов’язків. [2. c. 11]
Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів
освіти і викладачів є важливою складовою надання професійних освітніх послуг у закладах вищої освіти для сучасної людини. У нових умовах, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні та на виконання
Постанови Кабінету Міністрів № 211 від 11.03.2020, рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист №1/9-154 від 1.03.2020) і рішення ректорату Ніжинського державного університету №19/1 від
11.03.2020 перевести всіх здобувачів вищої освіти на дистанційну
освіту. Вимоги до такого типу навчання визначені «Положенням про
дистанційне навчання» наказ МОН від 25.04.2013 №466. У цьому документі зазначено, що надання освітніх послуг у навчанні здійснюється з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти.
Підготовка майбутніх соціальних працівників на факультеті психо344
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логії та соціальної роботи в умовах карантину організована в дистанційному режимі, чим забезпечено безперервність навчального процесу. Перші спроби дистанційного навчання студентів індивідуальної
та заочної форм здійснювалися на платформі УНІКОМ Ніжинського
державного університету, яка діє на базі системи управління навчальним контентом MOODLE.
Активне формування інформаційно-комунікаційної компетентності
як викладачів, так і студентів продовжує формуватися і вдосконалюватися в даний час. Навчання здійснюється у асинхронному режимі, під
час якого студенти взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, соціальні мережі – Facebook,
Viber, Telegram та ін.; веб-ресурси всіх навчальних дисциплін на платформі УНІКОМ, де систематизовано всю інформацію та засоби навчально-методичного характеру, які необхідні для засвоєння
навчальних дисциплін, і які доступні через Інтернет за допомогою веббраузера або інших доступних користувачеві програмних засобів. У
синхронному режимі всі здобувачі освіти одночасно перебувають у
веб-середовищі відео-конференції Skype, Zoom та ін.
Хмарні технології Google безкоштовні та активно використовуються у навчальному процесі нашого закладу та закладів вищої освіти
у міжнародних масштабах. Вони мають, крім електронної пошти з пошуковою системою та захистом від спаму, ще й функціональні можливості для створення веб-сайтів, ведення календаря, робочого графіка,
складання навчальних планів, створення документів різних форматів,
сумісне редагування, ведення щоденників навчальних проектів, створення альбомів, редагування світлин, сумісна робота з іншими програмами, редагування графічних файлів тощо. Наразі у підготовці
майбутніх соціальних працівників активно використовуємо додаток
Сlassroom, що дозволяє мати авторизований простий доступ до завдань
з усіх предметів, систему швидкого зворотного зв’язку між студентами
та викладачем, ефективний спосіб для викладачів швидко поширювати
завдання, доступність для різних пристроїв.
Таким чином, застосування ІКТ у підготовці майбутніх соціальних
працівників є важливою умовою підтримки впродовж життя належного фахового рівня як викладачів так студентів.

345

Секція 7. Структура
цифрових компетентностей громадян України

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ferarri A. Digital competence in Practice: An Analisis of Frameworks.
– European Commission Joint Research Center. Institute of Prospective
Technologies Studies.: European Union, 2012
2. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у
контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного
освітнього простору. За заг. ред. Бикова В. Ю., Овчарук О. В.
НАПН України, Ін-т інформ. Технол. І засобів навчання. К. : Атіка.
2014. 212 с.

346

Інформаційні технології
в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

УДК 330. 378.147
ГОРЕТЬКО Т.В.
аспірант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України,
м. Київ, Україна

ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ З
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Останні десятиліття характеризуються стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та проникненням їх в усі
сфери життя суспільства. Зокрема, загострюється необхідність впровадження ІКТ у систему вищої освіти та формування цифрових компетенції у майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки.
Метою цієї доповіді є виокремити особливості формування цифрових компетенцій у майбутніх фахівців, діяльність яких буде пов’язана
з ІКТ, зокрема, менеджерів з інформаційно-комунікаційних технологій
(ІТ-менеджерів).
Цифрові компетенції визначають як сукупність знань, здібностей,
особливостей характеру і поведінки, необхідних для використання ІКТ
та цифрових технологій для досягнення цілей в особистому або професійному житті [1, с. 6].
Міжнародна організація праці та Міжнародний союз електрозв’язку
виділяють кілька груп цифрових навичок, необхідних для досягнення
професійного успіху в сучасному світі: цифрові навички професійного
рівня (програмування, інші види діяльності, що потребують алгоритмічної підготовки); цифрові навички базового рівня (використання технологій); цифрове підприємництво (інтернет-дослідження ринку й
використання фінансових платформ), а також надпредметні навички
(комунікативні, лідерські), що нерозривно пов’язані з цифровими [3, с.
4].
Відмітимо, що сучасне покоління «цифрових аборигенів» починає
оволодівати базовими цифровими компетенціями, до яких можна віднести, зокрема, пошук інформації, взаємодію з іншими за допомогою
цифрових технологій, управління цифровою ідентичністю, захист персональних пристроїв та даних, одночасно (чи навіть раніше) з оволодінням такими основними навичками, як читання, лічба та письмо. З
одного боку, це значно полегшує їм приєднання до цифрового світу,
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але, з іншого боку, викликає певні труднощі у сприйнятті ІКТ не тільки
як частини повсякденного життя, але й як галузі наукових знань, що
вимагає володіння цифровими навичками професійного рівня [2, с.
283].
Професійні цифрові навички поділяють на дві групи: творче використання технологій (яке потребує базових навичок роботи на
комп’ютері та базової алгоритмічної підготовки) і створення нових технологій (яке потребує глибоких знань у сфері програмування та алгоритмів) [3, с. 5-6].
Як свідчить це дослідження, від ІТ-менеджерів роботодавці очікують, в основному, професійних цифрових навичок першого рівня, і
тому на розвиток саме цих навичок спрямовані освітні програми за напрямом «ІТ-менеджмент». Зокрема, в програми університетів США,
які готують майбутніх ІТ-менеджерів, внесено багато ІТ-дисциплін початкового та оглядового рівнів («Введення до людино-машинної взаємодії», «Введення в управління безпекою», «Введення в
програмування», «Основи інтернет-політики та управління», «Введення в інформаційну безпеку», «Стратегії та політики інформаційної
безпеки», «Комп’ютерні мережі»), а також інтегрованих предметів
(«Об’єктно-орієнтоване програмування для ІТ-менеджерів», «Аналіз
та проектування бізнес-процесів», «ІТ-маркетинг», «Моделювання
електронних таблиць для прийняття бізнес-рішень», «Цифрові технології в операційному менеджменті». Водночас, у частині програм присутні й дисципліни, направлені на формування цифрових компетенцій
другого рівня («Об’єктно-орієнтоване програмування», «Хмарні обчислення», «Побудова баз даних», «Аналітичне програмування»). На розвиток
надпредметних
навичок
майбутніх
ІТ-менеджерів
безпосередньо спрямовані такі дисципліни, як «Управління в мінливому бізнес-середовищі», «Керування командами», «Лідерські цінності», «Лідерство та етика», «Лідерство та мистецтво організатора».
Однією із специфічних рис освітніх програм за спеціальністю «ІТменеджмент» є те, що вони поєднують у собі підготовку за ІТнапрямом з підготовкою за бізнес-напрямом і, отже, спрямовані (особливо на магістерському рівні) на дві основні категорії студентів з різним рівнем цифрових компетенцій: на фахівців у сфері ІТ, які
потребують економічних знань для побудови кар’єри управлінця, та на
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менеджерів, які хочуть удосконалити свої цифрові компетенції. Наявність в у програмах основних та вибіркових дисциплін, інтегрованих
дисциплін, а також використання модульної системи дозволяє університетам задовольняти освітні потреби обох категорій студентів. На бакалаврському рівні згадана вище розбіжність між рівнями цифрових
компетенцій студентів є менш відчутною, оскільки від вступників на
бакалаврські програми університети не вимагають досвіду у сфері ІТ.
Підсумовуючи огляд особливостей формування цифрових компетенцій в ІТ-менеджерів у процесі професійної підготовки, зазначимо, що
вони зумовлені, з одного боку, психологічними особливостями сучасних студентів, а з іншого – міждисциплінарним характером галузі ІТ.
Для забезпечення ефективної підготовки майбутніх ІТ-менеджерів важливо враховувати ці особливості при укладанні освітніх програм. З
огляду на це доцільним вважаємо подальше вивчення психолого-педагогічних та організаційно-методичних засад професійної підготовки
майбутніх ІТ-менеджерів.
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EXPERIENCE OF ONLINE4EDU AND E-GUARDIAN PROJECTS
As a successful example of a modern organization of continuing vocational education for the development of digital competences of teachers, we
consider programs with the participation of Lithuania, developed in projects
funded by the European Commission: «Introducing Online Collaboration
Methods and tools in education» (Online4EDU) and e-GUARDIAN.
The objective of the project «Online4EDU» [1] is to facilitate the development of teachers’ ICT skills, particularly applying online collaboration
tools in everyday school life. To reach this aim the project team designed,
developed and piloted a training and certification system for teachers and eFacilitators that includes the complete set of learning and testing tools: curricula; online learning environment; courseware - E-learning materials and
an e-course; self-assessment test - Online Barometer; online certification
module «Online collaboration methods and tools in Education»; guidelines
for implementing the system for teachers.
The main goal of the developed training cycle is to organize the learning
process as a complete circle that begins with the selection of the target group
and participants’ preliminary knowledge and skills assessment. This stage
is followed by training process, when the participants are involved in various learning activities using a variety of training methods and forms. During
training, the participants practically use and acquire experience of diverse
online collaboration tools - including those on the Moodle platform and others. To successfully participate in training, the participants’ ability to plan
own time and activities, as well as collaborate with other team members and
trainers, is essential.
Training should lead to successful certification in the «Online Collaboration Tools in Education» test and the ECDL Online Collaboration test, and
Education projects development by the participants.
At the end of the training cycle, teachers have gained new knowledge and
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skills to be used in the everyday teaching process working with students,
and they have also gained the confidence and desire to develop and perfect
their use of ICT in the classroom.
There are 2 levels of beneficiaries that could be impacted by the training:
the primary target group and secondary target groups. The primary target
group includes teachers in primary and secondary schools; VET specialists
and E- facilitators working at telecentres, libraries, adult education centres,
etc. This target group will benefit from participation in training and certification, which will improve their knowledge and competencies in the labour
market. Although the training material has been aimed for teachers of all
subjects, ICT teachers can benefit from participation in the training process.
The second target group is organizations responsible for teachers’ skills
upgrade and their professional development, mostly different players in the
education system: decision makers at schools, adult education centres, state
education agencies and offices, and Ministries of Education. They will be
able to access and use the developed resources. It is planned to gain formal
recognition of the training program as a professional development program.
Another target group who will benefit from teacher training is students both in the formal education system and in adult education centres.
The curricula and courseware include such chapters as: Key concepts for
online collaboration, Cloud computing, common setup standards for online
collaboration, online storage and productivity applications, Online calendars, Social media, Online meetings, Online learning environments, Mobile
collaboration applications and synchronization.
The curriculum and the corresponding training materials are designed
with the objective that at the end of training teachers know:
- concepts of online collaboration, benefits and risks;
- how to set up online collaboration tools and what settings must be
considered;
- common online collaboration tools and their usage;
- how to use online collaboration tools on mobile devices;
- how to prepare school lessons with online collaboration tools;
- how to teach with online collaboration tools;
- ways to teach about online collaboration tools (optional).
By achieving these learning aims participants are prepared for the ECDL
Online Collaboration Tools in Education certification test.
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The blended learning course is organised in 3 units that are each based
on different methodological concepts according to the content that is facilitated.
● Unit 1 is meant to raise participants’ awareness about the use, benefits
and risks of online collaboration tools, introduce technical aspects.
● Unit 2 is intended for the acquisition of practical use of online collaboration tools in teachers’ daily work and learning process.
● Unit 3 requires the participants to apply the acquired knowledge and
demonstrate the newly acquired skills while developing own projects with
online collaboration tools. Each unit consists of sections; sections consist of
topics and if needed topics can be divided into subtopics where relevant.
At the end of every topic there is an individual and a group assignment.
In each week of the course there are six to eleven topics and therefore assignments. Participants are obliged to submit one individual assignment and
one group assignment each week.
At the end of training the participants are ready to take two tests: the
ECDL Online Collaboration test and the «Online Collaboration Tools in Education» test.
Project E-Guardian v.2 was created during the EU Leonardo da Vinci
Transfer of Innovation project e- GUARDIAN («Development and certification of skills for European Educators focused on Safe ICT and Cyber
threat prevention»).
e-GUARDIAN Version 2.0 Syllabus is provided for the certification of
European teachers’ knowledge on safer Internet and belongs to the group of
ECDL programmes. This programme is adapted to pedagogues of educational institutions, who seek to safely use their computers and the Internet,
to teach their students, and to protect them from the Internet threats.
e-GUARDIAN programme indicates people’s, seeking the certification,
aim of training and required knowledge, and skills. The aims are that pedagogues knew possible Internet threats, the basics of safe usage of a computer
and the Internet, were able to convey their knowledge to the students, in
accordance with their age and socio-cultural environment, to participate in
educational institutions, when assessing the basics of informational security,
to consult other pedagogues and parents on the issues of safer Internet
The recommended knowledge – 12-14 hours teaching (learning), by applying practice tasks, discussions, and self-examination issues.
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The programmed is prepared as a classificatory of knowledge and consists of five parts.
1. General e- safety knowledge
2. Privacy and data processing
3. Safety measures and network security
4. Juveniles and beginners online
5. Social networks and safe usage of the Internet
Preparation for certification can have the following levels:
- evaluation of initial knowledge;
- learning in distance courses;
- e-guardian tests.
The purpose of evaluation of initial knowledge – to evaluate participants’
initial knowledge, to determine their gaps, and motivate participants targeted learning. The evaluation of initial knowledge is implemented in automatic way, by tests online. The questionnaire consists of 30 questions,
containing from 2 to 4 answers to choose. The questions, in accordance with
their difficulty, have different weight. After the test, detailed evaluation,
summarized evaluation and learning recommendations are provided to the
participant under the basic fields of knowledge.
Distance learning course is prepared under e-GUARDIAN programme;
it consists of teaching materials (reading, links to external sources, other
documents and video games), self-examination questions, tasks and tests,
and measures of participants’ communication, provided in a definite order.
Course materials are about 12-14 hours learning volume. The lecturer (curator) helps the participants of courses. When properly prepared, eGUARDIAN tests are held. The questionnaire consists of 30 questions, containing from 2 to 4 answers to choose. All questions are of equal weight.
The tests are held in accordance with the procedure, determined by ECDL
foundation, by signing in on the Internet and by the participation of a certified person, who tests, time provided for a test is 45 min. When there are 24
correct answers of 30 questions, the international e-GUARDIAN certificate
is provided.
REFERENCES
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ІНТЕРАКТИВНІ ЗАСОБИ В ОНЛАЙН ОСВІТІ
Навчання – процес по передачі знань, умінь і навичок від наставника до учня. На сьогоднішній день виділяють очне, дистанційне і онлайн-навчання. Всі вони використовують інтерактивні засоби.
Інтерактивне навчання – використання технічних засобів для організації спільної діяльності студентів і викладача з метою отримання знань,
умінь і навичок. Дистанційне навчання – віддалене самостійне навчання студента з використанням технічних засобів. Функції вчителя –
перевірка робіт студента і комунікація зі студентом за допомогою форумів і чатів. Онлайн-навчання – віртуалізація очного навчання з використанням інтерактивних засобів.
Інтерактивні засоби навчання – технічні засоби, що забезпечують
навчання у взаємодії користувача з комп’ютером. З введенням карантину, багато з інтерактивних засобів навчання стали недоступні фізично (наприклад, проектори) або технічно (наприклад, інтерактивні
засоби наочності, їх наявність спрощувало пояснення нового матеріалу), тому основним видом стало онлайн-навчання, а засобом віртуалізації освіти – інтерактивні засоби.
Основною з функцій, яка так незамінна в карантині стало наявність
засобів забезпечення навчального процесу для проведення консультацій, лекцій, усних перевірок знань.
Види інтерактивних засобів онлайн-навчання. Інтерактивні засоби
онлайн-навчання можна розділити на вебінари і онлайн-конференції.
Вебінари (вебконференціі) – віртуальні збори «тут і зараз» на основі
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відео або аудіо конференц-зв’язку з обов’язковою демонстрацією візуального матеріалу (відео, фото, презентації, демонстрації роботи додатків, віртуальна дошка).
Онлайн-конференція (відеоконференція) – сеанс віддаленої аудіота відеозв’язку в реальному часі між трьома і більше учасниками, здійснюваний на відстані. У цьому виді зв’язку всі учасники рівноправно
розпоряджаються загальними ресурсами (віртуальною дошкою, файлами), можуть обмінюватися інформацією (розкривати свої ресурси
для загального перегляду). Грань між онлайн-конференцією і вебінаром дуже тонка (Soldatova H., 2013). Типи користувачів в інтерактивних засобах онлайн-навчання. Для організації процесу навчання
виділяють кілька категорій користувачів віртуального середовища спілкування: організатори, доповідачі, зареєстровані учасники та гості
(Adobe Connect User Guide, 2018).
Організатори можуть управляти зборами. Вони можуть змінювати
ролі інших учасників вебінару; починати, завершувати, приєднуватися
і виходити з онлайн-конференцій; у них максимальні права в кімнаті
вебінару.
Доповідачі можуть надавати загальний доступ до вмісту, заздалегідь завантаженому як в кімнату зборів з бібліотеки, так і до вмісту,
розміщеного на їх комп’ютерах. Вони можуть робити свій екран доступним для спільного використання всіма учасниками, а також вести
чат і транслювати аудіо і відео. Автоматизовані системи управління,
ВНЗ, які зараз використовуються, забезпечують, як правило, тільки систему електронного документообігу і не мають вбудованих засобів
проведення вебінарів, засобів проведення і контролю дистанційного
(онлайн) навчання. У багатьох ВУЗах немає подібного рішення, немає
і платних платформ для проведення вебінарів. У такому випадку, можна скористатися безкоштовними платформами для проведення вебінарів. В технології вебінарів реалізований принцип інтерактивності,
який може бути забезпечений за допомогою моделі: «доповідач - учасник». При цьому, в ролі доповідача може бути як викладач, так і студент, залежно від ролі, яку він виконує за сценарієм навчального
процесу. Підготовка і проведення вебінару це рутинний процес від
якості виконання якого залежить його проведення. Інтерактивні системи в онлайн-освіту сумісні з багатьма організаційними формами і
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методами навчання і знаходять широке застосування в освітній діяльності ВНЗ.
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ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕДАГОГІЧНОГО
ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Розвиток цифрового середовища та глобальної мережі охоплює
практично всі сфери життя. Особливого значення у системі післядипломної освіти набуває питання володіння педагогічним персоналом закладів післядипломної педагогічної освіти цифровими компетенціями
для забезпечення навчального процесу відповідними навчально-методичними засобами та навчальними програмами, щоб викладач і система підвищення кваліфікації вчителів відповідали сучасним
глобальним і національним викликам, розвивали та формували сучасні
цифрові компетенції педагогів [1].
Європейською спільнотою здійснено значну роботу щодо створення потенціалу для цифрової трансформації освіти та навчання, зокрема для зміни вимог до навичок та компетентностей для громадян.
Робота була зосереджена на розробці рамок цифрової компетентності
для громадян (DigComp), для педагогів (DigCompEdu), для освітніх організацій (DigCompOrg) та для споживачів (DigCompConsumers). У
2016 р. була опублікована система підходів до відкритих вищих навчальних закладів (OpenEdu), а також рамка підприємницької компетентності (EntreComp). Додаткові дослідження європейською спільнотою
були проведені в галузі обчислювального мислення (CompuThink) та
навчання аналітики і масове відкриття онлайн-курсів (MOOCs)
(MOOCNowledge, MOOCs4inclusion). Важливий аспект – приєднання
рамки до системи Europass, що дає змогу тим, хто працевлаштовується
та навчається, оцінювати власну цифрову компетентність і наводити
результати цієї оцінки. Зокрема, особа повинна вміти аналізувати, порівнювати та критично оцінювати достовірність і надійність джерел
даних, інформації та цифровий контент; аналізувати, тлумачити та
критично оцінювати дані, інформацію та цифровий контент. [9]
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Для педагога нового покоління володіння цифровою компетентністю стає однією з найважливіших умов професійної діяльності. У поняття «цифрова компетентність» ми вкладаємо впевнене використання
педагогічним персоналом комп’ютера, мобільного телефону, планшетного комп’ютера, інтерактивної дошки. Ця компетентність заснована
на логічному мисленні, високому рівні володіння управлінням інформацією і високорозвиненій майстерності володіння цифровою технікою. До цієї компетентність ми пропонуємо включити наступні
знання: розуміння потенціалу цифрових технологій для інноваційної
діяльності; базове розуміння надійності і достовірності отримуваної
інформації, вміння користуватися програмами для проектування навчального заняття. [5].
Нам імпонує визначення терміну «цифрова компетентність», який
сформульовано В. Биковим: «цифрова компетентність (ЦКом) учителя
– знання, вміння та навички в галузі ІКТ та здатність їх застосування в
професійній діяльності» [1; 2]. Всі попередні визначення можна узагальнити формулюванням, опублікованим Службою науки та знань Європейської Комісії Наукового центру ЄС, де цифрову компетентність
убачають у свідомому та критичному використанні технологій цифрового суспільства в роботі, вільному часі та спілкуванні [10].
Педагогічному персоналу закладів післядипломної педагогічної
освіти необхідно впевнено володіти уміннями планувати, організовувати і спрямовувати навчальний процес відповідно до потреб слухачів,
демонструючи різноманітність застосування інформаційних технологій, визначати ступінь ефективного використання новітніх інформаційних технологій у практичній діяльності. Компетенція у сфері
цифрових технологій педагогічного персоналу закладів післядипломної педагогічної освіти повинна сприйматися не лише як знання, що
мають відношення до технічних навичок, а як знання, зосереджені на
когнітивних, соціальних та емоційних аспектах роботи і життя у цифровому середовищі.
Принципи розвитку цифрової компетентності педагогічного персоналу закладів післядипломної педагогічної освіти полягають у системності, безперервності, діяльності, саморозвитку.
Принцип системності – розвиток усіх складових цифрової компетентності має носити цілісний характер, необхідно одночасно приділяти
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увагу кожному зокрема компонентам цифрової компетентності педагога. При цьому даний процес повинен носити міждисциплінарний характер.
Принцип безперервності – постійне вдосконалення цифрової компетентності, сформована навіть на найвищому рівні цифрова компетентність вимагає безперервного вдосконалення.
Діяльнісний принцип – розвиток та прояв цифрової компетентності
відбувається безпосередньо у досвіді власної перетворювальної діяльності педагога.
Принцип саморозвитку – процес розвитку цифрової компетентності
педагога потребує створення умов, що сприяють підтриманню прагнення до осмислення особистісної значущості набуття зазначеної компетентності, потреби в реалізації свого потенціалу, прагненню в
безперервному професійному саморозвитку.
Тільки неперервне підвищення рівня цифрової компетентності педагогічного персоналу закладів післядипломної педагогічної освіти
дозволить їм оперативно та адекватно реагувати на всі змінні прогресивні умови їхньої професійної діяльності. [3]
Володіючи цифровими компетенціями, педагогічний персонал закладів післядипломної педагогічної освіти спроможний розвивати у
слухача-педагога високу творчу активність, уміння креативно мислити
та генерувати інноваційні ідеї.
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ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ УЧНІВ
Підготовка людини до життя у сучасному світі передбачає формування цифрової компетентності, тобто, впевнене та критичне використання цифрових технології у професійній діяльності, повсякденному
житті та спілкуванні [2]. Для реалізації цієї задачі у першу чергу треба,
щоб педагоги вільно володіли інформаційними технологіями та залучали їх у навчальному процесі.
Метою даної роботи є представлення досвіду формування цифрових
компетентностей у студентів педагогічних спеціальностей для організації дистанційного навчання учнів.
З 2018-2019 навчального року для студентів педагогічних спеціальностей Центральноукраїнського державного педагогічного університету була запроваджена навчальна практика у формі тренінгу «Засоби
дистанційної освіти». Під час формування змісту цієї практики був
проведений аналіз різних засобів, що використовують у школах для
дистанційного навчання, наприклад, під час карантину. Перевагу надали тим ресурсам, що є безкоштовні, створені спеціально для навчання та мали простий інтерфейс. Завдання для практики створені у
вигляді електронного навчального курсу [1] на базі вікі-сайту ВікіЦДПУ (https://wiki.cuspu.edu.ua), який побудований у форматі дистанційного за таким тематичним планом [1]:
Розділ 1. Дистанційне навчання. Законодавча база.
1.1. Поняття дистанційного та змішаного навчання.
1.2. Нормативні документи щодо впровадження дистанційного навчання у заклади освіти.
1.3. Особливості дистанційного навчання студентів. LMS
MOODLE.
Розділ 2. Дистанційний (електронний) урок
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2.1. Особливості дистанційного вивчення шкільних предметів. Дистанційний або електронний урок.
2.2. Вікі-сайт як платформа для дистанційного навчання.
2.3. Система управління навчанням Google Клас. Ролі користувачів
«Студент» і «Викладач». Формат навчального курсу. Доступ до файлів
та управління ними. Утворення та налаштування подій у «Календарі».
Організація форуму для обговорення через інструмент «Запитання».
Наповнення курсу теоретичними матеріалами (презентації, текстові
файли у форматі та відео) засобами інструменту «Матеріал». Наповнення курсу завданнями та практичними вправами через інструмент
«Завдання». Створення тестів засобами Google Форми. Інструмент
«Журнал оцінок».
2.4. Педагогічні програмні засоби для підтримки вивчення навчального предмету. Електронні бібліотеки із текстовими документами, навчальними посібниками тощо. Колекції навчальних презентацій та
відео.
2.5. Ментальні карти. MindMeister.
2.6. Публікації. Canva.
2.7. Організація співпраці та спілкування між учнями засобами
Google Клас. Whiteboard як платформа для співпраці (Google Jamboard)
та блог вчителя як засіб спілкування з учнями та їх батьками (Blogger).
Для успішного проходження навчальної практики студент повинен
виконати такі практичні завдання:
1. Підібрати тему зі шкільної програми 10-11 класів (за власною
спеціальністю).
2. Підготувати або дібрати електронні версії навчальних матеріалів для вивчення обраної теми: теоретичні матеріали (текстові документи PDF, презентації, аудіо- та відеофайли), практичні завдання,
вправи, тренажери, тестові завдання до тестів, медіа-ресурси, перелік
посилань до зовнішніх веб-ресурсів тощо.
3. Підготувати звіт про проходження навчальної практики за вікішаблоном на Вікі-ЦДПУ [3].
4. Створити курс для учнів у Google Клас, у якому розмістити усі
навчальні матеріали до теми (уроку).
5. Створити блог у Blogger, у якому розмістити посилання на документи та матеріали до електронного уроку.
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6. Підготувати макет для майбутньої стінгазети або постеру із результатами вивчення теми у Google Jamboard.
7. Розробити 3 тести для перевірки знань із теми уроку в Google
Форма.
8. Дібрати спеціалізовані програмні засоби для підтримки вивчення навчального предмета, створити дидактичні та методичні матеріали до уроку.
Для ознайомлення учнів із темою уроку підготувати публікацію (інфографіка) засобами Canva (http://canva.com).
1. Створити ментальну карту із візуалізацією зв’язків між різними
об’єктами та фактами до теми електронного уроку (MindMeister).
У процесі проходження практики студент вивчає різні засоби для
дистанційного навчання, проводить дослідження сучасних освітніх технологій та добирає відповідні для вивчення предмету і теми шкільної
програми.
Як показав цьогорічний досвід роботи шкіл у режимі карантину така
навчальна практика, що формує у майбутніх учителів уміння організовувати навчання учнів дистанційно просто необхідна. Під час виконання завдань студенти набувають умінь створювати дистанційні
курси у Google Класс, наповнювати їх тестами, завданнями, обговореннями, добирати різні навчальні матеріали у різноманітних колекціях (відео, презентації, посібники тощо) і добавляти їх у власний курс,
організовувати колективну роботу через Google Jamboard та ментальні
карти.
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ТА
АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Проблема дистанційного навчання в Україні давно обговорюється,
як на рівні навчальних закладів так і на державному рівні. Дистанційні
курси поступово впроваджувались в навчальний процес, та використовувались як інструмент організації самостійної роботи студентів. Зараз, із запровадженням загальнонаціонального карантину, усі
навчальні заклади мусили перейти на освіту в режимі онлайн, тому в
України немає іншого шляху, як налагоджувати цей, на перший погляд, нелегкий процес.
В сучасному суспільстві інтеграція цифрових технологій в освітній
процес закладів освіти всіх типів стає необхідністю для ефективності
та якості навчання, і перевагою використання інформаційних
комп’ютерних технологій в навчанні є неприхований інтерес студентів
до застосування нових технологій та цифрових інструментів, що стає
додатковою мотивацією та заохоченням до навчання. З появою сучасних педагогічних технологій в освіті проведені дослідження щодо вивчення ролі цифрових технологій в освітньому процесі та їх впливу на
поліпшення освітнього середовища. Дослідження науковців свідчать,
що цифрові технології впливають на вдосконалення методів навчання
та оцінювання, використання яких позитивно впливає на знання та навички студентів [1].
Тому, велика увага останнім часом приділяється технології «навчання у співробітництві» з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Даний термін англійською звучить Computer Supported
Collaborative Learning (CSCL) і трактується як технологія, яка поєднує
найкращі здобутки традиційної освітньої системи та ІКТ [2]
Існує велика кількість інструментів для забезпечення взаємодії учасників навчального процесу. Здійснивши дослідження та аналіз даних
ресурсів, виділимо основні групи та інструменти, які можуть бути ви364
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користані на різних етапах організації заняття. При організації дистанційного навчання важливо забезпечити такі сторони самого процесу:
комунікація з групою (Flowdock, Slack, GoToMeeting, WebEx,
Appear.in, Yammer, Skype, Hipchat), керування проектом та завданнями
(Asana, Jira, Trello); спільна робота (Google Docs, Office Online, Quip,
Concept Inbox), інструменти спільної візуалізації (Padlet,
RealtimeBoard, Mural, MindMaps), інтерактивні вправи (LearningApps,
Playbuzz). З різними можливостями отримання зворотного зв’язку можна ознайомитись на платформах дистанційного навчання. Однією з
популярних є платформа moodle – безкоштовна відкрита система управління дистанційним навчанням. Дозволяє використовувати широкий набір інструментів для освітньої взаємодії вчителя, учнів та
адміністрації закладу освіти. Для тестування знань учнів можна користуватися такими застосунками:
Kahoot — сервіс, що дозволяє створювати онлайн-вікторини, тести
та опитування. Створені в Kahoot завдання можуть включати фотографії, відеофрагменти. Темп виконання вікторин, тестів регулюється
шляхом введення часової межі для кожного питання. За бажанням вчитель може ввести бали за відповіді на поставлені запитання: за правильні відповіді і за швидкість. Табло відображається на моніторі
комп’ютера вчителя. Для участі в тестуванні учні просто мають відкрити сервіс і ввести PIN-код, який надсилає вчитель зі свого
комп’ютера.
За допомогою Mentimeter можна створювати інтерактивні презентації. Зручність Mentimeter полягає в тому, що промовець може чергувати слайди для показу і слайди для взаємодії, проводячи опитування,
збираючи думки, організовуючи голосування. Padlet – це універсальна
онлайн-дошка з інтуїтивним інтерфейсом, яку можна використовувати
для проектної роботи, індивідуальних завдань або як інструмент збору
інформації
від
всіх
учасників
процесу
в
одному
місці.
Learningapps – це застосунок для інтерактивних завдань (вікторин,
кросвордів) різних рівнів складності тут можна працювати самостійно,
створюючи завдання, а можна виконувати завдання, підготовлені вчителем. Результати відображаються в акаунті вчителя. Він може давати
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посилання і просити виконувати завдання в парах/групах. У безкоштовну версію входять три інтерактивні дошки і необмежена кількість учасників.
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НАЦІОНАЛЬНА РАМКА ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ОСВІТЯН
Процес цифровізації є важливою складовою економічного, освітнього й культурного розвитку країни й одночасно стає основою сталого розвитку різних сфер діяльності суспільства, підвищення
конкурентоспроможності та рівня життя громадян. В Україні проведено суттєву роботу з визначення вимог до вчителя з урахуванням тенденцій цифровізації, зокрема розроблено Концепцію реалізації
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти
«Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням КМУ від 14.12.2016 № 988 [1]. Серед базових компетентностей, якими повинен володіти вчитель початкової школи для успішного
виконання стратегічної мети й завдань реформування початкової
освіти, визначено інформаційно-цифрову компетентність - здатність
орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та
оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.
Формування конкретних компетентностей відбувається на різних
рівнях освіти, проте цифрові компетентності формуються протягом
усього життя. Отже, цифровізація освіти безпосередньо залежить від
рівня володіння цифровими технологіями педагога з метою їх продуктивного застосування в освітній діяльності. Це актуалізує необхідність
формування вміння орієнтуватися в потоці цифрової інформації у педагогів, працювати з нею, обробляти і вбудовувати в нову технологію.
Саме тому, розроблення та затвердження рамки цифрових компетентностей для викладачів стало одним із завдань міжнародного проекту
Еразмус+ dComFra «Digital competence Framework for Ukrainian
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Teachers and Other Citizens» (Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян» (№598236-EPP1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP). Для розроблення рамкової структури було проаналізовано європейські підходи до визначення цифрової компетентності громадян, зокрема вчителів та викладачів, а саме:
1. DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens
(2017). Європейська система цифрової компетентності громадян, відома також як DigComp, є інструментом підвищення рівня компетентності громадян у галузі цифрових технологій. Система DigComp була
вперше оприлюднена у 2013 році й стала орієнтиром для багатьох ініціатив із цифрової компетентності як на загальноєвропейському рівні,
та і на рівні держав-членів ЄС [3].
2. Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu
(2017). Рамка цифрової компетентності вчителя орієнтована на вчителів та викладачів усіх рівнів освіти від дитячого садка до вищої та післядипломної освіти, загальної та професійної, навчання осіб з
особливими потребами та у неформальних навчальних контекстах[4].
3. The ICT Competency Framework for Teachers (ICT CFT) Version 3.
У 2005 році ЮНЕСКО підготовлено проект з розробки структури ІКкомпетентності учителів. В результаті цієї роботи в 2008 році були видані «Стандарти інформаційно-комунікаційної компетентності учителів», оновлено у 2011 та 2018 роках. Містить повний набір
компетенцій, які викладачам необхідно інтегрувати у свої професійні
ІКТ з метою полегшення досягнення студентами навчальних цілей [5].
Проведено аналіз матеріалів досліджень проекту Erasmus+ MOPED,
дотичного до досліджуваної тематики, одним із завдань якого було розглянути тенденції розуміння викладачами та студентами закладів вищої освіти та вчителями закладів середньої освіти основних сучасних
освітніх трендів, використання інноваційних педагогічних технологій
та цифрових інструментів в освітньому процесі [2].
Результати свідчать про запит педагогів та студентів на розвиток
компетентностей, пов’язаних з професійним розвитком та освітою
впродовж життя, використанням цифрових ресурсів та інструментів у
професійній діяльності, роллю викладача в інформаційному суспільстві та формування цифрових компетентностей студентів.
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Враховуючи трансформаційні процеси в українській освіті та провідну роль педагога у впровадженні інновацій в навчанні, робоча група
проекту dComFra в КНУКіМ пропонує впроваджувати єдину рамку
для всіх рівнів освіти. Незалежно від виду і рівня освіти діяльність педагога можна структурувати за такими напрямами:
1. Педагогічна діяльність, спрямована на навчання, виховання та розвиток особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або професійних компетентностей
2. Безпосередньо освітня діяльність, пов’язана з організацією процесу здобуття освіти
3. Професійний розвиток, освіта впродовж життя та взаємодія.
Таблиця 1.
Дескриптори та назви компетентностей
Цифрові ресурси

Професійний розвиток і взаємодія

Пошук та вибір
цифрових ресурсів
Створення та модифікація цифрових ресурсів
Управління, захист, розповсюдження
цифрових ресурсів

Підвищення кваліфікації та навчання
впродовж життя
Дослідницька діяльність

Викладання

Рефлексія та вдосконалення педагогічних практик
Організаційна комунікація

Саморегуляція
навчання

Професійна
праця

Стратегії оцінювання та аналіз
результатів
Зворотній зв’язок
та планування
Диференціація та
персоналізація
навчання
Доступність та інклюзія

спів-

Освітня діяльність

Управління

Навчання у співпраці

Сприяння цифровим компетентностям учнів
(студентів)
Інформаційна та
медіаграмотність
Цифрова комунікація та співпраця
Створення цифрового контенту
Відповідальне
користування та
безпека
Цифрове
розв’язування
проблем

Враховуючи вищесказане, для рамки цифрової компетентності для
вчителів запропоновано такі сфери (компоненти): цифрові ресурси
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(пошук, створення та поширення цифрових ресурсів); професійний розвиток і взаємодія (використання цифрових технологій для спілкування, співпраці та професійного розвитку); освітня діяльність
(використання цифрових технологій у викладанні, навчанні, оцінюванні та для вдосконалення інклюзії, персоналізації, активного залучення учнів); сприяння формування цифрової компетентності
студентів (забезпечення можливостей креативного та відповідального
використання цифрових технологій для роботи з інформацією, комунікації, створення контенту, безпеки та розв’язування проблем). Компетентності, що стосуються кожної сфери з назвою та дескрипторами
наведено в таблиці 1.
Важливо підкреслити, що рамка цифрових компетентностей має
описовий, а не наказовий характер й цю систему слід використовувати
як еталонну основу. Це інструмент підвищення рівня компетентності
громадян у галузі цифрових технологій та може застосовуватися для
різних цілей. У звіті «DigComp 2.0: Система цифрової компетентності
громадян» Об’єднаного дослідницького центру внутрішнього наукового відомства Європейської Комісії подано класифікацію можливих
напрямів використання цієї системи у контексті освіти, підготовки кадрів і зайнятості, а саме: формування та підтримка політики; планування навчання у сфері освіти, підготовки кадрів і зайнятості; оцінка і
атестація [6].
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