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ПОШУК І ВИКОРИСТАННЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ УКРАЇНИ У
ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Виконання запитів генеалогічного характеру архівами України є одна із
важливих форм використання документів архівного фонду. Статистичні
відомості, що представлені громадськості архівами України за останні три
роки, щодо кількості запитів, які стосуються пошуку інформації про своїх
предків, встановлення родоводу свідчать про інтерес до цієї теми, а саме
2016 р. – 3144, 2017 р. – 3 293, 2018 р. – 2 871 генеалогічний запит [2]. Архіви
України надають інформацію для всіх громадян втому числі і іноземних, та
осіб без громадянства. Упродовж останніх років до архівних установ
надходить більше генеалогічних запитів від громадян України та іноземних
громадян, що мають на меті пошук інформації про своїх предків,
встановлення родоводу. Архіви надають інформацію генеалогічного
характеру для всіх іноземних громадян та осіб без громадянства як на
території України, так і за її межами згідно Закону України «Про
Національний архівний фонд та архівні установи» [1].
Застосування електронних інформаційних технологій у переважній
більшості сфер життєдіяльності людства набуває дедалі більшого розвитку.
Для спрощення пошуку та використання архівних документів доречно
використовувати досвід зарубіжних країн, у створенні централізованого
державного зберігання інформації, представленої в електронному вигляді,
таких як: США, Велико Британія та ін. Слід також згадати про Генеалогічне
товариство Юта, яке має на меті сприяти збереженню генеалогічних
документів в усьому світі та заохочувати людей до вивчення свого
походження. Зі своєї штаб-квартири, яка знаходиться в м. Солт-Лейк-Сіті,
штат Юта, США товариство поширює свою діяльність на всю земну кулю,
воно є членом Міжнародної Ради Архівів [3].
Обсяг інформації, що перебуває в електронному вигляді і має історичне,
наукове, культурне, соціальне, економічне значення, постійно зростає. Тому
для прийняття найважливіших рішень на всіх рівнях управління та
досліджень мають надзвичайно велику роль архіви електронних документів,
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які являють собою надійне джерело інформації. Нині у багатьох країнах
існують установи для централізованого державного зберігання інформації,
представленої в елктронному вигляді. До таких установ відносяться:
Національний архів цифрових баз даних Великої Британії, Центр зберігання
електронних документів Національної адміністрації з архівів та діловодства
США, тощо. Поштовхом для створенню в Україні електронного архіву в 2007
році стало входження України до єдиного інформаційного простору та
інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій призвели до
стрімкого накопичення документів та інформаційних ресурсів з цифровими
носіями. Перед архівістами постала проблема зберігання такого виду
інформації та створення електронних архівів [2].
Отже, для швидкого пошуку і використання архівних документів у
генеалогічних дослідженнях в архівах України необхідно використовувати
нові технології. Сьогодні існує безліч можливостей доступу до архівної
інформації генеалогічного характеру, на відміну від попереднього періоду
тому що створений електронний архів. Традиційний архів України надає
доступ до архівних документів всім громадянам, але на сьогоднішній день
працює електронний архів, який надає доступ користувачам та державним
архівам доступ до архівних документів в електронному вигляді.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи.
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3814-12
2. Офіційний веб-портал Державної архівної служби України. URL:
https://www.archives.gov.ua
3. Ріос Р. Генеалогічне товариство Юта. Студії з архівної справи та
документознавства. Київ, 2000. Т. 6. С. 32.
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ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ З ТАЙММЕНЕДЖМЕНТУ
Специфікація вимог до програмного забезпечення – це повний опис
поведінки системи що розробляється. Вона включає множину прецедентів
які описують всі взаємодії, які користувачі мають з програмним
забезпеченням, а також функціональними вимогами.
Прецеденти – це технологія документування потенційних вимог до
програмної системи. Кожен прецедент надає один чи більше сценаріїв які
виражають те, як система взаємодіє з користувачем чи іншою системою щоб
досягти конкретної цілі. Прецеденти також відомі як функціональні вимоги,
які формуються відповідно до технічних платформ, операційних систем,
апаратного забезпечення системи.
Як правило, такі вимоги включають в себе функціональні вимоги до
зовнішніх інтерфейсів, форм, апаратного забезпечення, протоколів, баз
даних, захисту тощо.
Сформулюємо ряд вимог яким має відповідати програмне забезпечення
для організації часу:
 створення інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу;
 коректне відображення на різних пристроях з різнии роздільними
здатностями;
 точність розрахунку ти виведення інформації за певними фільтрами;
 швидкість відкугу не перевищує 0.5 сек;
 захист від некоректного введення інформації;
 можливість скидання даних;
 відповідання критеріям теорії MVP;
 відповідання критеріям принципу «Чим гірше, тим краще».
Corona – комплект розробки програмного забезпечення від корпорації
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Corona Labs Inc., що дозволяє програмістам створювати 2D мобільні додатки
для iOS, Android та Kindle, настільні додатки для Windows і OS X, а також
додатки для Apple TV та Android TV.
Corona використовує мову Lua для реалізації логіки додатків. Програмне
забезпечення має два режими роботи: Corona Simulator і Corona Native. За
допомогою програми Corona Simulator додаток будується безпосередньо в
ній.
Corona Native дозволяє інтегрувати код Lua з проектом Xcode або Android
Studio для включення нативних можливостей [2].
Фреймворк Corona SDK був обраний у зв’зку з наступними
особливостями:
 можливість використання одного програмного коду для компілювання
додатку одразу на iOS та Android, що дозовляє збільшити потенційну
 кількість тестувальників та кількість зворотнього зв’язку;
 швидкість та простота освоєння мови програмування Lua;
 присутність всіх необхідних API та простота їх використання;
 компонент Corona Simulator миттєво реагує на зміни в коді та дозволяє
переглядати як додаток буде виглядати на різних пристроях, що помітно
прискорює розробку;
 фреймворк має низькі системні вимоги та загальну високу швидкість
роботи.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Типи мобільних додатків URL: https://smile-ukraine.com/ua/mobileapps/mobile-apps-types
2. Офіційна сторінка Corona SDK URL: https://ru.coronalabs.com/product/
Загол. з екрану.
3. Minimum viable product. URL: http://www.syncdev.com/minimum-viableproduct/ Загол. з екрану.
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РОЗРОБКА КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ
АГЕНСТВА НЕРУХОМОСТІ
The relevance of used method can reduce time spent both for clients and to
collect and analyze information from the administration. This system allows clients
to familiarize themselves with the catalog of real estate for sale or for rent, add
information about their own real estate to the catalog, fill out an application for
search of real estate for purchase or rent, or rent a property on their own. The main
task of the system is to find the best options for buying or selling property of a
single client, based on the available data on the requests of other clients.
Одним з великих і активно напрямків сучасного бізнесу, що розвиваються
є ріелторська діяльність. Даний напрямок характеризується залученням
великих капіталовкладень і високої організаційної та інформаційної
складністю операцій.
Найбільш розповсюдженою організаційною формою економічного
суб'єкта, що реалізує ріелторські послуги, є агентство [1]. Для ефективної
роботи агентства його співробітникам необхідно обробляти великий потік
інформації про клієнтів, угоди та нерухомості, аналізувати великий обсяг
оперативної і статистичної інформації для прийняття управлінських рішень.
В умовах сучасного бізнесу при здійсненні діяльності, яка характеризується
подібною складністю обробки інформації, неможливо досягти конкурентних
переваг без ефективного використання інформаційних систем, призначених
для автоматизації операцій обробки даних і підтримки прийняття рішень [2].
Ріст і розвиток агентства нерухомості обумовлюють збільшення
інформаційного навантаження на його працівників. Це викликано тим, що
обов'язковим в процесі діяльності агентства є зберігання досьє кожного
клієнта, зберігання докладного опису кожного об'єкта нерухомості,
оперативне задоволення потреб клієнтів, а також аналіз і формування
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звітності для адміністрації підприємства.
Висока популярність ріелторської діяльності стала причиною наявності в
даний час на ринку великої кількості систем, що реалізують
функціональність інформаційної підтримки даного виду бізнесу.
Висока популярність ріелторської діяльності стала причиною наявності в
даний час на ринку великої кількості систем, що реалізують
функціональність інформаційної підтримки даного виду бізнесу. На даний
час не знайдено системи, яка б реалізувала одразу три типу послуг:
продаж/покупка, довгострокова та короткострокова оренда. Зазвичай
системи з короткостроковою оренду реалізуються окремо. Це є не доцільним
з точки зору розгрупування однорідної інформації для клієнта, що шукає
нерухомість, а для власника нерухомості в залежності від життєвих ситуації,
нерухомість може бути в довгостроковій та короткостроковій оренді одразу,
що суттєво знизить простої й відповідно підвищить прибуток. Основні
системи, що користуються популярністю в Україні для операцій з
короткостроковою орендою: Booking та Airbnb. Найрозповсюдженішими
системами для операцій з довгостроковою орендою та купівлею/продажем:
Blagovisit, DomRia та Denua.
Основними недоліками представлених систем є:
- інтегрованість систем до складу великих корпоративних програмних
комплексів, що пов'язано в матеріальними і тимчасовими витратами;
- висока вартість окремих систем, пов'язана з нетривалим періодом
позиціонування на ринку і актуальністю проблематики;
- відсутність компонентів підтримки прийняття рішень.
Перераховані особливості готових продуктів забезпечують затребуваність
і актуальність розробки нової системи автоматизації та інформаційної
підтримки діяльності агентства нерухомості.
Запропоноване в даній роботі рішення засноване на наданні релевантної
інформації клієнту в максимально короткий час та з мінімальною кількістю
дій від користувача. Для досягнення цього було розширено одноразовий
процес реєстрації. А саме додано обов’язкові поля з введенням даних про вік,
вживання алкоголю чи тютюнових виробів, наявність дітей малого віку,
наявність домашніх тварин, тощо. В операціях з орендуванням нерухомістю
подібна інформація, що формалізує уподобання орендодавця, дозволить для
користувача, що планує орендувати нерухомість передчасно приховати ті
пропозиції, що заздалегідь не влаштують орендодавця та навпаки.
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В таких операціях як покупка нерухомості або її довгострокова оренда
важливо максимально широко розглянути всі можливі варіанти, зважаючи на
важливість та фінансову складову питання. Система надає можливість для
зареєстрованого користувача створити шаблони фільтрації та відкладені
запити. Відкладені запити дозволяють стежити за змінами цін на обрану
нерухомість, та сповіщати про них користувачів. Шаблони фільтрації
дозволяють налаштувати пошук за декількома критеріями, з урахуванням
важливості кожного з них [1]. Створення шаблону займає трохи більше часу,
ніж звичайна фільтрація, але такий шаблон можна зберігати, та при
повторному перегляді одразу переглядати пропозиції. Шаблонів може бути
декілька, що дозволяє максимально широко розглянути пропозиції за
обраними напрямами.
Результатом роботи є Web-додаток, що написано мовою PHP з
використанням системи управлінням базами даних MySQL. Реалізацію
обрано у вигляді веб-додатку з трирівневою архітектурою MVC. Додаток не
містить зайвої інформації, при цьому має такий спосіб представлення даних,
котрий дозволяє користувачам з легкістю знайти те, що їх цікавить.
Впровадження такої програмної системи значно заощадить час на пошук
оптимальних варіантів покупки/продажу або оренди власності окремо
взятого клієнта, на підставі наявних даних про заявки інших клієнтів,
забезпечить зберігання великих обсягів даних, допоможе запобігти втрати
даних.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Кучеренко В. Р., Заєць М. А., Захарченко О. В., Сментина Н. В.,
Улибіна В. О. Оцінка та управління нерухомістю: навчальний посібник.
Одеса, 2013. 272 с.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ОНЛАЙН СЕРВІСІВ
У сучасному світі великі і малі підприємства по всьому світу,
використовують соціальні мережі, вони сприяють розвитку імені бренду і
залучають клієнтів до потрібних сервісів по типу різних веб-сайтів. З тих пір,
як найуспішніша мережа - Facebook дебютувала в Інтернеті в 2004 році,
кілька компаній реалізували нові можливості для просування бізнесу. З тих
пір все більше і більше глобальних соціальних мереж, які допомагають
розширити інноваційний маркетинговий підхід. В даний час цей підхід
називається соціальним медіа маркетингом або SMM. Численні ресурси
щодо SMM доступні для їх дослідження та застосування в бізнесі.
На даний момент проблема для компаній полягає в тому, що ресурси
можуть заплутатись і це призведе до витрати часу на збір знань для власної
маркетингової стратегії. На даний момент це питання можна буде вирішити
за допомогою створення автоматизованого веб-сайту, на якому будь-який
користувач зможе замовити ті чи інші послуги по встановленню
автоматизованих систем соціального медіа маркетингу в їх бізнес. Система
автоматизованого продажу - це програмне рішення, яке використовується
для одночасного відстеження активності продажу товарів та ведення записів
про поточний розвиток. Постачальники послуг та торгові посередники
можуть отримати вигоду з функцій, де ведеться не тільки просування вебсайту в мережі інтернет, а й про необхідні деталі про клієнта, придбану
продукцію, ціну та дату, а також оновлення асортименту. Використання
комп'ютеризованих систем продажів та інвентаризації дозволяє значно
підвищити точність в управлінні продуктом. Вони сприяють легкості
взаємодії між працівниками та покупцями, оскільки операції обробляються,
а елементи переходять від бізнесу до споживача. комп'ютеризований продаж
допоможе краще зрозуміти, які продукти є найбільш популярними.
Цифрові маркетингові методи, такі як пошукова оптимізація (SEO),
пошуковий маркетинг (SEM), контент-маркетинг, маркетинг впливу,
автоматизація контенту, маркетингова кампанія, маркетинг електронної
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комерції, соціальні медіа, оптимізація соціальних мереж, прямий маркетинг
через електронну пошту, дисплейна реклама, електронні книги, оптичні
диски та ігри стають більш поширеними в наш час і з більшим розвитком
технологій. Фактично, цифровий маркетинг тепер поширюється на на
Інтернет-канали, які надають цифрові медіа, такі як мобільні телефони (SMS
і MMS), зворотний виклик і утримувані мобільні мелодії. По суті, це
розширення допомагає диференціювати цифровий маркетинг від інтернетмаркетингу, ще один термін для всіх маркетингових методів, згаданих вище,
які виникають в Інтернеті.
Маркетинг в соціальних мережах - це повноцінний маркетинг, а не тільки
просування через різні соціальні платформи. Social Management є частиною
маркетингової і комунікаційної стратегії.
Це комплекс заходів щодо використання соціальних медіа в якості каналів
для просування компаній або бренду і рішення інших бізнес-завдань.
Marketing в абревіатурі недостатньо точне слово, так як під ним мається на
увазі просування, яке входить в комплекс маркетингу. Тобто, більш точну
назву - просування в соціальних мережах від англ. Social media promotion
(SMP). По-простому - це комунікація з майбутнім споживачем через
соціальні мережі.
Основна увага приділяється створенню повідомлення (текстового або
візуального), яке люди будуть поширювати через соціальні мережі
самостійно, вже без участі організатора. Вважається, що повідомлення, що
передаються по соціальним мережам, викликають більше довіри у
потенційних споживачів товару або послуги. Це пов'язується з
рекомендаційної схемою поширення в соціальних медіа за рахунок
соціальних зв'язків, що лежать в основі взаємодії.
Просування в соціальних мережах дозволяє точково впливати на цільову
аудиторію, вибирати майданчики, де ця аудиторія більшою мірою
представлена, і найбільш підходящі способи комунікації з нею, при цьому в
найменшій мірі зачіпаючи незацікавлених в цій рекламі людей.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ОБРОБКИ
ТРАНЗАКЦІЙ
Шахрайство з банківськими картами призводить до фінансових втрат і
зниження довіри з боку клієнтів до даного банківського продукту, тому
важливо усвідомити актуальність заходів протидії і розробити комплексний
підхід до вирішення проблеми для зменшення ризиків. Раннє виявлення
шахрайства та прийняття адекватних і ефективних заходів є необхідними
умовами забезпечення безпеки платіжної системи і повинні проводитися в
рамках заходів з управління операційним ризиком в банку.
Інтелектуальна платформа Authentic [1] створена для обробки транзакцій
для сучасного швидко мінливого платіжного бізнесу. Authentic пропонує
гнучкість, необхідну для задоволення сьогоднішніх потреб і майбутніх
нововведень. Authentic сертифікована як PA-DSS [2] і має продуктивність 10
000 транзакцій в секунду. Вона призначена для того, щоб тримати під
контролем платіжне середовище і забезпечувати функціонально багату,
безпечну відмовостійкість і масштабовану продуктивність. Authentic
забезпечує відповідність поточним та майбутнім стандартам EMV [3], а
також безконтактним і мобільним типам платежів. Authentic може бути
розгорнута в хмарних середовищах, а також в традиційному середовищі
центру обробки даних.
Метою дослідження є організація безперервного процесу спостерігання та
реєстрації параметрів банківської системи у порівнянні з заданими
критеріями шляхом розробки відповідного програмного забезпечення для
моніторингу системи. Для цього розроблено моніторингову програму для
системи Authentic, яка взаємодіє з Oracle Database та AuthenticDB.
Головними аспектами в моніторингу цієї системи є:
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 показник кількості транзакцій, код відповіді котрих не є успішним
 за годину(<3% неуспішних);
 чи всі процеси цієї системи запущені і працюють в штатному режимі;
 чи зі всіма банками та Visa/MasterCard є зв’язок.

Рис. 1. Головне вікно моніторингу
На рис. 1 наведено скрішот головного вікна моніторингу. Відображені усі
процеси які зараз працюють. Зелений колір показує що транзакція пройшла
успішно, червоний – транзакція завершилась неуспішно, жовтий – по цьому
хосту не було транзакцій більше 5 хвилин, фіолетовий – по цьому хосту не
було транзакцій більше 15 хвилин.
Головною перевагою створеної програми є її повне підлаштування під
систему Authentic та деталізована інформація по таких критеріях:
1. Кількість неуспішних транзакцій за хвилину та годину
2. IP-адреси підключення будь-якого з вибраних процесів
3. Список транзакцій за останню годину
4. Список помилок, що були у цьому процесі
Реалізовано запис рекордів за секунду, хвилину, годину та кількість
транзакцій за весь минулий день у окрему таблицю в БД (рис.2).
Створене програмне забезпечення є повністю підлаштованим під цю
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систему та дає змогу безперервно моніторити та реєструвати основні
параметри інтелектуальної системи для обробки транзакцій Authentic.

Рис. 2. Вікно статистики
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ
Інформаційна технологія (ІТ) – система методів і способів збору, передачі,
накопичення, обробки, зберігання, подання і використання інформації.
Інформаційні технології реалізуються в автоматизованому і традиційному
(паперовому) видах. Обсяг автоматизації та тип і характер використання
технічних засобів залежить від характеру конкретної технології [1].
До основних переваг використання інформаційних технологій в
управлінні підприємством можна віднести: підвищується керованість;
знижується вплив людського фактора; скорочується паперова робота;
підвищується оперативність і достовірність інформації, важливої для
прийняття ключових рішень; знижуються витрати.
В даний час в практиці управління фірмами найбільш часто
використовуються наступні інформаційно-керуючі системи:
1. Системи планування ресурсів підприємства ERP (Enterprise Resource
Planning).
2. Системи керування взаємовідносинами з клієнтами CRM (Customer
Relationship Management).
3. Системи інформаційної підтримки аналітичної діяльності BI {Business
Intelligence). Ці системи є сховищем аналітичних даних. Вони являють собою
сховище даних з набором інструментів для отримання даних з ERP та інших
систем і методи подальшого аналізу зібраних даних.
Поряд або в складі перерахованих вище систем у практиці діяльності
підприємств використовуються деякі спеціальні системи:
1. Системи управління логістичними ланцюжками SCM (,Supply Chain
Management). При виробництві складних виробів, до складу яких входять
комплектуючі від різних постачальників, для компаній важливо оперативно
програмувати постачання потрібних деталей у потрібному обсязі і до
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потрібного терміну. Іншими словами, система забезпечує процеси
планування і координації постачання, транспортування і складування.
2. Системи планування матеріальних потоків MRP (Material Requirements
Planning). Це клас систем управління закупівлями, виробництвом і збутом
матеріалів.
3. Системи управління людським фактором HRM (Human Resources
Management), завдання яких - рекрутинг, управління та ефективне
використання потенціалу всіх співробітників підприємства.
Існує дуже багато спеціальних комп’ютерних програм для управління
персоналом. Серед них варто виділити такі: Програма "1С: Зарплата та
управління персоналом для України" це потужний інструмент для реалізації
кадрової політики підприємства, а також автоматизації різних служб
підприємства, від служби управління персоналом і лінійних керівників до
працівників бухгалтерії, по таких напрямках: планування потреб в персоналі;
забезпечення бізнесу кадрами; управління навчанням персоналу;
відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства;
управління фінансовою мотивацією персоналу; ефективне планування
зайнятості персоналу.
Достатньо відомою програмою в Україні є БОСС-Кадровик, що
відноситься до комплексних систем управління персоналом та
використовується для автоматизації роботи відділу кадрів, плановоекономічного та розрахункового відділів на будь-якому підприємстві.
Система призначена для вирішення завдань централізованого управління
людськими ресурсами підприємства, що включають в себе: планування
організаційної структури, штатних розкладів і кадрової політики;
оперативний облік руху кадрів; ведення адміністративного документообігу з
персоналу та обліку праці; планування фондів робочого часу і облік їх
використання; облік праці і розрахунок заробітної плати; підбір персоналу на
керівні посади; пошук фахівців на ринку праці; ведення архівів без
обмеження терміну давності і багато іншого.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У СФЕРІ ПЕРЕКЛАДІВ ТЕКСТУ
В XXI столітті використання інформаційних технології займає важливе
місце у різних галузях. А неухильний розвиток інформаційних потоків на
різних мовах потребує розвитку перекладацької діяльності. Тому для
покращення якості та швидкості перекладу з’явилась можливість і
необхідність використання інформаційних технологій в перекладацькій
сфері.
Вимоги до професійного перекладу, що виконує професійний
мовознавець, суттєво змінились за останнє десятиліття. Перекладачу вже
недостатньо тільки перекласти текст, від нього замовник очікує готовий
документ, що відповідає зовнішньому вигляду оригіналу і при цьому
задовольняє стандартам, що прийняті в даній країні або світовим вимогам.
Сучасні інформаційні технології, що використовуються перекладачем,
спроможні забезпечити наступні функції: поповнення активного
словникового запасу; навички двостороннього перекладу; перевірку
орфографії; аналітичну обробку повідомлень; синтез документів; перевірку
знань (тестування). Від перекладача потрібно також уміння ефективне
використовувати раніше виконані замовлення на ту ж тему, а роботодавець,
у свою чергу, розраховує на помітну економію часу й засобів при перекладі
повторюваних або схожих фрагментів тексту. Ці жорсткі, найчастіше
суперечливі умови можна дотримати лише в тому випадку, якщо перекладач
не тільки досконало володіє рідною й іноземною мовою й глибоко вивчив
обрану предметну область, але й упевнено орієнтується в сучасних
комп'ютерних технологіях.
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Огляд та аналіз сучасного прикладного програмного забезпечення
перекладацької діяльності виявив, що його можна розподілити на системи
машинного перекладу та перекладацькі інструменти.
Системи машинного перекладу, розробники яких намагались повністю
усунути перекладача з процесу перекладу, здебільшого розвивались на
основі трьох підходів: заснованого на правилах, статистичного та
заснованого на прикладах або ж їх поєднанні; вони набули втілення в різних
продуктах для автоматизованого перекладу, які призначені для різних
категорій потенційних користувачів:
1) для широкого загалу (наприклад “Google Translate”, “Systran 7 Home
Translator”);
2) для корпоративного користування (наприклад “Promt NET
Professional”);
3) для професійних перекладачів (наприклад “PT 2018 Professional”);
4) для тих, хто займається перекладом веб-сайтів (наприклад “Inter Tran
Web Site Translation Server”, “Systran Web Translator”);
5) для тих, хто користується різними портативними пристроями
(наприклад “Promt Mobile”, “Speereo Voice Translator”);
6) для тих, хто перекладає усне мовлення (наприклад “Google Translate for
Android”).
Системи машинного перекладу мають багато недоліків, оскільки їх
розробникам так і не вдалось досягнути кінцевої мети – якісно перекладати
без участі перекладача. Машинний переклад досі залишається недосконалим,
що стало причиною вкрай негативного ставлення до нього з боку багатьох
викладачів перекладу та студентів. Одним із найвагоміших аргументів, які
наводять опоненти систем машинного перекладу, є те, що на редагування
такого перекладу доводиться витрачати стільки ж або й значно більше часу,
ніж на переклад вручну [1].
У процесі формування професійної компетентності майбутніх
перекладачів студенти можуть попрацювати з такими програмами
машинного перекладу, як: Promt, Google Translate, Babylon, Microsoft
Translator, Meta [2].
Перекладацькі інструменти, використання яких передбачає активну
участь людини у процесі перекладу, включають широкий спектр програм
різного призначення. Існує цілий ряд перекладацьких інструментів:
електронні словники, орфокоректори, пошукові системи, системи
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розпізнавання символів, системи аналізу мовлення, системи синтезу
мовлення, системи голосового перекладу.
Електронні словники мають декілька важливих переваг над паперовими,
а саме: ширші можливості демонстрації змісту словникової статті,
включаючи різноманітні графічні засоби, можливість часткового показу за
різними критеріями, використання доступу до різноманітних лінгвістичних
технологій – морфологічний та синтаксичний аналіз, повнотекстовий пошук,
розпізнавання й синтез звуку тощо, що дає можливість подати навіть
детальну інформацію за запитом користувача в зручній для нього формі;
здатні значно прискорити процес пошуку необхідної інформації, розвивати
орфографічні та фонетичні вміння [3].
Набуття студентами практичного досвіду у використанні електронних
ресурсів та нових інформаційних технологій для оптимізації процесу
перекладу за допомогою інформаційних технологій навчання є найбільш
вдалою, оскільки дає змогу формувати як професійно-пізнавальну, так і
особистісну та соціальну компетенції, які в комплексі становлять професійну
компетентність перекладача. Перспективи подальшого розвитку у цьому
напрямку передбачають як пошук та опанування студентами нових
електронних ресурсів й інформаційних технологій, що постійно
створюються та вдосконалюються з метою оптимізації процесу перекладу,
так і підбір мовоорієнтованих інтерактивних технологій з метою оптимізації
процесу професійної підготовки майбутніх перекладачів.
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РОЗРОБКА КОМПОНЕНТІВ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
Development of this system is beneficial because suggested system has
advantages over others systems which are already working in Kharkiv. This system
will allow users to keep track of their medical history, receive results of medical
tests and read doctor's prescription. This is useful for all people and especially for
senior citizens and people with physical disabilities, because it is difficult for
people like this to go to the hospital on your own and receive results of tests. Like
other systems this one will allow patients sign up for an appointment with the
doctor and read information about doctors.
У зв’язку з загальною тенденцією переводити інформаційні системи
підприємств у цифрову форму, наявність такої інформаційної системи є
необхідною мірою будь-якого підприємства для підтримання здорової
конкуренції серед інших. До того ж фізичний архів з зберіганням усіх даних
користувачів та персоналу на папері – старий, витратний та незручний спосіб
зберігання даних, тому така модернізація – вдале рішення цієї проблеми [1].
Інформаційна система – це сукупність засобів збору, зберігання, передачі,
оброблення інформації в певній предметній області для досягнення
поставленої мети у процесі управління [2].
Дивлячись на сучасний стан проблеми можна сказати, що розробка даного
проекту є досить актуальною на даний момент. Ще одною важливою
причиною актуальності та корисності даної розробки можна назвати
існування людей з фізичними вадами, які не спроможні прийти до лікаря
самотужки, тому виникає необхідність дистанційного виклику лікаря до
пацієнту додому. Також таке нововведення як електронна база даних
спрощує доступ до інформації та дозволяє користувачам витрачати менше
часу на реєстрацію запис та перегляд діагнозів, персоналу – на перегляд
записів, запис та зберігання інформації про відвідування та діагнози пацієнтів
за допомогою використання зручного інтерфейсу користувача на сайті, що,
звичайно, є плюсом та вирішенням проблеми зберігання даних, бо старий
метод зберігання даних у паперових картотеках є незручним через те що для
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архіву необхідно виділяти місце та витрачати кошти на матеріальні ресурси.
У той час коли усі дані в електронному вигляді будуть зберігатися на сервері.
До того ж електронна база даних має всі необхідні функції необхідні для
роботи з даними: зберігання даних; пошук по базі даних; обробка даних;
можливість оновлення, додавання нових та видалення старих даних
Необхідно буде провести роботу з розробки функцій доступу до бази
даних на стороні сервера MySql, з урахуванням специфіки
високонавантажених інформаційних систем, реалізація запитів які будуть
відображати функціонал інформаційної системи поліклініки, створення EER
діаграми розроблюваної бази даних (Рисунок 1.).
Галузь застосування – інформаційна система будь-якої приватної
поліклініки, що ще не має сайту для дистанційного обслуговування
користувачів та свого власного персоналу у мережі Internet та все ще
використовує паперову картотеку для зберігання даних пацієнтів
поліклініки.

Рис.1. – Фізична модель бази даних у вигляді EER-діаграми
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ
СПІВРОБІТНИКАМИ В КОМПАНІІ
Worker quality control system. Why is this topic important for the development
of the quality of labor of Ukrainian firms. How to make a company work better.
What analogues does this system have. Why is this system better than another
system. How data will be stored and processed in the system. What functions will
this system perform.
Швидкий розвитку інформаційних технологій відкриває багато
можливостей і напрямків розвитку кар'єри в ІТ сфері. Компанії, у яких велика
кількість співробітників, використовують системи контролю якості праці.
Такий метод контролю співробітників дозволяє оптимізувати роботу
команди та збільшити прибуток кампанії. Системи контролю якості праці
чітко визначають робочий час співробітника, фіксуючи його автоматично.
Застосування систем контролю якості праці важливе для зростання якості
програмних продуктів вітчизняних ІТ фірм. Система контролю якості праці
дозволяє працювати на віддаленому доступі, що зменшує затримки в проекті,
якщо працівник не може працювати в офісі.
Якщо розглядати роботу системи контролю якості в компанії на прикладі
команди програмістів і керівника (Team-Leader), то можна відразу зрозуміти
що керівнику буде легше виявляти проблеми в роботі команди наприклад:
несвоєчасна поява на робочому місці, використання робочого часу на
виконання сторонніх речей.
Існує багато систем контролю якості праці. Можна виділити
Yaware.TimeTracker та Kickidler. В системі Yaware.TimeTracker реалізовані
функцій для оптимізації і контролю якості праці працівників фірми, а саме:
оцінка продуктивності роботи за комп’ютером, облік часу нарад та перерв,
контроль запізнень та порушень, розрахунок заробітної плати згідно з його
часами роботи, оцінка загруженості працівників. Основними функціями
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системи Kickidler є: онлайн-моніторинг комп’ютерів робітників, відеозапис
та відтворення дій користувача.
Система контролю якості праці "WCS" (Work Control System)
пропонується у якості безкоштовного аналогу наведених програмних засобів.
"WCS" реалізована як Desktop-додаток з використанням мови програмування
С# та СУБД MySQL.
Основні функції програми "WCS":
1. Автоматична фіксація часу, який витрачає співробітник на працю та на
перерви за допомогою WIFI;
2. Контроль переміщення співробітників;
3. Автоматична фіксація екрану співробітника за допомогою скріншотів;
4. Формування статистики робочого часу співробітників;
5. Розрахунок зарплат;
6. Оцінка продуктивності роботи працівника фірми.

Якщо порівнювати розроблену систему з вже існуючими, то можна
сказати що її головні переваги - це можливість контролю переміщень
працівників та автоматична фіксація часу який працівник витрачає на
роботу і перерви. Також система перебуває у відкритому доступу і
абсолютно безкоштовна та проста у використанні.
Отже, система контролю якості праці "WCS" (Work Control System) - це
зручний і потрібний функціонал для фірми, який сприяє збільшенню
прибутку і якості виданого продукту за рахунок розподілу робочого
навантаження між співробітниками та організації робіт у команді.
1. Контроль

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
персонала
в
организации.

URL

:

https://neurocrm.ru/blog/2018/08/14/kontrol-personala-v-organizacii/
2. Качество труда. URL: http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnostzhiznedeyatelnosti/kachestvo-truda.html
3. Обзор
систем
учета
рабочего
времени.
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4. Yaware.TimeTracker. URL: https://timetracker.yaware.com.ua/what-is-
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ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА
КЛАСИФІКАЦІЇ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ
Метою даної роботи є розробка інформаційної підсистеми для
розпізнавання та класифікації дорожніх знаків, в тезах до роботи описується
архітектура нейронної мережі для даної мети, приведені переваги та недоліки
обраних рішень, перелічені технології які були використані для розробки.
Був проведений огляд альтернативних варіантів, алгоритмів рішення задачі
розпізнавання та класифікації дорожніх знаків Була розглянута сфера
використання даної інформаційної підсистеми
З розвитком технологій підвищуються стандарти безпеки, особливо це
стосується автомобільної безпеки. В умовах сучасного щільного трафіку та
надлишку дорожніх знаків, водієві стає все важче орієнтуватись на дорозі та
зберігати необхідну концентрацію для безпечного керування своїм
транспортним засобом, можливостей людської пам’яті недостатньо для того,
щоб у екстреній ситуації, яка виникла на дорозі, пам’ятати усі знаки з правил
дорожнього руху. Тому необхідна розробка програмного модулю з
використанням інтелектуальних методів обробки інформації обчислювальну
потужність сучасних комп’ютерів та їх графічних процесорів.
Для цілей розпізнавання та подальшої класифікації дорожніх знаків було
вирішено спочатку порівняти між собою найпопулярніші алгоритми
штучного інтелекту для класифікації зображень, відеокадрів. Вибір був
зроблений в користь використання згорткової нейронної мережі
(Convolutional Neural Network). Найкращі результати в області розпізнавання
осіб показала CNN (Згорткова нейронна мережа), яка є логічним розвитком
ідей таких архітектур нейроних мереж, як когнітрону і неокогнітрона.
Успіх обумовлений можливістю обліку двовимірної топології
зображення, на відміну від багатошарового персептрона. Згорткові нейронні
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мережі забезпечують часткову стійкість до змін масштабу, зсувів, поворотам,
зміні ракурсу і інших спотворень. Згорткові нейронні мережі об'єднують три
архітектурних ідеї, для забезпечення інваріантності до зміни масштабу,
повороту зрушення і просторових спотворень;
- локальні рецепторні поля (забезпечують локальну двовимірну зв'язність
нейронів);
- загальні вагові коефіцієнти синапсів (забезпечують детектування деяких
рис в будь-якому місці зображення і зменшують загальне число вагових
коефіцієнтів);
- ієрархічна організація з просторовими підвибірками.
На даний момент згорткова нейронна мережа та її модифікації вважаються
кращими по точності і швидкості алгоритмами знаходження об'єктів.
Згорткова нейронна мережа для даного програмного модулю має таку
архітектуру:
- вхідний шар. Вхідні дані кожного конкретного значення пікселя
нормалізуються в діапазон від 0 до 1.
- згорточний шар. Згорточний шар являє собою набір карт (інша назва –
карти ознак, в побуті це звичайні матриці). Розмір у всіх карт згорточного
шару – однаковий;
- підвиборочний шар також, як і згортковий має карти, але їх кількість
співпадає з попереднім (згортковим) шаром. Мета шару - зменшення
розмірності карт попереднього шару. Якщо на попередній операції згортки
вже були виявлені деякі ознаки, то для подальшої обробки настільки
докладне зображення вже не потрібно, і воно ущільнюється до менш
докладного;
- повнозв'язний шар. Останній з типів шарів це шар звичайного
багатошарового персептрона. Мета шару - класифікація, моделює складну
нелінійну функцію, оптимізуючи яку, поліпшується якість розпізнавання;
- вихідний шар. Вихідний шар пов'язаний з усіма нейронами попереднього
шару. Кількість нейронів відповідає кількості розпізнаваних класів дорожніх
знаків.
З метою розроблення програмного модуля для поліпшення керування був
проведений детальний аналіз предметної області за допомогою методології
IDEF0 та діаграми потоків даних DFD.
Розроблено математичну постановку задачі, проведено аналіз різних
методів її вирішення, проведено огляд бази, яка використовувалась для
33

Секція «Інформаційні технології
та системи соціокультурної сфери»

навчання моделі класифікації, спроектована діаграма класів та діаграма
станів.
Розроблена специфікація вимог до програмного модулю, зроблена
діаграма варіантів використання за допомогою мови UML.
Розглянуті основні алгоритми вирішення задачі класифікації дорожніх
знаків, зроблено детальний аналіз кожного алгоритмічного рішення та їх
порівняння між собою, переваги та недоліки розглянутих математичних
моделей.
Даний програмний модуль розроблявся за допомогою високорівневої
мови програмування Python та допоміжних бібліотек та фреймворків.
При розпізнаванні образів, дана архітектура штучних нейронних мереж
показує кращу точність ніж метод опорних векторів Support Vector Machine),
котрий має більш просту архітектуру.
Даний програмний модуль в першу чергу має облегшити складність в
прийняті рішень водієві при маневрі на дорозі, для уникнення порушень
правил дорожнього руху або уникнути ДТП, яка може статися внасідок
некоректного руху авто при заборонному знаку.
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ПОРІВНЯННЯ СУЧАСНИХ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ
НА ПРИКЛАДІ PYTON ТА JULIA
Мова python, яка виникла у 80-х роках 20 століття посіла першість серед
мов сьогодення, через набуті знання і доступність. Мова julia, яка виникла
2012 році не посідає значного місця в сьогоденні, через «граблі, які повина
пройти кожна мова», але у неї все по переду.
Постановка задачі/проблеми. Порівняти Python і Julia, визначити яка мова
краща для Data Science, висвітлити плюси і мінуси мов
Основні характеристики мови python: python на сьогоднішній день має
велику підтримку в програмістів, більше 8 мільонів людей користуються
мовою python[1]; python має багато рукописних матеріалів для навчання;
python має вилику кількість бібліотек, функцій для Data Science; python є
унівесральною мовою; python і julia мають простий синтаксис.
Основні характеристики мови Julia: julia молода мова, яка починає себе
демонструвати, як замінник всіх мов Data Science; в julia можна програмувати
бітами[2]; julia зарекомендувала себе мовою для наукових досліджень через
збільшення швидкості обрахунку велики даних[1]; julia краще взаємодіє з
процесором; бібліотек і функцій в julia мало, в основному замінюються
бібліотеками і функціями python, що приводить до падіння швидкості
обрахкнку[2]; основна філософія дизайну програм julia, це multiple dispatch.
Отже, ми можемо зробити такі висновки, що python – це універсальна
мова, яка гарно підійде для навчання студентів в напрямку Data Science чи
веб-додатків. Має велику базу даних, функцій, бібліотек, що допоможе в
навчанні. Julia – це молода мова з невеликою кількісьтю бібліотек і функцй,
але більш оптимізованіша і краще взаємодіє з процесором. На даний момент
вона важча у вивченні, через нестачу навчальних матеріалів, а також через її
динамічний розвиток. Широко використовується у научних дослідженнях.
Головною метою julia є спрощення синтаксису в програмувані, і
функціональнішою роботою з даними
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Сучасні інформаційні системи розвиваються вельми швидкими темпами,
охоплюючи всі сфери життєдіяльності людства. Так, світ без дротів – це не
фантазія сьогодні, а реальність. В сьогоднішньому кругообігу нас оточує
інформаційні данні, які оперативно надаються, оцінюються та передаються
для прийняття рішень. Відмітимо, що впродовж останнього десятиріччя
інформаційні технології все більше і більше проникали в бізнес: це системи
автоматизованого проектування і програми фінансового, податкового та
управлінського обліку, це впровадження штрихкодування і системи
планування виробництва. На сьогоднішній день вже і не знайдеш
підприємство, яке не використало б сучасні технології хоча б для ведення
обліково-аналітичного та податкового процесу. Неможливо уявити
діяльність суб’єкта господарювання без розрахункового рахунку в банку (в
тому числі й населення), без програми «клієнт-банк», без електронної почти,
«хмарні технології», комп’ютерної системи та пакету бухгалтерських
облікових програм, служб національної безпеки – без суперкомпʼютерів, а
населення – без ноутбуку, кишенькових компʼютерів та смартфонів. Ці
засоби швидко асимілюються культурою сучасного суспільства, так як вони
не тільки створюють великі зручності, але і вирішують багато виробничі,
соціальні, економічні і побутові задачі [1]. І, найголовніше, цими засобами
треба керувати. Яка роль людини в забезпеченні цього інформаційного ритму
життя: першочергова чи другорядна? Питання, що має дискусійний характер,
оскільки, впровадження засобів інформаційних систем і технологій у
виробничому процесі на підприємствах та в сфері обслуговування, з одної
сторони працівникам дозволяє значно скоротити витрати на повсякденну та
малоефективну роботу і підвищити ефективність ділових перемовин, а з
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іншої – зменшує кількість необхідних робочих місць.
Якщо зазирнути в дослідженнях економічної теорії, то людський капітал
визначається як освіта, професійні знання, інтелектуальний потенціал,
накопичення виробничого досвіду, що застосовується в економічній
діяльності [2]. На думку Мельничука Д.П. для виникнення людського
капіталу та виокремлення із загальної сукупності соціально-економічних
феноменів були потрібні специфічні передумови – це і розвиток науковоінформаційної сфери, і значне підвищення наукоємності виробництв, що
вплинуло на вартість та тривалість освітнього процесу, і цілковита
залежність власників засобів виробництва від носіїв прогресивних знань та
професійних навичок [3]. Зазначимо, що більшість підприємств в сучасних
умовах світових глобалізаційних процесів, усвідомлюючи важливість
інноваційних інформаційних систем не наважуються вкладати значні кошти
в розвиток інформаційної інфраструктури, використовує морально застаріле
програмне забезпечення управління виробничими циклами і не можуть
конкурувати з аналогічними підприємствами розвинутих країн.
Отже, дослідження свідчать, що сьогодні кваліфікаційних людський
капітал це синергія ефективного комплексу із практичних та професійних
навичок роботи програмним забезпеченням, володіння кількома іноземними
мовами, обізнаність з електронними засобами комунікації, що є головними
джерелами зростання продуктивності та конкурентоспроможності
підприємств.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ СТВОРЕННІ БАЗИ ДАНИХ ТА
ЗНАНЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ СУШІННЮ
Сушіння, як спосіб зберігання продуктів використовується скрізь, не лише
вдома, але і на фабриках, що виробляють продукти харчування. Сушіння
харчових продуктів постійно вдосконалюється, незважаючи на те, що відоме
вже сотні років. Сушіння зневоднює продукти. Це запобігає розвитку
мікроорганізмів. Саме цей спосіб використовується між іншим для
просушування чаю, кави, виробництва макаронів, а також для отримання
сушених фруктів.
Сушіння – це процес термічної обробки матеріалу з метою зниження його
вологості, в результаті чого покращується якість продукції,
унеможливлюється її псування і злежування, знижується вага та
покращуються умови транспортування і зберігання. Конструкції сушильних
апаратів залежать від масштабів виробництва і властивостей матеріалу,
сушіння в яких проводиться під атмосферним тиском або під вакуумом, при
цьому матеріал може знаходитись у стані спокою, переміщатися або
перемішуватися. Процес сушіння проводиться періодично або безперервно
при різних способах передачі теплоти: контактуванням, конвекцією або
радіацією, струмами високої частоти, інфрачервоним випромінюванням, а
також сушіння сублімацією. Найбільш розповсюдженими в харчовій
промисловості є кондуктивний та конвективний способи сушіння.
В кондуктивних сушарках теплота для висушування матеріалу передається шляхом контакту його з нагрітою поверхнею, а в конвективних –
теплота передається безпосередньо від теплоносія до матеріалу. При цьому
видаляється волога, зв'язана з матеріалом за рахунок механічних і фізикохімічних сил. Хімічно зв'язана волога не видаляється в зв'язку з руйнуванням
матеріалу. У харчовій промисловості застосовують різноманітні сушарки, в
яких висушують дуже різні матеріали
Процеси сушіння харчових продуктів з метою найповнішого збереження
їх корисних властивостей при тривалому зберіганні є найбільш актуальними
як для виробників продуктів харчування так і для сільгосппереробників.
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Перелік продуктів тваринного і рослинного походження, що вимагають
подальшої переробки, постійно розширюється. Усе це підвищує попит на
наукові розробки, які найширше охоплювали б перелік таких продуктів з усім
спектром їх відомих фізичних і теплофізичних характеристик з метою
подальшої оптимізації процесів сушіння. На рисунках 1 – 4 наведені основні
типи сушарок.

Рис. 1. Стрічкова сушарка

Рис. 2. Розпилювальна сушарка

Рис. 3. Сушарка з киплячим шаром

Рис. 4. Тунельна сушарка

Започатковано комплекс досліджень і розробок для створення засобами
сучасних інформаційних технологій бази даних та знань продуктів, що
підлягають сушінню. База даних та знань вміщує усі відомі фізичні,
теплофізичні та інші відомі характеристики, які потрібні для оптимального
вибору способу сушіння та необхідного для цього обладнання.
З цією метою проведено огляд джерел в Internet, вітчизняних та
зарубіжних літературних джерел, створюється сайт "Проблеми сушіння
харчових продуктів" що містить перелік основних харчових продуктів, що
підлягають сушінню та їх основних фізичних і теплофізичних характеристик.
Сайт надає можливість пошуку інформації з названої тематики. Ця робота є
складовою тематики по створенню інформаційної підтримки інженерних
рішень по виробничим процесам сушіння харчових продуктів на базі
сучасних комп'ютерних технологій.
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЕТНОДИЗАЙНІ КЕРАМІКИ
У закладах сучасної мистецької освіти ідея модернізації змісту фахових
дисциплін набуває все більшої актуальності. Адже, здебільшого, художникипрактики не можуть використовувати можливості сучасного розвитку
техніки та технологій. Така ситуація спричиняє неспроможність митців
відповідати вимогам часу та бути затребуваними спеціалістами. Особливо,
згадана проблема є актуальною для художників декоративно-прикладного
мистецтва, зокрема керамістів.
Мета сучасної мистецької освіти у сфері декоративно-прикладного
мистецтва полягає у поєднанні національних традицій з інноваційними
технологіями. Тому, на нашу думку, для розвитку художньої кераміки варто
активно впроваджувати «Етнодизайн кераміки».
Етнодизайн кераміки – це система ефективних організаційнопедагогічних заходів, зорієнтованих на особистісний розвиток художника
декоративно-прикладного мистецтва на національних традиціях з
використанням новітніх можливостей. Метою і кінцевим результатом якого
має стати готовність майбутніх керамістів до виконання професійної
діяльності з урахуванням інноваційних та цифрових технологій [1].
Дана робота має на меті з'ясувати особливості взаємодії цифрових
технологій з мистецтвом кераміки. Показати переваги та недоліки
застосування цифрових технологій у роботі над кожним етапом створення
керамічної скульптури чи декоративної композиції.
Цифрове мистецтво - це сучасний напрям образотворчого мистецтва, яке
використовує цифрові технології як невід'ємну частину творчого або
проектного процесу. Словосполучення «цифрове мистецтво» («digital art»)
з'явилося порівняно недавно, замінивши термін «комп'ютерне мистецтво».
Цифрове мистецтво, як і традиційне, можна поділити на живопис, графіку
та скульптуру. Художники-керамісти виконують декілька етапів роботи для
створення готового виробу. Cпочатку митець починає з графічних ескізів та
кольорового вирішення, потім створює модель малого розміру. Далі
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переходить до ліпки остаточного варіанту в матеріалі (глина, шамотна масса
та ін.). Отже, керамісти для створення виробів можуть користуватись
графічними, живописними та скульптурними Digital можливостями.
Для створення ескізів та підбору колірної гами майбутні керамісти
сміливо можуть використовувати Digital Живопис та Графіку. Зручно, що
весь інструментарій та інвентар цифрового художника знаходиться
безпосередньо в комп'ютері. Відсутність необхідності використовувати
художні ресурси так само є великим плюсом. Для цифрового живопису
знадобиться тільки персональний комп'ютер, ПО (програмне забезпечення) і
графічний планшет. Цифрові програми Adobe Photoshop, Adobe llustrator
імітують фарби, інструменти: масло, акрилові та акварельні фарби, пастель,
вугілля, олівець, ручку, аерограф, пензлики. Після розробки майбутніми
художниками декоративно-прикладного мистецтва ескізу та його
затвердження можна переходити до 3Д скульптинга.
Таблиця.
Переваги впровадження цифрових технології в професійну підготовку
художників декоративно-прикладного мистецтва.
№

Перевага

1

Творча
Візуалізація і
моделювання

2

Оперативність

Мобільність

3

4

Потужна
мотивація до
професійної
діяльності.

Пояснення
Взаємодія з цифровою технікою у студентів розвиває
конструктивне мислення. Вони краще розуміють, як можна
втілювати свої ідеї в реальність, їх прикладне значення.
Можуть створювати 3Д проекти, поміщаючи декоративні
композиції в екстер’єр чи інтер’єр.
Взаємодія з цифровою технікою надає художникимкерамістам можливість швидко змінювати орнамент,
колірне рішення, фактуру та ін. Розвиває композиційне
мислення.
На початкових етапах, студенти можуть працювати
дистанційно, без потреби в матеріалах та без майстерні.
Швидке редагування і копіювання, внесення правок
дозволяє прискорювати процеси виробництва і створення
творів мистецтва.
Студенти використовуючи цифрові можливості, з легкістю
стануть
спеціалістами
для
сучасних
керамічних
виробництв.

Цифрова скульптура (скульптурне моделювання або 3d скульптинг) - це
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вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об'ємну форму,
виконуються за допомогою спеціального програмного забезпечення.
Використовуючи віртуальні інструменти можливо проводити різного роду
маніпуляції над тривимірними моделями. Подібно до того, як скульптор
працює над ліпленням з глини чи пластиліна. Для моделювання цифрової
скульптури застосовується деформація поверхні полігональної моделі,
завдяки чому її можна зробити опуклою або увігнутою [2]. У цифровій
скульптурі, як і в роботі з глиною, можна "нарощувати" поверхню, додаючи
нові шари, або навпаки, знімати зайве, зрізаючи шари.
Як і в будь-якій сфері у цифрового малювання для художньої кераміки є
як переваги, так і недоліки. Одним з головних недоліків використання
цифрових технологій при створенні керамічного виробу є те, що не
розвивається відчуття матеріалу. Адже митець створюючи ескізи на папері
чи в матеріали краще співпрацює з матеріалом, контролює тиск, пласність і
точність інструментів.
Висновки. Впровадження інформаційних та цифрових технологій значно
оптимізує освітній процес майбутніх художників декоративно-прикладного
мистецтва. Можливості ІКТ та ЦТ можуть використовуватись майбутніми
керамістами для створення ескізів, пошуку форми. Серед найефективніших
напрямів організації освітньої діяльності з етнодизайну кераміки є
використання 3Д моделювання творчих проектів з їх подальшою
презентацією в інтер’єрному чи екстер’єрному середовищі та при роботі на
3Д принтерах. В подальших дослідженнях плануємо повноцінно розкрити
напрями використання цифрових та інформаційних технологій як
інструменту навчання та професійної діяльності художників-керамістів.
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ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ КРОСПЛАТФОРМЕНИХ ІГРОВИХ ДОДАТКІВ
Двадцять перше століття пов’язане зі значними змінами у сфері розваг та
комунікацій. Необхідність обґрунтування чинників та умов стимуляції
розвитку соціокультурної сфери набуває все більшої значущості в теперішніх
реаліях. Внаслідок розвитку інформаційних технологій, сфера розваг та
комунікацій складає значну частку соціокультурної сфери.
Онлайн ігри включають в себе як розваги, так і комунікацію. Це зумовлено
створенням особливих соціальних інститутів — ігрових спільнот, «кланів»,
«гільдій», тощо. Вони займають велику частку серед впливів на формування
системи соціокультурної сфери, і ця частка продовжує рости.
Існує тісний взаємозв’язок між ігровими додатками та формуванням
соціокультурної сфери безпосередньо; зазвичай цей зв’язок характеризують
нетиповими соціальними інститутами, що характерні для онлайн ігор.
Так, зокрема, сучасні дослідники розглядають комп’ютерні ігри як
феномен сучасної культури, використовуючи міждисциплінарний підхід і
розглядають віртуальну гру як складний, багатогранний феномен, що у
ґрунтується історично-культурному, естетичному, комунікативному,
філософському, прагматичному та етичному вимірах. Вони наголошують, що
поняття
«віртуальна
комп’ютерна
гра»
потрібно
розглядати,
використовуючи міждисциплінарний підхід, адже сама комп’ютерна гра –
феномен складний та багатогранний. Це поняття має філософське,
культурологічне, естетичне, етичне, інноваційно-освітнє, соціальнокомунікативне й інші підґрунтя [2; 6].
В межах нашого дослідження ми розглядаємо технічну складову
створення кросплатформених ігрових додатків. А саме, дослідження щодо
створення кросплатформеної онлайн гри включало завдання вибору та
обгрунтування таких складових:
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 технологія реалізації;
 середовище розробки;
 середовище сервера;
 принципи побудови;
 підходи до реалізації.
Були розглянуті такі технології: html, css, JavaScript, C++, Java,
FlashPlayer, C#, PHP. Для реалізації «клієнта були обрані технології: html, css,
JavaScript. Основні переваги даних інструментів, що сприяли вибору:
простота, розповсюдженість, відповідність технічним вимогам, швидкість
розробки [1].
В якості можливих середовищ розробки виступають: Блокнот, notepad++,
Brackets, Visual Studio, WebStorm. Основним середовищем розробки був
обраний програмний пакет «Brackets». До головних переваг відносять:
простота, швидкість компіляції, широкі можливості «кастомних»
налаштувань, низькі системні вимоги [3].
Доступні середовища сервера: Node.js, PHP, Python, C++, Java. Головні
переваги вибраного середовища Node.js: висока інтегрованість з клієнтською
реалізацією, швидкість роботи, асинхронна модель роботи [4].
Основні доступні моделі розробки: каскадна модель, ітераційна модель,
змішана модель. В якості основної була обрана змішана. Головні переваги:
гарна документація початкових етапів, ітераційна можливість для фінальних
етапів, низькі часові вимоги [5].
Найпоширеніші архітектури побудови інформаційних систем:
функціональна, об’єктно-орієнтована, структурна, лінійна. Для реалізації
клієнтської частини був обраний об’єктно-орієнтований підхід. Головні
переваги: висока лояльність до рефакторингу, зручність модуляції та
інтеграції. Серверна частина реалізована в функціональному підході.
Особливості: зручність обробки пакетів, висока структурованість коду,
низькі вимоги до розширення коду.
Використовуючи наведені вище технології та засоби був створений
програмний продукт «Rozcart».
Будь-яка гра, у тому числі й віртуальна, – це універсальний механізм
пізнання, творчості, самовираження, освоєння світу. Існує тісний
взаємозв’язок між ігровими додатками та формуванням соціокультурної
сфери. Онлайн ігри впливають на соціокультурну сферу шляхом створення
особливих соціальних інститутів шляхом утворення нетипових об’єднань
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індивідуумів. Розглянуті основні засоби та підходи щодо створення
кросплатформених ігрових додатків, дозволяють зробити висновки, що
комп’ютерна гра, як техніко-художній гібрид, завдяки інноваційним
інформаційним технологіям, набула нових естетичних рис – і це відкриває
широкі перспективи для її подальшого дослідження.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ТРАНЗИКЦІЙНОЇ ПАМ’ЯТІ З
АПАРАТНОЮ ПІДТРИМКОЮ ТА БЕЗ НЕЇ
Останнім часом спостерігается значне зростання об’ємів обробляемих
даних та перехід від послідовних до паралельних обчислень, а існуючі
інструменти розробки для паралельних програм складні та недостатньо
ефективні. З розвитком багатоядерних процесорів виникла потреба в
альтернативних рішеннях, що забезпечують простий і зрозумілий спосіб
забезпечення доступу до спільної пам'яті [2].
Транзакційна
пам'ять
забезпечує
механізм
транзакцій,
що
використовується вже багато років в системах баз даних, для потоків
управління, виконуваних в загальному адресному просторі. Системи
транзакційної пам'яті дозволяють заключити частину коду в транзакцію, яка
буде виконуватися атомарно і в ізоляції по відношенню до інших, паралельно
що виконуються операціями.
Транзакційна пам'ять може бути реалізована повністю програмно або з
використанням спеціальної апаратної підтримки. Крім того, до цих пір,
залишається багато питань, яку одиницю даних вибрати для відстеження
конфліктів доступу - об'єкти або слова пам'яті; в який момент часу виявляти
конфлікти - при доступі до пам'яті або тільки при фіксації транзакції і деякі
інші.
Транзакційна пам'ять - це зручний спосіб контролю доступу до спільних
даних, який пропонує ряд переваг: більш ефективне використання
процесорів ядер, оскільки транзакції можуть виконуватися паралельно в
різних потоках управління; можливість використання транзакційного коду
всередині іншого коду транзакцій, а також інших паралельних механізмів
програмування більш простої та зрозумілішої моделі програмного
забезпечення [1].
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У роботі були досліджені основні методи побудови систем транзакційної
пам'яті. Були виявлені переваги і недоліки різних підходів, простежено
взаємозв'язки між ними для досягнення гарної продуктивності.
В ході дослідження були отримані експериментальні дані, наочно
демонструючи порівняльну продуктивність різних підходів, що
використовуються при реалізації систем транзакційної пам'яті. Було
використано СУБД MySQl. В ній одне з'єднання з БД - одна транзакція. Нова
транзакція в межах одного з'єднання може початися тільки після завершення
попередньої.
В разі SQL помилки, транзакція сама по собі не відкотиться. Зазвичай
помилки обробляються вже за допомогою sql wrapper'ів в самому додатку.
Якщо ви захочете відкочувати зміни в разі помилки прямо в MySQL, можна
створити
спеціальну
процедуру
і
вже
в
ній
виконувати
ROLLBACK(відкотити транзакцію) в обробнику.
Результати тестування показали, що продуктивність тієї чи іншої системи
транзакційної пам'яті залежить від конкретного додатка, в якому вона
використовується. Було запропоновано об'єднати різні підходи і дозволяти
програмістам явно вказувати, яким чином повинна працювати система в
конкретній ситуації. Це дозволить зробити транзакційну пам'ять більш
універсальною.
Також на основі отриманих даних були зроблені висновки про
ефективність деяких методів побудови транзакційної пам'яті. Найбільш
перспективним рішенням за результатами дослідження є програмна
транзакційна пам'ять з відкладеними змінами, раннім виявленням конфліктів
і використанням апаратного прискорення для скорочення накладних витрат,
необхідних для забезпечення механізму транзакцій.
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РОЗРОБКА КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ГОТЕЛЮ
Creating an information system for an enterprise increases the availability of
information about the enterprise to potential customers. Allowing users to create
orders online increases the speed and ease of order`s processing. The
implementation of the e-commerce system facilitates the storage of information
about all financial transactions between the company and customers, store
customer`s feedbacks about the quality of provided services; allows to automate
the analysis of the financial success of the company and selection of system
improvement strategies based on customer feedback.
У сучасному світі однією із найважливіших умов забезпечення ефективної
роботи будь-якої організації є наявність розвинутої та надійної
інформаційної системи.
Інформаційною
системою
називають
систему,
яка
реалізує
автоматизований збір, обробку та маніпулювання даними. Така система
включає у себе технічні засоби, програмне забезпечення та обслуговуючий
персонал [2].
Сучасною формою інформаційних систем є банки даних, що включають у
себе обчислювальну систему, одну чи декілька баз даних (БД), систему
управління базами даних (СУБД), набір прикладних програм та інтерфейс.
Основними функціями банків даних являються: зберігання та захист
даних; зміна (оновлення, додавання та видалення) даних; пошук та відбір
даних по запитам користувачів; обробка даних та вивід інформації [1].
Підприємство, що буде розглядатися у даній роботі – «Готель» надає
можливість тимчасового проживання клієнтів організації на території
готелю. Проживання клієнтів у готелі реалізується шляхом забезпечення
клієнтів спеціальними приміщеннями – готельних номерів. Готельні номери
можуть бути різного рівня комфорту – різної категорії, від якої залежить
48

Інформаційні технології
в соціокультурній сфері, освіті та економіці

встановлена вартість проживання у номері. Готель може надавати послуги.
Використання інформаційної системи у заданій предметній області
підвищить інформованність потенційних клієнтів про готель: авторизовані та
неавторизовані користувачі матимуть можливість обрати за наданими
параметрами вільний номер, отримати необхідну інформацію про доступні
послуги та вартість проживання. Система автоматизує прийняття, обробку та
оплату замовлень номерів та послуг у номери, дозволить ввести власну
систему обліку витрат та прибутку на підприємстві.

Рис. 1. Фізична модель БД у вигляді EER-діаграми
Будуть вирішені проблеми зв’язку підприємства із клієнтами та клієнтів із
підприємством. Система буде відповідальна за відправлення інформаційних
повідомлень, через що інформаційні повідомлення стануть уніфіковані та
відправлені за розкладом, а персонал готелю буде звільнений від від цієї
процедури.
Авторизовані клієнти матимуть можливість залишати відгуки про якість
наданих послуг, які будуть збережені у системі для подальшого розгляду на
підприємстві для підвищення лояльності клієнтів. Більшість питань від
клієнтів може бути оброблена автоматично у сформованому розділі “Часті
запитання та відповіді”, тому персонал буде змушений обробляти тільки
рідкі та непередбачені запити від клієнтів.
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Для реалізації проекту були обрані наступні технології:
Ruby on Rails - фреймворк для розробки веб-додатків, заснований на мови
програмування Ruby.
Rails дозволяє підвищити швидкість розробки веб-додатків.
Вибір СУБД для веб-додатку: можливими популярними альтернативами є
MySQL та PostrgeSQL.
Була обрана СУБД PostgreSQL оскільки вона підтримує не тільки
тимчасові таблиці, а й представлення; PostgreSQL - э проектом із повністю
відкритим кодом; React JS - фреймворк, заснований на мови програмування
JS, для реалізації інтерфейсу доступу до даних системи.
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СТВОРЕННЯ ЗАСТОСУНКІВ ФОРМАТУ 360-VIEWING НА БАЗІ UNITY3D
У наш час великого поштовху до розвитку отримали галузі комп’ютерної
графіки та обробки зображень. Усім відомі формати «прогулянка по всьому
світу» або «музеї світу на екрані», мабуть, так і залишаються одними з
найбільш популярних та корисних застосунків (здебільшого з можливістю
використання VR).
В рамках міжнародної конференції Gamescom-2019 було представлено
сімейство графічних процесорів NVIDIA GeForce RTX 20. Чіпи даного
сімейства засновані на новій архітектурі Turing, названої на честь
англійського математика і криптографа А. Тьюрінга.
Революційна архітектура NVIDIA Turing з новітньою платформою
GeForce RTX 20 об'єднує технології трасування променів у реальному часі,
штучний інтелект та програмований шейдинг.
Розробниками було оголошено збільшення продуктивності до 6 разів в
області трасування променів у порівнянні з графічними процесорами
попереднього покоління. Загалом, трасування променів є надважливим в
оптиці, дизайні, моделюванні, комп’ютерних іграх тощо. Також
прогнозується реалістичне моделювання поширення звуку у тривимірній
сцені. Тобто з’явиться можливість створювати фізично коректний і складний
звук, який буде відбиватися від різних поверхонь точно так само, як у
реальному світі.
В 2020 р. компанія Unity оголосила підтримку трасування променів у
режимі реального часу для технології NVIDIA RTX. Трасування променів у
реальному часі впроваджує фотореалістичні властивості, відкриваючи новий
потенціал у візуальних можливостях Unity.
З використанням Unity створюються застосунки, які розширюють ринки
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ігор, відеоігор, заходів у прямому ефірі, кіно і серіалів, продажів, освіти,
військової промисловості тощо. Звісно, трасування променів у реальному
часі для розробників у Unity є чудовим поштовхом для створення розсіяних
тіней, фонового затемнення, відображення, заломлення тощо.
Принциповим для розробки застосунків формату 360-viewing є вирішення
щодо використання Unity можливості Skybox Panoramic Shader, оскільки від
цього буде залежати масштабованість, взаємодія з об’єктами тощо. У
Location360 Street View були реалізовані функції:
відображення карти вулиці міста Запоріжжя з кутом огляду 360°;
взаємодіяти з об’єктами та відображати дані про деякі з них;
можливість керувати переміщенням по карті;
Особливості реалізації – використання Skybox Panoramic Shader, на карті
має бути позначений деякий список об’єктів з можливістю перегляду
детальної інформації. На рис. 1 та рис. 2 приведено приклади реалізації
застосунку Location360 Street View.

Рис.1. Приклад роботи застосунку Location360 Street View

Рис.2. Приклад роботи застосунку Location360 Street View

У застосунку Museum360 Street View було реалізовано:
 відображення об’єктів двох кімніт змодельованого
експонатами з кутом огляду 360°;
 взаємодії з об’єктами та відображення даних про них;
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 можливість керувати переміщенням у рамках кімнат змодельованого
музею.
Особливість реалізації Museum360 Street View: без Skybox Panoramic
Shader, лише стандартне додавання об’єктів на сцени. Приклади реалізації
Museum360 Street View приведені на рис. 3-5.

Рис.3. Приклад роботи застосунку Museum360 Street View

Рис.4. Приклад роботи застосунку Museum360 Street View

Рис.5. Приклад роботи застосунку Museum360 Street View
53

Секція «Інформаційні технології
та системи соціокультурної сфери»

УДК 004.4, 004.9
Ткаченко О.І.
к.ф.-м.н., доцент кафедри інформаційних технологій,
Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна
Ткаченко О.А.
к.ф.-м.н., доцент кафедри інженерії програмного забезпечення,
Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Щербатюк В.С.
магістрант,
Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КРОСПЛАТФОРМНОГО ГОЛОСОВОГО
СИНТЕЗАТОРА
На даний момент існує великий вибір серед програм, які пропонують
можливості синтезу голосу, але переважна кількість з них реалізована для
однієї чи декількох операційних систем. Деякі з них покладаються на онлайнсервіси обчислення даних через центральні сервери та є сумісними тільки з
певними наборами інструментів розробки. Також такі програми мають
переважно закритий програмний код.
Метою даної роботи стала розробка максимально простого програмного
продукту з найменшими вимогами до ресурсів системи, який здатен
синтезувати людську мову. Цей програмний продукт має задовольняти
вимоги щодо того, що він повинен функціонувати на більшості існуючих
електронних систем, спроможних до звуковідтворення.
Крім того має задовольнятися умова, що розроблений програмний
продукт не повинен бути не прив’язаним до яких-небудь певних операційних
систем.
Новизна запропонованої роботи полягає у вдосконалені принципів
синтезування голосу, що вже використовувалися при проектуванні
прототипу аналогового голосового синтезатору VODER, та застосуванню їх
при створенні програмного продукту [1].
Кросплатформний програмний продукт, що пропонується, розроблений
для відтворення голосу. Він є важливим тим, що за допомогою цього
програмного продукту можна оптимізувати розробку програм для
користування людьми, що потребують спеціальної підтримки, таких як люди
з вадами зору.
Також невеликі вимоги до ресурсів, операційної системи та максимальна
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кросплатформність зможуть забезпечити роботу програмного продукту и на,
простих за конструкцією, спеціалізованих пристроях, що спроектовані для
людей з особливими потребами.
Програмний продукт має бути скомпільований для операційної системи,
на якій вона буде виконуватися. Зробити це можливо за допомогою
безпосередньо командного рядка або сторонніми програмами розробки
прикладних додатків.
В основу принципів розробки та функціонування програмного продукту
покладі принципи та методи синтезування голосу, що використані для
проектування апарату VODER (Voice Operating Demonstrator, демонстратор
голосових операцій). VODER був першою спробою електронного синтезу
людської мови. Метод, покладений в його розробку полягав у наступному:
людська мова розбивалася на її найпростіші акустичні компоненти (фонеми).
VODER синтезував людську мову, імітуючи звуки голосового тракту
людини. Оператор міг вибрати один з двох основних звуків за допомогою
зап'ястної клавіатури. Тон гудіння, що генерується релаксаційним
осцилятором, продукував голосні та носові звуки.
Програмний продукт синтезу голосу використовує аналогічний
осцилятору алгоритм вирахування формули звукової хвилі, де λ – довжина
хвилі, Т – період її коливання, помножений на V – швидкість її
розповсюдження (або дельта часу). (рис.1).

Рис.1. Принцип вирахування формули звукової хвилі
Ці початкові звуки пропускаються через алгоритм з 10 смугових фільтрів,
які при послідовному увімкненні, поєднанні та звуковому виводі
поєднуються у фонеми з яких можна скласти слова і літери [2]. Правила
розкладання написаного тексту на фонеми та їх зворотного поєднання були
взяті з розробки британського вченого Гомера Волтера Дадлі [2].
На рис.2 і рис.3 приведено фрагменти програмного коду розробленого
програмного продукту.
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Рис.2. Фрагмент 1 програмного коду кросплатформного синтезатора голосу

Рис.3.Фрагмент 1 програмного коду кросплатформного синтезатора голосу
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ІЄРАРХІЧНА СТРУКТУРА ДАНИХ У КОНТЕКСТІ РЕЛЯЦІЙНОЇ СКБД
Ієрархічні структури зустрічаються будь-де у повсякденному житті й
широко використовуються у систематизації та класифікації. Ієрархічна
структура даних представляється у виді дерева [1].
У процесі проектування баз даних дуже часто виникає необхідність
реалізації дерева. Реалізація дерева на рівні реляційної моделі є достатньо
складною задачею для розробників, це пов’язано з тим, що дерево реалізує
“спадкоємець-батько” зв’язок, а вид цього зв’язку не підтримується
реляційною моделлю.
Задача являє собою дослідження підходів до організації дерева у
реляційній моделі, аналіз переваг та недоліків та проведення тестування
досліджуваних підходів.
Список суміжних вершин або adjacency list, полягає у зберіганні суміжних
вершин дерева [2]. Для зберігання ієрархічної структури методом суміжних
вершин, необхідно зберігати інформацію про зв’язки “спадкоємець-батько”
у таблиці, яка повинна мати унікальний ідентифікатор (id) та посилання на
родича (parent_id). У даній моделі, кореневий вузол дерева має нульове
посилання на родича, а усі наступні записи зберігають посилання на родича,
за допомогою такого підходу будується дерево. З переваг цього підходу
можна виділити: достатньо легко витримувати цілісність даних з допомогою
тригерів, наприклад, використовувати on delete cascade тригер, видалить всіх
спадкоємців після видалення вузла – parent_id, операція вставки або
модифікації дерева достатньо швидка бо зміни стосуються лише посилання
на родича, легкий запит для отримання усього дерева цілком – select * from
tree order by id, легкий запит для отримання вузлів першого рівня вкладеності
– select * from tree where parent_id = ${parent_id}. Але також цей підхід має
свої недоліки: отримання усіх спадкоємців для гілки, отримання кількості
спадкоємців, знаходження повного путі до елемента та складність пошуку
зростає з кожним новим рівнем вкладеності.
Наступним досліджувальним методом є вкладена множина або nested set
[3]. При побудові дерева використовуються підхід проходження дерева зліва
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на право, для цього треба створити таблицю, яка повинна мати три головних
атрибути – унікальний ідентифікатор (id) та цілочисельні посилання left та
right, вони використовуються для завдання діапазону посилань спадкоємців.
Даний підхід дуже добре працює, коли треба робити часті вибірки з дерева з
різними умовами, але погано працює, коли треба змінити або видалити будь
яку гілку, це потребує балансування правої частини дерева, відносно
змінюваного вузла.
Також при зберіганні ієрархічних структур даних використовують метод,
назва якого матеріалізований шлях або materialized path [4]. В основі цього
підходу покладено зберігання повного шляху до вузла відносно кореневого.
Для реалізації цього підходу потрібно створити таблицю, яка має унікальний
ідентифікатор (id) та атрибута “шлях” (path), саме атрибут “шлях” зберігає в
собі дані, які використовуються при вибірці. Цей метод являється
оптимальним порівняно за попередніми та має добрі показники, як при
операції читання так і для модифікації.
Наступним кроком в аналізі розглянутих методів побудови ієрархічної
структури є проведення реальних досліджень з використанням СКБД SQL
Server. Для написання сценаріїв дослідження та заповнення даними БД
використовувалася програма HammerDB [5]. У HammerDB, сценарії був
описаний за допомогою DDL [6]. Для досліду було обрано три сценарії, в
першому випадку дерево мало 100 вузлів і 5 рівнів вкладеності, для другого
10000 вузлів і 20 рівнів та 100000 вузлів з 30 рівнями вкладеності. Дані
сценарії оцінювалися по такими критеріям: запит дерева цілком, пошук
шляху від кореня до заданого вузла, додавання, вилучення та модифікація.
По даним сценаріям та критеріям було проведено дослідження та отримані
показники, які наведено в таблиці 1.
У рамках цієї роботи були розглянуті методи будування ієрархічної
структури у реляційній моделі даних, а саме методи суміжних вершин,
вкладена множина та матеріалізований шлях. Визначені переваги та недоліки
кожного з методів та проведено тестування розглянутих методів у реальних
умовах.
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Таблиця 1.
Показники досліджувальних методів
Кількість
Запит
Пошук від Додавання Вилучення
Модифівузлів/
дерева
кореня
нового
існуючого кація існуювкладеність
цілком
до вузла
вузла
вузла
чого вузла
1
2
3
4
5
6
Показники дослідження методом суміжних вершин
100/5
0.00189
0.00009
0.00048
0.00007
0.00034
10000/20
0.01124
0.00029
0.03223
0.00009
0.00078
100000/30
0.10645
0.00192
0.05784
0.00021
0.00103
Показники дослідження методом вкладена множина
100/5
0.00015
0.00014
0.00345
0.00287
0.02035
10000/20
0.01145
0.00394
0.36284
0.34747
1.28305
100000/30
0.14673
0.09584
97.585
55.2
200.365
Показники дослідження методом матеріалізований шлях
100/5
0.00015
0.00015
0.00067
0.00052
0.022633
10000/20
0.0138
0.00568
0.00595
0.00785
1.25858
100000/30
0.16680
0.18215
0.90565
1.05483
39.46865
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COMMUNICATION AND INFORMATION INFRASTRUCTURE IN THE PUBLIC
SECTOR
Modern information technologies contribute to the convergence of social
problems and conflicts. «Less government ‒ more governance» becomes another
slogan of public administration in many developed countries.
Communication is, above all, the exchange of information in society. Dutch
scientists R. Dekker and L. Melenhorst's studies have focused on the growing
influence of the media on society in general and on the behaviour of politicians and
the functioning of political and administrative institutions in particular (this is
defined as a process of "mediatization") [1]. These scientists insisted that relations
between journalists and political actors are mutually dependent.
Formulation of the problem. Theorist B. Head stated that channels for two-way
communication between the government and citizens have become more important
in the modern world. Indeed, public consultation and citizen feedback provide
public servants with the information they need to review service packages that
better meet customers’ needs. This approach has been particularly useful in
reforming the systems of social service delivery. B. Head believes that there is a
great interest in developing "partnership approaches" between government,
sectoral and social sections to share their skills and experience in finding solutions
to the main issues [2]. Such developments have great potential for increasing
opportunities to improve public sector service provision.
In the era of the information society communication technologies change the
process of communication and promote social services through a computer-based
communication network. The system of e-government is effective means of
communicating power with society, which ensures openness and transparency of
the activities of authorities at all levels, simplifies the procedure of obtaining
services and increases the level of confidence of citizens in power.
Results. Since the introduction of electronic services for citizens, which
Ukrainians have begun to actively use in recent years, Ukraine has risen from 87th
to 62nd place in the rating of development of the e-government, consisting of the
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United Nations, and from 75th to 32nd place in the rating of e-activity (eparticipation) [3]. However, the implementation of e-management in the country
has a number of problems. The availability of updated and well-structured content
sites that tastify the information needs of people about public services or tools of
interaction with authorities is the official source of up-to-date information for
community residents.
It is worth noting that in conditions of constant renewal of information and
communication technologies it is difficult for every citizen to learn in a huge flow
of information without having new skills to work with information. Therefore, in
the process of establishing a modern information society, the practical application
of information and communication technologies, and the information competence
of public servants should be of great importance, since only a specialist can
improve the efficiency of public service structures, involved in the processes
related to social changes that take place.
Analysis of statements during sociological research allowed to identify the main
topics that interest respondents in improving their own skills in the field of use of
information technologies in professional activities.
If in European countries Internet services are used by people of all ages, in
Ukraine the most active users of the Internet are persons between the ages of 18
and 44, it creates a gap between citizens over 55 years of age, mainly less use of
Internet services. At the same time, there is an increase in the Internet audience of
users aged 55 and over in 2019 compared to 2017 [4].
The meaning and structure of democracy is changing dramatically. Citizens, as
active participants in the political and administrative process, feel the need to
demand more information, and they receive it. When the public is able to
understand the process of public policy development, then it is easier for public
authorities to ensure its development, implementation and achievement of the main
goals. Mainly one-way information flows between the subjects of political
administrative communication are replaced by communicative bilateral
information exchanges. In the new model, media play not only the role of mediator,
but also an independent actor of public policy.
Conclusions. In most European countries, the communication policy of public
authorities is coordinated by an office located in the centre of government buildings
or close to them, which is the main provider of information services for citizens
and the general information needs of the media (Federale Voorlichtingsdienst
(Service Fédéral d’Information) in Belgium, Bulgaria Government Information
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Service, French Service d'Inform du du Gouvernement, Dipartimento per
l'informazione e l'editoria in Italy). As a rule, the central information office serves
as the main contact point for providing detailed information about the state
organization, laws, plans, social services and benefits, statistics. The central
information management system performs at least six functions: 1) conducting
research and analysis, 2) consulting senior officials, 3) media relations
management 4) informing citizens; 5) coordination of communication policy and
promotion of internal services, coordination of information flows 6) measurement
and evaluation of public opinion (viewing correspondence and comments received
over the phone, conducting surveys, distribution of questionnaires, holding public
hearings, round tables, organization, focus groups can get useful information about
the perceptions, needs and wishes of citizens). Perhaps the most significant
development in the provision of public information at the beginning of the 21st
century has been the increased use by governments of the Internet as a tool for
communication between the society and servants.
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CHALLENGES FOR MEDIASTABILITY OF A MODERN UKRAINIAN USER'S
SOCIAL MEDIA DURING INFORMATION MANIPULATION AS HYBRID
WARFARE ELEMENT
Since 2014, special units of the Army of Russian Federation have been actively
using the media space for influencing various target audiences. Today, internet
media do not only perform their functions, such as informative, entertaining and
educational, but also become a significant weapon in the conduct of information
wars inside the country and beyond. Satisfaction users of information needs can be
considered as the main task of network information activity of Russia. The Internet
is one of the phenomena that mediate various types of human activities, including
cognitive, communicative, etc. The network also provides one of the most
noticeable opportunities for intensifying the development of human mental
activity, although this problem requires a more thorough scientific study.
Challenges to the study of the perception of modernity through the lens of media
and social networks, have caused the emergence of a new branch of psychology –
mediapsychology.
Mediapsychology is a field of psychological science that considers the
individual in the context of interaction with modern means of communication, both
individual and mass; identify and describe the main components of media culture,
psychological patterns of attitudes and behavior of people in the media space, study
the phenomena and mechanisms of perception of media culture by a man, the
interaction of personality and mass media in the modern culture of information and
communication technologies
Mediapsychology seeks to understand how communication, a factor in the
growing consumption of technology, affects the perception, interpretation,
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response to information of people as they interact with each other in a rich media
world. Mediapsychology, mainly, focuses on identifying the potential benefits or
negative consequences of all forms of technology and works to promote and
develop the positive use of media and its application in practice.
Divisions of the Special Forces of Russian Federation are actively using
mediapsychology to develop content of information and psychological impact on
users of social networks around the world. According to the US-based Washington
Post, in 2014 alone, Russian military intelligence created more than 30 pseudoUkrainian groups and accounts on social networks, as well as 25 leading Englishlanguage publications. By pretending to be ordinary Ukrainians, Russian military
intelligence invented news and circulated comments to incite pro-Russian citizens
against protesters. Mediapsychology is used by politicians and marketers, so every
social network user should perceive information to understand whether or not they
are using their trust for a useful source of content.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОБЛЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ТА
СОЦІАЛЬНОГО ВИКЛЮЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
Актуальність роботи обумовлена необхідністю вирішення проблеми
соціалізації сучасного молодого покоління, формуванн ціннісних і життєвих
орієнтацій у дітей та підлітків в складних і неоднозначних умовах соціуму,
адже розвиток цивілізаційних процесів в XXI столітті, зокрема
інформаційних технологій, зумовлює інтенсивну інформатизацію
суспільства, наповнення життя цифровими гаджетами, комп’ютеризації всіх
сфер соціальної реальності.
Навчання, дозвілля, комунікація підростаючого покоління значною мірою
відбувається за допомогою комп’ютерних технологій, що значною мірою
впливає на формування пізнавальних, поведінкових процесів, ціннісних
орієнтації, та соціалізації молоді в цілому.
Вчені, приходять до висновку, що комп'ютерні мережі є новим етапом у
розвитку інтелектуальної діяльності і призводять до глобальних змін у
діяльності людства, та всіх його соціальних інститутів.
Інформаційні технології та комп’ютерні мережі стають новою соціальною
константою, що може істотно перебудувати соціальну структуру суспільства
на всіх рівнях. Сам процес соціалізації в умовах техногенезу - є стихійним і
загрожує інтелектуальному, психічному й соціальному розвиткові підлітків,
оскільки ця взаємодія не може бути некерована дорослими. [1] Інформаційні
мережі глобалізованного суспільства тісно поєднана з аудіовізуальними
засобами і створює цілий ряд нових поведінкових моделей, які не тільки
оточують людину, а й можуть программувати її діяльність, адже віртуальна
реальність як новітня властивість інформаційної цивілізації має
інтегративний потенціал глобального масштабу.
Проблему кіберсоціалізації досліджують вчені Європи та США вже з
середини минулого століття. Так, серед зарубіжних науковців Д. Ліклідер, Р.
Тейлор аналізували вплив першої комп’ютерної мережі на людину; Д.
Гумперт, Р. Каскарт, С. Кейслер, В. Орликовський, Л. Спроул, М. Туроф, С.
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Хілтз, Д. Ятесь досліджували взаємодію в системі «людина-комп’ютер». На
пострадянському просторі Е. Бєлінська, А. Войскунський, Л. Гур’єва, А.
Жичкіна, Н. Носов розглядають соціальні та психологічні наслідки
комп’ютерної діяльності й спілкування.
Сучасні вчені-дослідники [3] стверджують, що внаслідок засилля
ком’ютерних технологій суспільства, в підлітка часто виникає дезорієнтація,
безпорадність, незахищеність і стан соціального виключення. Розробники
спеціально створюють віртуальний світ, тяк світ яскравих образів та
відчуттів, що вступають в прямий контакт з уявою, мисленням, логікою та
іншими функціями мозку, затягує та має значний вплив на психіку гравця,
завдяки глибині входження в гру, а також мотивації ігрової діяльності, яка
базується на накладанні на себе віртуальної ролі та втечі від реального життя.
Комп’ютерні ігри роблять істотний вплив на особистість людини, тобто
імітують вирішення проблем у віртуальному світі, хоча насправді учасник
гри, лише накопичує проблеми в житті. Залежний підліток обмежує своє коло
спілкування віртуальним. В результаті чого спостерігаються відсутність
емпіричного досвіду, інфантилізм та апатія у вирішенні проблем, труднощі в
соціальній адаптації, бідність емоційно-вольової сфери, когнітивні
порушення, прагнення до створення особистого мікро-всесвіту. [2]
Проблеми соціалізації молоді під вливом гаджетів є надзвичайно
важливими, бо саме у цей період життя людини інтенсивно закладаються
основи особистості, її здатність до адекватної оцінки суспільних процесів,
уміння застосовувати набутий досвід для розгортання своєї життєдіяльності,
що ускладнюється техногенними, глобалізаційними впливами, котрі не
достатньо вивчені, описані та зрозумілі на сьогоднішній день. Більшість
батьків сучасних школярів традиційно переконані в тому, що навчальний
процес не є можливий без використання сучасних технологічних засобів
(комп’ютер, планшет, принтер, інтернет мережа) Теоретично, дитина,
використовуючи їх має навчатись, вивчати мови, творчо розвиватися, але
проблема полягає в тому, що молодь частіше використовує гаджети для
розваг, а не для навчання. Більшість школярів використовують комп’ютер і
смартфон як основний розважальний засіб, що є головною причиною
виникнення порушення пам’яті та зележності. Адже навіщо вивчати щось,
якщо пошукова система може знайти цю інформацію.
З усього вищесказаного хочу зробити висновок, справа в тому, що всі
електронні ігри розроблені таким чином, що гравець відчуває себе не просто
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спостерігачем гри а її інклюзивним учасником, а самі учасники гри часто самі
не розуміють навіщо взагалі потрібна реальність і не хочуть в неї
повертатись. Цифрові гаджети та комп’ютерні ігри стали в деякій мірі
альтернативою моральності і здорового глузду, а їх роль в формуванні
особистості підростаючого покоління очевидна, тому вимагає комплексного,
міждисциплінарного дослідження цих процесів, з метою прогнозування та
розуміння їх впливу на входження в соціум та поведінку в ньому, світоглядні
орієнтири, можливі деструктивні процеси, такі як маргіналізація, соціальне
виключення, самотність, відчуженість, втрата навичок спілкування з
оточуючими. Зміни, що виникають на сучасному етапі розвитку суспільства
породжують нові вимоги до вчителів, соціальних психологів та системи
освіти й виховання молодого покоління в цілому, зокрема важливим в цьому
є вивчення всіх сучасних факторів, що впливають на формування соціальної
свідомості в процесі соціалізації молодого покоління. З боку соціальної
філософії має бути проаналізований вплив захоплення молоді іграми та
формуванням агресії, а також інших порушень в області адекватної
поведінки, прийняття і обробки соціальної реальності, оскільки більшість із
них наповнена агресією, насильством і руйнуваннями, захоплення
віртуальною персоною, що часто реалізується через негатив.
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DIGITAL–FASHION ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ ІНДУСТРІЇ МОДИ
Функціонування індустрії моди і діяльність її суб'єктів, а саме Модних
будинків, виставок, агенцій, салонів, спрямовано на розробку, виробництво,
розповсюдження та споживання продуктів моди, а й відповідно активно
впливає на кругообіг модних змін у суспільстві. У даному контексті слід
зазначити, що в залежності від специфіки діяльності того чи іншого суб'єкта
моди, вони формують або поширюють модні тенденції, але в будь-якому
випадку формують риси чергових модних стандартів.
Сфера моди ніколи не була консервативною, наразі ж її рухомість стала
максимальною. Три слова, якими учасники ринку описують індустрію моди
по висновках 2019 року, це «змінний», «цифровий» та «швидкий». Сім з
десяти факторів, що впливають на розвиток сфери моди, відносяться до
цифрової трансформації або ж автоматизації.
Отже, один з найпріоритетніших трендів 2019 року, який активно
розвивається є Digital fashion. В сучасних умовах з’являється дуже багато
виробників фешн аксесуарів/ одягу/
взуття з інтегрованими
екранами/панелями/bluetooth-тканинами, на яких зображається картинка.
Створився новий ринок для виробників екранів та софту для інтеграції
зображення. Chanel, New Balance та інші бренди вже почали випускати готові
продукти (сумки чи взуття) разом з LED-панелями. А зовсім нещодавно на
показі Louis Vuitton презентував технологічні сумки з двома гнучкими
екранами, на яких виводяться фото та відео.
З наукової точки зору, термін діджиталізація означає - переведення
інформації в цифрову форму. Більш технологічне визначення: цифрова
трансмісія даних, закодованих у дискретні сигнальні імпульси[1].
Звичайно, й досі існують підприємці, що надають перевагу старим
методам і задіюють ручне виробництво та людську працю. Проте, новим
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трендом в індустрії моди є Digital fashion.
Те, що Adidas хоче задіяти на своїх фабриках роботів, відомо давно. На
доказ цієї ідеї компанія запустила роботизовану фабрику SpeedFactory, яка
займається пошиттям взуття в Німеччині. До цього часу цей процес
виконувався напівавтономними швейними машинками, керованими
професійними швачками на фабриках. Однак нова роботизована швейна
система незабаром зможе випускати сотні тисяч футболок Adidas, маючи
потенціал повністю змінити текстильне виробництво[2]. Ця машина,
випущена компанією SoftWear Automation і названа «Sewbot», використовує
камери і роботизовані руки для вирізання та шиття м'якої тканини,
перевершуючи інші форми автоматизації. За словами розробників: «Робот
використовує комбінацію камер і голок для відстеження розміщення тканини
перед шиттям одягу з більш високим рівнем точності, ніж людське око».
Компанія SoftWear Automation ще в 2012 році отримала контракт від DARPA
в розмірі 1,25 млн. дол. США спеціально для розробки даної технології.
Першими, хто встановив машину на фабриці, була китайська компанія
Tianyuan Garments, що займається виробництвом Adidas на території США,
штат Арканзас [2]
Проникнення високих технологій в сферу моди збільшується кожного дня,
і нові ідеї можуть повністю змінити звичне нам уявлення про одяг і аксесуари.
Ось ще декілька прикладів останніх інновацій:
3D-друк одяг: Багато дизайнерів вже використовували 3D для створення
оригінальних моделей. Коли ці прилади стануть звичайним предметом
побуту, кожен зможе самостійно робити собі одяг, використовуючи викрійки,
куплені в інтернеті. Поки найбільшим інтересом користується можливість
роздруковувати прикраси, але з розробкою більш досконалих принтерів стане
можливе виготовлення взуття та сумок.
Цифровий друк: Як і безводне фарбування, технологія цифрового друку
дозволяє нанести малюнок безпосередньо на тканину при зниженому
споживанні ресурсів. Результати шокують: економія до 95% води і до 75%
енергії, тому цифровий друк набирає величезної популярності та є інновацією
в сфері моди. Такі бренди, як Alexander McQueen, використовують цей спосіб.
Розумний одяг: Коли мова йде про технології майбутнього, багато хто
уявляє собі саме розумний одяг. «МетаОдяг», ще один проект KickStarter,
обладнана Bluetooth і сенсорним модулем розміром з монетку. Такі речі
дозволять перетворити одяг і аксесуари в високотехнологічні об'єкти.
70

Інформаційні технології
в соціокультурній сфері, освіті та економіці

Віртуальні примірочні: У той час як високотехнологічний одяг ще
знаходиться на стадії розробки, скористатися віртуальною примірочної
можна вже зараз. Вона була створена для полегшення покупок в Інтернеті.
Приміряти одяг прямо на комп'ютері з реальними розмірами і потім прийняти
рішення про покупку вже дозволяють деякі інтернет-додатки.
Розумний викрій: Більшість технологій направлено на збереження
навколишнього середовища, і новий унікальний ткацький станок не є
винятком. Через комп'ютер задаються форми і розміри деталей, і розумна
машина виготовляє їх без зайвих шматків, що істотно заощаджує ресурси.[4]
Отже, без сумнівів, наступне десятиліття стане проривом в області digital
fashion, основні передумови для якого закладені в принципі роботи 3dпринтеров, активному впровадженні роботизації, штучного інтелекту,
цифрового другу тощо.
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ
STEM-НАВЧАННЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Найважливішою проблемою освіти є підвищення якості навчання, що
полягає у вдосконаленні вже існуючих та впровадження нових методик
викладання. Одним з основних напрямків підвищення ефективності та якості
навчання є використання системи STEM-навчання при викладанні у закладах
освіти.
STEM (англійською – Science, Technology, Engineering, Mathematics, що в
перекладі означає науку, технології, інженерію та математику) – це великий
вибір можливостей професійного розвитку, надання учням доступу до
технологій
Розвиток
творчості
учнів
(технічний,
фізико-математичний,
інформаційний) – важливий засіб формування особистості учня.
Особливою формою STEM-навчання є інтегровані уроки/заняття, які
спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків і сприяють формуванню
в учнів цілісного, системного світогляду.
Інтегровані уроки/заняття можуть проводитися шляхом об’єднання схожої
тематики кількох навчальних предметів або формування інтегрованих курсів
чи окремих спецкурсів шляхом об’єднання навчальних програм таких
курсів/предметів. Основою ефективності цих уроків/занять є чітке
визначення мети й їх планування для забезпечення різнобічного розгляду
учнями певного об’єкта, поняття, явища [1].
Метою нашого дослідження є теоретичне обґрунтування та практична
перевірка доцільності використання методів STEM освіти задля покращення
інформаційної компетентності учнів. У ході дослідження нами були
використані теоретичні, емпіричні, математичні методи дослідження.
Теоретичне значення полягає в теоретичному обґрунтуванні доцільності
вдосконалення нових STEM методик викладання. Практичне значення
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полягає у розробленні методичних рекомендації щодо використання системи
STEM-навчання при викладанні у закладах освіти [2].
Для перевірки гіпотези дослідження, ефективності розроблених
методичних рекомендацій, було проведено педагогічний експеримент, який
відбувався на базі Комунального закладу «Нікопольська середня
загальноосвітня школа №19» та Комунального закладу «Нікопольська
середня загальноосвітня школа №22». Для проведення педагогічного
дослідження було залучені учнів 5-11 класів. Під час експерименту було
з’ясовано, що комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня
школа №19» не використовує методики STEM – навчання при проведенні
уроків. Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа
№22» використовує методики STEM – навчання при проведенні уроків.
У ході експерименту нами було застосовано авторську методику
опитувань, результати якої представлені у таблицях 1 та 2.
Таблиця 1
Результати опитування учнів щодо сприйняття матеріалу на уроках у
закладі КЗ «НСЗШ №19»
Кількість
Рівні сприйняття матеріалу.
%
учнів
Низький
41
25
Середній
90
55
Високий
32
20
Всього
163
100
Як видно з таблиці 2, 55% учнів вважають, що не можуть в повній мірі
сприйняти інформацію, отриману на уроках, а 25% вважають, що не
розуміють пройдений матеріал на уроках.
Таблиця 2
Результати опитування учнів щодо сприйняття матеріалу на уроках у
закладі КЗ «НСЗШ №22»
Кількість
Рівні сприйняття матеріалу
%
учнів
Низький
27
15
Середній
66
37
Високий
86
48
Всього
179
100
Результати анкетування свідчать про те, що учні, які навчаються в школі,
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де використовують методики STEM –навчання, сприймають матеріал
набагато краще, ніж учні, які навчаються у школі, де не використовують на
уроках методики STEM-навчання. Отже, порівнявши результати двох
опитувань, можна побачити, що рівень сприйняття учнями матеріалу в
середніх загальних школах вищий, якщо вчитель використовує при
викладанні методики STEM-навчання. Виникає важлива практична задача –
створення спеціального методичного інструментарію для роботи з новими
середовищами в рамках природничих, інженерних й точних наук, особливо в
нашому інформаційному середовищі в умовах розвитку веб-освіти.
Вважаємо, що особливістю підготовки вчителів, які будуть формувати
інформаційну компетентність учнів за методикою STEAM-навчання, є те, що
вони, не залежно від дисципліни, повинні співпрацювати між собою з метою
здійснення міждисциплінарних зв’язків в освітньому процесі [2].
На відміну від традиційного навчання STEM-освіта репрезентує
унікальний підхід у викладанні та освоєнні знань, коли навчальні дисципліни
поєднуються між собою, інтегруються в технології. Уважаємо, що
інформаційна компетентність, як предметна, передбачає впевнене критичне
та безпечне використання ІТ-засобів, а саме QR-кодів у навчанні й
повсякденному житті, здатність учнів/студентів сприймати, обмінюватись та
використовувати інформацію в конкретній життєвій або навчальній ситуації.
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ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ НА КУЛЬТУРНО-ТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В
УКРАЇНІ
У сучасних умовах інтенсифікації інформаційних потоків, прискореного
темпу життя, діджиталізації, миттєвого розповсюдження інформації в
суспільстві постає проблема глибинних змін соціуму. Соціокультурна
складова життєдіяльності людства перебуває у постійній динамічній
взаємодії між людьми та їх оточенням.
Наразі більше ніж у 800 мільйонів дорослих досі відсутні базові навички
грамотності, з іншого боку, використання інформаційно-комунікаційних
технології (ІКТ) швидко зростають. Крім того, за результатами дослідження
щодо рівня цифрової освіченості громадян країн-членів Європейського
союзу, інформація наступна: 43% населення ЄС має недостатній рівень
цифрової освіченості; 35% працівників ЄС не має базових цифрових навичок,
а 72% вірять, що цифровізація та роботизація негативно вплине на ринок
праці та позбавить їх працевлаштування. Щодо України, слід зазначити, що
більш ніж половина українців (53,5%) мають середній рівень цифрової
грамотності. Найкраще цифровими навичками володіє молодь у віці 10-17
років, вона отримала частку 61,6% в категорії «вище середнього». Взагалі не
володіють такими навичками 15,1% українців, а низький рівень мають 37,9%
громадян [1]. Крім того, в Україні, на відміну від інших країн Європи, досі
спостерігається «цифровий розрив» між поколіннями, який став суттєво
помітним з початку першої декади ХХІ століття. Саме цифрова освіченість
населення беззаперечно впливає на стан і розвиток соціокультурних процесів,
ефективне функціонування креативних індустрій, в тому числі впливає на
розвиток ІКТ при формуванні культурно-творчих процесів.
Одним з визначальних вимірів інформаційного суспільства став високий
темп технологічних змін. З огляду на це, особлива увага в сучасній освіті
приділяється цифровій компетентності, яка полягає у готовності людини не
тільки самостійно освоювати нові інформаційні технології, оцінювати їх
можливості і ризики, але і бути готовою до сприйняття технологічних змін,
кількісне зростання яких постійно прискорюється[2].
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Упровадження інформаційних технологій створило нові, унікальні
можливості для активного й ефективного розвитку держави, суспільства,
культури, освіти, творчості. Разом з процесами інформатизації посилюється
роль цифрової грамотності населення [3]. Запровадження новітніх
інформаційних технологій об’єктивно сприяє розвитку соціальної структури
та виробленню нових соціально-культурних орієнтирів.
Необхідність оволодіння цифровою грамотністю пов’язана з неминучістю
трансформації культурно-творчих процесів в інформаційному суспільстві.
Сучасні ІКТ надають широкі можливості великій кількості людей брати
участь у культурних заходах в Інтернеті, таких як створення, завантаження та
обмін культурним контентом, перегляд фільмів та відео в Інтернеті,
трансляція концертів у прямому ефірі тощо. Це вимагає від культурних
установ та інших постачальників культурних послуг постійно прагнути
адаптувати свою продукцію та послуги так, щоб вони відповідали запитам
користувачів та йшли в ногу з новими технологічними розробками. В
сучасних умовах необхідно популяризувати «цифрові» види творчості –
софт-арт, відео-скульптура, цифрове телебачення. Актуальною є потреба
цифрової модернізації українських освітніх закладів, безпосередньо
причетних до сфери культури: запровадження нових «цифрових»
спеціальностей, відділень та факультетів; модернізація навчальної
інфраструктури [4].
Однією з основних причин низьких місць України у Рейтингу розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій є недостатній розвиток
інформаційно-технологічної інфраструктури. За даним показником Україна
значно відстає від інших держав, адже відсутність рівномірного поширення
мережі Інтернет, відповідно й недостатнє використання населенням сучасних
технологій зв’язку, уповільнює процес «цифровізації» держави.
В цілому, ринок ІТ-індустрії в Україні розвивається швидкими темпами,
адже наша держава багата на талановитих спеціалістів, що мають бажання
розвиватись та посилювати рівень цифрової грамотності.
Наявність цифрової освіченості суспільства – головна ознака його
успішності в усіх секторах життєдіяльності країни.
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ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА ДІЯЛЬНІСТЬ
БІБЛІОТЕК
В реаліях сьогодення бібліотеки є складовою частиною світової
інформаційної інфраструктури, безпосередньо бере участь у формуванні
інформаційного простору, є виробником власних інформаційних продуктів,
надає вільний доступ до світових інформаційних ресурсів соціальної пам’яті
людства, відповідно до інформаційних потреб часу. У своїй діяльності
бібліотеки використовують системи обробки інформації, інформаційнокомунікаційні технології, що дає змогу задовольняти інформаційні потреби
користувачів бібліотек на основі мережевих комунікацій. Але традиційні
технології збирання, обробки, пошуку, передавання та зберігання інформації
не завжди відповідають новим вимогам. У результаті не виконуються
поставлені завдання, важливий соціальний ресурс надається неякісно, тому
необхідно організовувати зручний пошук інформації для користувачів
бібліотек, для її оперативного використання та вільного доступу
Транформація сучасної бібліотеки в умовах глобальної інформатизації
суспільства, це не лише забезпечення доступу користувачів до ресурсів
бібліотеки та можливість користуватися ними. Перехід в цифровий світ
предбачає вирішення проблеми збереження культурної спадщини нації та
забезпечення широкого доступу до історико-культурних фондів бібліотек у
рамках участі бібліотечних інституцій у здійсненні державної політики
пам’яті, збереження національної ідентичності та зміцнення національної
самобутності.
Крім того, сучасні технології дозволяють використовувати мобільних
пристрої як перспективний та ефективний інструмент популяризації
соціокультурних інформаційних ресурсів та надання до них широкого
доступу. В своїй доповіді «Мобільні застосунки як інструмент у
соціокультурних комунікаціях» Cтарший науковий співробітник НБУВ,
канд. наук із соціальних комунікацій В. І. Бондаренко висвітлила результати
дослідження особливостей використання бібліотеками. Як зазначалося,
розширення асортименту мобільних застосунків підвищує ефективність
78

Інформаційні технології
в соціокультурній сфері, освіті та економіці

залучення потенційних партнерів, клієнтів, користувачів та відкриває нові
можливості щодо реалізації наукових досліджень, освітніх програм завдяки
доступності використання, легкості транспортування таких пристроїв та
можливості перегляду потрібної інформації у реальному часі. Особливу увагу
було приділено використанню мобільних пристроїв як інструменту наукової
комунікації, зокрема їх використанню як засобу представлення інформації
наукометричної бази даних EBSCO, серед яких «EBSCOhost»,
«EBSCOeBooks», «EBSCOAudiobooks». Такі пристрої уможливлюють доступ
до великої кількості різних ліцензованих повнотекстових загальнодоступних
баз даних та повнотекстових ресурсів від провідних постачальників
інформації [1].
Особливу увагу хотілося б приділити дослідженням в області штучного
інтелекту та їх застосування в діяльності бібліотеки. Не зважаючи на те, що
бібліотеки забезпечують все більший набір цифрових бібліотечних послуг та
ресурсів, вони продовжують купувати велику кількість друкованих
матеріалів. Таке поєднання в надання електронних та офлайн послуг
призвело до серйозних обмежень у просторі для багатьох бібліотек, особливо
наукових. Метою всебічного доступу до друкованих матеріалів (CAPM) є
побудова роботизованої системи сканування на вимогу та пакетного
сканування, яка дозволить переглядати друковані матеріали в режимі
реального часу через веб-інтерфейс. Користувач буде залучати систему
CAPM, яка, в свою чергу, ініціює робота, який отримає запитуваний елемент.
Робот доставить цей предмет в іншу робототехнічну систему, яка відкриє
предмет і автоматично перегортає сторінки. Використовуючи наявні сканери,
програмне забезпечення для оптичного розпізнавання символів (OCR) та
програмне забезпечення для індексації, розроблене Центром цифрових знань,
система CAPM дозволить не тільки переглядати зображення тексту, але й
шукати та аналізувати повнотекстовий документ, сформований із образів.
Навички та цінності нашого суспільства громади, а також колекції наших
установ можуть впливати на розвиток штучного інтелекту [2].
Очевидно, що більшість дискусій про штучний інтелект стосуються не
бібліотек, а впливу на суспільство загалом. Перше питання - що ШІ зробить
для нашого життя та роботи. З позитивного боку, мабуть, це звільнить час та
зусилля для інших видів діяльності. Зважаючи на вплив дефіциту уваги на
звички читання, це може бути позитивним. Друге питання стосується самої
інформації, а саме етики даних, існує невизначеність щодо того, як алгоритми
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та штучний інтелект придумують свої відповіді. Ми знаємо одне, що існує
ризик упередженості та дискримінації. Штучний інтелект навчається на
даних про сьогодення, більше того, він комерційно керований, і несе в собі
ризики визначення пріоритетності або, звичайно, використання
персональних даних, з усіма наслідками, які це спричиняє для
конфіденційності та інтелектуальної свободи.
Здається штучний інтелект, виконує дві основні функції бібліотек у роботі
з громадами - підтримка особистого розвитку та інформаційна грамотність.
Найбільш безпосередній внесок відбувається через бібліотечні колекції.
Штучний інтелект працює, переглядаючи існуючі матеріали та роблячи нові
зв’язки та висновки. Бібліотеки, разом, містять найбагатший уявний ресурс
для розвитку ШІ. Дійсно, проект GoogleBooks зробив великий внесок у те,
щоб штучний інтелект зайняв свою міцну позицію в діяльності бібліотеки.
Наслідком цього є, звичайно, те, що проекти оцифрування, відкритого
доступу та пов'язаних даних є важливішими, ніж будь-коли. Відкриваючи цілі
бібліотечні колекції (зокрема, з широкого спектру джерел), бібліотеки
можуть допомогти забезпечити більший баланс у матеріалі, з яким працює
штучний інтелект.
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ
НА ЗАНЯТТЯХ З НАРОДОЗНАВСТВА
В період соціокультурних перетворень, які переживає держава Україна, та
її населення, постають проблеми та вимоги, які спрямовані на
переосмислення соціальних, культурних, політичних релігійних, та інших
цінностей. Через те, що наша держава багато століть знаходилась під
штучним впливом зовнішніх векторів розвитку, а в останні десятиліття
робився максимум, щоб з цих векторів не виходити, сьогодні ми маємо
картину, яка змушує задуматися над переосмисленням власних
соціокультурних цінностей. Більше того, окрім реальної війни, на нашій
території ще відбувається інформаційна війна, а також семантична війна [4,
с. 20]. Тому, завданням усіх, починаючи від органів державної влади,
політичних партій, громадських та релігійних організацій, і закінчуючи
викладачами, вчителями, вихователями дошкільних, шкільних, позашкільних
начальних закладів, є формування соціокультурних цінностей, що будуть
задовольняти максимум суспільства. У цьому сенсі начальний предмет
«Народознавство» має стати певним майданчиком для подібного
формування. Тим більше, що ця дисципліна викладається як в середній школі,
так і у вищих навчальних закладах, де формується особистість людини і її
світоглядні позиції.
Проблематика даної теми не є новою, крім того в Україні діє Інститут
народознавства НАН України, який безпосередньо співпрацює з іншими
установами у цьому руслі. Є науковці, яких все ж слід назвати, це Горленко
В., Новікова Т.Л., Наулко В.І., Яворська Г.М., та інші.
Якщо ми згадали про модель формування, то це передбачає вже існуючу
модель. Модель, яка перевірена часом, іншими прикладами, у порівнянні з
іншими моделями. Про етимологію моделі вже сказано достатньо [1, с. 92],
тому на цьому ми не будемо зупинятися, а безпосередньо перейдемо до теми,
завдяки чому визначається педагогічна стратегія здійснення впливу на
систему цінностей учасників педагогічної взаємодії [2, с. 88].
Сьогодні народознавство є навчальним предметом багатьох освітніх
81

Секція «Моделювання
соціокультурних процесів і систем»

закладів. Але, на жаль, виклад тематичного матеріалу курсу народознавство
часто подається як суха історична інформація, яка передбачена відповідною
програмою. Народознавство, як навчальний предмет об’єднує в собі багато
наукових дисциплін: етнографію, історію, культуру, релігієзнавство та інші.
Зрозуміло, що все це покликано до засвоєння інформаційного навантаження,
але події останніх років, коли Україна потерпає від агресії північного сусіда,
коли наша країна втрачає своїх воїнів та власну територію через войовничу
політику Російської Федерації, постає важлива проблематика формування
соціокультурних цінностей українського суспільства.
Для успішного та ефективного формування соціокультурних цінностей на
заняттях з Народознавства слід вивчати генеологічні корені українського
народу, його міграційні процеси, етнічний склад населення, географічне
розміщення народу України, а також історичні умови формування
української діаспори, її завдання та форми діяльності. Також треба вивчати
основні галузі господарської діяльності, народні промисли й ремесла, типи
українських поселень та їх особливості, громадські та господарські споруди
села. Також допоможе знання регіональних особливостей українського
народного одягу, його символіки, традиційних та обрядових страв українців.
Не є виключенням і актуалізації знань з народної астрономії, народної
метеорології, народної метрології, народної математики, народної медицини
та ветеринарії, народної педагогіки, світоглядних уявлень та вірувань. А
також витоки та еволюцію становлення українського фольклору, його
характерні особливості, історичні передумови виникнення поселень інших
народностей на території України, історію походження українських традицій,
звичаїв та обрядів, їх символіку та методику підготовки і проведення.
Унікальність України полягає у тому, що не дивлячись на те, що наша
держава дуже довгий час перебувала під контролем іноземців, а українська
мова, культура, традиція, постійно знаходилися під тиском заборони, ми не
зникли. І хоча становлення національної української культури тривало довгі
століття, це дало той потенціал, і той поштовх, який ми не лише споживаємо
нині, але й це допомагає вижити і прийдешньому поколінню.
Упродовж багатьох століть український народ безупинно творив своє,
тільки йому властиве духовне середовище, наповнюючи його своєрідними
обрядами, ритуалами. Фактично формувався внутрішній світ українців,
осягався весь навколишній простір, закладалися світоглядні засади [3, с. 6].
Таким чином, модель формування соціокультурних цінностей у студентів
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на заняттях з народознавства має такі завдання:
1. Сприяння набуттю студентами соціокультурного досвіду,
соціокультурних цінностей, які отримуються через спадок поколінь і
передаються наступному поколінню.
2. Формування патріотизму, духовної, соціокультурної зрілості, які будуть
реалізовуватись відповідно до власних світоглядних позицій, та інтересів
суспільства.
3. Навчання студентів комунікації з органами державної влади,
громадськими об’єднаннями, релігійними організаціями, навчальними
закладами, для досягнення поставлених цілей.
4. Утвердження свідомості того, що культура мови, власна історія,
національна свідомість і патріотичне виховання є невід’ємними, життєво
необхідними елементами моделі формування соціокультурних цінностей
сучасної людини.
5. Відродження найкращих рис української ментальності, до яких
належить свобода, працелюбність, повага до іншої людини, безмежна любов
до народу власного, його історії культури, віри.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ «СОЦІАЛЬНІ ТА
ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ» ТА «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» ДО РОЗВИТКУ
ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ РІЗНОВІКОВИХ ГРУП У ГРОМАДАХ
Теорія та практика професійної підготовки майбутніх педагогів до
розвитку цифрових компетентностей учнів достатньо повно відображена у
сучасному науковому дискурсі. Однак бракує досліджень, у яких науковці
схарактеризували б кращі практики підготовки фахівців галузей знань 01
«Освітні, педагогічні науки» та 05 «Соціальні та поведінкові науки» до
розвитку цифрових компетенцій та медіаграмотності різновікових груп у
громадах.
У дослідженнях вітчизняних науковців схарактеризовано цифрові
компетентності у підготовці магістрів [1], акцентовано на галузях та
напрямах підготовки, випускники яких користуються попитом на
вітчизняному ринку праці, вказано на важливість спрямування діяльності
закладів вищої освіти з підготовки конкурентоздатного фахівця [2];
окреслено методичні підходи до формування компетентностей здобувачів
вищої освіти [3], формування інформаційно-цифрової компетентності у
професійній підготовці майбутніх економістів [4], наголошено підготовці
кадрів для управління діяльністю об’єднаних територіальних громад [5].
Одним із способів належної підготовки майбутніх фахівців різних
спеціальностей закладів вищої освіти України до роботи у територіальних
громадах могло б стати обрання ними серед вибіркових дисциплін, освітніх
компонентів, що формують цифрові компетентності, наприклад «Цифрова
грамотність», «Інформаційно-комунікаційні технології», «Медіаграмотність»
та ін. Уведення дисциплін, що формують цифрові компетентності здобувача
вищої освіти, сприятиме набуттю додаткової кваліфікації та сукупності
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відповідних знань, умінь та навичок.
На наш погляд, дієвою формою подолання «цифрового розриву» між
населенням громад різних вікових груп міг би стати проект, реалізований на
базі опорних шкіл «Освіторія». Його упровадження сприяло б не лише
розвитку цифрової грамотності дорослого населення, а й збереженню й
розвитку культурно-історичної спадщини та потенціалу громади.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Практика процвітаючих підприємств доводить, що розробка стратегій, як
правило, завершується формуванням більш або менш обґрунтованих планів,
що мають складну внутрішню структуру. Наявність стратегії розвитку в
будь-якого підприємства свідчить про серйозність його намірів, про те, що
воно орієнтується на довготривалу перспективу, на співпрацю із своїми
партнерами і клієнтами. Розробка стратегії є однією з важливих функцій
менеджменту підприємства. Як свідчить досвід експертів, сьогодні для
більшості українських підприємств вагомим кризоутворюючим чинником є
неналежний рівень стратегічного планування, концентрації зусиль на
вирішенні поточних завдань та оперативного управління. Отже, необхідно
забезпечити ефективну роботу господарюючих суб’єктів так як у
майбутньому це може вплинути на ступінь освоєння методології
стратегічного планування та управління стратегією розвитку такого
підприємства.
Постановка задачі. Стратегія – довгостроковий, якісно визначений напрям
розвитку організації, спрямований на закріплення її ринкових позицій,
задоволення потреб споживачів та досягнення поставлених цілей, основним
завданням якого є забезпечення впровадження інновацій та змін в організації
шляхом розподілу ресурсів, адаптації до зовнішнього середовища,
внутрішньої координації та передбачення майбутніх змін у діяльності
Управління стратегією розвитку підприємства не є самоціллю, а скоріше
фактором досягнення довгострокових стратегічних цілей направлених на
конкурентну спроможність певного підприємства. В умовах нестабільності
влади і недосконалості українських державних інститутів розвиток
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стратегічного управління на підприємствах відбувається в досить
специфічних умовах, які обмежують можливості трансферу західних моделей
менеджменту в цій сфері. В Україні, внаслідок згаданих вище причин,
керівництво підприємств орієнтується передусім на досягнення
короткострокових цілей, серед яких домінує отримання максимального
прибутку в найкоротші строки[1].
Поряд із вибором конкретної стратегії розвитку сьогодні найважливішого
значення набуває вміння підприємств пристосовуватися до технологічних,
кон'юнктурних та інших змін. При цьому підприємство може вибрати один із
чотирьох варіантів поведінки:пасивне очікування; активне очікування, тобто
готовність кваліфіковано (ефективно) зустріти зміни; підготовка до змін та
стимулювання бажаних змін. Найкращий варіант полягає у попередженні
змін та стимулюванні їх за допомогою інновацій. Таким чином, у
змінюваному світі підприємству, щоб гнучко та вчасно реагувати, зберігаючи
при цьому свій курс, не обійтися без технологічного, економічного і
соціального прогнозування [2].
Як вже відомо, в залежності від способів забезпечення розвитку стратегія
діяльності може відповідати концентрованому, диверсифікованому чи
інтегрованому підходові.
Зупинимось більш детально на стратегії концентрованого розвитку, коли
подальший розвиток підприємства може забезпечується за рахунок
удосконалення діяльності в межах освоєного ринку функціонування, а саме
ринкової ніші.
Для підприємства цільовим орієнтиром є можливість продовження
власного бізнесу у довгостроковій перспективі. Продукт або послуга — це
фізичний вияв їхньої здатності задовольняти особливу потребу певної групи
споживачів. Обрана стратегія допомагає підприємству з достатнім рівнем
гарантії вчасно передбачати та реагувати на зміни в попиті, розробляючи
відповідні товарні стратегії.
Для прийняття ефективних рішень про діяльність на тому чи іншому
сегменті потрібна надійна інформація про специфіку сегмента, тобто треба
визначити фактори, що характеризують ринок, а також «виміряти» сегмент за
цими факторами. Велике значення при цьому має так звана сегментація —
ступінь деталізації ринку, згідно з обраними критеріями.
Розуміння структури ринку та методів сегментації має велике значення
для процесу розробки продуктових стратегій, оскільки дає змогу зрозуміти
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зміст та особливості конкуренції, допомагає визначити «стратегічний фокус»
для концентрації своїх зусиль на найбільш конкурентоспроможних видах
продукції та напрямках діяльності підприємства.
Стратегія концентрації («стратегічного фокусування») на одному
напрямку діяльності тісно пов’язана з реалізацією загальної конкурентної
стратегії — лідирування на основі зниження витрат.
Концентроване створення продукту пов'язане з тим, що або
задовольняється якась незвичайна потреба певної групи людей, або ж
створюється специфічна система доступу до продукту. Проводячи стратегію
концентрованого створення конкурентних переваг, підприємство може
користуватися одночасно ціновим залученням покупців, так і
диференціацією. Впровадження будь-якої нової стратегії на фірмі несе
певний ризик. [3].
Стратегії розвитку фірми є збіркою певних постійних принципів
функціонування компанії, що спрямовують його до реалізації основних цілей,
які містить у собі місія організації. Ці принципи також визначають границі
ринкової активності компанії з огляду на сферу можливих рішень.
У контексті прогресування глобалізації економіки особливого значення
набуває стратегія концентрації, яка, будучи часткою загальної стратегії
підприємства, відноситься до способу забезпечення розвитку підприємства.
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РОЗВИТОК НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ
Сучасне інформаційне суспільство характеризується динамічними
соціально-економічними змінами й вимагає неперервної освіти всіх категорій
населення: від дітей до пенсіонерів. Нині в усіх розвинених країнах світу на
рівні державної політики досягнуто визнання того, що знання стають
основою розвитку суспільства. Це активізує пошук нових підходів до
навчання. Формальна освіта втрачає монополію на передачу необхідних для
продуктивного життя відомостей. Тому більшість вчених вважають, що слід
змінювати систему координат, в якій здійснюється сучасний освітній процес.
Необхідний відхід від формалізму в освіті, зорієнтованість на задоволення
особистісних потреб людини відповідно до запитів соціуму, мобілізацію її
природної здатності до самовдосконалення, внутрішнього духовного
зростання. У зв’язку з цим все більшої вагомості набуває неформальна освіта,
яка пропонує альтернативні форми навчання та новий зміст, що допомагають
людям пристосуватися до постійних трансформацій суспільства.
Як показує аналіз наукових досліджень з цієї проблеми, розвиток
неформальної освіти є вагомим, закономірним чинником розбудови
демократичних процесів в освіті. Її актуальність відображено в нормативних
документах міжнародних організацій, зокрема, МОП (Міжнародної
організації праці), ЮНЕСКО, Європейського Союзу тощо [1]. Так, у
Меморандумі Європейської Комісії 2000 р. представлено рекомендації щодо
розвитку неформальної освіти, яка є важливою складовою концепції
неперервного навчання, дає молоді й дорослим змогу набувати знання,
уміння й навички, формувати погляди й адаптуватися до постійних змін у
соціальному середовищі [3].
Цифрова революція з її швидкими темпами невпинно входить в освітній
простір. Ключовим чинником, що впливає на розвиток неформальної освіти,
є формування нового типу замовлення, нових вимог до результатів навчання,
освіти, розвитку особистості. Цифрові інформаційні та комунікаційні
технології замінюють книгу і слово вчителя/викладача як провідний носій
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знань. Їм відводиться роль провідника в інформаційному потоці. Це спонукає
вчителів/викладачів занурюватися у сферу неформальної та інформальної
освіти й чи не щодня поповнювати свої знання й набувати нових навичок
користування цифровими носіями. Часто доводиться звертатися за
допомогою до учнів/студентів, адже вони швидше стають експертами у
використанні гаджетів. На задній план відходить сприйняття учня/студента,
як об'єкта впливу, і загалом людини як економічного, соціального або
політичного ресурсу. Тільки прийняття учасників навчання як партнерів по
взаємодії і співпраці дозволяє сучасному вчителю/викладачу зберегти свій
авторитет, а освітній організації реалізувати завдання формування соціально
активних і потенційно успішних громадян.
В умовах цифрової трансформації неформальна освіта стає все більш
популярною й доступною. Завдяки розвитку ІКТ неформальна освіта
охоплює як особистісне життя, так і професійну діяльність все більшого кола
людей. В особистому житті більша частина нашого спілкування протікає в
цифровій площині. Про це свідчать статистичні дані. Якщо в 2008 році
український користувач Інтернету в середньому проводив у мережі близько
8 годин на місяць (за даними TNS), то в 2012 році цей показник зріс більш як
утричі і становив близько 27 годин [5]. Натомість у 2017 році дорослі
користувачі проводили в мережі близько 5,9 годин щоденно: 3,3 години з
мобільних пристроїв, 2,1 години – з планшетів і ноутбуків, та 0,6 години – з
інших пристроїв (дані дослідження “Internet Trends – 2018” аналітика Мері
Мікер) [4]. Це пояснюється динамічними змінами на ринку праці, що
передбачають постійне оновлення професійних компетентностей через зміни
у професійній діяльності. Професійна діяльність більшості фахівців
пов’язана нині з цифровими засобами. У цьому контексті поняття
неформальна освіта дорослих частково співпадає з такими поняттями як
додаткова та продовжена освіта. Однією з форм додаткової освіти є
корпоративне/внутрішньофірмове навчання. Стрімкий розвиток цього
напряму неформальної освіти пов’язаний із зростанням кількості
міжнародних компаній, транснаціональних корпорацій. У таких організаціях
корпоративна освіта розглядається як складова частина бізнесу, зорієнтована
на реальний прямий і/або непрямий економічний ефект. О. Баніт зауважує,
що мова йде про систему корпоративної освіти, яка охоплює процес
професійної підготовки майбутніх фахівців в освітніх установах професійної
освіти, а також їхню подальшу перепідготовку та вдосконалення компетенцій
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на підприємстві за допомогою багатовимірної взаємодії суб’єктів освіти,
науки й виробництва єдиної галузевої спрямованості. Метою цієї системи є
формування у фахівців конкретних компетенцій, виходячи з вимог
спеціальності, стандартів кваліфікації, займаної посади або виконуваної
службової діяльності, для студентів – професійних і спеціальних компетенцій
до майбутньої професійної діяльності [2, с. 87].
У розвинених країнах світу неформальна освіта перетворилася у впливову
й самостійну ланку національних систем освіти. Основна ознака
неформальної освіти – відсутність єдиних, в тій чи іншій мірі
стандартизованих вимог до результатів навчальної діяльності. Неформальна
освіта ґрунтується, насамперед, на особистому інтересі учасника процесу.
Вона часто відбувається поза межами формального освітнього простору, в
якому чітко позначені цілі, методи і результат навчання, тобто в різних
освітніх установах або громадських організаціях. Специфіку системи
неформальної освіти можна окреслити відсутністю нормативних вимог щодо
освітнього середовища (стандартів, навчальних планів, чітко окресленого
часу й терміну навчання тощо); різновіковим складом суб’єктів навчання, які
мають певний соціальний досвід, сформований тип соціальної поведінки;
різною приналежністю до професійної сфери; гнучкою системою форм і
методів навчання, що обумовлюють реалізацію індивідуальних освітніх
потреб суб’єктів [3]. З огляду на це можна виокремити такі її функції, як
сприяння розвитку соціального партнерства; позитивного впливу на
покращення соціального стану в суспільстві; досягнення успіху за умови
адаптації навчальної діяльності й навчальних програм до потреб тих хто
навчається та підвищення їх соціального рівня; підвищення загального
потенціалу установи, організації, що позитивно впливає на її розвиток;
компетентної участі в різних видах соціальної діяльності. Тобто це освітня,
просвітницька, виховна, культурологічна, розвивальна й соціальна функції.
Щодо форм неформальної освіти, вони можуть бути різними, проте всі
побудовані за принципами зв’язку з життям, навчання з урахуванням досвіду
дорослих учнів і їхніх поточних потреб, створення гнучких переважно
короткострокових програм, вибору змісту, форм, методів, терміну навчання,
що загалом суттєво відрізняє її від формальної освіти. Оцифрований простір
відкриває нове вікно можливостей у сфері використання видів, форм і методів
неформальної освіти. За таких умов, як справедливо наголошує Л. Лук’янова,
однією з важливих функцій неформальної освіти стає формування
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компетенцій, які дозволять правильно орієнтуватися в потоці надлишкової
інформації, користуватися нею, застосовувати, критично оцінювати з метою
психологічного захисту від деструктивного впливу, оскільки у процесі
розвитку власної пізнавальної активності людина реалізує себе, своє
позитивне ставлення до оточуючого світу, самої себе, інших людей [3].
Таким чином, неформальна освіта може доповнювати, збагачувати
формальну освіту, а також виступати відокремленим освітнім напрямом
складової освіти впродовж життя. Вона покликана враховувати як розвиток
потенціалу окремої особистості, так і суспільства загалом. На основі
викладеного вище можна констатувати, що завдання створення сучасних,
ефективних і конкурентоспроможних суспільства і держави неможливо
вирішити без оновлення системи освіти, в якій неформальна освіта має стати
важливою і невід’ємнною складовою. На думку прогресивних науковців
через кілька десятків років неформальна освіта стане домінуючою в системі
освіти дорослих. З огляду на це, перспективою подальших досліджень
вбачаємо розроблення нормативно-правового забезпечення підтвердження й
визнання результатів неформальної та інформальної освіти, виокремлення
зрозумілих і прозорих механізмів їх оцінювання, що є дуже важливим для
врахування й використання набутих людиною компетентностей.
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TRAINING PROGRAMS FOR TEACHERS IN LITHUANIA
For 4 years Lithuania will reform education system. The reform is provided by
the Program for the Improvement of the Prestige of Pedagogical Professions,
prepared by the Ministry of Education and Science. This program is designed for
2019-2022 years. The system of professional development of teachers will be
consistently changed to programs of continuing professional development,
providing defective or additional competence for a certain time. The teacher can
take advanced training courses in a few months or attend the course within one
academic year.
Teacher training focuses on the following:
● selection for pedagogical studies;
● pedagogical studies (teacher training);
● professional growth through pedagogical internship, pedagogical activities
and the improvement of competences and development of qualifications.
According to the approved requirements, an ICT-literate teacher involved in the
learning process using modern technologies have to know and to be able to:
● creatively individualize the subject and content of student learning;
● purposefully use ICT tools;
● systematically and reasonably apply training and teaching methods.
A competent ICT teacher applying ICT must know and be able to:
● plan the use of these technologies;
● organize the management of technological resources in the teaching and
learning process;
● assess and discuss topics relating to the use of ICTs.30
The main types of professional development related to ICT conducted by
teachers of Lithuania during the last two years are:
● courses on the pedagogical use of ICT in teaching and learning;
● subject-oriented training on training software;
● subject training on the use of ICT equipment.
In Lithuania, learning needs are usually set up through a teacher consultation
process, internal and external recommendations, as well as the views of the various
stakeholders in the school. A compulsory formal plan for upgrading skills and
teacher training is developed by the head of the school.31
Teachings and acquisition of digital competences of teachers of Lithuania are
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considered on the example of programs and training courses Vytautas Magnus
University (VMU).
A general understanding of the role of computers and information and computer
technology in the modern world, the possibility of their application in educational
activities, the basis of work with office applications provides a course "Computer
literacy". Course, totaling 100 hours (3,3 ECTS credits), intended for teachers for
primary schools, teachers for secondary schools, educators, VET specialists, etc.
Students learn classroom (lectures, laboratory and practical work, tests) and in a
case of successful learning outcomes the student is entitled to an ECDL certificate.
Several DC trainings for teachers are oriented to the use of ICT in the
pedagogical process, among them «Information Technologies for Teaching and
Learning» and «UNESCO - E-learning technologies». The main topics of the
courses are:
● distance learning, e-learning, ICT-based learning and virtual learning;
● trends and perspectives of using ICT in school, vocational and higher
education, in different sectors of education;
● systems for supporting distance education and training in social networks;
● organization of learning using Web-technologies, Google, Moodle and other
virtual learning environments;
● information etiquette, protection from Internet threats, social and ethical
problems of the information society;
● application of modern information technologies for the development of the
content of education;
● practical recommendations on the use of virtual tools and training systems,
assessment of the quality of teaching content and ICT-based learning.
Both courses have sufficient volume, provide essential number of lecture hours
- 45 and 30 respectively, 30 hours of practice and seminar sessions, more than 80
hours of individual work. Practice is aimed at gaining skills in choosing and using
effective information technology and e- learning tools depending on the goals and
conditions of learning and the context of the curriculum.
Vytautas Magnus University proposes trainings for teachers dedicated to
development of digital competences in certain educational areas such as «Computer
Music Technologies», «Application of ICT Teaching Study Subject of Art»,
«Digital Linguistics», «Digital Humanities». Courses are mandatory (in music and
art) or optional (for the humanities and linguistics) for the acquisition of digital
competences. Programs designed for teachers engaged in teaching appropriate
subjects in secondary schools. After their passing, the students will be able to:
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● know and understand the goals and didactic possibilities of ICT in a particular
field, their influence on the educational process;
● use ICT in teaching, learning and evaluating students' knowledge;
● apply practical skills to work with relevant software (Music Ace, Auralia,
Musition, Groovy, Little Mozart, Soundation, Sibelius, Adobe Photo Shop, Adobe
Premiere, linguistic software, word processing using Python, processing and
digitization of large numeric and text data , images, processing of cartographic
information);
● develop creative, dynamic teaching / learning tools using ICT;
● use complex methods of analysis of social cultural processes and the
possibilities of using computer technologies in scientific research;
● apply technology of intelligent analysis of data of various nature, recognition
of objects and events, visualization of information;
● effectively and qualitatively present their results using ICT, etc.
It should be noted optional course for teachers of preschool education «Smart
systems for pre-school education». This is an auditorium of 4.5 credits, consisting
of lectures, seminars and practical classes. After the training students will be able:
● to analyze and evaluate the impact of ICT on preschool children, to solve
problems using digital teaching aids and technologies;
● to apply the practical skills of using ICTs for preschool education, create
digital content in pre- school education (language, cognition, music, art, social
communication skills);
● to improve their own educational activities, using digital technologies,
educational and digital innovations;
● to use digital technologies to assess the results of educational and educational
activities.
All the learning materials are located on the Moodle Online Learning Platform.
Consequently, students have additional opportunities for self-study and assessment
of their knowledge and skills.
REFERENCES
1. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teaching-careerseurope-access-progression-and- support_en
2. http://cms.eun.org/shared/data/pdf/cr_lithuania_2009_final_proofread_2_colu
mns.pdf
3. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4b77775b6d06-11e5-9317- 01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
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ГІГІЄНА ПРАЦІ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙНЕРІВ
У сучасних умовах інформатизації суспільства, переваги використання
інформаційних технологій беззаперечні. У системі вищої освіти це спонукає
до впровадження істотних змін до змісту й форм підготовки майбутніх
графічних дизайнерів у закладах вищої освіти мистецького профілю, оскільки
комп’ютерне проектування неможливе без застосування інноваційних
інформаційних технологій. Працюючи тривалий час за комп’ютерами,
лептопами, графічними планшетами та з іншими інформаційними
технологіями, майбутній графічний дизайнер має пам’ятати про власну
гігієну праці, метою якої є сприяння і підтримка найвищого рівня фізичного,
психічного і соціального благополуччя у процесі професійної діяльності [1,
с. 16]. Водночас, завданням педагога є раціональна організація праці
студентів відповідно до їхніх вікових особливостей і можливостей в
оптимальних умовах повітряно-теплового й світлового режимів при
раціональному чергуванні з відпочинком [1, с. 17].
Зазначимо, що існують певні ризики для здоров’я майбутнього графічного
дизайнера у процесі комп’ютерного проектування. Для зручності викладу
матеріалу ми їх розділимо на декілька категорій та схарактеризуємо в
таблиці 1.
Таблиця 1
Ризики для здоров’я користувача майбутнього графічного дизайнера
у процесі комп’ютерного проектування
Форма ризику
Характеристика
1
2
Загальні
ризики, Однією з таких загроз є порушення опорно-рухового
що пов’язані з апарату [2, с. 48]. До травм викликаних у процесі
довготривалою
роботи за комп’ютером належать: біль у спині та
роботою
за шиї, головний біль, біль у плечах та руках, синдром
комп’ютером
зап'ястного каналу (тунельний синдром зап’ястя
тощо [3].
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Продовження таблиці 1
1
2
Ризики,
що До них можна віднести наступні чинники: крісло, яке
виникають
у не достатньо високе/низьке для комфортної роботи
наслідок
за столом. Кут нахилу і висота монітора. Невдале
неправильного
освітлення та його розташування, некомфортна
облаштування
температура та вологість на робочому місці.
робочого
середовища
Індивідуальні
Пов’язані з історією хвороби, темпом роботи,
ризики
вагітністю, ігноруванням дискомфорту, болю.
Психологічні
Тривала робота за комп’ютером призводить до
ризики
порушення уваги, втоми, хронічного стресу,
розвитку комп’ютерної залежності, недосипання,
порушень харчування тощо [4, с.242].
Психосоціальні
Тиск, напруга на робочому місці, короткі терміни,
ризики
тощо.
Ризики пов’язані з Тривале нерухоме положення, викликає погіршення
тривалістю
та постави та циркуляції крові, особливо в області
інтенсивністю
малого тазу та кінцівок [4, с. 243]. При постійній
роботи
роботі з мишкою, клавіатурою та графічним
планшетом м’язи кисті та передпліччя знаходяться у
напрузі.
Задля уникнення та мінімізації вищезгаданих ризиків для здоров’я
майбутнього графічного дизайнера у процесі комп’ютерного проектування,
викладених і схарактеризованих нами в таблиці 1, слід дотримуванись певних
правил.
Робоча поверхня столу не повинна бути з каменю, скла чи металу, щоб
руки не мерзли та не липнули. Стілець необхідно обирати індивідуально,
враховуючи особливості конституції студента. Освітлення слід добирати
нейтрального відтінку, без падаючих тіней. Відстань від очей до монітора
повинна становити близько 70 см.
При роботі з персональним комп’ютером необхідно звернути особливу
увагу на положення тіла. При сидінні варто уникати викривлення в районі
шиї та спини, плечі повинні бути розслаблені, а руки прилягати до боків.
98

Інформаційні технології
в соціокультурній сфері, освіті та економіці

Користуючись мишкою та клавіатурою, кут в ліктях повинен становити 100110°, а кисті знаходитись у прямому, або нейтральному положеннях. [5].
Варто уникати одноманітної роботи упродовж тривалого часу, при
можливості розбити робочий процес на кластери різного роду діяльності та
чергувати їх.
З метою уникнення порушення акомодації очей, слід робити зарядку для
очей, фокусувати погляд на предметах, що знаходяться на близькій та дальніх
відстанях. У процесі тривалої роботи за комп’ютером користувач здійснює
втричі менше мигальних рухів, від чого поверхня рогівки не достатньо
зволожується, очі подразнюються, червоніють, втомлюються.
Отже, при виконанні вищеописаних рекомендацій, майбутній графічний
дизайнер мінімізує ризики для власного здоров’я у процесі комп’ютерного
проектування, уникне втомлюваності шляхом раціоналізації творчої
діяльності, режимів праці і відпочинку, визначення оптимальних
навантажень на кінцівки, хребет тощо.
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РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ (БРЕНДА) ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
На сьогоднішній день в Україні зросла вартість реєстрації об'єктів
інтелектуальної власності — патентів, торговельних марок і авторських прав.
Так, реєстрація торговельної марки (знаку) тепер коштує 4 тис. грн замість 1
тис. грн., тобто в чотири рази більше. В свою чергу, вартість підтримки
патенту або торговельної марки зросла від 2 до 8 раз [1, 2].
Однак для розвитку будь-якої компанії є важливим пізнаваємось,
популярність, довіра споживача. Яким би прекрасним не був товар, покупці
будуть пізнавати його не за рівнем якості, а по впакуванню, назві бренда або
його логотипу. Це значить, що саме ці елементи повинні бути такими, що
запам'ятовуються, унікальними й асоціюватися тільки з певним товаром. Це
ж стосується й вищих навчальних закладів [3].
Чи обов'язково реєструвати логотип вищого навчального закладу й навіщо
це потрібно?
Перші й основні фактори, що стримують таку реєстрацію – вартість
реєстрації й строки. Дійсно, оформлення логотипа в одному класі буде
коштувати не менше 1500 грн. ( без попереднього пошуку й послуг
повірника) і протриває більш року (за стандартною процедурою).
До того ж реєстрація логотипа навчального закладу не є обов'язковою.
Які переваги дає зареєстрований знак?
1. Захист від зазіхань із боку третіх осіб. Зареєстроване позначення
перебуває під охороною, і за потреби права власника свідоцтва про
реєстрацію легко відновити.
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2. Крім захисту від недоброзичливців, зареєстрована в Україні
торговельна марка надає право одержати домен ua. Тільки власник
зареєстрованого позначення має право на однойменний домен. З огляду на
зростаючу з кожним днем конкуренцію в інтернеті, перевага у вигляді
відмінного імені для сайту відіграє чималу роль у розвитку ВНЗ.
3. Бренд гарантує споживачеві певний рівень якості. Це, безумовно,
підвищує рівень довіри й попит на продукт.
Для вищого навчального закладу це є свого роду брендом який свідчить
про якісний пропонований продукт – вищу освіту випускників. Однак довіра
не приходить відразу після реєстрації, її необхідно заслужити. Тільки посправжньому якісна продукція може допомогти торговельній марці стати
повноцінним брендом.
4. Бренд, який має легенду, історію, філософію та інші атрибути, може
найкраще мотивувати при вибір абітурієнтами вищого навчального закладу.
5. ВНЗ, створені для якнайшвидшого обману абітурієнтів і їх батьків і
поспішної ліквідації, не стануть реєструвати свій логотип. Це занадто довго
й витратно для них. Це ще один аргумент для аудиторії: якщо бренд є –
виходить, ВНЗ гідний довіри і обманювати не збирається. Додатковий
позитивний ефект – державний ВУЗ.
У бренді ВНЗ є сенс тільки коли він унікальний, виділяється із загальної
маси, має індивідуальність. Саме тому перший крок на шляху до реєстрації –
ретельний вибір назви, логотипа, стилю майбутнього позначення. Цей етап
вимагає максимальних зусиль і знань, тому найкраще підключити до процесу
створення бренду професіоналів [3].
Коли назва й усі інші елементи продумані, необхідно перевірити їхню
унікальність. Ця перевірка, як і сама реєстрація, не є обов'язковою. Але
зневага цим етапом у підсумку може суттєво сповільнити процес або зовсім
зробити реєстрацію неможливою. На етапі такої перевірки проводиться
пошук тотожних і схожих позначень у базах зареєстрованих брендів і
поданих заявок. Якщо позначення виявиться неунікальним і буде мати
надмірну подібність із чужими брендами, його варто змінити.
Після попередньої перевірки можна подавати заявку, сплачувати сбір й
чекати результату експертизи. У ході перевірки визначається правильність
заповнення документів, а також безпосередньо сама торговельна марка,
точніше її унікальність і відповідність вимогам нормативних документів.
Був зроблений пошук по відкритих базах для Донбаська державна
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машинобудівна академія (ДДМА), м. Краматорськ, обл. Донецька [4].
Отримана наступна відповідь: ДОМЕН У ЗОНІ .UA: donbaska-derzhavnamashynobudivna-akademiia.ua – вільний. Це означає, що ДДМА не має
зареєстрованої торгівельної марки.
Так само відкритою базою є Patentbot - інноваційний партнерський сервіс
ЛІГА:ЗАКОН - реєстрація онлайн в Україні, ЄС і США [5]. Де можна
ознайомитися з результатами пошуку та прийняти рішення щодо подачі
заявки. У будь-якому випадку, у вартість реєстрації входити повна перевірка
торговельної марки спеціалістом після якої вам будуть надані всі необхідні
рекомендації.
Якщо експертиза завершується успішно, заявник одержує свідоцтво про
реєстрацію ТМ.
Висновок: Якщо ВНЗ гідний довіри він має мати свій зареєстрований
бренд у виді логотипу, домен у зоні ua, та інші ознаки сучасного навчального
закладу. Торговельна марка (бренд) завжди буде зміцнювати довіру
споживача, допомагати формуванню позитивного іміджу, захистить від
зазіхань, допоможе в конкурентній боротьбі.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФЕСТИВАЛІВ-КОНКУРСІВ МИСТЕЦТВ ЯК
СЕРЕДОВИЩА ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
На сучасному етапі загальних суспільних трансформацій відбуваються
значні зміни, як у соціально-економічній, так і культурній сферах життя
України.
Розкриття творчого потенціалу кожної особистості визначається одним із
актуальних шляхів успішного розвитку сучасного соціуму. Тому перед
суспільством стоять завдання забезпечити умови для становлення творчої
особистості та сприяти творчому розвитку підростаючого покоління [3, с.49].
Підтримка обдарованих дітей та молоді, збагачення їх духовного світу,
формування сучасного світогляду, виявлення їх обдарувань, збагачення їх
потенціалу є одним із пріоритетних напрямів, що зазначений у Національній
доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті та Концепції позашкільної
освіти та виховання.
Питанням творчості та обдарованості займались у своїх працях такі
автори, як В. Андрєєва, З. Гільбух, О. Зазимко, О. Кульчицька, А. Леонтьєв,
О. Матюшкін, В. Моляко, В. Роменець, Т.Сущенко, Б. Тєплов та ін.
Необхідність сприяння розкриттю творчого потенціалу особистості
доводять дослідження Г. Костюка, Н. Кузьміна, О. Матюшкіна, В. Моляко, О.
Музики, Я. Пономарьова, Б. Теплова.
Нині в Україні існує ціла низка конкурсів дитячої та юнацької творчості,
конкурсів за різними напрямами мистецтва, телевізійних шоу змагального
характеру.
Водночас наявна проблема рівного доступу до участі, а саме обмеженість
можливостей дітей із віддалених, мало урбанізованих населених пунктів
взяти участь у тому чи іншому конкурсі.
При цьому на законодавчому рівні чітко регламентована необхідність
підтримки талановитих дітей нашої держави. Так, Закон України «Про
основні засади державної підтримки обдарованих дітей та молоді в Україні»
визначає основні засади державної політики щодо обдарованих дітей та
обдарованої молоді і спрямований на забезпечення сприятливих умов для
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активного розвитку їх талантів, розумових і фізичних здібностей [1].
Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо державної
підтримки обдарованої молоді» постановив: одним із головних напрямів
діяльності виконавчої влади є реалізація державної молодіжної політики, яка
спрямована на створення більш сприятливих умов для здобуття молоддю
освіти, розвитку інтелектуального і творчого потенціалу молодих громадян,
їх самовизначення та самореалізації [2].
Питання оптимізації доступу до мистецьких заходів для дітей з віддалених
куточків областей у час глобальної інформатизації та комунікативної
технологізації, на нашу думку, вирішується шляхом проведення першого
(відбіркового) туру у комбінованому форматі: кастингу-туру безпосередньо
районами та онлайн-туру з відбором за результатами аналізу онлайн відео
матеріалів, надісланих учасниками з різних міст та областей України.
У такому форматі уже вісім років успішно функціонує Всеукраїнський
фестиваль-конкурс мистецтв «Зірковий час», який за час свого існування
набув популярності не тільки на Полтавщині, а й в усій Україні.
Поєднання очного та заочного турів, конкурсного і фестивального
характеру цього проєкту дає можливість долучитися до участі різним
колективам і виконавцям та отримати не лише змагальний досвід, а й
удосконалити свої професійні творчі здібності та знайти друзів.
Кожна дитина талановита від народження, і завдання дорослих – батьків,
педагогів – забезпечення умов для розвитку цього таланту та спрямування
його у правильне русло; створення такого середовища, яке б не лише
відкривало можливості для майбутнього самовираження талановитої дитини
і її кар’єри, але й сьогодні забезпечувало її комфортне та емоційно сприятливе
самопочуття.
Проєкт «Зірковий час» у цілому, і, зокрема фестивальні дні та галаконцерт є простором для діалогу, націлений на залучення найкращих
виконавських колективів і артистів, а особлива творча атмосфера сприяє
розкриттю творчого потенціалу кожної дитини.
Водночас конкурсний характер дійства забезпечує виявлення нових
обдарувань, оцінювання професійності «педагогічних сил», налагодження
творчої комунікації викладачів, перегляд та оновлення цілей, завдань,
методів навчання талановитих дітей. Конкурс дає змогу підсумувати певний
етап спільної роботи конкурсанта і педагога, виступає показником її якості, а
дипломування кожного учасника фестивалю «Зірковий час» формує ціннісне
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ставлення конкурсантів до своєї творчості та створює для юних артистів
«ситуацію успіху».
Окрім цього, концепція дійства передбачає активну взаємодію артиста і
глядача; гала-концерт надає можливість, поєднавши в єдиному просторі
широку аудиторію, долучитися до мистецтва, різних його жанрів, сприйняти
й оцінити його, а іноді, навіть, взяти участь в творчому процесі.
Таким чином, очно-заочний фестиваль-конкурс реалізує важливі на
сьогодні завдання підтримки обдарованих дітей і молоді, а саме сприяє їх
творчому спілкуванню, презентації нових ідей, можливості підвищувати
власний професійний рівень, дає старт для зростання талановитої
особистості.
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ ТА БІЗНЕСІ
Розвиток інформаційних технологій є важливим для кожної країни, і
Україна не є виключенням. Саме фахівці ІТ-галузі формують інвестиційну
привабливість України, сприяють надходженню інвестицій і зміцненню
економіки.
За даними дослідження ExploringUkraine IT-індустрія України займає
четверте місце в світі за кількістю сертифікованих фахівців після США, Росії
і Індії.
Сучасний стан економіки повною мірою залежить від інформаційної
підтримки, яку має економічна система. Роль інформаційних технологій в
розв’язанні задач управління економікою є дуже важливою.Без новітніх
інформаційних технологій економіка країни не може нормально розвиватися,
що є загрозою опинитись в списку відстаючих держав.
Сучасні інформаційні технології в економіці застосовуються задля
комп'ютерної обробки інформаційних ресурсів за відпрацьованими
алгоритмами, зберігання великих обсягів економічно важливої інформації і
передачу її на будь-які відстані в короткостроковий час.
Що стосується сьогодення, то важко не помітити той факт, що
інформаційна економіка змінила функцію грошей як засобу розрахунків. Це
стосується віртуальної системи оплати.
Головними критеріями успіху в бізнесі є: професійне управління, вміння
забезпечити ефективну роботу персоналу, правильно реалізувати та
удосконалювати
бізнес-процеси,
ефективно
вести
організаційноадміністративну та господарську діяльність. Тому сучасні інформаційні
технології стають незамінним інструментом у забезпеченні досягнення
стратегічних цілей та стійкого розвитку підприємства.
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Інформаційні технології змінили не тільки спосіб роботи – вони змінили
спосіб
ділового
стратегічного
мислення.
Раніше
комп’ютери
використовувались підприємцями переважно для автоматизації збору та
обробки даних. Сьогодні ж їх використовують для реалізації нових ідей та
нових способів отримання конкурентної переваги.
Розподілені інформаційні системи та мережні технології безмежно
збільшили ділові можливості за рахунок швидкого та простого доступу до
великих об’ємів інформації та інструментів роботи з нею.
Інформаційні технології допомагають приймати економічно важливі
рішення і беруть безпосередню участь у процесі ефективного управління
діяльністю.
Використання ІТ значно сприяє модернізації інформаційнотелекомунікаційної системи, скорочує управлінські витрати, змінює систему
взаємовідносин суб'єктів економіки, розширює доступ товаровиробників та
населення до інформаційних джерел.
Доцільним є розгляд інформаційних технологій як ефективного
інструменту забезпечення прогресивного функціонування економіки країни
в цілому та її регіонів.
Сучасні моделі інформаційних технологій дозволяють прорахувати і
спрогнозувати економічно важливий результат і на його основі прийняти
вірне управлінське рішення [1].
Багато трансакцій та взаємодій перебрали сьогодні на себе цифрові
інтерфейси. Здатність штучного інтелекту прогнозувати та робити точні
наукові дослідження.
Реклама з використанням інформаційних систем. Нині реклама є
найдієвішим засобом впливу на покупців і споживачів.
Інтернет дозволяє підприємству привернути увагу нового клієнта за лічені
секунди. Проте, водночас, він дає змогу клієнту практично миттєво перейти
на сайт будь-якого з конкурентів [2].
Наприклад, у сфері управління взаємовідносинами з партнерами і
клієнтами використовуються CRM і SCM-технології. Вони зорієнтовані на:
зростання продажів, зниження витрат, підвищення лояльності клієнтів і
контрагентів, поліпшення якості обслуговування. В цілому ці програмні
продукти підвищують конкурентоспроможність продукції підприємства.
В управлінні бізнес-процесами та підвищенні ефективності економічної
діяльності підприємства застосовуються інформаційні технології: BPR і ERP.
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Такі продукти сприяють координації інновацій, мінімізації ризиків,
підвищенню масштабованості і гнучкості, зниженню витрат, підвищують
економічну безпеку підприємства.
В системі управління персоналом застосовують програмний продукт ―
HR, що сприяє ефективному використанню кадрових ресурсів. А в системі
управління матеріальними ресурсами MRP-технологію, що сприяє
раціональному накопичення та використання матеріальних ресурсів. Обидві
системи
підвищують
операційну
ефективність
компаній
і
ресурсоефективність [3].
Підвищення ефективності господарської діяльності відбувається на основі
застосування ERP, MIS і BI-технологій. Використання їх спричиняє:
досягнення синергетичного ефекту; автоматизації та узгодження дії всіх
відділів підприємства; успішної реалізації стратегічних програм; підвищення
конкурентних переваг.
Для захисту даних підприємства використовують IBM Spectrum Protect
(Tivoli Storage Manager). Ця платформа дозволяє централізувати контроль і
адміністрування резервного копіювання та відновлення даних, захищає дані
організації від апаратних збоїв та інших помилок, зберігаючи резервні і
архівні копії даних в автономних сховищах.
Але лишається беззаперечним той факт, що завдяки цифровим
технологіям у нас з’явилося більше можливостей і впливу, ніж будь-коли.
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МОДЕЛЬ ЕКЗОПРЕНЕРСТВА ЯК НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
СКЛАДОВИХ «ТРИКУТНИКА ЗНАНЬ»
Зважаючи на необхідність інноваційного прориву вітчизняної економічної
системи, як важливої складової глобальної економіки актуальним є пошук
нових шляхів розвитку підприємництва, серед яких важливе місце посідає
формування та впровадження стратегії партнерських відносин між
виробничою, освітньою та науковою сферою суспільної діяльності.
Фундаментом даної стратегії має бути об’єднання зазначених ланок
«трикутника знань» в єдину цілісну систему, налагодження тісних
взаємовідносин між ними з метою ефективного здійснення функцій і
досягнення поставлених цілей. Вважаємо, що її реалізація можлива при
використанні наявного потенціалу учасників та інтеграційних механізмів їх
взаємодії на засадах екзопренерства.
«Екзопренерство» є новим поняттям, яке розширює модель
підприємництва. Вперше термін «екзопренерство» зустрічається у праці [1],
де автор визначає «екзопренерство» як частину процесу корпоративного
підприємництва для розвитку інноваційної активності великих організацій
шляхом отримання ідей чи інновацій із зовнішніх джерел. При чому зовнішні
інновації можуть бути придбані як франчайзинг, стратегічний альянс,
зовнішнє венчурне інвестування та субпідряд [2]. В Україні дослідженням
дефініції «екзопренерство» займались такі вчені: Л. Ліпич та Ю. Грудзевич,
які у наукових працях [3; 4] визначають, що сутність даного поняття полягає
у придбанні інновацій, розроблених за межами організації. Автори
стверджують, що екзопренерство диверсифікує вибір, а отже підвищує
можливість обрати оптимальний напрям розвитку.
Крім цього, вони акцентують увагу на характерних ознаках, серед яких
виділяють такі:
- причина походження екзопренерства – наявність організацій - власників
ідей і технологій, співпраця з якими дає змогу ефективніше використовувати
ресурси та прискорює досягнення мети;
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- екзопренерство реалізується на основі партнерських відносин зі
сторонніми організаціями-власниками ідей і технологій. Характер співпраці
визначається вибором механізму реалізації;
- фінансування програми екзопренерства залежить від обраного механізму
співпраці;
- екзопренерство передбачає співпрацю із зовнішніми партнерами,
причому участь сторонніх організацій може бути і мінімальною, і досить
значною;
- для реалізації екзопренерського проекту участь можуть брати
щонайменше два партнери з різним рівнем організації та методами
управління;
- екзопренерство передбачає диверсифікацію ризиків між учасниками
проекту;
- за умови здійснення екзопренерства партнери змушені частково або
повністю змінювати стратегії для досягнення спільної мети;
- зниження витрат на впровадження продукту екзопренерства відбувається
за рахунок використання порівняльних переваг партнерів, що беруть участь
у процесі, тобто передбачається можливість вибору ефективного способу
виконання функцій в рамках спільного проекту.
Результатом впровадження стратегії партнерських відносин є поява
спільної площини перетину трьох складових «трикутника знань», яку варто
визначати як «зону екзопренерства». При цьому, відмітимо, що чим більша
площа перетину кругів, що відповідають суб’єктам-партнерам, тим ширшою
є ця зона спільних інтересів.
На основі зазначеного можна стверджувати, що зона екзопренерства
формується в результаті розвитку партнерських відносин та реалізується у
вигляді створення спеціалізованої структурної одиниці. Тому виникає
потреба розробки основних засад створення центру екзопренерства, як
колегіального органу учасників партнерських відносин, основним завданням
якого буде генерування, підтримка та супровід ідей і новацій, трансфер знань
та технологій.
Крім того, в межах функцій центру екзопренерства варто виділити
сприяння розвитку екзопренерства, підтримка потенційних екзопренерів,
створення екзопренерських одиниць відповідно до напрямів співпраці,
коригування та моніторинг їх діяльності, забезпечення захисту
інтелектуальної власності.
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Одним із напрямів діяльності екзопренерського центру є створення та
функціонування платформи ідей (проектів), в основі якої лежить
систематизація та збереження науково-новаційних ідей, які неможливо
реалізувати найближчим часом. Доцільно також передбачити можливість
продажу ідей та проектів зацікавленим сторонам партнерських відносин, що
дасть змогу отримати додатковий прибуток як альтернативне джерело
фінансування діяльності центру.
В межах кожного окремого проекту чи напряму діяльності в зоні
екзопренерства формується інноваційна екзопренерська одиниця, результат
функціонування якої визначає вплив на конкретну складову стратегічної
стійкості структур-учасників партнерських відносин.
Отже, можна стверджувати, що формування інноваційних структур є
одним із важливих стратегічних завдань інноваційного розвитку як держави,
так і складових «трикутника знань». Саме екзопренерство розширює
можливості розвитку підприємницьких структур, оскільки полягає у розробці
інновацій із залученням зовнішніх учасників та ресурсів Це сприятиме
підвищенню ролі промислового потенціалу як основи для забезпечення
модернізації національної економіки.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ
РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
У наш час якісна освіта є основним індикатором життя, інструментом
досягнення соціальної та культурної злагоди, економічного зростання. В
умовах прогресивних змін у суспільстві, докорінно змінюється значущість
освіти, розширюється уявлення про зміст та роль управлінської діяльності
керівника закладу загальної середньої освіти. Також актуальності набуває
проблема управлінської компетентності, зі специфікою якої ми можемо
ознайомитися в науково-педагогічних дослідженнях і нормативних вимогах
до особистості керівника закладу освіти та його управлінської діяльності як
управлінця-професіонала.
Ми спостерігаємо за трасформацією сучасної освіти: освітня система
поступово відходить від ієрархічної структури; з метою удосконалення
здійснюється активна взаємодія закладів освіти, об`єднання шкіл в межах
інноваційних мереж. А це свідчить про те, що висуваються нові вимоги до
професійних і особистісних якостей майбутнього керівника закладу освіти,
його готовності бути формальним та неформальним лідером очолюваного
ним колективу. Освіта відіграє важливу роль у моральному, економічному,
соціальному розвитку суспільства, особливо у процесі його інформатизації та
глобалізації. Найважливішими цінностями сучасної цивілізації та
інформаційного суспільства, заснованого на знаннях, стають навчання та
компетенції людей.
Удосконалення системи менеджменту і адаптацію її до мінливих
конкурентних умов, як вважають В.О. Василенко та В.Г. Шматько, необхідно
проводити постійно, швидко і на якісно новому рівні, що потребує
застосування в управлінській діяльності інноваційних підходів.
Аналіз літературних джерел дав змогу означити поняття «інноваційні
підходи»: властивість, яка внутрішньо притаманна предметам або явищам,
що розгортаються, створюються і впроваджуються на основі оновлення теорії
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і практики [1, с. 120]; «оновлення, зміни, впровадження нового»; «процес
створення, розповсюдження, засвоєння і використання нововведень» [1, с.
57]; творча діяльність у вигляді нового чи вдосконаленого технологічного
процесу [1, с. 50], що «потребує допоміжних інтелектуальних, матеріальних,
часових затрат усіх учасників навчально-виховного та управлінського
процесу» [4, с. 34]. У нашому розумінні інноваційні підходи розглядаються
як нові форми організаційної структури управління змінами, а також види
управлінських технологій, які охоплюють не тільки окремі об’єкти
менеджменту, а й різні сфери життєдіяльності суб’єктів управління
розвитком загальноосвітнього навчального закладу та суб’єктів соціальної
взаємодії в освітньому просторі. Упровадження в практику управління
розвитком закладу загальної середньої освіти інноваційних підходів буде
ефективним, якщо: сутність і зміст інновацій усвідомлюються всіма
суб’єктами управління; управлінські інновації забезпечують позитивні зміни
в освітньому середовищі та сприяють розширенню його меж до формату
креативного освітнього простору; визначені параметри ефективності
управлінської діяльності відповідають цінностям як розвитку школи, так і
задоволенню особистісно-професійних потреб учителів та освітніх потреб
учнів з урахуванням суспільних інтересів. Оперативно й творчо вирішувати
складні завдання розвитку загальноосвітнього навчального закладу дає змогу
використання креативного підходу, який спонукає керівників творчо
підходити до функції управління, що «означає вести організацію до її мети,
використовуючи максимальні можливості зі всіх наявних в її розпорядженні
ресурсів» [2, с. 184].
Вплив креативного підходу на ефективність управлінської діяльності
може бути помітним тільки в довгостроковій перспективі, але на підвищення
якості управлінських рішень при вирішення низки практичних задач, що
стосуються процесу розвитку закладу освіти, можна розраховувати відразу.
Це стосується оцінки творчого потенціалу організації і, як результат,
створення творчої атмосфери в колективі; утворення тимчасових творчих
колективів з осіб, здатних до ефективної участі в груповому творчому
процесі; визначення домінуючих мотиваційних установок і можливості їх
використання в творчому процесі; виборі інноваційних методів, операцій і
прийомів, які необхідно освоїти для більш якісного та оперативного
вирішення нестандартних завдань [3, с. 19].
З приводу ролі креативного підходу до управління розвитком закладу
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освіти трьома головними складовими успіху вважається ідея, технологія й
власне сам менеджмент. Ураховуючи, що «…школа має бути відкритою
системою, що, як магніт, притягує і вбирає в себе нові ідеї та їх носіїв» [2, с.
190], зусилля креативного підходу мають спрямовуватися на те, щоб керувати
не людьми, а процесами змін, формуючи толерантність до креативно
мислячих людей.
У контексті використання творчих груп дозволяє забезпечити
синергетичний підхід до управління розвитком загальноосвітнього
навчального закладу, унаслідок чого нова якість результату спільної праці
створює умови для реалізації творчого потенціалу кожного. Окрім того,
творче поєднання групової й посилення командної роботи дає змогу
здійснити власний вибір форми взаємодії лише на рівні групи, що
обумовлюється характером праці та ступенем схильності працівників до
командної діяльності, чи індивідуальної праці. Таким чином, управління
спрямовується на розвиток творчого мислення окремої особистості,
створення умов прояву синергетичного ефекту на рівні груп за умови їх
активної взаємодії, тобто шляхом інтеграції кадрового потенціалу закладу
освіти.
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ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Практика
формування
професійно-педагогічної
компетентності
магістрантів економічних спеціальностей залежить від виду освітніх, як
правило освітньо-наукових програм, що нині реалізуються закладами вищої
освіти. Уведення додаткової кваліфікації «викладач закладу вищої освіти» до
базової кваліфікації «магістр економіки» чи «магістр менеджменту» суттєво
розширює
можливості
працевлаштування
та
підвищує
конкурентоспроможність випускників.
Дослідження проблеми практики формування професійно-педагогічної
компетентності магістрантів економічних спеціальностей розглянуто
вченими у контексті дослідження наукової проблеми компетентнісного
підходу у навчанні та викладанні. Так у дисертаційній роботі
Т.П. Приходькіної схарактеризовано процес формування готовності
майбутніх економістів до викладацької діяльності у процесі магістерської
підготовки (2009 р.). У наукових публікаціях О.Л. Кірдан та О.П. Кірдана
проаналізовано синергію вищої економічної освіти, науки та бізнесу як
головний ресурс суспільства знань [1], професійну підготовку майбутніх
економістів у контексті стандартизації вищої освіти [2], схарактеризовано
якісний[3], середовищний[4] та технологічний [5] аспекти магістерської
підготовки.
Аналіз змісту освітніх програм та навчальних планів підготовки
магістрантів економічних спеціальностей 2018-2019 рр. вступу до ЗВО
свідчить про те, що навчальні дисципліни психолого-педагогічної
підготовки, як правило, є виключно у блоці вибіркових дисциплін. Основний
фокус та профіль програм спрямовано на формування фахових
компетентностей та відповідних їм програмних результатів навчання. Отже,
аналіз практики формування професійно-педагогічної компетентності
магістрантів економічних спеціальностей свідчить про надання переваги
сучасними ЗВО фаховій економічній підготовці випускників.
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ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ СФЕР1
Глобальне інформаційне суспільство формує нові безпрецедентні
можливості розвитку економіки, науки та освіти. Однак для їх використання
необхідні відповідні стратегічні підходи та політики.
В аналітичному звіті OECD (2018) [1] відзначається, що цифрові
платформи в сфері науково-інноваційної політики (DSІP) пов'язують між
собою різні джерела інформації та використовують нові технології, які більш
широко застосовуються для аналітики інновацій. Особливого значення такі
платформи набувають для розвитку високотехнологічних сфер, стратегії
розвитку яких вимагають відповідної аналітичної підтримки та мережевої
взаємодії [2]. Наприклад, розвиток космічної галузі в значній мірі залежить
від підтримуючих галузей, зокрема машинобудування та приладобудування.
Розвиток космічного комплексу має базуватися на його розумінні як
взаємозалежної мережі підприємств та інфраструктурних об'єктів, що
виробляють продукцію і надають послуги для дослідження й використання
космосу в науковій та прикладній діяльності людства. У тематичній доповіді
Комітету з використання космічного простору в мирних цілях відзначено, що
«побічні вигоди космічних технологій є потужним стимулом технічного
прогресу та зростання як в промисловості, так і у секторі послуг і можуть з
успіхом застосовуватися для вирішення соціальних і гуманітарних завдань та
розвитку національної інфраструктури зв'язку, а також у проектах
забезпечення сталого розвитку».
В цих умовах відзначимо актуальність розробки цифрового
інструментарію інтеграції освіти та реальних процесів в професійній сфері,
що обумовлена наступними обставинами:
– формування принципово нової економіки, заснованої на знаннях, а не на
видобутку природних ресурсів, де акценти зроблені на синергетичний
розвиток науки, інновацій та інформаційної індустрії;
1

Дослідження виконано в рамках програми Academic Studies of Estonian Language and Culture Abroad
(EKKAV), що реалізується Archimedes Foundation (Естонія)
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– продуктивність праці підприємств суттєво нижча, ніж у найбільш
розвинених країнах світу (по ряду галузей продуктивність праці в Україні
становить, наприклад, лише 15-25% від рівня США);
– незважаючи на досить високий рівень освіти, українські випускники не
мають практичних навичок, необхідних для того, щоб вітчизняні
підприємства могли конкурувати на світовому ринку;
– якість професійної освіти продовжує погіршуватися через відсутнє
ефективне професійне навчання;
– інвестори, зокрема іноземні, не готові приходити в країни (регіони), в
яких відсутня робоча сила необхідного рівня підготовки та кваліфікації, щоб
створити центри розвитку високих технологій.
Ці фактори призводять до необхідності реалізації концепції створення
єдиної інформаційно-освітньої системи, що можливо реалізувати через
проектний підхід та цифрові стратегії. Ми пропонуємо розглянути його в
рамках концепції випереджального навчання [3], функцією якого є постійний
моніторинг з боку ЗВО стану ринку праці та високотехнологічних
виробництв і внесення коректувань в освітній процес. Випереджальна
високотехнологічна освіта у рамках консорціумів цифрових технологічних
платформ
буде
ефективно
розвивати
технологічну
ініціативу
міждисциплінарних наукових досліджень з виходом на комерціалізацію їх
результатів.
Також в умовах проектного управління оптимізація портфеля освітніх
програм спрямована на впровадження унікальних та актуальних освітніх
програм світового рівня. На основі результатів аналізу цільових ринків
освітніх послуг, бенчмаркінгу освітніх практик провідних світових
університетів, аудиту наукового потенціалу інноваційних мереж можливо
сформувати перелік унікальних освітніх компонентів, які будуть розроблені
та реалізовані. Дані програми повинні не мати аналогів у країні та бути
необхідними для підготовки фахівців, необхідних на підприємствах
високотехнологічного виробництва.
З проектної точки зору для реалізації вищеназваних напрямків ми маємо
створити відповідні інформаційні системи, що забезпечать функціонування
єдиного інформаційно-освітнього простору реалізації нової освітньої
політики:
– створення єдиного освітнього простору з новим змістом і технологіями
навчання для цифрової економіки та нових індустрій;
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– розробка та впровадження (згодом й постійної актуалізації) системи
професійних сходинок за участі підприємств;
– розробка стимулюючих заходів для мотивації переходу на більш вищий
рівень освіти (професійну сходинку);
– персоніфікування професійної освіти та проектного навчання.
Визначені аспекти дозволяють перейти до управління освітніми
проектами як високотехнологічними інноваційними, заснованими на
досягненні певних цільових функцій виходів соціотехнічної системи, та
управління ресурсами їх досягнення (програми, інвестиції, професійні
компетенції, інструментарій). Такий підхід дозволяє здійснити системний
синтез професійних компетенцій виконавців у структурі соціотехнічної
системи. Цей підхід дозволяє врахувати особливості сучасних інноваційних
високотехнологічних проектів, які часто не піддаються структуруванню, а
відтак до них не можуть бути застосовані інші відомі методи управління
такими проектами.
Реалізація запропонованого підходу забезпечить створення, а також
впровадження
конкурентоспроможних
інноваційних
наукомістких
технологій через синергетичний ефект в освіті, науці та економіці.
Очікуваними ефектами реалізації вказаного проекту є підвищення
інвестиційної привабливості за рахунок підготовки кадрів нової якості
відповідно до вимог високотехнологічних галузей промисловості на основі
дуальної освіти, перерозподіл фінансування корпоративних програм
перепідготовки кадрів на користь системи державної освіти, формування
якісно нової кваліфікації кадрів і підвищення престижу інженерних професій
у результаті розвитку нових форм освіти, активізація інноваційних процесів
в економіці.
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АНАЛІЗ ЦИФРОВИХ СТРАТЕГІЙ В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ СЕРВІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ
Функціонування сучасної економіки все більше детермінується розвитком
сфери послуг (сервізація). Світовий досвід свідчить, що її розвиток є
важливим чинником національного зростання, підвищення якості та рівня
життя населення, а також характерною рисою переходу країни в
постіндустріальну стадію розвитку [1].
В дослідженні [2] відзначається, що в економіці знань найважливішим
складовим компонентом стає сервізація – процес передачі нематеріальних
ресурсів (поширення послуг) для їх практичного використання у інноваційної
діяльності. Такі риси розвитку інноваційної економіки, перш за все,
стосуються її інфраструктурної складової як сфери забезпечення
нематеріальними ресурсами реалізації інноваційних проектів через сервісне
обслуговування та надання наукоємних послуг. Сервізація тісно пов’язана з
софтизацією, що проявляється у діяльності суб'єктів інноваційного процесу
шляхом поширення сервісних пропозицій на всіх стадіях інноваційного
процесу.
Значення сфери можна проілюструвати темпами створення доданої
вартості у промисловості (рис. 1) та сфері послуг (рис. 2) на рівні світової
економіки. Серед основних факторів такого зростання варто відзначити
інтеграцію сфери послуг в матеріальне виробництво, що обумовлена такими
аспектами:
– наявність у системі продуктивних сил інфраструктурних елементів,
функціонування яких створює загальні умови виробництва і є потужним
динамічним фактором організації виробничого процесу;
– розвиток об'єктивного процесу росту взаємозв'язку та взаємозалежності
в економічній системі, зміна на цій основі рольових функцій і
відповідальності обслуговуючих виробництв;
– поява та включення до господарського обороту невідомих або
малозначимих раніше ресурсів, до яких відноситься і нематеріальний ресурс
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– інформація;
– трансформація галузевої організації виробництва в мережеву з
перевагою концентричного принципу, за якого навколо власне виробництва
(промислове ядро) формується система інфраструктури;
– інтенсифікація дифузії процесів нематеріального виробництва в сфери
матеріального виробництва, що обумовлена ускладненням економічного
середовища і необхідністю пристосування до нього господарських суб'єктів
для зниження прямих і непрямих витрат.

Рис. 1. Додана вартість виробничих сфер, % ВВП [3]

Рис. 2. Додана вартість сфери послуг, % ВВП [3]
У сервісній економіці основним ресурсом є якість надання послуг. При
цьому для ефективного управління якістю необхідно враховувати й вплив
інших ресурсів, які підсилюють ефекти та є умовою ефективної діяльності.
Тому крім власне сервісу слід виокремити знання, інновації, споживача та
інформацію [2].
Найбільш ефективно вказане завдання можливо вирішити через
використання цифрових технологій, які наразі є вирішальним фактором
успіху та просування, що дає незаперечні конкурентні переваги. Цифрові
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стратегії сфери послуг ґрунтуються на:
– інтеграції різних технологій (мобільні, соціальні, веб, CRM-системи
тощо) з технологіями продажу та клієнтського сервісу;
– забезпеченні якісного постійного двостороннього зв'язку між
виробником та споживачем продукту (послуги);
– вмінні ефективно поєднувати технології та людські ресурси,
дотримуючись балансу виходячи з потреб цільової аудиторії і властивостей
продукту;
– можливості бізнесу бути релевантним вимогам ринку, оцінювати та
аналізувати результати взаємодії, гнучко реагувати на потреби клієнтів та
коригувати продукт (послугу).
В цих умовах вважаємо доцільним розглянути такі складові цифрових
стратегій:
– створення організаційних і технологічних платформ для подальшого
розвитку ІТ-компоненту бізнесу;
– організація ефективного управління діяльністю підрозділів, що
працюють в області інформаційних технологій;
– забезпечення інформаційної допомоги в ухваленні управлінських рішень
з підтримки і розвитку ІТ-інфраструктури на основі фактичних даних
(аналітична підтримка);
– забезпечення безперервного надання ІТ-сервісів необхідної якості для
бізнес-підрозділів;
– побудова ефективних двосторонніх комунікацій зі користувачами;
– зниження сукупної вартості володіння ІТ-ресурсами за рахунок
впровадження сервісно-орієнтованої моделі роботи і процесних принципів у
діяльності ІТ.
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КРИПТОВАЛЮТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ НА ПРИКЛАДІ
BITCOIN
У 2010-х роках увесь фінансовий світ схвилювала поява нового виду
грошей – криптовалюти, що пов’язано в основному з масштабним розвитком
інтернету, а отже з різними видами інтернет транзакцій, які вимагали певний
рівень довіри користувача. Надати таку довіру міг посередник – фінансовий
інститут. Зворотною стороною цих гарантій стала можливість скасування
операції у разі, якщо товар або послуга не задовольняли споживача, що в свою
чергу перешкоджало гарантіям продавця у тому, що він отримає гроші.
Вирішенням цього питання постала інтернет-технологія, що поміняла
підходи до формування грошових систем та організації грошового обороту
[1]. Саме тому важливим є дослідження впливу розвитку криптовалют на
світову економіку.
Незважаючи на стрімке зростання популярності, сьогодні не існує єдиного
визначення криптовалют, яке б однозначно розкривало їх сутність і
економічну природу. Наразі криптовалюта розглядається як вид цифрової
валюти, емісія та облік якої засновані на асиметричному шифруванні та
застосуванні різних криптографічних методів захисту, таких як Proof-of-work
і Proof-of-stake. На сайті Bitcoin криптовалюта позначена як інноваційна
мережа платежів і новий вид грошей, який використовує P2P технологію, що
функціонує без центрального контролюючого органу або банку, обробка
транзакцій і емісія виробляються колективно, зусиллями мережі [4]. Сторони
в момент розрахунків діють анонімно або під псевдонімом. Дані про
транзакції зберігаються у вигляді ланцюжка блоків даних.
У поточний момент найдорожчою криптовалютою є Bitcoin. Вартість
одного Bitcoin на 24.02.2020 відповідно до даних криптовалютної біржі
Binance становить 9 801,51 USD, капіталізація же складає 170 207 683 480
USD. Для порівняння, капіталізація другої за популярністю криптовалюти
Ethereum на ту ж дату становить 29 857 969 882 USD [3].
Bitcoin використовується для обміну і є більш ефективним і простим у
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використанні. Можна виділити такі позитивні сторони криптовалют:
1. Повна анонімність. Відсутність контролю і неможливості витоку
інформації про проведені операції.
2. Малий комісійний відсоток. Мінімальна комісія за проведення
операцій між учасниками становить 0.0001 від суми операції.
3. Швидкість транзакцій становить кілька хвилин. При здійсненні угоди
можливі затримки через великі суми, однак при збільшенні комісії за
операцію дані затримки будуть мінімізовані.
Проте, криптовалюти мають і певні недоліки, серед яких:
1. Неможливість скасування транзакції.
2. Спекулятивність. Криптовалюти зобов’язані постійно дорожчати,
тому що з часом їх все складніше добувати. Але за кожним таким зростанням
слідують обвалення курсу. Здорову економіку досить складно побудувати з
таким непостійним курсом.
3. Відсутність забезпечення. Головна проблема грошового сурогату в
тому, що це – інструмент, нічим не забезпечений, і в разі виникнення проблем
його вартість мінімізується [5].
Спочатку криптовалюта використовувалася обмеженим колом осіб, а отже
не уявляла інтересу для зовнішнього світу. На сьогоднішній день Німеччина
встановила правовий статус біткоіну у вигляді приватних грошей і дозволила
здійснювати розрахунок у безготівковій формі. В Японії детально
досліджують ринок криптовалют, здійснюється система оподаткування
операцій з ними. У США криптовалюта розглядається як майно і на неї також
поширюється оподаткування. У Сінгапурі всі операції з криптовалютами
регулюються державою і повністю йому підпорядковані [2]. Проте головною
перешкодою, з якою стикається законодавство, а також правоохоронні
органи – анонімність. Отже, криптовалюта залишається поза правовим
регулюванням.
Криптовалюта – це фінансова інновація, що дозволяє нівелювати існуючі
обмеження, вона неминуче впливає на мінливість рівня цін і всю платіжну
систему. Можна виділити такі основні фактори впливу криптовалют на
світову економіку:
1. Зниження частки реальних грошей у фінансовій системі держави. На
даний момент кількість криптовалюти в обороті розвинених країн не
перевищує 0,3% готівки в масштабах однієї держави. Не можна виключати
можливість збільшення цього показника в майбутньому, адже у результаті
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коливання обмінного курсу кількість криптовалюти в обігу різко
збільшиться.
2. Зміни в грошових агрегатах. Торгівля у віртуальному просторі за
рахунок криптовалют позначається на скороченні попиту на реальні гроші,
що призводить до зміни грошових агрегатів, які безпосередньо впливають на
швидкість обігу грошей. При широкому використанні віртуальних грошей
скорочується баланс центрального банку і знижується ефективність
процентної політики.
3. Пригнічення офіційних національних валют. Якщо розглядати обсяг
транзакцій за участю криптовалют, сконцентрованих в масштабах однієї
країни, що розвивається, то це серйозно позначається на вартості
національної валюти. Але з такими вкладеннями і без належної
забезпеченості, кріптовалюти можуть просто знецінитися, і як наслідок
привести до кризи в окремих регіонах і галузях.
Таким чином можна зробити висновок, що на сучасному етапі вплив
криптовалют на світову економіку є достатньо значним, в основному через
обсяги сум, вкладених в них переважно через їх зростаючу затребуваність в
якості платіжного засобу і захищеності від втручання. Проте існуючий ризик
краху серйозний, а його наслідки можуть негативно відбитися на світовій
економіці в цілому.
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ
ТРИВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ У ГУРТКОВІЙ РОБОТІ З ПАПЕРКРАФТУ
Стандарти освіти нового покоління орієнтовані на результат, тому
діяльність виступає зовнішною умовою розвитку в дитини пізнавальних
процесів. Одним з перших матеріалів, з якого учні починають майструвати,
творити, створювати неповторні вироби – є папір. Папір, як матеріал для
дитячої творчості, ні з чим незрівняний, завдяки легкості його обробки та
мінімуму інструментів. Здатність паперу зберігати надану йому форму та
достатній запас міцності дозволяє робити не тільки забавні вироби, але й
потрібні для повсякденного вжитку предмети: закладки, упаковки для
подарунків, підставки під олівці. Папір дає можливість дитині проявити свою
індивідуальність, втілити задум, відчути радість творчості.
У школі при роботі з папером застосовуються такі технік як: аплікація,
орігамі та квілінг. Але останнім часом набирає популярності така техніка як
паперкафт.
Паперкафт – це модель, викрійки якої вирізаються і склеюються в єдине
ціле. Papercraft (паперкрафт) часто плутають з орігамі, хоча між ними є
кардинальні відмінності. По-перше, на відміну від орігамі, для створення 3D
фігурок використовуються розкреслені схеми. По-друге, в паперкрафте
деталі скріплюються за допомогою клею, в той час коли в орігамі він не
застосовується.
Паперове моделювання сприяє набуттю в учнів початкових технічних
навичок, формуванню у вихованців образного та просторового мислення,
розвиває дрібну моторику рук, логічне мислення, здатність до оцінки
виконаної роботи.
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Технологія створення викрійки для паперкрафту полягає в розробці
власної комп’ютерної тривимірної моделей та послідуюча її розгортка. Для
цього використовуються комп’ютерні програма 3-Д моделювання та
програми, які «розгортають» 3-Д моделі.
Основними технологіями комп’ютерного 3-Д моделювання є
полігональне, сплайнове і NURBS моделювання. Вони можуть
застосовуватися як окремо, так і комплексно.
В основі полігонального моделювання є полігон – трикутник, який
побудований за координатами 3 точок у просторі. У сучасній комп’ютерній
графіці використовуються полігони з трьома вершинами – тріангуліровані
полігони та з чотирма – квадріангуліровані полігони. З’єднані між собою
полігони утворюють полігональну сітку або полігональний об’єкт. В
залежності
від
кількості
та
розміру
полігонів
розрізнюють
високополігональні та низькополігональні моделі.
Паперкрафтові моделі, створені з використанням низькополігонального
моделювання та складаються з полігонів з чотирма та трьома вершинами.
Тобто це моделі, які складаються з мінімального числа полігонів. При цьому
їх кількість достатньо для візуального сприйняття створеного об’єкту.
Сплайнове моделювання – модель створюється за допомогою сплайнів (
тривимірна крива). Всі сплайни зводяться до каркасу сплайна, на основі якого
вже буде створюватися огинаюча тривимірна геометрична поверхня.
Побудова моделі відбувається у два етапи:
 створення плоского контуру за допомогою геометричних
примітивів;
 надання об’єму з використанням команди видавлювання,
обертання та ін .
Моделі створених таким чином, мають гнучкі налаштування і завдяки
цьому завжди можна повернутися до зміни форми.
Окремим випадком сплайнового моделювання, є NURBS моделювання.
NURBS це особливий випадок кривих Безьє. Тобто NURBS – це такі
формули, якими можна виразити криві й поверхні.
Створення комп’ютерних 3-д моделей з реальних об’єктів можливо
прискорити використовуючи 3-д сканер. Але модель все рівно потребуватиме
певних коректив в програмах 3-д моделювання, самі розповсюджені з них це:
Autodesk 3d max, Autodesk Maya, Cinema 4D, Blender, SolidWorks [2, 4].
Для створення розгортки паперкрфт з комп’ютерної моделі є
127

Секція «Стратегії розвитку
економіки соціокультурної сфери, освіти та науки»

спеціалізовані програми. Це програми Pepakura Designer та Pepakura Viewer.
що у парі розробляють 3-Д об’єкт та «розгортають його». Найпопулярніша
програма це Pepakura Designer, найпростіша у використанні, із зручним
інтерфейсом [1,3].
Програма Pepakura Designer після завантаження тривимірної моделі
пропонує обрати формат аркуша, розгортає 3-Д об’єкт, автоматично визначає
лінії згину та цифри, за якими склеюється розгортка. Також є можливість
власноруч корегувати деталі для оптимального розміщення та зручності
склеювання. Зазвичай корегують лише клапани – місця склеювання, які не
завжди автоматично зручно розташовуються.
Таким чином, процес створення 3-д моделі для паперкрафту розвиває не
тільки просторову уяву, а й комп’ютерну компетентність. Учні знайомляться
з різними програма для тривимірного моделювання та розгортки, вчаться
самостійно обирати оптимальний інструмент залежно від задачі та
створювати власні 3-д моделі.
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ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ ОНОВЛЕННЯ
ОСВІТИ
Перехід до інформаційного суспільства кардинально змінює положення
системи освіти, її інституційний статус. Освіта стає не лише інструментом
взаємопроникнення знань і технологій в глобальному масштабі, але й
капіталу, засобом боротьби за ринок, рішення геополітичних завдань.
Сучасному суспільству необхідна масова якісна освіта, спроможна
забезпечити зростаючі потреби споживача та виробника матеріальних і
духовних благ. З розвитком інформаційних технологій зростає їх роль та
використання у сфері освіти.
Складником
професійної
компетентності
визначено
цифрову
компетентність педагога як здатність та вміння систематичного, логічного та
системного використання інформаційних технологій, що розкриває доступ до
застосування сучасних педагогічних технологій. Об’єктивна реальність
сучасного світу вказує на актуальність оновлення системи освіти в цілому та
педагогічних технологій і підходів формування цифрової компетентності
педагогів. Недостатній рівень цифрової компетентності педагогів
виявляється як на рівні підготовки до освітньої діяльності (наприклад,
розроблення навчально-методичних матеріалів), так і в процесі самоосвіти, а
також у готовності використовувати ІКТ безпосередньо в освітньому процесі.
У контексті пошуку шляхів вирішення проблеми, яка розглядається, є
напрацювання вчених – Ю. Бабанського, С. Вітвицької, І. Дичківської, О.
Дубасенюк, Н. Кузьміної, О. Мороза, В. Ортинського, Д. Данилова та ін.
Професійні якості педагога стали об’єктом вивчення І. Зязюна, І. Синиці,
Р. Охрімчук, В. Панчук та ін. На думку вчених, реалізація цілей професійної
освіти досягається впливом сукупності зовнішніх та внутрішніх факторів.
Різні аспекти теорії та практики електронного навчання досліджували
вітчизняні та зарубіжні вчені – Д. Андерсон, А. Андрєєв, В. Биков, Е. Доунс,
Л. Забродська, В. Олійник, П. Підкасистий, Є. Полат, В. Рибалка та ін.
Інформаційні технології в освіті – це шлях до створення єдиного
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освітнього простору, необхідність якого відчувається все сильніше з
розширенням світових інтеграційних процесів. Єдиний освітній простір для
слухача відкриває можливість отримання знань в будь-якому навчальному
закладі світу (при відповідному методологічному і мережевому
забезпеченні), для викладача – це можливість ознайомлення з найцікавішими
і ефективними навчальними методиками, для навчального закладу – це
розширення можливостей для маркетингу своїх освітніх послуг на світовому
ринку.
Вже зараз одна шоста частина спеціалістів світової економіки керуються
високими технологіями у промисловості, а за останніми статистичними
прогнозами США, 85% майбутніх робочих місць вимагатимуть професійного
володіння, принаймні, основами технічних знань (Департамент праці США,
2008). Для отримання своєї першої роботи молодій людині вже недостатньо
просто знати те, що від нього вимагається, оскільки середній робітник
впродовж своєї кар’єри приблизно сім разів змінює роботу. Саме тому
важливим нині є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути
готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці,
оперувати й управляти даними, активно діяти, швидко приймати рішення,
навчатись упродовж життя. Прогресивна освітня спільнота сьогодні ставить
перед собою нове завдання – сформувати у школяра, студента та дорослого
вміння вчитись, використовуючи зокрема інформаційно-комунікаційні
технології.
. Під час інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ) серйозні зміни відбуваються у навчальному процесі середніх закладів
освіти та сучасних університетів. Разом з тим, без змін лишається основна
мета вчителя та викладача, яка полягає у тому, щоб забезпечити учня та
студента знаннями, вміннями та навичками, а в решті решт,
компетентностями, які необхідні їм у подальшому житті [3].
Сьогодні неможливо уявити сучасну систему освіти без використання
інформаційних технологій в процесі навчання, в тому числі із застосуванням
комп’ютерної техніки і глобальних інформаційних мереж.
Інформатизація суспільства пов’язана, насамперед, з розвитком
комп’ютерної техніки, різноманітного програмного забезпечення,
глобальних мереж (Інтернет) та мультимедійних технологій.
Сучасні інформаційні технології сприяють підвищенню ефективності
діяльності вищих навчальних закладів з умов:
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 їх науковості;
 дотримання принципу безпосередньої взаємодії викладача та студента;
 володіння викладачами активними методами навчання, позитивною
мотивацією до підвищення інтелектуального рівня слухачів у процесі
активного навчання.
Можливості сучасного комп’ютера дозволяють інтенсивно застосовувати
комп’ютерну техніку в навчальному процесі. Відкриваються нові можливості
викладання навчального матеріалу. З’являється можливість використовувати
комп’ютер під час лекцій, практичних і лабораторних занять. Застосування
графічного
зображення,
комп’ютерного
моделювання,
анімації,
різноманітної кольорової палітри дають нові можливості викладачеві зробити
навчальний процес біль цікавим, різноманітним і ефективним.
Використання інформаційних технологій на занятті – надзвичайно
актуальне і водночас проблематичне для викладача. Сьогодні використання
інформаційних технологій – одна з умов успішного вивчення, засвоєння та
застосування набутих знань та умінь. Тому викладач повинен окрім
ґрунтовної фахової підготовки, володіння сучасною комунікативною
методикою, використовувати інформаційні технології на усіх етапах
навчання – це вимога часу. Сучасні інформаційні технології мають бути
ефективним інструментом, який полегшить засвоєння знань, зробить
навчання інтерактивним, комунікативно спрямованим, цікавим, наочним,
індивідуальним.
Розглядаючи питання, щодо використання комп’ютера у навчанні можна
виділити такі позитивні моменти його впровадження:
 мотивує навчання;
 дає можливість викладачу застосувати індивідуальний підхід;
 сприяє розвитку самостійності студентів;
 спонукає користуватися інформацією, що безпосередньо стосується
особистого чи професійного життя;
 підвищує поінформованість щодо інших дисциплін;
 забезпечує сучасний матеріал, що відповідає інтересам і потребам
студентів;
 використання мережі Інтернет, як джерела додаткової інформації.
Використання інформаційних технологій дозволяють інтенсифікувати
діяльність викладача, підвищити якість навчання предмету. Застосування
нових інформаційних технологій дозволяє направити інтелектуальний
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потенціал слухачів на позитивний розвиток.
На заняттях можна використовувати такі форми інформаційних
технологій: створення презентацій, готові програмні засоби, тестові
оболонки. Застосування презентацій та слайдів – фільмів під час лекцій
забезпечує динамічність, наочність, більш високий рівень і обсяг інформації
порівняно з традиційними методами. Комп’ютерні презентації – ефективний
метод вивчення будь-якого матеріалу. Під час презентації матеріалу в
графіках, картинках, таблицях, тезах, віртуальних моделях включаються
механізми не тільки звукової, але й зорової й асоціативної пам’яті.
Виділяють низку переваг впровадження інформаційних технологій в
навчальний процес:
 можливість демонстрації експериментів, прикладів, порівнянь, аналізу
ситуацій і т.д.
 розвиток творчих здібностей студентів, активізація пізнавальної
діяльності і підвищення мотивації до навчання;
 здійснення контролю знань
Комп'ютерна (інформаційна) технологія навчання є інструментом, який
дає змогу викладачу якісно змінити методи, а також організаційні форми
своєї роботи і на цій основі розвивати індивідуальні здібності студентів,
спонукати кожного гармонізувати притаманні йому особистісні якості;
концентрувати основну увагу на формуванні пізнавальних здібностей, на
ефективній навчальній діяльності; підтримувати і розвивати прагнення до
самовдосконалення; посилювати міждисциплінарні зв'язки у навчанні,
комплексність вивчення явищ дійсності, забезпечувати нерозривні
взаємозв'язки між природознавством і технікою, гуманітарними науками і
мистецтвом; здійснювати постійне динамічне оновлення навчального
процесу, його форм і методів, забезпечувати дебюрократизацію навчальних
закладів, їх постійну адаптацію до змінних зовнішніх умов і контингенту
студентів тощо [2].
На сьогодні, актуальним є запровадження дистанційного навчання, яке
допомагає вирішити завдання надання освітніх послуг шляхом застосування
в навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Особливості дистанційного навчання [1]:  теоретичний матеріал
вивчається за допомогою електронних навчальних курсів, електронних
підручників, аудіо- та відео лекцій;  освоєння практичного матеріалу
здійснюється за допомогою віртуальних практичних занять, диспутів і
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семінарів у режимі відео-конференцій, отримання консультацій викладачів; 
слухач має можливість спілкуватися з викладачами в режимі off-line та online;  навчання передбачає розгалужену систему індивідуальних занять
слухачів з викладачем;  перевірка знань здійснюється як у дистанційній
формі, так і під час очних сесій/
Нові інформаційні технології навчання надають потужні і універсальні
засоби отримання, опрацювання, зберігання, передавання, подання
різноманітної інформації, полегшують виконання рутинних, технічних,
нетворчих операцій, пов’язаних із дослідженням різних процесів і явищ або
їх моделей, розкривають широкі можливості щодо істотного зменшення
навантаження під час навчально-пізнавальної діяльності.
Використання нових інформаційних технологій дає змогу значно
підвищити ефективність інформації за рахунок її своєчасності, корисності,
доцільного дозування, доступності (зрозумілості), мінімізації шуму,
оперативного взаємозв'язку джерела навчальної інформації та студента,
адаптації темпу подання навчальної інформації до швидкості її засвоєння,
врахування індивідуальних особливостей слухачів, ефективного поєднання
індивідуальної та колективної діяльності, методів і засобів навчання,
організаційних форм навчального процесу, що значною мірою сприяє
розв'язанню проблем його гуманізації.
Інформатизація навчального процесу значною мірою сприяє розв'язанню
проблем його гуманізації, оскільки з'являються можливості значної
інтенсифікації спілкування, врахування індивідуальних нахилів і здібностей,
розкриття творчого потенціалу викладачів і слухачів, диференціації навчання
відповідно до особливостей студентів; звільнення викладача і слухача від
необхідності виконання рутинних, технічних операцій, надання їм широких
можливостей для розв'язання пізнавальних, творчих проблем.
Таким чином, використання сучасних інформаційних технологій у
практичні й діяльності викладача дозволить максимально ефективно
забезпечити засвоєння знань та навичок слухачів та активувати їх потенціал.
Впровадження методів навчання з використанням інформаційних технологій
хоча й вимагає великих витрат, як фінансових, так і організаційних, але
багато в чому підвищують ефективність навчання і дозволяють забезпечити
конкурентоспроможність навчального закладу на ринку освітніх послуг.
Надійною основою та невід’ємною частиною процесу впровадження
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інноваційних педагогічних технологій є формування інформаційної
компетентності вчителів, викладачів, співробітників та керівників закладів
освіти.
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ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В РОБОТІ МІСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ
Потреба в масових міських перевезеннях у великих містах світу досягла
значних розмірів і подальший їх розвиток стримується відсутністю сучасних
технологій і транспортних засобів (ТЗ). В останні десятиріччя в Україні
розвиток міського транспорту характеризується підсиленням зв’язку великих
міст із приміською зоною. В результаті такого процесу створюються міські
агломерації, що вимагає розвитку в містах транспортних систем (ТС). Вони
з’єднують міські райони найбільших промислових центрів і населені пункти,
які тяжіють до них.
Для міського господарства в сучасних умовах характерно наступне:
 комплексне використання в міста різних видів транспорту;
 переважання автомобільного транспорту в системі міського
транспорту;
 зростання конкуренції між
масовими і індивідуальними
транспортними засобами;
 розвиток міських агломерацій;
 посилення транспортного зв’язку міст і населених пунктів в
приміських зонах.
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Ступінь участі різних видів міського транспорту в міських пасажирських
перевезеннях різна. Вона залежить від історичних і технічних традицій,
економічних характеристик, плану міста, рівня конкуренції різних видів
транспорту і їх розвитку та наявністю і схеми метрополітену.
Розвиток метрополітену викликаний бажанням підвищити швидкість
міських перевезень, забезпечити більш високий рівень безпеки, розвантажити
центральні вулиці від частини пасажиропотоку. Зростання конкуренції між
масовим транспортом і індивідуальними ТЗ пояснюється наявністю суттєвих
переваг останніх: більша комфортабельність і швидкість сполучення,
можливість доставки пасажира близько до місця його призначення, кращими
можливостями в маневруванні на вулицях та інш. Індивідуальні ТЗ
переймають частину пасажирів у дешевого і зручного громадського
транспорту, вимагають спеціальних майданчиків в місцях для стоянки в
очікування подальшого руху. Важливу роль в умовах розселення людей
навкруги основного міста відіграє електрифікований залізничний вид
транспорту, який має високу пропускну спроможність (міська електричка в
м. Києві).
Сучасні
умови
функціонування
міського
транспорту
(МТ)
характеризуються значною складністю наявних проблем і можливостей
міста, вирішення яких спрощується застосуванням інформаційних технологій
(ІТ) в управлінні та експлуатації ТС. Використання ІТ в містах (особливо у
великих) сприятиме покращенню їх транспортних систем завдяки
обґрунтуванні на їх базі раціональних заходів модернізації транспортного
процесу.
На даному етапі розвитку нашої економіки ефективність виробничих
процесів, в т. ч. і в великих містах, суттєво залежить від рівня використання
інформаційних технологій у системі експлуатації виробничої інфраструктури
і засобів виробництва та в управлінні виробництвами. Тому ІТ складають
основу ефективного функціонування і розвитку всієї економіки в цілому і
транспортних підприємств, зокрема міських видів транспорту. Разом з тим в
МТ сучасні інформаційні технології в нашій державі ще не отримали
широкого застосування. Також дослідженню їх застосування для підвищення
ефективності внутрішньоміських пасажирських перевезень приділяється
недостатньо уваги, незважаючи на наявність значного розвитку ІТ в інших
сферах державного господарства.
Слід звернути увагу на позитивність використання ІТ не лише в тому, що
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сучасні інформаційні технології по-перше характеризуються високою
оперативністю та достовірністю отриманої інформації, яка необхідна для
відпрацювання і прийняття ефективного рішення, по-друге вони надають
можливість розробляти сучасні нові технології, реалізація яких на практиці
сприяє значному підвищенню ефективності і якості внутрішньоміських
пасажирських перевезень. Для міської транспортної системи (ТС) важливу
роль відіграє інформатизація перевізного процесу, який здійснюється у
великих та малих містах і характеризується високою динамічністю та
реалізується з участю в ньому великою кількістю транспортних структур.
Звичайно, складна структура транспортної системи (ТС) міста буде
працювати ефективно при високому рівні координації всіх складових ТС, для
чого в реальних умовах її функціонування потрібно мати масу даних для
прийняття оперативних рішень, проведення планових розрахунків.
Забезпечення належного рівня координації транспортних структур міста в
реальних умовах при впровадженні ІС дозволяє скоротити строки
впровадження новітніх технологій і знизити рівень витрат на експлуатацію
транспортних систем при безумовній високій якості виконання сервісних
послуг для населення і міських підприємств. Сучасні ІС повинні сприяти
покращенню
фінансово-господарської
діяльності
транспортного
підприємства, забезпечувати ефективне управління продажами сервісних
послуг, транспор-туванням, оптимізувати маршрути прямування ТЗ
вулицями міста, здійснювати якісне управління замовленнями на необхідні
матеріально-технічні засоби, проводити аналіз та оптимізацію власної
діяльності та інше. Інтегрована ІС для внутрішньоміської транспортної
системи має складну структуру і певні складові (модулі), призначені для
вирішення конкретних задач. Поділ ІС на модулі є досить умовним тому, що
вони працюють в єдиній інформаційній системі підприємства. Крім того,
допускається не лише ізольоване одне від одного функціонування модулів, а
й використання їх комбінацій для певного транспортного підприємства.
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ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ
Сучасний розвиток інформаційних технологій в усіх сферах людської
діяльності неминуче впливає на освіту, що не може відобразитись на
підготовці вчителів фізичної культури. Цифрова компетентність майбутнього
педагога з фізичного виховання є певним відображенням медіакультури
сьогодення. В процесі професійної підготовки майбутній фахівець є об’єктом
впливу культури, формування його особистості здійснюється в напрямах
становлення особистості педагога, він є суб’єктом культурної діяльності,
відбувається пошук нових шляхів, засобів, методів фізичного вдосконалення
Інформаційні технології сприяють ефективній організації навчального
процесу, спиять створенню нових підходів у навчанні в аудиторній,
позааудиторній, проектній діяльності; підвищують рівень інформаційної
культури викладачів і студентів, формують комунікативну, соціальноінформаційну компетенції, які відповідають сучасному рівню розвитку
інформаційних технологій.
Якщо говорити про сучасного педагога, то його професійна діяльність
нерозривно пов’язана з використанням інформаційно-комп’ютерних
технологій як засобу навчання й організації інтелектуального дозвілля; для
створення інформаційно-методичного забезпечення та управління
навчально-виховним процесом у навчальних закладах, як засобу
автоматизації процесів контролю, комп’ютерного тестування. Але для
вчителя фізичної культури спектр застосування ІКТ значно ширший, тут
можна виділити: біомеханічний аналіз техніки руху спортсменів, створення
моделей тренувальних і змагальних ситуацій, автоматизацію процесів
обробки результатів змагань і наукових досліджень; організацію моніторингу
фізичного стану та здоров’я тих, хто займається; тестування фізичного,
функціонального, розумового і психологічного станів тих, хто займається, і
корекції результатів навчально-тренувальної діяльності [2].
Впровадження інформаційних технологій у фізичне виховання є вимогою
часу. Ця проблема цікавить багатьох вчених дослідників, і останнім часом
було опубліковано багато праць за даною проблематикою Аналізуючи
опубліковані матеріали, використання ІКТ у галузі фізичного виховання і
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спорту можливо систематизувати за такими напрямами: навчальний процес,
спортивне тренування, спортивні змагання, оздоровча фізична культура,
спортивний менеджмент.
Сьогодні процес підвищення інтересу до спорту і включення дітей й
молоді в фізкультурно-спортивну діяльність можна забезпечити створенням
on-line уроків, які проводять переможці різних змагань. Як засвідчили
дослідження, інтерес до спортивних сайтів різко зріс, тому сьогодні на
передові позиції виходять інтернет-технології, що дозволяє створювати
ефективні систем програмно-методичного, ресурсного забезпечення освіти.
Основні напрямки використання ІКТ у фізичній культурі і спорті пов’язані
з ускладненням і вдосконаленням всіх рівнів тренувального процесу, з
необхідністю створення моделей тренувальної і змагальної діяльності, а
також намаганням людей підвищувати якість життя в умовах сучасного
інформаційного товариства [1]. Застосування ІКТ здатне значно підвищити
продуктивність праці учасників педагогічної діяльності за рахунок
високоякісної передачі навчального матеріалу, концентрації уваги на
вузлових моментах навчального матеріалу і водночас зменшити
непродуктивні втрати сил та часу на пошук, опрацювання, сприймання і
засвоєння інформації.
Дослідження свідчать про важливість упровадження сучасних
інформаційних технологій для забезпечення спортсменів і тренерів
докладною та об’єктивною інформацією про виконання спортивних вправ. В
автоматичних системах спостереження (наприклад, Expert Vision Analysis
[EVA]) передбачено використання різноманітних технологій для відстеження
і фіксації рухів, деякі в режимі реального часу. Системи відеоаналізу рухів і
складні комп’ютерні комплекси-імітатори поліпшують зворотний зв’язок і в
підсумку сприяють формуванню рухових умінь і навичок та підвищують
рівень спортивних результатів [1]
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AUTOMATION OF BUDGETING OF PUBLIC REVENUES AND EXPENDITURES
AS A MEAN OF ENSURING THE LEGAL AND EFFECTIVE USE
OF BUDGETARY FUNDS
Recently, special attention has been paid to the issue of lawful and efficient use
of budget funds. Often these phenomenon are corrupt in nature. This leads to the
search for new means of ensuring the legitimate and efficient use of budgetary
funds – automation of budgeting of state revenues and expenses stands out among
them.
The development of information technology, in principle, can reduce the
severity of the problem of inefficient and illegal (including corruption) use of the
financial resources of the state. So, position and according to the founder of
Internet giant Alibaba Jack Ma, the development of information technology (egovernment, in particular) can defeat corruption [1].
The presence of high preventive and preventive potential in terms of ensuring
the efficient spending of budget funds is characterized by automation of budgeting
of state revenues and expenses.
Many things that ensure budgeting automation are implemented in numerous
software solutions in different countries [2] (Ukraine and Belarus are no exception).
The National Bank of the Republic of Belarus performs real-time interbank
settlements on urgent and non-urgent transfers and applies for this the component
of the BISS automated settlement system (Belarus Interbank Settlement System the interbank settlement system of the National Bank of the Republic of Belarus),
which also covers the financial information transmission system and the automated
system “Central Archive of Interbank Settlements” [3].
Public procurement information systems have become widespread.
Currently, the main platform for various public procurement procedures in
Belarus is the Internet resource Goszakupki.by [4].
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As a qualitatively new solution, the public noted the implementation of the
Ukrainian Internet project Prozorro. Currently, it allows for public procurement,
direct registration of budgetary obligations, to information on current issues, etc.
[5].
International experts positively evaluate the modern architecture of egovernment in the Republic of Belarus. So, a number of state information systems
and infrastructure solutions have been identified that provide the possibility of both
automatic and automated electronic interaction of all participants in the information
exchange (state apparatus, population and business). The key ones are:
1) national automated information system;
2) the system of interdepartmental electronic document management of state
bodies of the Republic of Belarus;
3) the state system of public key management of electronic digital signature
verification of the Republic of Belarus [6].
An example of the implementation of the e-government function can be
considered the Internet representation of the President of Ukraine “Electronic
Petitions” [7].
Despite the fact that the above software solutions allow you to automate certain
processes associated with budgeting of state revenues and expenses, as well as
reduce some risks of unlawful and inefficient spending of budget funds, there is not
still a single complete and multifunctional system for automating budgeting of
income and expenses (of management of public financial resources).
Thus, the strategic direction of development should be considered the formation
and subsequent improvement of a single system (common resource) of automation
of budgeting of state revenues and expenses. Elements of such a software solution
should be the electronic budget system (and of budget process), various means that
ensure not only payments, but also the wide participation of citizens in budgeting
and the possibility of control, etc.
This will provide an effective mean of ensuring the legal and effective use of
budgetary funds.
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ
ПРОЦЕСІ КОЛЕДЖУ КУЛЬТУРИ
Перехід від індустріального до інформаційного суспільства зумовлює
зростання пов’язаної з цим геополітичної конкуренції країн світу, яка
передбачає інтенсивний розвиток усіх сфер суспільного життя. У зв’язку з
цим рівень інтелектуального потенціалу будь-якої держави, який
визначається, насамперед, якістю освіти, стає одним з найважливіших
передумов економічної та політичної самостійності держави, запорукою її
конкурентоспроможності, рейтингу на світовій арені.
Сьогодні комплексна інформатизація освіти, впровадження новітніх
методів, форм та засобів викладання – це основна умова виховання молоді,
яка повинна вміти орієнтуватися в часто змінюваних обставинах суспільства,
діяти відповідно до проблемної ситуації та знаходити раціональні способи
орієнтації в них.
Актуальним завданням навчальних закладів на сучасному етапі є
реалізація компетентністного підходу в освіті, а саме, формування ключових
компетентностей, узагальнених і прикладних предметних умінь, життєвих
навичок. Тому професійна підготовка майбутніх менеджерів соціокультурної
діяльності, організаторів дозвілля, викладачів декоративно-прикладного
мистецтва їхня інформаційна культура та професійна готовність до
використання інформаційних технологій вимагають особливої уваги та
виступають
гарантією
впровадження
інформаційно-комунікаційних
технологій в усі сфери діяльності.
Широке застосування різноманітних комп’ютерних технологій в освіті
поступово, і досить упевнено стає найважливішою деталлю навчальновиховного процесу всіх навчальних закладів, зокрема коледжів культури.
Адже завдяки використанню мультимедійних технологій організатори
дозвілля мають змогу готувати свої заходи на більш високопрофесійному
рівні, а це в свою чергу дає можливість не тільки позитивно впливати на
аудиторію,яка приходить на захід, а й виховувати її в позитивному руслі.
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І тому саме сьогодні постає питання про зміщення акцентів на володіння
необхідною інформацією і швидкий доступ до неї. У сучасних умовах
інформаційного суспільства формування в молодого фахівця у стінах вищих
навчальних закладів умінь та навичок, вміння працювати з великим об’ємом
інформації забезпечить його конкурентоздатність на ринку праці.
За даними ЮНЕСКО, коли людина слухає, то запам’ятовує 15% мовної
інформації, коли дивиться-25% видимої інформації, коли бачить і слухає
одночасно -65% отриманої інформації.
Сьогодні комп’ютер є незамінним помічником викладача та студента в
опануванні інформаційними потоками, допомагає не тільки швидко
знаходити потрібну інформацію, а й моделювати та ілюструвати процеси,
явища, об’єкти та події.
На сучасному уроці повинні поєднуватися традиційні технології та нові
інформаційні джерела та засоби, що надають можливість використовувати
аудіо,фото, відео, графіки, ресурси мережі,що сприяє розвитку критичного і
творчого мислення студентів і викладачів.
Розглядаючи виховний процес, потрібно зазначити, що він безперервний.
Нагромадження нових знань, усвідомлення власних дій, зміна або зміцнення
поглядів, переконань, звичок відбувається постійно. Під час створення
комп’ютерних продуктів студентами (оголошень, презентацій, запрошень,
листівок,музичного та наочного оформлення заходів), у них розвиваються й
нові навички, які стають у нагоді їм не тільки в навчанні, а й у майбутній
подальшій професійній діяльності.
У процесі планування, розробки та створення прикладу PowerPoitn
презентації для студентів особлива увага приділяється формуванню вмінь та
навичок стисло, чітко, зрозуміло подавати результати досліджень за
допомогою вдало підібраних діаграм, фотографій, малюнків, схем. Особлива
увага також приділяється розвитку навичок виступати перед аудиторією,
коротко формулювати свою думку, структурувати доповідь, використовувати
різні мультимедійні засоби й можливості (зображення, звукозаписи,
відеофільми) для ілюстрування ідей, гіпотез, висновків. Упровадження
інформаційних технологій у професійну підготовку менеджерів
соціокультурної діяльності в коледжах культури повинно базуватися на
особистісно- орієнтованій моделі навчання та забезпечувати вплив
взаємозумовлених факторів розвитку особистості: мотиваційного,
особистісного та діяльнісного.
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Мотиваційний чинник передбачає сприяння виникненню у майбутніх
організаторів дозвілля мотивації до пізнавальної та професійної діяльності,
подальшої самоосвіти, відповідальності щодо реалізації поставлених завдань.
Особистісний чинник враховує активну позицію того, хто навчається, що
передбачає сприяння не тільки набуттю професійних компетентностей, але й
розвитку особистості майбутнього аніматора, менеджера соціокультурної
діяльності, його орієнтування на досягнення особистих результатів навчання
(відчуття ефективності власної діяльності, зростання академічної успішності,
формування вміння прогнозувати результати навчальної та професійної
діяльності, здатності застосовувати свої знання при проходженні практики
тощо).
Діяльнісний чинник враховує суб’єктивний досвід студента, необхідність
розвитку його мислення, інтелектуальних і творчих здібностей, формування
інформаційної культури [3, с. 66].
На сьогодні, коли перед коледжами постає завдання формувати
високопрофесійного спеціаліста своєї галузі, навчальна програма в коледжі
повинна: дозволяти будувати зміст навчальної діяльності із врахуванням
основних принципів педагогічної психології і дидактики; допускати
реалізацію різноманітних способів управління навчальною діяльністю, вибір
яких зумовлений, з одного боку – теоретичними поглядами розробників
навчальної програми, а з іншого – цілями навчання; стимулювати різні види
пізнавальної активності студентів, що необхідні для досягнення основних
навчальних цілей – як найближчих, так і віддалених; враховувати у змісті
навчального матеріалу і навчальних завдань уже набуті знання, вміння і
навички студентів; стимулювати високу мотивацію студентів до навчання (не
тільки за рахунок цікавості до сучасних мультимедійних засобів),
підтримувати й розвивати навчальні мотиви, цікавість студентів до пізнання;
прогнозувати допоміжний навчальний вплив у відповідності до вікових
особливостей і з урахуванням індивідуальних особливостей студентів;
забезпечувати педагогічно обґрунтовану допомогу у розв’язанні навчальних
завдань, достатню для того, щоб не тільки вирішувати завдання, а й засвоїти
спосіб його розв’язання; інформувати студента про мету навчання,
повідомляючи йому, наскільки він просунувся в її досягненні; виявляти
дружелюбність, особливо під час надання допомоги студентам; адекватно
використовувати всі способи подання інформації, не нав’язувати темп
подання інформації; вести діалог, який дозволяє управляти не тільки
145

Секція «Стратегії розвитку
економіки соціокультурної сфери, освіти та науки»

комп’ютером, а й тим, хто навчається, допомагає ставити запитання;
дозволяти студенту вхід і вихід із програми в будь-який момент, давати
доступ до раніше пройденого навчального матеріалу [5, с. 321].
Застосування інформаційних технологій в освіті вносить у розвиток
людини різні зміни, що відносяться як до пізнавальних, так і до емоційномотиваційних процесів, вони впливають на характер людини, під час цього
відзначається підсилення пізнавальної мотивації студентів у процесі роботи
з комп’ютером. Використання засобів ІТ у навчанні сприяє збільшенню
частки самостійної навчальної діяльності й активізації студента, формуванню
його особистості через розвиток його здатності до освіти, самонавчання,
самовиховання, самоактуалізації, самореалізації.
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ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ І СВІТІ
З поступовим перенесенням всіх аспектів життя в інтернет постало і
питання про перенесення в віртуальний світ також держави. І така задача
поставала не лише у розвинутих капіталістичних країнах заходу, а і у нас, в
Україні. Але на даний момент ще жодна країна світу не досягла у цьому
неймовірних результатів. Така концепція знаходиться скоріш в "сирому"
вигляді, проте це не надовго, особливо дивлячись на і без того швидкі темпи
розвитку інформаційних технологій, які з кожним роком набирають все
більших і більших темпів. Отже, перед людством постає питання про те, як
швидше запровадити електронне урядування і зробити його якомога
ближчим до ідеалу.
Електронне урядування — це концепція, направлена на запровадження
використання
інформаційно-комунікативних
технологій
(інтернет,
комп'ютери та інші пристрої) для надання публічних послуг громадянам
країни та іншим особам (наприклад, особам без громадянства) у країні чи
регіоні, а також на покращення якості таких послуг. Також, згідно деяких
визначень, електронне урядування згодом має перерости зі способу зв'язку
держави з народом у новий тип держави, в якій всі три гілки влади —
виконавча (електронний уряд), законодавча (електронний парламент) і
судова (система електронного правосуддя) будуть перенесені у всесвітню
павутину. Отже, електронне урядування передбачає декілька видів взаємодії
між державними органами і громадянами та іншими особами. До них
відносяться:
 C2G (Citizen to Government) — передбачає взаємодію між
громадянином і урядом.
 G2G (Government to Government) —взаємодія між урядом держави та
іншими її органами.
 G2C (Government to Citizen) — у цьому виді взаємодії передбачається
зв'язок між урядом і громадянином.
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G2E (Government to Employees) — передбачає взаємозв'язок між
урядовими органами і посадовими особами.
 G2B (Government to Business) — передбачає взаємодію між органами
держави і бізнесом, а також іншими комерційними організаціями.
Електронне урядування наразі є актуальною темою, тому навіть було
придумано індекс розвитку електронного уряду ООН. Він використовується
для порівняння досягнень 193 країн світуна цьому поприщі. Для вимірювання
потенціалу кожної країни використовують три критерії:
 OSI (Online Service Index) — показує рівень впровадження держави в
інтернет для надання державних послуг громадянам.
 TII (Telecommunication Infrastructure Index) — індекс інфраструктури
телекомунікацій.
 HCI (Human Capital Index) — індекс людського капіталу.
Електронне урядування повинно надати можливість кожному, хто відвідає
сайт, проводити спілкування і взаємодію з державою, обмінюватися
повідомленнями, отримувати інформацію про нагальні проблеми через аудіо
чи відео презентацій. Воно покликане на використання технологій для
доступу до державних послуг та надання ними цих послуг на користь
громадян та бізнесу.
Певний час в Україні існувало Державне агентство з питань електронного
урядування України. Створено воно було 4 червня 2014 року, але на даний
момент не працює, бо 29 серпня 2019 року було змінено на Міністерство
цифрової трансформації України.
Державне агентство з питань електронного урядування було покликане
реалізовувати політику уряду на поприщі електронного урядування,
інформатизації, розвитку інформаційного суспільства, формування і
використання національних електронних ресурсів. Ця концепція мала на меті
мінімізувати контакти громадян з чиновниками, чим зменшити рівень
корупції, а також полегшити доступ до послуг.
Згодом (02 вересня 2019) державне агентство з питань електронного
урядування було замінене на Міністерство цифрової трансформації України.
Його річний бюджет було набагато збільшено. Наразі саме цей орган
відповідає за розвиток електронного урядування в нашій державі. Так, в
даний момент реалізуються цілі, прийняті ще у 2019 році на найближчі п'ять
років. До них належать:
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Переведення усіх без виключення публічних послуг для громадян і
бізнесу в інтернет.
 Забезпечення більшості населених пунктів доступу в мережу інтернет.
 Підвищити цифрову грамотність Українців.
 Підвищити долю IT у ВВП України до 10 %.
Наразі в Україні спостерігаються деякі успіхі у впровадженні електронних
послуг. Так, згідно інформації офіційного урядового порталу, за 2019 рік
трикратне підвищення використання онлайн-сервісів. Зокрема, до послуг, які
на даний момент вже доступні, відносять наступні:
 Соціально-побутові послуги, до яких належать запити на пільги при
народженні дитини, на комунальні субсидії, а також певні послуги
Пенсійного фонду.
 Послуги для бізнесу. До них належать реєстрація бізнесу, видача
ліцензій та дозволів, отримання виписок та сертифікатів та ін.
 Послуги, пов'язані з будівництвом. Вони дозволяють почати близько
80 % будівельних проектів онлайн.
 Послуги, пов'язані з безпекою і судочинством. За їх допомогою можна
отримати довідку про відсутність обвинувальних вироків, про
відсутність корупційних порушень, а також подати заяву до суду через
інтернет.
Як можна побачити, багато важливих послуг вже перенесені в онлайн, тим
самим полегшуючи життя громадян. Але це ще далеко не весь список тих
послуг, які можна отримати наразі і які буде можливість отримати у
майбутньому.
Також в Україні здійснюється запровадження електронної демократії
шляхом впровадження в інтернеті можливості брати участь у
державотворенні і державних справах, також висловлювати свої пропозиції
до влади. На даний момент прикладами електронної демократії є можливість
оприлюднити електронну петицію, отримати онлайн-консультацію, зробити
електронне звернення, брати участь у формуванні громадського бюджету.
З помітних подій у сфері надання послуг онлайн можна виділити запуск
додатку Дія 11.12.2019.
З міжнародного досвіду можна взяти приклад США. Там новий етап
розвитку зв'язку громадян з державою був розпочатий з обранням Барака
Обами в якості президента. Зокрема, він підписав Меморандум для керівників
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управлінь та відомств з питань прозорості та відкритого уряду. Також у
перший рік його президентства було запущено портал data.gov, на якому
можна отримувати доступ до інформації щодо дій уряду та ін.
Що стосується електронних послуг, США має на меті пройти 4 фази: фаза
інформації (інформація про міністерства, державна інформація, доступ до
законів, петицій, новин), фаза взаємодії (завантаження бланків на сайти,
онлайн-допомога з заповненням бланків, дискусійні групи, опитування), фаза
угод (реєстрація авто, зміна номерів, сплата податків, оплата комунальних
послуг), фаза трансформації (персоналізовані веб-сайти з особистими
сторінками і доступом до всіх послуг).
Отже, сучасний світ все швидше і швидше розвивається, тому
впроваджується і взаємодія громадян з державою через всесвітню павутину.
Україна теж проводить свою політику з цих питань і вже досягла немалих
успіхів, надавши громадянам можливість отримувати велику кількість
державних послуг через інтернет, а також запустивши єдиний електронний
портал data.gov.ua у жовтні 2015 року, надавши українцям вільний доступ до
публічної інформації. І хоч електронне врядування як в Україні, так і у світі
ще не досягло свого піку, воно рухається в цьому напрямку, завдяки чому
взаємодія з державою буде ставати все легшою і легшою.
1.
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ВИКОРИСТАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ АСПЕКТІВ КОМП’ЮТЕРНОГО
ПЕРЕКЛАДУ ПРИ РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ ІНОЗЕМЦЯМИ
У стрімкому розвитку суспільних комунікацій зростає потреба у
використані двох і більше мов. Це не є просто забаганкою, а цілком реальна
вимога при проведені наукової і дослідницької роботи. Для публікації статей
потрібно подавати анотацію на російській та англійській мовах, тому виникає
потреба і у вивчені іноземної мови,а інколи і декількох. Але досконале
вивчення іноземної мови потребує часу, коштів, а також безпосереднього
спілкування з носієм. Також не слід забувати про особливості побудови
речень, зворотів та термінологію при використані наукового, художнього чи
іншого жанру.
Для підвищення рівня значущості публікації, тобто кількості посилань на
неї (а саме індекса Хірша), найкраще публікувати її саме на англійській мові
[1]. Використання послуг професійних перекладачів є одним з найкращих
варіантів вирішення такого питання, але цей процес доволі дорогий і
трудомісткий. Разом з тим, все одно доводиться перепровіряти достовірність
перекладу. А отже, це і довготривалий процес.
На допомогу приходять перекладачі, які досить широким спектром
представлені серед комп’ютерних програмних продуктів. Вони є ліцензій та
неліцензійні, безкоштовні та ті за які доведеться платити. Найпростіший з них
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це Google перекладач яка миттєво видає результат та постійно оновлюється
on line. Про цей додаток існує багато як позитивних так і негативних відгуків.
Але не слід забувати, що використання будь якої програми, потребує
розумного підходу. Тобто під час перекладу не потрібно вибирати перший
можливий варіант. Слід перечитати всі запропоновані пропозиції, звернути
увагу на те, яка це частина мови, а також спробувати різні словосполучення,
вирази, і лише тобі вибирати потрібний переклад [2]. Не варто також
перекладати одразу ціле речення. Зазвичай воно буде неправильно
сформульоване і граматично побудоване. Слід не забувати про мову
введення, оригінал тексту не повинен містити суржиків, слів іншомовного
походження. Речення має бути просте, лаконічне і однозначне.
Серед програм, яка також досить часто використовується, є Pragma. У
цьому програмному продукті можна обирати напрямок: медицина,
інформатика, економіка, технічний. Це звісно значно покращує переклад, але
разом з тим ця програма встановлюється на комп’ютер і потребує
періодичного оновлення, тобто не можна використовувати переклад on linе
[3].
В наш час, коли все швидкоплинно змінюється і розвивається, неможливо
уявити собі науково-педагогічної роботи без використання іншомовних
джерел літератури, даних, досвіду іноземних світил) та комп’ютерної
техніки. Саме поєднання персонального комп’ютера та програмних
продуктів перекладу значно прискорює і допомагає в роботі молодому
науковцю обміну досвідом, результати і новим відкриттям.
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ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ
У сучасних умовах особливої уваги набувають інформаційнокомунікаційні технології, які доцільно використовувати в освітньому процесі.
Найчастіше використовуються такі елементи ІКТ, як електронні підручники,
інтерактивна дошка, електронні енциклопедії, освітні ресурси Internet, диски
з ілюстраціями, геоінформаційні програми, мультимедійні презентації.
Пропонуємо розглянути практичне застосування ІКТ на різних етапах уроку
з різноманітними дидактичними цілями.
Тестові завдання як засіб контролю результатів навчання сьогодні досить
популярні через можливість автоматизованої обробки результатів, точного
підрахунку числа виконаних відповідей, високий ступінь об'єктивності
оцінок. Використовуються такі сервіси як Google Forms, Classtime, Triventy,
Plickers, Kahoot, MyTestXPro, МайстерТест, Quizizz
У змісті шкільної географії досить багато статистичного матеріалу. MS
Excel дає можливість обробки важкої для розуміння статистичної інформації
з подальшим узагальненням результатів в різноманітних графіках і діаграмах,
що може зробити уроки цікавішими і направити діяльність учнів на
аналітичну діяльність. Це дозволяє більшу кількість часу приділяти
практичним роботам для вирішення завдань різних рівнів складності.
Наприклад, під час вивчення географії Дніпропетровської області у 8 класі
учням пропонуються метеорологічні статистичні відомості, які вони мають
змогу перетворити у діаграми літніх та зимових температур, кількість опадів
на території області, ці дані вони порівнюють із даними України.
Вивчення географії вимагає запам'ятовування великої кількості
номенклатури, тому в засвоєнні знань важливу роль грає пам'ять [1, с. 23].
Наявність ігрових і навчальних програм із заповнення карт і знаходження
відповідностей [3]. До інтерактивних онлайнових сервісів, які дозволяють
учням легко справитися з об'ємом необхідних знань відносяться GoogleMaps,
LearningApps, Quizlet.
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З метою спільного створення інтерактивних презентацій рекомендується
використовувати наступні сервіси: Prezi, Genial.ly, ThinkLing, ClassFlow, які
дозволяють швидко створити комп'ютерні слайди, тим самим пожвавити
урок і зробити його доступним для сприйняття. Онлайнові презентації
розвивають навички критичного мислення в умовах роботи з великими
об'ємами інформації, навички роботи в команді, уміння формулювати
завдання і оперативно їх вирішувати.
Інтерактивна дошка на уроках географії ефективно доповнює наявні
комплекти навчально-методичних матеріалів і деколи успішно конкурує з
ними завдяки своїм технічним можливостям. Ефективність роботи з дошкою
залежить від самого вчителя, від його таланту, творчості і досвіду.
Інтерактивна дошка значно допомагає підвищити ефективність навчання,
оскільки надає величезні можливості використання наочності подачі
матеріалу, швидкого пошуку інформації, творчого підходу до проведення
уроку. Працюючи з дошкою, учні можуть одночасно бачити, чути, вимовляти
і писати, що сприяє якнайкращому засвоєнню матеріалу. Використання
дошки економить час, стимулює розвиток розумової і творчої активності всіх
учнів.
При роботі з електронною картою можна наближати вибрану ділянку
земної поверхні для детальнішого розгляду, знімати частину позначень,
спрощуючи карту, роблячи її більш наочною; робити малюнки, позначки,
наносити написи за допомогою звичайної або екранної клавіатури, деякі
карти можна суміщати, що дозволяє виявити причинно-наслідкові зв'язки і
закономірності, додавати прив'язаний до території ілюстративний і текстовий
матеріал [2, с. 98].
Виділяють три основні види роботи з електронною картою: робота з
шарами карти, робота з додатковим матеріалом, використання додаткових
можливостей програми. Найбільш корисною функцією електронних карт є
можливість комбінування їх шарів. Це дозволяє виявляти причиннонаслідкові зв'язки і закономірності. Наприклад, на карту будови земної кори
можна накласти шар з рельєфом і зробити висновки про відповідність
крупних форм рельєфу певним структурам земної кори. Прийом накладення
карт актуальний і при вивченні галузей господарства. Зіставляючи карти
«Електроенергетика України» і «Паливні ресурси» учні виявляють
закономірності розміщення електростанцій різних типів по території нашої
країни. Ще однією важливою характеристикою електронних карт є наявність
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інформаційного блоку. Цей блок відображає специфіку карти, загострюючи
увагу на найбільш значущих особливостях географічних об'єктів і територій.
Наприклад, інформаційний блок до фізичної карти півкуль містить відомості
про найбільші річки, озера, форми рельєфу Землі тощо. Зіставлення
фрагментів карти і космічних знімків дозволяє краще зрозуміти, що таке
карта, а також добре ілюструє спотворення, що виникли при перенесенні
поверхні кулястої Землі на площину. Функція малювання значно розширює
область застосування електронних карт на уроці, збільшує їх наочність.
З'являється можливість виділяти об'єкт або групу об'єктів, на які необхідно
звернути увагу, додавати на карту інформацію. Наприклад, про напрями
вітрів для пояснення схеми течій в океані. Можливість наносити на карту
підписи полегшує процедуру організації географічних диктантів. Наприклад,
перевірка знань номенклатури дозволяє ставити перед учнями завдання на
класифікацію, або сортування об'єктів, або розташувати гори в порядку
зменшення їх переважаючої висоти, використовувати інтерактивні вправи.
Таким чином, слід зазначити, що використання сучасних інформаційнокомунікаційних технологій допомагає вирішити безліч дидактичних завдань
уроків, підвищити мотивацію учнів до вивчення предмету, розвивати ключові
та предметні компетенції.
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ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
Останні десятиріччя в освіті характеризуються переходом від
традиційного навчання до навчання з використанням комп’ютерних
технологій. Передумовою такого процесу можна вважати розвиток мережі
Інтернет. Інформаційні технології, які при цьому отримали потужного
розвитку, дають змогу вдосконалити ефективність освітнього процесу,
суттєво змінити його принципи та підходи до навчання. Сьогодні у вищих
навчальних закладах широко впроваджується концепція дистанційної освіти
- нова організація освітнього процесу, яка ґрунтується на використанні як
кращих традиційних методів отримання знань, так і нових інформаційних та
телекомунікаційних технологій, а також на принципах самоосвіти.
Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології
викладання матеріалу, здобувати повноцінну вищу освіту або підвищувати
кваліфікацію і має такі переваги, як актуальність, зручність, модульність,
гнучкість,
інтерактивність,
економічна
ефективність,
відсутність
географічних кордонів. Сучасні принципи освіти наголошують на
необхідності «освіти для всіх» та «освіти протягом усього життя», що як раз
і може бути реалізовано при використанні технологій дистанційної освіти.
Актуальність дистанційного навчання проявляється також і у можливості
розбиття навчального матеріалу на окремі функціонально завершені модулі
(теми), які вивчаються у міру засвоєння і відповідають здібностям окремого
студента або групи загалом. Дистанційний метод навчання є більш зручним і
значно дешевшим, ніж традиційний, завдяки ефективному використанню
навчальних приміщень, полегшеному коригуванню електронних навчальних
матеріалів та мультидоступу до них. Завдяки таким засобам дистанційного
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навчання, як дискусійні форуми, електронні обговорення засвоєного
матеріалу створюється нове активне навчальне середовище, в якому студенти
почувають себе невід’ємною частиною колективу. Комп’ютерні технології
сприяють тому, що прямий і зворотній зв'язок «викладач-студент» стає більш
інтенсивним і активним.
Студенти все частіше користуються різними мобільними гаджетами. Саме
тому актуальності набуває забезпечення навчального процесу якісними
електронним засобами навчання для різноманітних сучасних пристроїв, які
можна використовувати, знаходячись в будь-якому місці. Внаслідок цього
одним із актуальних питань залишається використання ресурсів мережі
Інтернет у навчальному процесі.
Хмарні технології (англ. cloud technologies) – це кардинально новий сервіс,
який дозволяє віддалено використовувати засоби обробки і зберігання даних.
Сьогодні хмарні технології знаходять активне застосування у всіх розвинених
країнах, забезпечуючи принципово нові, економічно ефективні можливості
для бізнесу, управління, освіти і наукових досліджень. Вони можуть бути
використані в управлінні вузом, навчальному процесі, при створенні
ефективних інструментів організації науково-дослідницької діяльності як в
масштабах вузу, так і на міжвузівському рівні. Хмарні технології
передбачають віддалену обробку та зберігання даних. Вони надають
користувачам доступ до комп'ютерних ресурсів сервера і використовують
програмне забезпечення як онлайн-сервіс. Для ефективного впровадження
дистанційного навчання необхідно модернізувати інформаційно-освітнє та
наукове середовище навчального закладу та привести його у відповідність до
сучасного рівня розвитку науки, технологій і виробництва. Саме хмарні
технології, які є нині передовими технологіями інформаційного суспільства,
можуть відіграти роль провідного інструменту модернізації освіти.
Останнім часом впровадження хмарних технологій стрімко зростає,
завдяки цим технологіям освіта стає доступніше, адже вчитися можна
знаходячись в будь-якому місці. Хмарні технології є однією з провідних
тенденцій світових інформаційних технологій. За прогнозом аналітиків
Гартнер груп (Gartner Group) хмарні обчислення вважаються найбільш
перспективною стратегічною технологією майбутнього, прогнозується
міграція більшої частини інформаційних технологій в хмари протягом
найближчих 5–7 років [1].
У широкому сенсі хмарні технології – це Інтернет-технології віддаленого
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збереження
даних.
Ці
технології
передбачають
використання
високошвидкісних комп’ютерних мереж (хмар) і забезпечують доступність
інформаційних ресурсів для студентів і викладачів.
Впровадження хмарних технологій у вишах Іспанії в межах фонду
Fundacoin german Sanchez Ruiperez дало студентам доступ до великої бази
навчальних матеріалів, дозволило спілкуватися з однолітками інших
навчальних закладів країни, швидко обмінюватися інформацією. Водночас
викладачі під час навчальної програми змогли надати студентам більш
змістовні матеріали. В Австралії не тільки університети, а й школи
створюють навчальне середовище за допомогою хмарних сервісів Google
Apps, соціальних мереж типу Facebook і Twitter. Завдяки такому середовищу
в австралійських навчальних закладах школярі спілкуються й навчаються
онлайн, отримують домашнє завдання, а також навчальний матеріал для
повторення [2].
Запровадження хмарних технологій в українській освіті надасть такі
переваги як спрощення процесу створення, накопичення та обміну
інформацією між учасниками освітнього процесу; розширення можливостей
навчання вдома; розширення доступу до інформації і навчальних ресурсів, які
мають відповідати їхньому віку та потребам.
Досвід зарубіжних країн показує, що впровадження хмарних технологій
це крок до вирішення проблем комп’ютеризації освіти, який має такі переваги
як підвищення рівня навчальної діяльності студентів та їх мотивації до
навчання; збільшення часу для відпрацювання навичок, розвитку логічного
мислення та пам’яті; взаємодія з освітніми сервісами, що підвищують
ефективність навчального процесу.
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ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ
БЕЗРОБІТТЯ
Світ змінюється прискореними темпами, штучний інтелект поступово
захоплює всі сфери людського життя. Використання інформаційних
технологій на робочих місцях формує глобальний цифровий ринок праці, що
зумовлює, з одного боку, підвищення рівня безробіття, унаслідок заміщення
цифровими технологіями працівників, а з іншого – виникнення нових
цифрових форм зайнятості.
Отже, в умовах діджіталізації економіки зростає, так зване, технологічне
безробіття, за якого працівники втрачають роботу, унаслідок заміщення їхніх
робочих місць цифровими технологіями. Заміна людей машинами – є однією
із основних причин підвищення загального рівня безробіття за останні 30
років (до ілюстрації, за даними дослідження Оксфордського університету
47% робочих місць у США опиняться у зоні ризику внаслідок масової
автоматизації виробництва, робототизації та штучного інтелекту). Разом із
тим будуть виникати нові цифрові робочі місця в технологічних сферах
діяльності, які будуть потребувати інших професійних і цифрових навичок.
Крім того, в умовах сучасної макроекономічної реальності основною
загрозою людства є невідповідність системи освіти вимогам цифрового
майбутнього та необхідність ліквідації традиційних форм та методів
навчання. Світ, який стоїть на порозі Четвертої промислової революції,
потребує значних освітніх змін. Сьогодні на освіту витрачається понад 10
трлн. дол. США, проте більша частина цих інвестицій направлена на
навчальні програми та предмети, які не змінювалися протягом 150 років.
Формування глобального економічного цифрового простору створює
передумови для формування та розвитку нового виду зайнятості – цифрового.
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Цей вид зайнятості передбачає використання цифрових технологій на всіх
етапах процесу праці та формування соціально-трудових відносин між
суб'єктами ринку праці за їхньою допомогою.
Цифрову зайнятість сьогодні реалізовано у двох основних формах:
електронний фриланс та електронний аутсорсинг. Електронний фриланс
передбачає самостійний пошук замовлень на виконання роботи. За такої
форми всі ризики у сфері соціально-трудових відносин бере на себе
фрилансер. Для пошуку роботи використовують спеціальні онлайнплатформи. Електронний аутсорсинг передбачає участь у соціальнотрудових відносинах посередника, який повністю чи частково бере на себе
ризики та виступає не тільки в ролі посередника, а й гаранта.
В Україні врегулювання питань зайнятості є вкрай актуальним, а
результаті поширення коронавірусу, ця проблема набула критичного
характеру (до ілюстрації, станом на 1 квітня 2020 року зареєстровано 349 тис.
безробітних, що порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 11% більше).
Зростання кількості безробітних в Україні обумовлено такими причинами:
 одночасне повернення українських громадян-мігрантів;
 звільненням з роботи працівників, які в умовах карантину втратили
можливість безперешкодно виконувати свої трудові обов’язки та в силу
специфічного виду роботи не можуть працювати дистанційно;
 вимушене скорочення працівників на підприємствах задля зменшення
майбутніх витрат та застереження бізнесу від збитків;
 закриття малого та мікробізнесу у зв’язку з обмеженням вільного та
успішно функціонувати під час карантину.
Отже, поєднання нових факторів безробіття з досі не вирішеними
економічними проблемами утворили умови для прогресивного зростання
темпів безробіття в країні.
Відсутність цифрових інструментів в стратегічному плануванні діяльності
українських підприємств призвели до не готовності фірм адекватно та вчасно
реагувати на форс-мажорні обставини, що виникають у внутрішньому та
зовнішньому середовищі країни. А низький рівень технологічної
компетентності працівників, знижує їх конкурентоздатність на ринку праці.
Поясненням цієї ситуації що виникла в економіці є недостатнє фінансування
та низький рівень підтримки з боку держави ІТ-індустрії. Тому інформаційні
технології займають лише 4% в структурі ВВП України [3]. Перспективи до
зростання цього показника в країні існують, проте галузь досі залишається
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інвестиційно не привабливою.
Для ефективного формування вітчизняного ринку праці та зменшення
кількості безробітних важливим є переведення частки населення у сектор
інформаційних технологій та набуття ними необхідних цифрових навичок та
вмінь. Перевагами цього інструменту є позбавлення від чітких часових рамок
для роботи, висока оплата праці, покращення рівня інформаційної освіченості
громадян та можливість дистанційного керування робочими процесами [4,
c. 14]. Щодо характеристики такої зайнятості на рівні держави, ми можемо
говорити про можливість виходу на нові світові ринки, які не обмежуються
кордонами держави. Тобто така зайнятість, позитивно впливає на
регулювання міграційними процесами, а також надає можливість
громадянам, незалежно від впливу зовнішніх факторів, формувати
національний продукт країни.
Зняття кордонів у цифровій зайнятості обумовлене роботою людини за
допомогою Інтернет платформ. В свою чергу, така модернізація робочих
функцій призводить до прагнення працівників покращувати якість своєї
роботи та виборювати найкраще місце на ринку праці. Разом з цим
розвивається не тільки економіка держави, але і вдосконалюються соціальнокультурні стандарти. У працівників зростає потреба в отриманні швидкої та
якісної освіти з різних джерел. Стимулюється обмін досвідом між успішними
громадянами та компаніями. Створюються нове покоління, яке залежить від
якості зв’язку та швидкості отримання інформації.
Залучення населення до активного впровадження інформаційних
технологіях залежить від якості сукупних знань та умінь у цій сфері. Розвиток
STEM-освіти має стати пріоритетним в державі. Це дозволить відбутися
трансформації свідомості української молоді, яка використовуватиме ці
навички та отримані знання у всіх сферах. Тобто зараз ми можемо помітити,
що креативна індустрія більше розвивається за допомогою використання
технологій. Залишається тільки змінити традиційну освіту на цифрову. В
умовах швидких змін у інформаційному середовищі, відбувається заміна
старих професій на більш модернізовані. Така ситуація на ринку праці має
свій вплив на розвиток освіти в розрізі можливості перекваліфікації. І якщо
такий досвід вже існує закордоном, то Україна тільки розпочинає свій шлях
у цьому напрямку [5, c. 152].
Бізнес в умовах цифрової економіки має відмінні характеристики від
традиційного українського підприємництва. Інтернет-комерція потребує
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постійного налагодження в інноваційному напрямку. Для безперебійного
функціонування необхідно забезпечити якісну передачу мережі в усіх
структурах підприємствах, а також постійне оновлення продукту за
допомогою науково-технологічних розробок. Ці умови в нашій державі
мають надаватися через розвиток науки, яка у 2019 році отримала всього
лише 0,23% від ВВП [6]. І що головне, в нашій країні не сформоване патентне
законодавство, що є важливим в забезпеченні захисту українських розробок
від переходу у власність закордонних компаній. На жаль, у зв’язку з
розвиненим аутсорсингом українська економіка втрачає велику кількість
інноваційних проектів, які фінансувалися з боку іноземних волонтерських
організацій. Таким чином, ті проекти, які стали власністю іншої держави не
виконали своєї комерційної складової в довготерміновій перспективі для
економіки України.
Отже, в результаті глобалізаційних процесів у світі, Україна зіткнулася із
загостренням своїх внутрішньо економічних проблем, до яких входить
зростання рівня безробіття. Досвід, отриманий під час пандемії свідчить, що
головним методом подолання кризової ситуації є використання інструментів
цифрової економіки. Планове запровадження цифрової зайнятості на ринку
праці дозволить утворити нове середовище для розвитку українців у межах
своєї держави.
Отже, базову цифрову зайнятість можна використати як ефективний
інструмент для вирішення проблем безробіття, подолання бідності та
стимулювання економіки на основі активного впровадження інформаційних
технологій. У даному напряму дієвими залишаються взаємодія органів
державної влади, підприємств, які є лідерами в галузі інформаційних
технологій; бізнес-структур, роботодавців, закладів вищої освіти, які
здійснюють підготовку ІТ-спеціалістів, наукових інноваційних та
індустріальних парків; здійснювати постійне підвищення кваліфікації
викладачів шляхом, зокрема, стажування в провідних міжнародних і
вітчизняних виробничих та ІТ-компаніях [7]. У цілому, для опанування
викликів та використання можливостей четвертої промислової революції
парадигма мислення українського суспільства повинна бути зорієнтована на:
формування найважливіших навичок для працевлаштування в майбутньому,
набуття досвіду в побудові ефективної системи крос-культурних
комунікацій; формування креативного інноваційного мислення на основі
запровадження STEM-освіти.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ В
УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Розвиток цифрових навичок є однією з найважливіших умов для сучасного
розвитку людства, оскільки прямо або опосередковано це пов’язано з усіма
сферами функціонування суспільства та економіки. Цифрові навички також
вважаються вихідною рамковою умовою для розвитку всіх інших пріоритетів
у сфері гармонізації цифрових ринків.
Вимоги до якості освіти в умовах сьогодення стають все більше
орієнтованими на використання цифрових технологій у вивченні як
технічних, так і гуманітарних дисциплін. Не лише при забезпеченні
дистанційного навчання, але й в аудиторіях використання сучасного
програмного забезпечення, технічного оснащення стає необхідною умовою
підготовки майбутніх фахівців.
Актуальність набуття цифрових компетентностей викладачами вищої
школи полягає в тому, що дистанційне навчання є орієнтованим на
впровадження в навчальний процес принципово нових моделей навчання, що
передбачають проведення конференцій, самостійну роботу студентів з
інформаційними полями з різних банків знань, проектні роботи, тренінги й
інші види діяльності з комп'ютерними технологіями. Джерелом інформації в
цих моделях є бази даних у віртуальному навчальному середовищі,
координатором навчального процесу – викладач, а інтерпретатором знань –
студент. Таким чином, діяльність студента змінюється у напрямі від
одержання знань до їх пошуку [1].
Компетентність у сфері цифрових технологій повинна сприйматися не
лише як знання, що мають відношення до технічних навичок, а і як знання,
більшою мірою зосереджені на когнітивних, соціальних та емоційних
аспектах роботи і життя в цифровому середовищі. Цифрова компетентність –
багатогранний еволюціонуючий процес, що постійно змінюється при появі
нових технологій [2].
Технологічною основою дистанційного навчання, у його теперішньому
розумінні, є цифрові програмні засоби. Якщо узагальнити, то можна виділити
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три великі групи, а саме: засоби онлайн комунікації; засоби роботи з освітнім
контентом (засоби створення, збереження та передавання даних (як
освітнього контенту так і, наприклад, фото- відеобанки або різноманітних
журналів успішності тощо); автоматизовані системи тестування та діалогові
тренажери. Цей поділ є досить умовним, оскільки багато із них можуть мати
ознаки більше ніж однієї групи, однак він необхідний для розуміння того,
яким чином можна забезпечити дистанційне навчання у закладах освіти [3].
Викладач сучасного закладу вищої освіти повинен вміти користуватися як
технічним, так і програмним забезпеченням для організації навчального
процесу. Так, при організації дистанційного навчання зручно
використовувати хмарні сервіси. Найбільш доступним рішенням в Україні є
сервіси Google, зважаючи на їх безкоштовність та широке коло можливостей.
Насамперед це поштовий сервіс Gmail, відеосервіс Youtube, сервіс
зберігання та обміну файлами Google Drive, що також дозволяє
використовувати інструменти Google для створення документів, таблиць,
презентацій та оптувань. Для планування навчального процесу
використовують Calendar. Зручним інструментом, саме як цілісна освітня
система, є Окремо для використання в навчальних закладах існує пакет
Google G Suite for Education, що надає розширені можливості для вище
згаданих сервісів.
Отже, сучасному викладачеві не достатньо мати глибокі знання з
дисципліни, яку він викладає. Важливо вміти користуватися сучасними
цифровими інструментами не лише для створення цікавого контенту в
доступній і зрозумілій для студента формі, але й організації групових та
індивідуальних занять як в аудиторії, так і дистанційно.
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ
ПРАКТИЦІ: ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ
Питання застосування інформаційних комп’ютерних технологій(ІКТ) в
вокально -педагогічній практиці розглядаються в останні роки в різних
аспектах як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками. В сучасних
дослідженнях, присвячених аналізу концепцій імерсивної медіареальності в
контексті методичного супроводу підготовки педагогів в частині
просторових інтерфейсіф і інтерактивного 3D середовища для імерсивних
музичних виступів, імерсивні відтворення і просторові інтерфейси
розглядаються як теми, що слабо вивчені в областях, орієнтовані на розвиток
креативності та посилення емоційного досвіду. Також, обґрунтовано
розробку підтримуючої системи з навчання вокалу на основі візуалізації
акустичних властивостей співучого голосу учня, а також методи оцінки рівня
співочого майстерності учня, використовуючи дану систему. В результаті
проведеного дослідження виявлено високу схожість результатів підготовки
за обома методиками і не виявлено різниці між володінням співочим голосом
учнів, які використовували підтримуючу систему з навчання вокалу на основі
візуалізації акустичних властивостей співочого голосу учня і учнів, які
слухали виконання професійним вокалістом –«живим голосом».
Незважаючи на те що ІКТ в музичному середовищі відкрили принципово
новий етап технічного відтворення музичної продукції; в нотодрукуванні, в
жанрах прикладної музики, в засобах звукозапису, в якісних можливостях
звуковідтворювальної апаратури, в театрально-концертній діяльності, в
звуковому дизайні і трансляції музики, існуючий аналіз наукових робіт та
педагогічні практики дозволив зробити висновок про недостатнє
застосування засобів ІКТ при організації педагогічного процесу -великий
дидактичний потенціал ІКТ не використовується педагогами по вокалу у
своїй професійній діяльності. Аналіз застосування засобів інформаційних та
комунікаційних технологій в роботі сучасного викладача вокальних
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дисциплін, дозволив відзначити, що, ґрунтуючись на вже сформованому рівні
володіння дітьми, підлітками та юнацтвом індивідуальними «гаджетами»
електронного типу в повсякденному житті на побутовому рівні, викладач вже
не може не враховувати даний факт і в освітньому процесі на професійному
рівні, особливо в специфічних аспектах діяльності педагога -вокаліста. Отже,
необхідна розробка дієвої програми застосування ІКТ в процесі навчання
вокально-співочим дисциплін в системі додаткової освіти в дитячих
музичних школах (ДМШ) і дитячих школах мистецтв (ДШМ), а також на її
основі і при підготовці самих майбутніх педагогів-вокалістів.
Аналіз практики впровадження ІКТ в музично-педагогічний процес, в
тому числі і при формуванні співочих навичок (в процесі викладення вокалу),
дозволив виявити основні напрямки розвитку педагогічних технологій:
 впровадження електронних освітніх ресурсів, що дозволяють
забезпечити вільний доступ до бази даних вокально-освітнього середовища,
в якій будь-яке поняття або застосовуваний в контексті досліджуваної теми
термін асоціюється з мультимедійними образами(текстами, картинками,
звуками);
 створення Web-портфоліо учнів (робота на заняттях, самостійна
робота, робота в проектах, на конкурсах);
 застосування соціальних медіа для розширення взаємодії між
учасниками музично-вокального освітнього середовища за допомогою
розміщення аудіо-та відеозаписів з коментарями;
 організація міжнародних проектів між учнями по створенню спільних
музичних композицій в режимі реального часу (межконтинентальна
інтеграція музичних культур);
 модифікація композиторської, оранжувальної і звукорежисерської
діяльності учнів за допомогою оптимального, відповідного педагогічним
завданням програмного забезпечення.
Аналіз існуючої педагогічної практики в процесі дослідноекспериментальної дозволив виявити недостатній обсяг застосування ІКТ
при формуванні співочих навичок учнів.
Аналіз проблеми наступності традиції в процесі навчання вокалу дозволив
розглянути її в контексті фактору, що стримує впровадження ІКТ з боку
педагога в процесі формування співочих навичок. Виникає питання
переведення конфлікту «нової» і «старої» шкіл в конструктивний діалог, що
розвиватиметься і підтримуватиметься за допомогою впровадження в
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освітній процес сучасних педагогічних технологій проектування музичноосвітнього середовища. Аналіз педагогічної практики дозволив зробити
висновок, що не виникає суперечностей ні в успадкуванні позитивних сторін
традицій різних вокальних шкіл в організації процесу навчання співака, ні в
засвоєнні певних вокально-педагогічних принципів педагогів «минулого», де
нові інформаційні та комунікаційні технології і сприяють вдосконаленню
сучасної системи формування співочих навичок і підвищення якості
виконавської майстерності учнів.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ
Ринкові перевезення в Україні спонукають до відповідного розвитку всіх
елементів міського господарства, особливо у великих містах. Постійне
зростання рівня урбанізації в державі визначає необхідність планування
певних грошових вкладень в удосконалення внутрішньо-міського транспорту
(ВМТ). Характер розвитку міста на всіх етапах удосконалення суспільства,
про що свідчить історичний досвід, визначається взаємозв’язком зростання
населення і економіки будь-якого міста із технічними можливостями засобів
пересування матеріально - технічних цінностей і людей. Тому жодне місто не
може стабільно розвиватися, без удосконалення міської транспортної
системи. Відомо, що навантаження на транспорт зростає із збільшенням
чисельності населення і площі кожного міста в геометричній прогресії. При
цьому збільшується рухливість населення і зростає середня дальність поїздки
людей.
Сучасні умови функціонування міської інфраструктури характеризуються
великою складністю, що негативно відбивається на роботі транспортної
системи (ТС) міста, яка знаходиться зараз в занедбаному стані через значний
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фізичний і моральний знос її елементів. Тому якість транспортного
обслуговування жителів міста і виробничої діяльності міських підприємств
знаходяться на неналежному рівні. Враховуючи важливість вирішення задачі
забезпечення реального попиту міст на транспорті послуги, необхідно
співставити реальні пропорції між ним і бажаними темпами економічного
відродження в поєднанні із реалізацією своєчасних і дієвих заходів щодо
розвитку міського транспорту (МТ). Слід звернути увагу на ту обстановку,
що запізнення модернізації важливих складових ТС міста з впровадженням
сучасних інформаційних технологій (ІТ) в її роботу лише відтермінує їх
використання в часі, що призведе до значно більших фінансових витрат на її
розвиток в майбутньому.
При проектуванні розвитку міських транспортних систем (МТС) потрібно
враховувати, що насиченість вуличної мережі транспортними засобами (ТЗ)
приводить до погіршення умов руху транспорту і пішоходів, різкому
скороченню швидкості руху ТЗ, збільшенню заторів і пов’язаних з ними
паливно - енергетичних витрат та ін. Крім того, як свідчить практика великих
міст, в таких умовах при порушенні Правил дорожнього руху (ПДР) водіями
і пішоходами зростають ризики аварій і вуличного травматизму.
Вимоги часу до засобів пересування постійно підвищуються, а можливість
використання ТЗ погіршується. Ситуація загострюється ще через те, що в
останні десятиріччя розвиток і удосконалення вуличної мережі проводиться
повільно через відсутність для цього чітких планів, постійну їх зміну
органами самоврядування і хронічну корупцію.
Слід зазначити, що розвивати, підвищувати пропускну спроможність
старої (історичної) частини вуличної мережі практично не має можливості. З
іншого боку міський транспорт, вимагаючи постійного розвитку, приносить
жителям негативні моменти в їх проживанні. Він стає джерелом великих
незручностей (вібрація, шум, загазованість повітря), які порушують
психологічний стан людини і її здоров’я.
Проблему перспективного розвитку міста слід вирішувати поетапно з
використанням системного підходу, комплексно розглядаючи усі задачі
життєзабезпечення людей і функціонування міської економіки.
Важливою базою вибору перспективного розвитку міста і його складового
елемента – МТ можуть служити сучасні інформаційні технології (ІТ). За
допомогою них здійснюється глибоке вивчення закономірностей розвитку
конкретного міста і формування пасажиропотоків, що забезпечує
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гармонічний розвиток міста в комплексі із системою пересування населення.
Слід зазначити, що МТ в своєму складі має різні підприємства і структурні
підрозділи, об’єднані в одну виробничу систему за своїм призначенням. Така
система використовує значні обсяги різноманітної інформації, яку в інтересах
цілісності її функціонування важливо ув’язати у єдину структуру в рамках ІТ
і тим самим забезпечити її інтеграцію з метою якісного планування ресурсів
підприємств МТ в автоматизованому режимі. Завдяки впровадженню ІТ
можна вирішувати задачі виробництва, фінансів, бухгалтерії, збуту та ін.
Інтегрована інформаційна система (ІС) забезпечить розв’язання важливих
задач з координації діяльності різних підприємств МТ, управління процесом
перевезень та ін.
Структурно інформаційна система враховує процес управління
перевезеннями як підсистему МТ – важливого його виробничого підрозділу,
який спирається на підсистеми техніко-економічного планування та
оперативного управління перевізним процесом. При цьому використання ІТ
сприяє якісному вивченню пасажиро- і вантажопотоків, здійсненню аналізу
клієнтури та ринку перевезень, плануванню маршрутів перевезень, контролю
стану дорожнього покриття вулиць, забезпечення безпеки руху ТЗ, найбільш
ефективне використання ТЗ і забезпечення якості організації перевезень та ін.
Подальший розвиток подібних інформаційних технологій слід проводити
у напрямі створення більш потужних інтегрованих інформаційних систем
управління усіма видами МТ. Така ІТ призвана вирішувати задачі
планування, організації, контролю, регулювання та обліку елементів
перевізного процесу у містах.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ФУНКЦІОНУВАННІ
ТРАНСПОРТНОГО ВИРОБНИЦТВА
Економічна ситуація, яка склалася в Україні, визначила необхідність
реформування системи управління транспортним комплексом. При цьому на
сучасному етапі ринкових трансформацій центральне місце займає реформа
залізничного транспорту. Вона передбачає рішення дуже важливих
стратегічних задач щодо оновлення і технічного переозброєння, підвищення
ефективності використання наявних ресурсів з метою покращення фінансовоекономічного стану залізниць і підвищення рівня їх конкурентоспроможності
на внутрішньому та зовнішньому ринках.
На жаль, усвідомлення стратегічного значення залізничного транспорту
для відновлення нашої економіки в нових умовах господарювання для
владних структур на всіх рівнях державного управління є великою
проблемою. Його ключова роль в суспільно-політичних процесах України
визначає успіх в проведенні економічних реформ не лише в транспортній
системі, а і всієї економіки держави. Це пояснюється тим, що залізничний
транспорт має суттєве значення не лише для логістичної системи
виробництва – споживання різноманітних товарів, а і відіграє важливу роль у
забезпеченні соціальної стабільності в нашому суспільстві.
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Залізничний транспорт завжди був орієнтований на вирішення для
суспільства двох важливих завдань: підтримання належних темпів росту
розвитку всіх галузей економіки в сфері матеріального виробництва;
виконання широкої, багатогранної і складної задачі щодо гарантування
конституційного права громадян – свободи їх переміщення завдяки реалізації
якісних послуг з транспортного обслуговування населення в повному обсязі.
Транспортне виробництво є фундаментом ринкової економіки. В цьому
значенні воно виступає як об’єкт ринкових відносин, від ефективної
діяльності якого залежить нормальне функціонування і розвиток всіх галузей
економіки, які обслуговуються транспортом. Також транспортне
виробництво виступає в ролі суб’єкта ринкових відносин, особливо при
формуванні попиту на перевезення і розподілу його між взаємодіючими
видами транспорту, а також при установленні взаємовигідних господарськоправових відносин між транспортом і користувачами транспортних послуг.
Високий рівень вимог до якісного управління перевезеннями на
залізничному транспорті визначає потребу у автоматизації виробничого
процесу залізниць, яка складається із сукупності комплексів інформаційних
технологій (ІТ). Вони сьогодні стають не просто засобами підтримки
управлінських рішень, а представляють собою один із найважливіших
елементів залізничної інфраструктури. Крім того, ІТ вважаються
визначальною умовою вдосконалення системи управління перевезеннями і
основою автоматизованої системи управління залізничним транспортом
(АСУЗТ).
На залізницях України спеціалістами розроблено і успішно
впроваджується комплекс багатоцільових інформаційних технологій, що
спрощує виконання комерційних операцій, забезпечує якісну організацію
експлуатаційної роботи і процедуру обслуговування багаточисельної
клієнтури на базі електронного обміну даними. Він базується на галузевій
цифровій інформаційно-телекомунікаційній мережі зв’язку, яка пов’язує в
єдине ціле всі підрозділи мережі залізниць. Це дає можливість здійснити
інтеграцію залізниць і користувачів транспортних послуг. Також
високошвидкісна цифрова мережа зв’язку України забезпечує з’єднання
наших підрозділів в пунктах залізничних прикордонних переходів із
структурами транспорту сусідніх держав. Використання можливостей інформаційної системи (ІС) наших залізниць дозволяє знизити витрати на
управління та організацію внутрішніх і зовнішніх перевезень, суттєво
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підвищити якості транспортних і логістичних послуг.
Поетапне проведення інформатизації транспортного процесу сприяє
вирішенню найважливіших соціальних і виробничо-економічних задач:
підвищення продуктивності праці залізничників, якості транспортного
процесу, скорочення витрат часу, більш раціональне використання
обмежених в даний час трудових, фінансових і матеріальних ресурсів.
З метою підвищення якості транспортного обслуговування залізничним
транспортом України слід створити відповідні умови для реалізації важливих
інвестиційних проектів, направлених на подальше продовження досліджень
по розширенню інформатизації у сфері транспортного виробництва. Перш за
все потрібно створювати єдиний інформаційний простір (ЄІП) для взаємодії
органів управління транспортною системою (ТС) держави і клієнтів ринку
транспортних послуг. В системі ЄІП повинні функціонувати логістичні
центри (ЛЦ) з інформаційним супроводом в середині держави і в
міжнародних транспортних коридорах. Для забезпечення якості взаємодії
транспортних структур і клієнтури важливо створити систему збору і
обробки статистичної інформації по ТС.
Планування перевезення вантажів з врахуванням змішаних і міжнародних
перевезень слід проводити на базі комп’ютеризованої системи з
використанням сучасної інформаційної бази. Впроваджуванні в практику
транспортного процесу ІС повинні давати реальну інформацію по
вантажопотокам з метою оцінки рівня конкуренції між видами транспорту з
врахуванням участі в перевезеннях всіх прикордонних та припортових
станцій. Є необхідність впровадження сучасного підходу до організації
інформаційного обслуговування клієнтури з усього комплексу сервісних
послуг. Для ефективного управління перевезеннями виникла потреба в більш
високому рівні інформатизації експлуатаційної роботи залізниці, для чого
слід організовувати єдину мережу передачі даних (ЄМПД), систему обліку
вагонного парку та автоматизованого контролю за використанням
контейнерів.
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОБОТІ ТРАНСПОРТНИХ
СИСТЕМ ВЕЛИКИХ МІСТ
Транспортні системи великих міст (ТСВМ) зазнають різного впливу
зовнішнього середовища в своєму функціонуванні. Це пов’язано із постійним
зростанням рівня урбанізації в державі, нераціональним завантаженням видів
міського транспорту, збільшенням кількості автотранспортних засобів (АТЗ),
катастрофічним старінням міської транспортної інфраструктури, значними
коливаннями транспортних потоків, нерівномірним завантаженням
внутрішньоміських маршрутів в часі і в просторі та інш. Сучасні динамічні
умови економічного розвитку великих міст вимагають ефективної організації
ТСВМ, що значно підвищує актуалізацію проблеми їх розвитку.
Процес руху транспортних засобів (ТЗ) на певному маршруті часто
піддається дії дестабілізуючих факторів випадкового характеру, які
спричиняють довготривалі затримки ТЗ. Основними причинами виникнення
їх затримок є несвоєчасне звільнення (блокування) перехрестя попередньою
транспортною одиницею (ТО) або вихід її із ладу; виконання ремонтних робіт
дорожнього покриття; помилки водійського персоналу; повторні затримки
інших ТО в потоці; надзвичайні події (аварії). Виникнення технічних і
технологічних відмов в русі транспортних засобів МТ визиває значні перебої
в роботі МТ, затримки в проходженні транспортного потоку вулицями міста.
Наслідки відмов в роботі складаються протягом тривалого періоду часу, що
призводить до значних економічних втрат в суспільстві: перевитрат паливно175
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енергетичних ресурсів, несвоєчасна доставка споживачам товароматеріальних цінностей і людей, що негативно впливає на виробничий процес
підприємств, закладів, установ. Затримка в доставці людей до робочих місць
знижує продуктивність праці на підприємствах.
Подальший розвиток ринкових відносин і наявний дефіцит коштів в
Україні спонукає до пошуку і впровадженню в економіці сучасних технічних
і технологічних рішень, які дозволять суттєво покращити показники
використання ТЗ міських видів транспорту і поліпшити якість транспортного
обслуговування великих міст. Перспективними є інформаційні технології
(ІТ).
В транспортному процесі, крім спеціалізованих підприємств, приймають
участь працівники різних структур транспортного конвеєра, діяльність яких
спрямована на вирішення важливої для суспільства спільної задачі – безпечне
і якісне здійснення перевезень пасажирів і вантажів. Всі складові частини
складного багатогалузевого господарства транспорту повинні працювати у
чіткій взаємодії одна з одною. Ця надскладна задача постійно досліджується
вченими та спеціалістами – практиками. Проте, впровадження у національну
економіку ринкових відносин по-новому відкриває недостатньо вивчені
раніше аспекти виробничої діяльності транспорту в нових умовах
господарювання, що вимагає продовження проведення науково-дослідної
роботи щодо пошуку нових рішень з підвищення якості транспортного
обслуговування економіки і населення в містах.
Результати досліджень режимів роботи міських транспортних засобів у
великих містах свідчать, що їх пересування по місту складається із таких
елементів: безпосередньо їх рух з усталеною швидкістю, часті гальмування
для зниження швидкості з метою дотримання безпечного інтервалу між
послідовними ТЗ або для здійснення зупинки ТЗ, розгін для набирання сталої
швидкості для подальшого руху і власне стоянки ТЗ з виключеними
двигунами або з їх роботою на холостих обертах.
Через такий складний режим роботи тягових двигунів ТЗ для зміни їх
швидкості руху з врахуванням реальної ситуації на дорозі мають місце різні
витрати паливно-енергетичних ресурсів, величина яких на певних елементах
шляху коливається від 0 до Вmax. При стоянці і виключеному двигуні витрати
відсутні, а при наборі швидкості на початку руху до сталого значення,
становлять максимальну величину Вmax.
Під час переміщення по місту кожний ТЗ вимушений здійснювати різну
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кількість зупинок і витрачати різний обсяг паливно-енергетичних ресурсів.
За причинами здійснення зупинки ТЗ бувають:
- обов’язкові: для ТЗ пасажирського транспорту – з метою проведення
посадки-висадки пасажирів; для затримок ТЗ перед світлофором, який
забороняє подальший рух;
- випадкові: на перехрестях, рух на яких не регулюється, при наявності
перешкоди справа; під час руху транспортного потоку між визначеними
зупинками для обслуговування ТЗ пасажирського транспорту через
непередбачені причини,при затримках ТЗ в “пробках”.
На напружених міських маршрутах в певні періоди доби просування
транспортного потоку може вимушено гальмуватися, з’явиться черга з ТЗ, які
можуть зупинитися (із виключенням тягових двигунів або без нього), або
будуть рухатися тривалий час із змінною швидкістю, яка поперемінно
зменшується, або збільшується. Так виникають в містах так звані “пробки”
(“тягнучки”), які погіршують транспортне обслуговування міста.
Отже, проведений аналіз функціонування міського транспорту у великих
містах України свідчить, що значних успіхів в його роботі з метою
покращення транспортного обслуговування населення і різних підприємств
можна досягти за рахунок впровадження сучасних інформаційних
технологій. Отримані реальні дані по режиму руху кожного транспортного
засобу нададуть можливість відслідковувати в реальному часі усі особливості
перевізного процесу, фіксувати параметри руху ТЗ і їх збоїв. Завдяки такій
точній інформації система контролю і управління матиме можливість
оцінювати весь спектр витрат МТ, приймати оперативні дії по поліпшенню
транспортної ситуації в місті, контролювати всі види витрат, здійснювати
прогноз розвитку транспортної системи міста.
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ
ПОКАЗНИКИ РОБОТИ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
Міський транспорт представляє собою складний комплекс різних його
видів, які виконують великий обсяг транспортної роботи, перевозячи вантажі
і людей по території міста і в приміських до нього зонах. Сучасні міста
характеризуються збільшенням їх території, міграцією міського населення в
приміські зони. Крім того, через економічний упадок найближчих до міста
сіл і масове зубожіння сільського населення має місце віддалення житлових
районів від місць роботи громадян. В результаті протікання таких процесів
збільшується дальність поїздок людей на роботу, кількість жителів міста, які
потребують транспортного обслуговування; також зростає транспортна
рухливість міського населення, а отже – і навантаження на міський транспорт.
Важливою проблемою в функціонуванні транспортних систем (ТС)
великих міст України є низька швидкість руху транспортних засобів (ТЗ) і
пов’язана з нею наявність перевитрат паливно-енергетичних ресурсів в
роботі міського транспорту (МТ). Правилами дорожнього руху транспортних
одиниць у містах установлюються лише граничні (найбільш-допустимі)
швидкості руху ТЗ вулицями міста, при перебільшенні яких зростає ризик
аварій і наступає відповідальність водіїв за скоєння правопорушення і його
наслідки. Результати виконаного аналізу режимів руху у великих містах ТЗ
свідчать, що на певних міських маршрутах в деякі періоди доби через різні
причини порушується нормальний ритм роботи міських видів транспорту.
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Міський транспорт (МТ) схильний впливу значної кількості випадкових
факторів. Випадковими в будь-який момент часу, перш за все є параметри
транспортного потоку: інтенсивність руху ТЗ, структура потоку (наявність ТЗ
різних видів МТ), інтервали руху між транспортними одиницями, типи
транспортних одиниць (ТО) та інше. Також випадковими є умови
зовнішнього середовища: погодні умови, стан дорожнього покриття,
параметри транспортних комунікацій (кількість смуг руху, перехресть,
наявність автоматичної системи руху на маршруті), рівень кваліфікації водіїв,
їх стан та технічний стан транспортних одиниць на конкретному маршруті в
певний момент часу та інш. Все це порушує ритм сумісної дії різних видів
транспорту в місті.
Аналіз наукових літературних джерел та практичного досвіду роботи
транспортних систем міст показав, що на даний час недостатньо повно
досліджено вплив інформаційних технологій на економічні показники
функціонування внутрішньоміської транспортної системи (МТС) для більш
якісного забезпечення транспортного обслуговування населення і економіки
великих міст. Важливо при дослідженні цієї проблеми провести всебічне
вивчення технічних, технологічних і економічних аспектів затримок
транспортних засобів по міських маршрутах їх прямування. Результати
дослідження дозволять розробити таку інформаційну технологію (ІТ),
впровадження якої поліпшить функціонування міської транспортної системи
в умовах формування соціально-орієнтованої економіки. Враховуючи, що
витрати на паливо (електроенергію) у міського пасажирського транспорту
(МПТ) складають значну частину в собівартості перевезень (10% - 20% і
більше), сучасна інформаційна система МПТ повинна фіксувати по кожному
ТЗ наступне: тип ТЗ, початок кожного гальмування, моменти припинення
обертів тягового двигуна, зупинки ТЗ, рушання їх з місця після зупинки і
досягнення усталеної швидкості та інш. Завдяки автоматичної обробки таких
даних можна здійснювати реальну оцінку витрат МТ паливно-енергетичних
ресурсів і реалізовувати раціональні заходи з метою оптимізації
функціонування МТ із забезпеченням високої якості транспортного
обслуговування населення і підприємств великого міста.
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ПРОГРАМНИЙ ДОДАТОК ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ
СТЕГАНОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ
Історично напрямок стеганографічного приховання інформації був
першим [1], але згодом з багатьох причин він був витіснений криптографією.
Інтерес до стеганографії відродився наприкінці ХХ ст. і був пов’язаний з
масовим розповсюдженням технологій мультимедіа. Не менш важливою
стала і поява нових способів здійснення інформаційного обміну, що в
сукупності з першим фактором надало нового імпульсу розвиткові та
удосконаленню стеганографії, сприяло виникненню нових стеганографічних
методів для захисту авторських прав [2], в основу яких було закладено
особливості представлення інформації в комп’ютерних файлах,
обчислювальних мережах та ін. Це, у свою чергу, дає можливість казати про
існування окремого напрямку у сфері захисту інформації — комп’ютерної
стеганографії (КС) [3]. На сьогодні стеганографія вже є наукою, яка
продовжує швидко і динамічно розвиватися, використовуючи при цьому
методи і досягнення криптографії, цифрової обробки сигналів, теорії зв’язку
та інформації. Приховане передавання даних (так звана класична
стеганографія) є не єдиною сферою застосування КС. Методи стеганографії
дозволяють успішно вирішувати задачі завадостійкої автентифікації, захисту
інформації від несанкціонованого копіювання, відстеження шляхів
поширення інформації мережами зв’язку, пошуку інформації в
мультимедійних базах даних тощо. Усі ці обставини дозволяють в межах
традиційно існуючих інформаційних потоків чи інформаційного середовища
вирішувати і певні важливі питання захисту інформації низки прикладних
галузей. Виникнення нових методів стеганографії відповідно породжує нові
методи аналізу зображень для виявлення прихованої інформації, тобто
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процес циклічно повторюється, і актуальність створення нових методів
стеганографії залишається на часі. У випадку цифрової стеганографії з
використанням зображень можна виділити схожі частини при запису
інформації в зображення. Тому, комбінуючи різні реалізації цих частин,
можна створити низку нових методів стеганографії та, використовуючи їх
різноманіття, ускладнити задачу вилучення інформації з контейнеру.
На основі аналізу алгоритмів існуючих методів стеганографії можна
виокремити наступні модулі: виділення областей контейнера; перетворення
областей (матриць) в одновимірний масив; вибір позицій в перетвореному
одновимірному масиві; метод запису інформації в піксель.
Це дає можливість створювати нові алгоритми стеганографічного захисту
інформації за рахунок їхньої комбінації. Для реалізації такого підходу
створено комп'ютерний додаток мовою програмування C#, який може
використовуватися як для захисту приватної інформації, що зберігається
локально, так і для передачі конфіденційної інформації мережею інтернет.
Програма має можливість модифікації за рахунок додавання нових модулів.
Для додавання модуля достатньо створити клас, який є нащадком одного з
чотирьох вже створених класів модулів. При створенні нового варіанту
модуля перезаписуються абстрактні методи і при необхідності віртуальні
методи базового класу. Кожен з чотирьох методів має віртуальний метод
public_virtual_void_AfterChange(), який запускається кожен раз при зміні
вхідних параметрів. Створений клас автоматично додається до списку вже
існуючих реалізацій модуля. Для тестування всіх модулів крім способу
запису можна використовувати клас Stego.Writer_Reader.Visual_Write. Таким
чином, додавання власних модулів до вже існуючих або заміна існуючих
модулів дає додаткові можливості стеганографічного захисту інформації.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ
На сьогодні комп’ютерні злочини - це одна з найрозповсюдженіших груп
суспільно небезпечних посягань. Швидко збільшуються показники
поширення цих злочинів, а також постійно зростає їх суспільна
небезпечність. Це зумовлено тим, що наука й технологія у сфері
комп’ютеризації не стоїть на місці і постійно розвивається, а також постійним
і стрімким розширенням сфери застосування компʼютерної техніки. Поняття
«кіберзлочинність» вперше з’явилось в американській, а потім і в іншій
іноземній літературі на початку 1960-х рр. і визначалося як порушення чужих
прав та інтересів по відношенню до автоматизованих систем обробки даних.
Кіберзлочинність – це поняття, яке охоплює комп’ютерну злочинність та інші
зазіхання, де комп’ютер є знаряддям або способом злочину проти власності,
авторських прав, громадської безпеки, моралі тощо[1]
Актуальність теми. Злочини у сфері комп’ютерної інформації
характеризуються найвищим ступенем латентності, при цьому збиток, що
наноситься ними, часом є досить значним. З урахуванням всіх цих обставин
слід дослідити кримінологічні особливості попередження злочинності у сфері
комп’ютерних технологій. Дану тему досліджували В. Школьний, В.
Шеломенцев, В. Телійчук, М. Солнцев, Н. Селіванов, В. Пархомов, С.
Ніколаюк, Ю. Ляпунов, В. Мінаєв, В. Копилов та ін.
Кіберзлочинність, це злочинність у так званому «віртуальному просторі».
Віртуальний простір можна визначити як простір, що моделюється за
допомогою комп'ютера інформаційний, у якому перебувають відомості про
особи, предмети, факти, подіях, явищах і процесах, представлені в
математичному, символьному або будь-якому іншому виді й рухи, що
перебувають у процесі, по локальних і глобальних комп'ютерних мережах,
або відомості, що зберігаються в пам'яті будь-якого фізичного або
віртуального устрою, а також іншого носія, спеціально призначеного для
їхнього зберігання, обробки й передачі[4].
До кіберзлочинів слід віднести такі посягання: правопорушення проти
конфіденційності, цілісності та доступності комп’ютерних даних і систем: –
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незаконний доступ – навмисний доступ до цілої комп’ютерної системи або її
частини без права на це з метою отримання комп’ютерних даних або з іншою
недобросовісною метою; правопорушення, пов’язані з комп’ютерами,
включаючи підробку й шахрайство, здійснені з використанням комп’ютерів;
правопорушення, пов’язані зі змістом інформації, зокрема дитяча
порнографія, расизм та ксенофобія; прав, наприклад незаконне відтворення й
використання комп’ютерних програм, аудіо/відео й інших видів цифрової
продукції, а також баз даних і книг.
Дослідження, проведені в Україні, свідчать, що широкий загал фахівців,
чия діяльність пов’язана з комп’ютерними технологіями, не мають не тільки
відповідних навичок, а й правових знань: як правильно документувати дії
порушника; як діяти до втручання у справу правоохоронців тощо[2].
Для попередження злочинів слід вживати наступні заходи: інформаційноаналітичну роботу; створення підрозділів технічного захисту інформації в
органах влади, органах внутрішніх справ, збройних силах, на підприємствах,
установах, організаціях усіх форм власності, діяльність яких пов’язана з
інформацією, що підлягає технічному захисту; підготовка кадрів для роботи
у сфері технічного захисту інформації[3].
Таким чином, кіберзлочинність є порівняно новим видом суспільно
небезпечних діянь, проте на відміну від традиційних крадіжок і шахрайства,
вона постійно удосконалюється та йде в ногу з технологіями, що у свою
чергу, ускладнює виявлення та протидію зазначеним протиправним діям.
Ефективний контроль за кіберзлочинністю вимагає більш інтенсивного
міжнародного співробітництва, ніж існуючі заходи по боротьбі з будь-якими
іншими формами транснаціональної злочинності.
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РОЗРОБКА ЗАХИЩЕНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ ОРГАНІЗАЦІЇ
НА БАЗІ VPN
VPN - технологія дозволяюча забезпечити одне або кілька мережних
з'єднань (логічну мережу) поверх іншої мережі (наприклад, Інтернет).
Незважаючи на те, що комунікації здійснюються по мережах з менш
невідомим рівнем довіри (наприклад, з публічних мереж), рівень довіри до
побудованої логічної мережі не залежить від рівня довіри до базових мереж
завдяки використанню засобів криптографії (шифрування, аутентифікації,
інфраструктури відкритих ключів, засобів для захисту від повторів і змін
переданих по логічної мережі повідомлень).
Мета VPN-технологій полягає в максимальному ступені відокремлення
потоків даних одного підприємства від потоків даних всіх інших
користувачів мережі загального користування. Відособленість повинна бути
забезпечена відносно параметрів пропускної здатності потоків та
конфіденційність переданих даних. Таким чином, завданнями технологій
VPN є забезпечення в мережах загального користування гарантованої якості
обслуговування для потоків даних, а також захист їх від можливого НСД.
Так як основним завданням VPN є захист трафіку, тому віртуальна мережа
має відповідати великому числу вимог і, в першу чергу, володіти надійною
криптографією, що гарантує захист від прослуховування, зміни, відмови від
авторства. Крім того, VPN повинна мати надійну систему управління
ключами і криптоинтерфейс, що дозволяє здійснювати крипто операції:
захищена електронна пошта, програми шифрування дисків і файлів та ін В
даний час інтерес до використання засобів для побудови VPN постійно
зростає, що обумовлено цілим рядом причин: низькою вартістю експлуатації
за рахунок використання мереж загального користування замість власних або
орендованих ліній зв'язку; масштабованість рішень; простотою зміни
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конфігурації; "прозорістю" для користувачів і додатків.
При використанні VPN-технологій можна забезпечити: захист
(конфіденційність, автентичність та цілісність) переданої по мережах
інформації; захист внутрішніх сегментів мережі від НСД з боку мереж
загального користування; приховування внутрішньої структури захищаються
сегментів мережі; ідентифікацію та аутентифікацію користувачів мережевих
об'єктів; централізоване управління політикою корпоративної мережевої
безпеки та налаштування VPN-мережі.
Технологій безпечної передачі даних по загальнодоступній (незахищеної)
мережі застосовують узагальнена назва - захищений канал (securechannel).
Термін "канал" підкреслює той факт, що захист даних забезпечується між
двома вузлами мережі (хостами або шлюзами) уздовж деякого віртуального
шляху, прокладеного в мережі з комутацією пакетів. Захищений канал можна
побудувати за допомогою системних засобів, реалізованих на різних рівнях
моделі взаємодії відкритих систем OSI. За ознакою "робочого" рівня моделі
OSI розрізняють наступні групи VPN: канального рівня; VPN мережевого
рівня; сеансового рівня.
Переваги технології VPN в тому, що організація віддаленого доступу
робиться через Інтернет, що набагато дешевше і краще ніж через виділені
канали. Недолік технології VPN в тому, що кошти побудови VPN не є
повноцінними засобами виявлення і блокування атак. Вони можуть запобігти
ряд несанкціонованих дій, але далеко не всі можливості, які можуть
використовуватися для проникнення в корпоративну мережу.
Але,
незважаючи на все це технологія VPN має перспективи на подальший
розвиток. Для реалізації VPN існують безліч апаратних комплексів, але вони
не знайшли глобального поширення в зв'язку зі своєю спрямованістю на
обслуговування великих підприємств і дорожнечі.
Обчислювальна
потужність апаратних рішень висока, але не завжди доцільна, тому програмні
рішення, а тим більше стандартні, які не потребують додаткових витрат на
пошук і придбання додаткового програмного забезпечення, завоювали
велику популярність.
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КІБЕРБЕЗПЕКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ВСІЄЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ
ДЕРЖАВИ
Більшість країн світу проводять комплексні заходи щодо кібербезпеки
тому, що розуміють сучасний стан та актуальність проблем у сфері
телекомунікацій .Ці заходи пов’язані, перш за все, з розробкою та
вдосконаленням нормативно-правових актів, а також створенням відомчих та
державних структур, що регулюють і відповідають за забезпечення безпеки в
кібернетичному просторі. Забезпечення кібербезпеки – це важливе та складне
питання, а зневажливе ставлення держави до нього може призвести до
непередбачуваних наслідків. Дослідження питань нормативних і
організаційних засад забезпечення кібербезпеки ЄС набуває виняткового
сенсу, а його наукове висвітлення забезпечує розуміння сукупності
перетворень, які відбуваються в мережевій та інформаційній сфері. За цих
умов актуальним є комплексне дослідження європейського підходу до
питання забезпечення кібербезпеки, особливо зважаючи на євроінтеграційні
прагнення України.
Метою даної доповіді є визначення ідейних підходів щодо забезпечення
безпеки в кіберпросторі , дослідження сучасних правових і організаційних
засад кібербезпеки, з’ясування перспективних напрямків забезпечення
кібербезпеки
Сучасна успішна геополітика неможлива без стійкого домінування у
кіберпросторі. Вирішальним чинником досягнення успіху у світовому
протиборстві стає інформаційно-технічна дезорганізація систем державного і
воєнного управління та інформаційно-психологічна деморалізація населення
країн, насамперед, складу їх збройних сил. Кіберпростір став невід’ємною
частиною інформаційного простору та п’ятою сферою ведення збройної
боротьби. Завдяки інформаційному чиннику, збройна боротьба набула
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високого ступеня керованості. У 2013 р. свої стратегії кібербезпеки прийняли
Нідерланди, Іспанія, Туреччина, Угорщина , Польща , Індія і в 2016 р. –
Україна. Діяльність із формування системи забезпечення національної
безпеки України була невід’ємною складовою частиною і чинником
державотворчих процесів незалежної України. Вже в Декларації про
державний суверенітет України (16 липня 1990 р.) питання безпеки
розглядалися в розділах «Зовнішня і внутрішня безпека», «Міжнародні
відносини», «Екологічна безпека». Питання внутрішньої та зовнішньої
безпеки аналізуються крізь призму права України на власні збройні сили,
власні внутрішні війська та органи державної безпеки. З проблемами безпеки
пов’язаний намір України стати у майбутньому нейтральною державою, яка
не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних
принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Україна
задекларувала прагнення активно сприяти зміцненню загального миру і
міжнародної безпеки, брати активну участь у роботі міжнародних організацій
в обсязі, необхідному для ефективного забезпечення національних інтересів .
Забезпечення належного рівня кібернетичної безпеки є необхідною умовою
розвитку інформаційного суспільства. Система кібернетичної безпеки –
сукупність узгоджених за завданнями елементів кібернетичної безпеки, які
комплектуються та розгортаються за єдиним замислом і планом у
кібернетичному просторі з метою забезпечення кібернетичної безпеки
інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних
систем. Стрімкий розвиток інформаційних технологій поступово
трансформує світ. Відкритий та вільний кіберпростір розширює свободу і
можливості людей, збагачує суспільство, створює новий глобальний
інтерактивний ринок ідей, досліджень та інновацій, стимулює відповідальну
та ефективну роботу влади й активне залучення громадян до управління
державою та вирішення питань місцевого значення, забезпечує публічність
та прозорість влади, сприяє запобіганню корупції. Поширюються випадки
незаконного збирання, зберігання, використання, знищення, поширення,
персональних даних, незаконних фінансових операцій, крадіжок та
шахрайства у мережі Інтернет. Агресія Російської Федерації, що триває й
досі, інші докорінні зміни у зовнішньому та внутрішньому безпековому
середовищі України, зокрема отримання безвізу, що є знаковою подією для
стратегічного розвитку України, вимагають невідкладного створення
національної системи кібербезпеки як складової частини системи
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забезпечення національної безпеки України. Забезпечення безпеки в
кіберпросторі має бути організовано на конституційному рівні. Україні
необхідно створити ключові механізми державного управління
інформаційною безпекою в умовах кіберзагроз у вигляді спеціалізованих
центрів, інститутів та експериментувати з операціями щодо ведення
інформаційної війни, фінансувати експертні дослідження у сфері
інформаційних операцій і створювати структури для наукових досліджень та
дослідно-конструкторських розробок. На порядку денному стоїть завдання
поетапно сформувати індустрію програмного забезпечення; пришвидшити
роботи щодо створення української національної мережі, сформувати чітку
інформаційну політику з просування вітчизняних ІТ-компаній за кордоном,
об’єднати інтереси освіти, науки та ІТ-бізнесу, визначити базові вищі
навчальні заклади, на основі яких сформувати кластери, що дадуть змогу
вирішувати питання кадрової підготовки фахівців ІТ-технологій.
Основою національної системи кібербезпеки є державні органи, які,
відповідно до покладених завдань, безпосередньо виконують функції із
забезпечення безпеки кіберпростору України. До участі у здійсненні заходів,
пов’язаних з виявленням, запобіганням і нейтралізацією кіберзагроз,
залучаються інші суб’єкти забезпечення кібербезпеки. Координація
діяльності всіх суб’єктів забезпечення кібербезпеки здійснюється Радою
національної безпеки і оборони України через її координаційно-дорадчий
(робочий) орган з питань Кібербезпеки.
Позитивним моментом є те, що деякі країни розпочали просування
проектів стратегій кібербезпеки і Україна не є винятком. Система
національної безпеки є багатокомпонентною, національна система
кібербезпеки є її спеціальною підсистемою, мета функціонування якої
полягає у забезпеченні функціонування та розвитку цієї системи.
Забезпечення належного рівня кібернетичної безпеки є необхідною умовою
розвитку інформаційного суспільства. У дещо спрощеному вигляді під
національною системою кібербезпеки пропонується розуміти сукупність
суб’єктів забезпечення кібернетичної безпеки, властивих конкретній нації чи
державі, які взаємодіють з метою забезпечення відсутності безпеки для
індивіда, суспільства і країни загалом. Очевидною є необхідність створення
Національної системи кібербезпеки, коли нею будуть займатися відповідні
підрозділи СБУ, відповідні підрозділи ДСТСЗІ та МВС. Координацію та
ефективну взаємодію буде забезпечувати відповідний підрозділ РНБО.
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Кібербезпека стала пріоритетним питанням нормативно-правової бази
органів інформаційно-комп’ютерного захисту, але на сьогодні не існує
уніфікованої моделі побудови національної системи кібербезеки. Окремо в
національній системі кібербезпеки України акцентую на Команді реагування
на комп’ютерні надзвичайні події України.
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ПІДСИСТЕМА АНАЛІЗА МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКА НА ОСНОВІ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Зростання кількості кіберзлочинів та розповсюдження кібертероризму
напряму пов’язане з проникненням діджиталізації до всіх видів та до всіх
сфер людської діяльності. Все частіше можна почути про кібербезпеку(КБ)
або про скоєні кіберзлочини та хакерські атаки з найрізноманітніших джерел.
Питання КБ стає все актуальнішим та гострішим адже навіть в сфері
підтримання безпеки держави з кожним роком вплив ІТ та залежність безпеки
інфраструктури держави від ІТ стає все більшою.
Однією з таких атак є кібератака на на підстанцію ”Північна” компанії
“Укренерго”. КА сталась вночі з суботи на неділю, 17 на 18 грудня 2016 року.
Внаслідок атаки стався збій в автоматиці управління, через що споживачі
північної частини правого берегу Києва та прилеглих районів області
залишились без струму. Несправності були усунуті протягом 1 години 15
хвилин. Основною версією стала кібератака — зовнішнє втручання через
мережі передачі даних. Оператор підстанції, компанія «Укренерго» спочатку
не стала підтверджувати кібератаку, проте залучені до розслідування фахівці
з комп'ютерної безпеки підтвердили, що збій стався внаслідок кібератаки.
Проміжні результати розслідування були представлені фахівцями Олексієм
Ясінським від компанії Information Systems Security Partners (Україна) та
Мариною Кротофіл від Honeywell Industrial Cyber Security Lab 10 січня 2017
року на конференції S4 у Флориді, США. Однак, нападники не стали
завдавати істотної шкоди, натомість дана атака мала послужити
«демонстрацією сили». Атака була частиною масштабнішої фішингової
операції проти державних установ України[2].
Кібератака на енергетичні компанії України в грудні 2015 року. Найбільше
постраждали споживачі «Прикарпаттяобленерго»: було вимкнено близько 30
підстанцій, близько 230 тисяч мешканців залишались без світла протягом
однієї- шести годин. Атака відбувалась із використанням троянської
191

Секція «Кібербезпека
та захист інформації»

програми
BlackEnergy.
Водночас
синхронних
атак
зазнали
«Чернівціобленерго» та «Київобленерго», але з меншими наслідками.
Загальний недовідпуск електричної енергії становив — 73 МВт·год (0.015 %
від добового обсягу споживання України).[3]
На жаль кількість КА в Україні не зменшується. За даними
Держспецзв’язку у період з 18 по 24 квітня 2020 року було зареєстровано 2882
кіберінциденти. Це втричі більше, ніж було зареєстровано тижнем раніше і у
2-2,5 рази більше, ніж у середньому щотижнево реєструвалося у березніквітні. У рамках взаємодії з центрами реагування на комп’ютерні інциденти,
участі у міжнародному співробітництві у сфері реагування на комп’ютерні
загрози команда CERT-UA Держспецзв’язку в період з 18 по 24 квітня
зареєструвала 2882 кіберінциденти. Опрацьовано 2878 інцидентів (у
доменних зонах uagov – 5, uacom – 2873, fgov – 0, fcom – 0; з них запитів
іноземних CERT - 2867)", - йдеться в повідомленні. Так, було зафіксовано 17
фактів DDoS-атак (серед них на сайти Офісу Президента України, ДБР,
Держспецзв’язку) [4]. Ці та багато інших випадків КА призвели до прийняття
Президентом України закону від 15 березня 2016 року про "Про Стратегію
кібербезпеки України" [5].
Одним із можливих способів захисту є системи виявлення
вторгнень(СВВ). СВВ - програмний або апаратний засіб, призначений для
виявлення фактів несанкціонованого доступу в комп'ютерну систему або
мережу або несанкціонованого управління ними в основному через
Інтернет[1]. На сьогоднішній день про розвиток та розробку СВВ написано
багато наукових робіт та досліджень проте питання ефективної адаптивної
системи залишається відкритим
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РЕКОНСТРУКТИВНЕ 3D МОДЕЛЮВАННЯ ПРЕДМЕТІВ ІСТОРИКОКУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Пам’ятки культури недовговічні: старі будівлі зносяться чи
реконструюються, тому важко запам’ятати їх первісний вигляд, інші просто
зруйновані і їх можна знайти лише у збережених картинах чи описах.
Зберегти або відновити ці пам’ятки з об'єктивних причин не завжди можливо.
Донедавна реконструкція вигляду втрачених об’єктів історико-культурної
спадщини часто проводилася на папері у вигляді ескізів, малюнків, макетів
чи офісних композицій, які чітко відображають загальний вигляд історичних
пам’яток і культурні події, що не збереглися в наш час. точність передачі
творів не завжди дотримувалася, а автентичність реконструкції не збереглася.
Останні два десятиліття забезпечили дослідників новими технологіями та
прийомами реконструкції.
Революція в обчислювальній техніці призвела до появи програм
автоматизованого проектування (CAD), які значно спростили методику
розробки проектної документації; кінцевий результат цих програм
представлений у вигляді креслень, а також тривимірної моделі, що
представляє собою комп’ютерне компонування запланованої будівлі.
Поступово історія є частиною дисциплін, що використовують технологію
3D CAD. Тривимірні комп’ютерні композиції об’єктів історичної та
культурної спадщини, втрачені в тривимірних програмах, називаються
"віртуальною історичною реконструкцією".
Комп'ютерна модель об'єкта значно відрізняється ступенем надійності
реконструкцій, проведених дослідником без використання комп’ютера, на
папері у вигляді креслення або офісного макета. Використання технологій
тривимірного моделювання в історичних дослідженнях вимагає змін у
дослідницьких та наукових завданнях, які значно відрізняються від заданих
архітекторами.
За останнє десятиліття історична наука була оновлена, що породило нові
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етапи розвитку та досліджень. Виникли нові методики та методи
дослідження. Можна відзначити сильне зростання інтересу громадськості до
візуальних образів, візуального матеріалу, а також зростаючої ролі цифрових
технологій та методів в історичних дослідженнях. Це дозволяє конвертувати
багато джерел, шукати результати в електронному форматі та розширювати
історичні засоби дослідження. І тому сьогодні ми маємо іншу реальність для
історичних досліджень порівняно з періодом, що передував останньому
десятиліттю.
Хоча впровадження комп'ютерних методів в історію датується
півстоліттям, цей етап має свої особливості і сьогодні. Значно зросла
кількість джерел, доступних для істориків-дослідників, студентів у
цифровому форматі, можна відзначити це, як факт, що вже впливає на
технологію та методологію дослідження. Це торкнулося спорідненої
області – збереження історичної та культурної спадщини. Тут відбувається
справжня революція. Збереження культурної спадщини вже неможливе поза
оцифруванням, просторових та тривимірних зображень музейних предметів
та архітектурної спадщини.
Останніми роками до цього процесу було залучено велику кількість
фахівців, які мають проекти зі створення 3D-моделей.
Моделі 4D також створили сучасні вироби, призначені для архітектурних
споруд. Чому 4D, а не 3D? 3D - це три виміри в просторі, в якому ми живемо.
А в 4D додається ще четверта опція – час. І побудовані моделі дають уявлення
про об’єкти, які ми вивчаємо в хронологічному масштабі: ми можемо
показати, як реконструкція об’єкта змінювалася, розвивалася протягом
століть. Історичні реконструкції для використання 3D-моделювання повинні
спостерігатися такими, чкими вони були в минулому, або є на даний час. Ви
можете бачити еволюцію, розуміючи, як споруда змінилася з часом. В рамках
заходів, які проводить Комісія з культурної спадщини, виокнуються роботи
націлені на оцифрування, тобто переведння у електронно-цифровий вигляд,
всіх цінних пам’яток културної спадщини різних країн і народів. Це певна
гарантія того, що у разі стихійних чи соціальних катастроф ці пам'ятки
культури залишаться автентичними у 3D-моделях.
Автори О. Баркова, В. Бабенко, А. Савич зазначають, що незважаючи на
вражаючий світовий попит на українських програмістів-розробників, ринок
програмного забезпечення в області для культурної спадщини в Україні
практично не існує. Це затримує оцифрування установ національної пам’яті
(бібліотек, музеїв, архівів тощо) та робтиь неможливою інтеграцію колекцій
в історичні та культурні ресурси та світові системи [1]. В Україні, можна
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сказати, немає повної інтегрованої цифрової технології, а також системи
онлайн-презентацій цифрової спадщини та обслуговування клієнтів, а також
рівня сучасності, інформативності, привабливості та актуальності існуючі
технології, на жаль, важко порівняти з основними світовими моделями.
Справедливо сказати, що в останні роки, із появою різноманітних грантів
в області культурної спадщини, з'явились гнучкі програмні рішення та веброзробки для діджиталізованих колекцій – від цифрового подання до
мобільного програмного забезпечення. Stink опублікував в Інтернеті ряд
цікавих цифрових продуктів, де можна отримати докладну інформацію про
історичні та культурно-просвітниціьки експозиції національної культурної
спадщини. Ці сучасні цифрові та технологічні рішення стимулюють інтерес
до історико-культурних колекцій та самих виставок, відзначених у праці О.
Баркової [1, 2].
З іншого погляду, оцифрування – це спроба відновити те, що зараз не
існує. Наприклад, напряиок історичної науки, що вивчає історію міста тепер
повернулася не стільки до соціальної історії міста, скільки до реконструкції
його історичного простору. В останні століття великі міста кардинально
змінилися. Це стосується також Києва, та багатьох інших міст. Вони
залишили щось традиційне, але загалом велике місто сильно змінюється.
Перебудувати вигляд міста, яке було два-три століття тому і більше, це
завдання такого ж порядку, як і робота історика, що працює з письмовими
джерелами.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Баркова О. Кульчицький І. Європейський та український досвід
використання цифрових технологій у сфері культури. Аналітичний огляд та
пропозиції на основі матеріалів дискусійного форуму. Синергія мистецтва,
культури та технологій як джерело креативності та інновацій. Львів, 14
червня 2019 р. URL: <https:// www.dropbox.com/s/z94r0iq165hcdgl/Barkova%
20Kulchytskyy%20Kultura% (Дата звернення 30 серпня 2019).
2. Barkova, O., 2018. Digitized Heritage Events – from Studying to Actions or
the Ukrainian Digital Movement. Uncommon Culture. Cultural Heritage, Real
Virtual, 7, 1/2 (13/14), pp.186–192. URL: https://uncommonculture.org/ojs/index.
php/UC/article/view/9296/7492
3. Інтернет-платформа "Культурна спадщина" для цифрового реєстру
культурної спадщини України. URL: https://nachasi.com/2019/05/05/05/17/
government-startups/
196

Інформаційні технології
в соціокультурній сфері, освіті та економіці

УДК 004.92
Гаврильчук І.І.
студент кафедри інженерія програмного забезпечення,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
м. Івано-Франківськ, Україна

ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ
Вступ. З візуальною інформацією ми стикаємося щодня. Людина бачить
усе, що відбувається навколо неї очима, отримує назад певну інформацію та
реагує на це відповідно до поточної ситуації. Давайте
Визначимо поняття візуалізації.
Візуалізація – це метод подання інформації у вигляді оптичного
зображення (наприклад, у вигляді рисунків, фотографій, графіків,
структурних схем, діаграм, таблиць, карт тощо). Візуальна інформація краще
сприймається і дозволяє швидко й ефективно донести до глядача власні
думки та ідеї. Численні дослідження підтверджують, що 90 % інформації
людина сприймає через зір.
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 . Особливо ефективно візуалізація
використовується при відображенні природно невидимої інформації
(наприклад, розподілу густини населення, просторового розподілу
електромагнітного поля, температури, густини тощо). Вивчення зображень
дозволяє досліджувати просторові структури об’єктів. На візуалізації
базується писемність, вона нерозривно пов’язана з розвитком символьного та
образного мислення. Проблеми візуалізації досліджуються в працях
філософів, психологів, розробників програмного забезпечення та систем
комп’ютерного графіки.
Постановка задачі. Проаналізувати дослідження, що стосуються
проблематики візуалізації даних та класифікувати технології візуалізації
даних.
Виклад основного матеріалу. Необхідно зазначити два напрямки розвитку
систем візуалізації даних. Перший – розроблення універсальних засобів
візуалізації. Другий – спеціалізація за усіма напрямками, включно зі
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створенням спеціальних графічних станцій з реалізацією графічного
алгоритмічного та програмного забезпечення. На сьогодні створено
достатньо велику кількість пакетів прикладного програмного забезпечення
для моделювання та візуалізації результатів моделювання у фізиці, хімії та
інших прикладних областях. Зазвичай ці пакети достатньо складні та великі
за об’ємом. На перших порах такі графічні програми створювалися із
врахуванням особливостей архітектури комп’ютерів, для яких вони
розроблялися. З розвитком обчислювальної техніки ситуація докорінно
змінилася. Графічні програми ставали все складнішими, а їхні можливості
сильно зросли. Гостро постало питання універсальності та можливості
використання таких програм на різних платформах та операційних системах.
Стало очевидним, що потрібно використовувати потужні графічні
можливості самих операційних систем. Відомо, що наукові пакети
прикладного програмного забезпечення (ППЗ) для розрахунків та
моделювання доволі складні та великі. У зв’язку з цим немає потреби ще
більше перевантажувати їх графічними програмами, які також зазвичай
великі та складні. Саме такий шлях створення програм візуалізації зараз
спостерігається в області наукових досліджень.
Аналіз досліджень у галузі візуалізації даних дозволив виокремити такі
критерії класифікації технологій візуалізації:
 тривалість даних в часі;
 масштаб явища, що аналізується;  використана система координат;
 вид зображення;
 формат зображення;
 спосіб обробки даних перед візуалізацією;
 тип даних;
 ступінь віртуалізації;
 активність користувача.
Висновок. Отже, на основі проведеного аналізу можна зробити висновок
про актуальність та перспективність використання технологій візуалізації
даних у багатьох прикладних областях. Сучасні дослідження обґрунтовують
ефективність використання технологій візуалізації даних у процесі пізнання.
Розкрито особливості технологій створення графічних образів для наукової
візуалізації. Сформульовано задачі наукової візуалізації. Досліджено
принципи компонування візуальних засобів подання інформації: принцип
лаконічності; принцип узагальнення та уніфікації; принцип акцентування на
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основних змістовних елементах; принцип автономності; принцип
структурності; принцип стадійності; принцип використання звиклих
асоціацій та стереотипів. Визначено критерії класифікації технологій
візуалізації даних: тривалість даних в часі; масштаб явища, що аналізується;
використана система координат; вид зображення; формат зображення; спосіб
обробки даних перед візуалізацією; тип даних; ступінь віртуалізації,
активність користувача. Проведено класифікацію технологій візуалізації
даних за визначеними критеріями.
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ДО ПИТАННЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЯК АКТУАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
Відомо, що сфера освіти відчуває вплив культури, науки, економіки,
політики і техніки в процесі розвитку. Особливо помітний вплив
інтегральних політико-економічних, соціально-культурних і науковотехнічних факторів, які проявляють себе у вигляді певних тенденцій. Стрімка
глобалізація проявляється як в лібералізації світової економіки,
взаємозалежності економіки і безпеки всіх країн так само і в глобальній
інформатизації суспільства.
В основі соціально-економічного розвитку інформаційного суспільства
лежить не матеріальне виробництво, а виробництво інформації та знань. Для
будь-якої країни ступінь її економічного і технологічного розвитку,
добробуту суспільства пропорційні середньому рівню знань, умінь, навичок і
кваліфікацій її активного населення [3, с.5].
З розвитком інформаційних технологій зростає їх роль та використання у
сфері освіти. Інформаційно-комунікаційні технології мають великі
можливості для особистісного розвитку людини, розкриття її потенціалу.
Інформаційна насиченість сучасного світу вимагає спеціальної підготовки
та певної адаптації навчального матеріалу перед його поданням учням, для
того щоб в візуально доступному для сприйняття вигляді надати учням
основні або необхідні відомості, які будуть зрозумілими, легкодоступними та
легкозасвоюваними.
Термін «візуалізація» (від лат. Visualis – зоровий) означає те, що
сприймається за допомогою зору, є наочним. В свою чергу, візуальні
спостереження – це ті спостереження, які проводяться за допомогою
спеціальних оптичних приладів або неозброєним оком. Такі спостереження
видимого дидактичного засобу є пасивним процесом, в результаті якого учні
знаходяться «поза» об’єктом дослідження, вивчають його ніби зі сторони, не
маючи можливості змінити його, а лише спостерігають за ним. Інше
означення візуалізації представляється в концепціях таких вчених як
Андерсон, Бартлетт, Фоклер, Мінський та інші. У них цей феномен
200

Інформаційні технології
в соціокультурній сфері, освіті та економіці

трактується як винесення з внутрішнього плану на зовнішній мисленних
образів в процесі пізнавальної діяльності, причому форма цих образів
стихійно визначається за допомогою механізму асоціативної проекції
Теоретичні основи візуалізації навчальної інформації відображені в
працях О.Г. Асмолова, Ф.Ч. Бартлетта, А.О. Вербицького, В.В. Давидова,
П.М. Ерднієва, З.І. Калмикової та інших. Особливості застосування
візуалізації в навчальному процесі досліджувалися С.В. Арюткіним,
Г.В. Брянцевою, С.А. Герасимовою, В.В. Койбічук, В.П. Кузовлевою,
Е.О. Макаровою, Н.М. Манько, І.Л. Марголіною, Н.О. Неудахіною,
Є.В. Поляковою, А.Ф. Пуховим, А.Г. Рапуто, О.С. Родею, С.В. Селеменевим,
С.І. Сергєєвим, В.В. Четіним, Д.М. Шеховцовою та іншими.
Враховуючи особливості сучасного цифрового покоління, в якого
сформувалися принципово інші способи отримання, сприйняття і засвоєння
інформації, змінилися способи мислення і розуміння, ніж у попередніх
поколінь, виражена не здатність сприймати великі обсяги інформації, не
прийняття вербальних способів подання матеріалу, і наявність «кліпового»
мислення, націленого на яскравий зоровий образ, у рамках нашої статті, ми
вважаємо за доцільне, приділити особливу увагу технотрендам, які дозволять
педагогу враховувати зазначені особливості і надають можливість у зручній
візуальній формі подавати та засвоювати навчальний матеріал [2].
Основна мета візуалізації в навчанні – підтримка логічних операцій на всіх
етапах навчальної діяльності, а найголовніше при виконанні аналітичних дій
(аналіз, синтез, порівняння, пошук зав’язків і відношень, систематизація,
висновок тощо).
Погоджуємося з думкою дослідника Д. Безуглого в тому, що на підтримку
тези про важливість використання візуальної підтримки під час навчання
говорять наступні аргументи.
1. В епоху інформаційного суспільства до 90% інформації передається
візуальними каналами, оскільки відбулися значні зміни в засобах, які
реалізують унаочнення інформації і які вплинули на організацію навчальновиховного процесу та його вихідні результати.
2. Завдяки можливостям візуалізації великі обсяги інформації можна
представляти у лаконічній, згорнутій, зручній і логічній формі, що в свою
чергу сприяє інтенсифікації навчання.
3. Механізми вербально-логічного та чуттєво-образного відображення не
спроможні дати можливість дитині уявити такі властивості, як наприклад, дії
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у візуальній формі, саме тому пізнавальні процеси повинні спиратися на
когнітивновізуальні форми відображення знань. Через це і виникає
інтенсивний пошук візуальних засобів передачі знань (знаки, символи, схеми,
графи, матриці, таблиці тощо), які б забезпечували і стимулювали виконання
психічно-пізнавальних процесів (сприйняття, запам’ятовування, відтворення
інформації) на високому рівні і активізували процес навчання [1].
Сьогодні в школу приходять діти, чиї психологічні особливості
сформувалися в умовах нового інформаційного середовища, що створилося в
результаті масового поширення мобільних технологій та Інтернету, які стали
доступними практично кожній дитині. Без урахування цих змін неможливо
організувати ефективне навчання школяра. «Кліпове» мислення сучасного
цифрового покоління, орієнтоване на фрагментарне сприйняття саме
візуальної інформації, з одного боку, а з іншого – нові освітні технотренди та
збільшені
можливості
інформаційно-комунікаційних
технологій
стимулюють педагогів до використання візуалізації в предметному навчанні.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІСЛЯДИПЛОМНЕ
НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ
У сучасний період бурхливого розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій, Інтернету, їх впливу на всі сфери життя суспільства, обізнаність
та компетентність з цифровими засобами та їх можливостями щодо
безперервного професійного розвитку є ключовими для сучасного фахівця,
зокрема медичної галузі.
Безумовно, за таких умов навчальний процес потребує нових технологій,
що забезпечує належну якісну підготовку фахівців медичної галузі до роботи
у швидко змінюваному інтелектуально насиченому високотехнологічному
середовищі. Отже, модернізація навчання за допомогою використання
інформаційних технологій є необхідною складовою забезпечення
підвищення кваліфікації лікарів у закладі післядипломної освіти.
Педагогічною теорією і практикою доведено, що універсальним засобом
навчання є візуалізація, яка відображає різноманіття конкретних явищ,
предметів навколишнього світу; забезпечує сприйняття і спостереження
тими, хто навчається, реальної дійсності, значно впливає на їх сенсорну
сферу, розвиває мислення, уяву; стимулює пізнавальну і творчу активність,
сприяє розвитку інтересу до підвищення професійної компетентності;
забезпечує якість навчання.
У навчальному процесі засоби візуалізації (або наочні засоби) виконують
інформаційну і пізнавальну функції, а саме:
ознайомлення з явищами і процесами, які не можуть бути відтворені;
ознайомлення із зовнішнім виглядом об’єкта, явища в його сучасному
вигляді і в процесі розвитку або зміни;
наочне уявлення про порівняння або зміну характеристик об’єкта, явища
або процесу;
наочне уявлення про принцип дії об’єкта, управлінні ним, техніці безпеки
тощо.
Разом із поясненням викладача, наочні засоби покликані забезпечити
формування образного уявлення, повноцінне розкриття навчального
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матеріалу, проілюструвати причинно-наслідкові зв’язки.
Як освітню стратегію візуалізацію розглядали зарубіжні вчені та практики.
Так, загальні принципи візуалізації стали предметом дослідження Е. Тафте і
Д. Райсберга, практичне застосування стратегії візуалізації обґрунтувано у
науковому доробку Б. Ашера, Р. Кроулі, Р. Маккіма, Дж. Мілза,
Т. Поплавські, В. Сполін, Р. Штайнера та інших дослідників.
Як технологія, візуалізація застосовує концепції, методи та засоби,
запозичені з інших галузей: принципи дизайну карти – з картографії,
принципи позначення даних у графіках – зі статистики, правила композиції,
макетування, колористики – з графічного дизайну, стиль написання – з
журналістики, програмні засоби – з інформатики та програмування,
орієнтація на читацьку аудиторію – з психології, переважно, психології
сприйняття [1].
Візуалізація завжди використовувалася у навчальному процесі, але
впродовж часу змінювалася її роль і функції. У минулому столітті візуалізація
виконувала ілюстративну функцію, сприяла розумінню змісту освіти учнями,
забезпечувала інтенсифікацію навчання, активізувала навчальну та
пізнавальну діяльність, формувала й розвивала критичне та візуальне
мислення, а також зорове сприйняття [2].
У сучасному навчальному процесі візуалізація відіграє вагомішу роль.
Більшість візуалізаційних процесів представлені мультимедійними
технологіями, основними характеристиками яких є: об’єднання
багатокомпонентного інформаційного середовища (тексту, звуку, графіки,
фото, відео) в однорідному цифровому поданні; забезпечення надійного
(відсутність спотворень при копіюванні) і довговічного зберігання великих
обсягів інформації; простота перероблення інформації (від рутинних до
творчих операцій) [3].
У теперішній час одним із найважливіших інноваційних напрямів
розвитку візуалізаційних технологій є системи віртуальної реальності.
Віртуальна реальність (з англ. Virtual reality, VR) – уявна реальність, створена
за допомогою комп’ютерних систем, які забезпечують візуальні і звукові
ефекти, що занурюють слухача в ілюзорний світ за екраном. Під час навчання
слухач оточується породженими комп’ютером образами, що дають відчуття
реальності. Ідеї віртуальної реальності вже багато років. Але лише в останні
роки про неї стали активно говорити, а поява симуляторів стала початком
особливої уваги до цієї технології для післядипломного навчання [4].
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Системи віртуальної реальності ефективно використовуються в медицині.
Сприйняття лікарем тривимірної інформації про пацієнта (томографія,
тривимірні дані рентгенівських апаратів, УЗД і т. ін.) дозволяє значно
поліпшити якість роботи медиків. Інтерактивні моделі і реконструкція
органів використовуються для навчання, проектування хірургічного
втручання. За допомогою спеціалізованого програмного забезпечення,
медпрацівники можуть розробляти моделі індивідуальних протезів на основі
сканування пацієнта.
Створення тренажерів-симуляторів на базі технологій віртуальної
реальності дозволяють істотно поліпшити якість навчання лікарів у
післядипломній освіті та знизити кількість лікарських помилок.
Застосування 3D візуалізації суттєво покращує сприйняття навчального
матеріалу слухачами.
Використання систем віртуальної реальності і 3D-візуалізації дозволить
оптимальним способом продемонструвати інноваційні підходи до
професійної діяльності лікарів, передати всі враження від реального об’єкта,
продукту або послуги, провести віртуальне оперативне втручання тощо.
Отже, використання у післядипломній освіти фахівців медичної галузі
технологій
3D
візуалізації:
по-перше,
дозволить
максимально
використовувати потенціальні можливості візуального мислення; по-друге,
обумовить цілеспрямоване використання пізнавальної функції наочності; потретє, забезпечить розвиток інформаційної компетентності лікарів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЯК ФАКТОР ОПЕРАТИВНОГО СПРИЙНЯТТЯ
ІНФОРМАЦІЇ
В сьогоднішньому ритмі життя нас оточує найрізноманітніша інформація,
яку ми хочем або не хочем поглинає з космічною швидкістю: від банерів на
дорогах до звітів Всесвітньої організації охорони здоров’я. Для того щоб
просто і зрозуміло розповісти про складну інформацію, неочевидні
взаємовідносини, складні або пості ідеї, то нам потрібно використовувати
технології візуалізації. Вона зручна тим, що відразу привертає увагу до
ключового послання, демонструє закономірності, які важко вловити в тексті.
Візуалізацію даних, люди використовували ще багато століть тому. Так,
свого часу послідовник Галілея Крістофер Шайнер вивчав сонячні плями. Він
спостерігав за Сонцем через телескоп і для зручності замальовував усе
побачене. В результаті дослідник отримав малюнки, які стали не тільки
записами наукових досліджень, а й даними для майбутнього аналізу.
З кожним днем технологічна візуалізація стає все актуальнішою. Завдяки
розвитку сучасних технологій з’являються нові методи зображення даних та
вдосконалення вже існуючих. Сучасні формати дозволяю охоплювати все
більше інформації і ґрунтовніше її опрацювати. Розглянемо наприклад карти.
Один з найпоширеніших способів візуалізації даних, який людство почало
використовувати ще до нашої ери. З часом вони еволюціонували і стали
досконалішими і зручнішими в використанні.
Парадоксально, але нинішній світ тонне в інформаційному надлишку,
який, начебто, має підвищувати та розвивати інтелекти, але часто надає
абсолютно протилежний ефект, люди не встигають переробляти, засвоювати
і використовувати інформацію, яка надходить. Через надлишок всілякої
інформації часом дуже складно сконцентруватися та зосередити увагу на
головних та істотних моментах.
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Візуалізація – це процес використання сучасних технологій для створення
чітких яскравих образів відображення інформації [1].
Зазначимо, що зі всіх способів сприйняття інформації: візуалізація займає
перше місце. За допомогою даного методу інформація найшвидше
засвоюється і швидко та ефективно сприймається глядачами. Так, численні
дослідження [2], які підтверджують, що:
90% інформації людина сприймає через зір;
70% сенсорних рецепторі знаходиться в очах;
близько половини нейронів головного мозку людини задіяні в обробці
візуальної інформації;
У сучасно світі технології візуалізації інформації є дуже важливою і
невід’ємною частотною держави, бізнесу та практично новітнього життя.
Візуалізація – це основний інструмент для відображення даних; вона змушує
глядачів осмислити краще суть, а не методологію зображеної інформації;
уникнення спотворення того, що повинні вказати данні; допомагає
відобразити багато чисел на невеликому просторі; показує великий набір
даних у зв’язку з єдиним цілим; спонукання глядача порівнювати фрагменти
даних; служить досить чітким цілям: опису, дослідженню, упорядкуванню
або аналізу даних.
Так, на сьогоднішній день було вигадано безліч різноманітних
технологічних програм, як для прикладу, розглянемо буктрейлер – це
відеоролик, який короткий за часом, що відображає основну суть розповіді
про певну книгу. Створюється по аналогії до трейлерів у кіно-фільмах.
Інтелект-карти – це новітні та універсальний спосіб систематизації
інформації, організований для максимально продуктивного сприйняття
інформації мозком людини. Використовуючи її, ми можемо викладати усі
думки та тезиси у зручній та легкій для сприйняття формі, з додаванням у
майбутньому нових елементів у разі потреби. Найбільш часто
використовувані схеми включають в себе такі складові: основоположні слова
з теми, графічні зображення, стрілки для послідовного взаємозв’язку цілого
та складових елементів його частинок. Це призводить до більш поглибленого
та інтуїтивного сприйняття поданої інформації.
В наш час набуло великого поширення інтерактивні книги та підручники
для малолітніх дітей, однак не варто недооцінювати даний спосіб візуалізації,
оскільки він є надзвичайно простим для сприйняття та розуміння поданої у
ньому інформації. Сучасні книги, що містять 3D моделі, відео вставки,
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тематичні анімації та аудіо звуки надають набагато кращий результат
освоєння інформації ніж звичайні книги. Тому використовуючи новітні
методи візуалізації ми зможемо засвоїти інформацію на абсолютно новому
рівні ніж наші попередники.
Ми живемо в епоху розвитку сучасних технологій і маємо справу з
величезними системами інформації, які людство коли-небудь надбало. Щоб
продуктивно існувати в таких умовах і не тонути в кількості контенту, ми
повинні легко його аналізувати. Для цього необхідно оформлювати
інформацію стисло і чітко, показувати візуально. Технології візуалізації
інформації полегшують існування користувачів в інформаційному світі,
залучаючи візуалізацію даних у свої матеріали для кращого та швидшого
опрацювання даних, щоб відразу розуміти наскільки дана інформація для нас
є ціною та потрібною у даний час бо сучасний інформаційний простір на
великий жаль наповнений величезною кількістю перекручених даних,
непідтверджених фактів та нав’язаних думок і поглядів. Всі переваги цього
методу, при правильному застосуванні, дозволяють користувачеві швидко
сприймати важливі дані, легко їх інтерпретувати та аналізувати. Візуалізація
приваблює аудиторію і спроможна значно посилювати будь-які способи
подання інформації.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ
Кожен живе в інформаційному світі, в якому обсяги інформації зростають
в геометричній прогресії щодня. Великі об’єми інформації складно
сприймати людині, тому виникає потреба не тільки у зберіганні інформації,
але й у структуруванні інформації для її подальшого аналізу.
Одним зі способів для аналізу інформації є візуалізація даних. Така форма
сприйняття є більш адаптованою для людини, оскільки інформація
представлена систематично, логічно та послідовно. Користувач має змогу
обробити більшу кількість інформації. Для аналізу інформації
використовують різні інструменти візуалізації.
Фізіологічно, сприйняття візуальної інформації є основною для людини.
Численні дослідження, підтверджують: 90% інформації людина сприймає
через зір, 70% сенсорних рецепторів знаходяться в очах, близько половини
нейронів головного мозку людини задіяні в обробці візуальної інформації, на
19% менше при роботі з візуальними даними використовується когнітивна
функція мозку, що відповідає за обробку та аналіз інформації, на 17% вище
продуктивність людини, що працює з візуальною інформацією, на 4,5%
краще згадуються докладні деталі візуальної інформації, в 60 000 разів
швидше сприймається візуальна інформація в порівнянні з текстовою [1].
Для візуалізації даних існує декілька видів для сприйняття інформації.
Найпоширенішими способами візуалізації даних є графіки, діаграми,
інфографіка, схеми, інтерактивний сторітеллінг, бізнес-аналітика, карти та
картограми [2].
Серед великої кількості програмних продуктів для візуалізації даних,
вибрано декілька варіантів для візуалізації даних. Наприклад, можна
користуватися онлайн чи завантажити пробну версію, а потім визначити
купляти даний продукт, чи ні. Надалі розглянуто онлайн інструменти
візуалізації даних. Основною перевагою є швидкість роботи, оскільки не
потрібно витрачати додатковий час для завантаження програми. Проте
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недоліком онлайн інструментів є обмеженість функцій.
Порівняємо наступні онлайн інструменти для візуалізації даних: Студія
даних [3] програмний продукт компанії Microsoft, Datawrapper [4] та Visual
Paradigm Оnline [5].
Студія даних [3] це легкий у використанні онлайн інструмент. Для
використання даним інструментом просто потрібна гугл пошта. Легко
підключається до різних даних та працює не тільки з іншими програмними
продуктами компанії Microsoft.
Для роботи у онлайн інструменті Datawrapper [4] реєстрація не
обов’язкова. На сайті користувач завантажує дані, потім їх перевіряє та
коригує, обирає тип графічного зображення та зберігає результат.
Та останій інструмент, але не за значенням – Visual Paradigm Оnline [5] –
зручний інструмент для візуалізації даних, який має певні обмеження для
користувача, проте є можливість завантажити чи придбати програмний
продукт. В даному програмному продукті є можливість створювати різні
типи графічних зображень, наявний великий вибір об’єктів, легко можна
побудувати діаграми різних типів.
Використання інструментів візуалізації дуже поширено серед
користувачів, оскільки візуалізація даних допомагає користувачу легше
сприймати інформацію. Користувач самостійно обирає користуватися онлайн
інструментами, чи придбати програмний продукт із розширеними функціями,
після використання пробного періоду. Онлайн інструменти для візуалізації
даних мають схожі характеристики, проте відрізняються інтерфейсами та
етапами завантаження даних. Таким чином, користувач самостійно обирає
онлайн інструмент для візуалізації даних.
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ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ МИСТЕЦЬКИХ ФОРМ
Згідно офіційної статистики використання мережі Інтернет станом на 29
грудня 2019 налічувалося майже 4,5 млрд. користувачів [1]. При цьому за
останні 10 років попит на пошук інформації в мережі Інтернет виріс на 400 %.
Тому віртуалізація мистецтва та створення необхідних платформ для
розміщення цифрових репродукцій артефактів є необхідною в умовах
технічного прогресу людства.
Питання віртуалізації культурного надбання часто піднімається у
вітчизняних та зарубіжних наукових розвідках. Феномен віртуалізації та
перспективи подальшого її росту розглянуто в роботах З. Сколоти
(«Самоідентифікація та самопрезентація людини за рахунок мистецтва у
віртуальному світі», 2014), Т. Лопатинської («Комп’ютерна гра як
практичний прояв трансформації феномену гри в умовах віртуалізації
сучасної культури”, 2014) та Л. Баєвої («Світ цінностей геймера», 2014).
Автори П. Жежнич та Ю. Ришковець у статті «Структурна та формальна
моделі віртуального музею» досліджують питання необхідності
впровадження віртуальних платформ для розміщення цифрових репродукцій
творів мистецтва та вказують на потребу відкриття віртуальних музеїв. На
їхню думку, «особливістю віртуального музею є те, що він використовується
не лише як база даних для перегляду, а й як простір спілкування між
відвідувачами» (П.І. Жежнич, Ю.В. Ришковець, 2008. С. 108).
В реально існуючих музеях, галереях пропонується на огляд глядачеві
лише частина експонатів, а інша, набагато більша, – зберігається в музейних
сховищах. Така ситуація зумовлена, по-перше, нестачею місця в
приміщеннях музею чи інших пристосованих для цього приміщеннях, а, подруге, умовами зберігання експонатів, оскільки багато з них дуже чутливі до
різних природних чинників.
Окрім цього віртуальні мистецькі платформи допомагають користувачам
з віддалених місць ознайомитись з культурним надбанням людства.
Тож, враховуючи надзвичайну актуальність віртуалізації артефактів,
виявляється за потрібне дослідити явище віртуальності та проаналізувати
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переваги такого процесу для творів мистецтва.
Термін «віртуальний» походить від поняття «virtus», що у перекладі з
латині означає потужність та мужність. Слово «virtus» використовувалося у
середньовічній філософії для означення сили. Згодом, філософи за
допомогою цього терміну ототожнювали різні прояви реальності. Фома
Аквінський, застосовуючи цей термін, досліджував як співіснують «людська
душа», «тваринна душа» та «рослинна душа» (Аквінський, 1969. С. 848–849).
Віртуальний світ – реальність, однак, на відміну просторової реальності,
іншого порядку.
Поняття «віртуальна реальність» як поняття не філософського значення, а
математичного, вперше було запропоновано науковцями it-технології
Массачусестського технологічного інституту (70 рр. ХХ ст.) для означення
об’ємних комп’ютерних макромоделей реальності. Сьогодні дефініція
«віртуальна реальність» часто використовується для означення комп’ютерної
технології, електронних засобів комунікації, мережі Інтернет, телебачення
тощо.
Нині можливо створити віртуальну аналогію наявного (уречевленого)
артефакту: з’являються віртуальні кімнати, віртуальні експозиції,
віртуальні галереї та навіть віртуальні музеї. Інтерес до віртуальної форми
зображення надзвичайно високий.
Тому можливо контатувати той факт, що зображальне мистецтво
здебільшого переходить у віртуальний простір. Фото- та відеофіксація вже
відомих полотен-шедеврів, виготовлення за допомогою спеціальних
графічних редакторів інваріантів, карикатур, цифрових репродукцій робіт, а,
надто, створення комп’ютерної графіки – все це стає можливим завдяки
комп’ютерним технологіям.
Засновником комп'ютерної графіки прийнято вважатиням Чарльзу Цурі
(Charles Csuri). Відомий сучасний митець Майкл Меннінг розробляє
віртуальний проект-макет майбутньої картини в комп'ютерній програмі,
потім друкує її за допомогою 3D-принтера, імітуюючи нанесення акрилових
мазків. Дослідження митця показує як взаємопов’язані сучасні технології та
мистецтво. За таким принципом багато художників працюють над своїми
роботами, використовуючи комп’ютерну графіку та 3D-друк: Кріштіану
Сікейра (Cristiano Siqueira), Бразилія, Кріс де Лара (Cris de Lara), Онтаріо
(Канада), Боббі Чиу (Bobby Chiu), Торонто (Канада), Деніела Конвея (Daniel
Conway) Річмонд (США), та Те Юнг Чой (Tae young Choi), Ірвін (США).
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Відомо, що мистецтво – особливий спосіб відображення дійсності, отже,
нині ми живемо в світі, де людина схильна до нематеріальних і ефемерних
речей.
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СУЧАСНІ ON-LINE ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ
ПРИМІЩЕНЬ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Сучасна архітектурна візуалізація є напрямком 3D-моделювання, яка
активно розвивається. Створення фотореалістичного зображення проекту –
це вимога часу, яка має забезпечити сучасний рівень представлення
результатів проектування, і до якої застосовуються обґрунтовано високі
критерії. Тож, і програмне середовище, яке використовується в цій галузі, має
забезпечувати результативність дій розробника завдяки можливості
привернути увагу до численних найдрібніших деталей [1].
Одними з основних замовників послуг по архітектурній візуалізації є
представники малого та середнього бізнесу у сфері обслуговування –
власники невеликих кафе, кав’ярень, барів та інших подібних закладів. Для
цієї категорії бізнесменів розробка дизайну приміщень – одна з основних
витратних статей в організації їх бізнесу. Адже існує проблема відсутності
достатнього стартового капіталу, власних фінансових ресурсів, сировини,
матеріалів, приміщень і обладнання для відкриття бізнесу [3]. Для вирішення
цієї проблеми підприємці, як правило, намагаються заощадити на залученні
фахівців – особисто виконують посадові обов’язки за декількома посадами,
здійснюють підбір приміщень і, навіть, розробляють їх дизайн.
Огляд сучасної літератури з питань 3D-моделювання інтер’єру приміщень
показує, що найбільш затребуваними в цій галузі є професійні пакети
AutoCAD, ArchiCAD та Autodesk 3D-MAX. Зазначені програмні продукти
забезпечують повний цикл проектування будівель – від креслення
фундаменту, міжповерхового перекриття, стін та інженерних комунікацій до
меблювання приміщень та їх наповнення дизайнерськими елементами [1, 2].
Разом з тим, використання повноцінних САПР не завжди є обґрунтованим –
у випадках, коли архітектурні задачі є несистемними або відсутні комп’ютери
з необхідною потужністю чи обладнанням – немає необхідності витрачати
кошти на купівлю CAD-систем, їх встановлення та обслуговування. В
сучасному Internen-середовищі існує безліч сервісів, з якими можна
працювати в режимі on-line, і, які не потребують скачування та зберігання
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гігабайтів даних. Серед найбільш затребуваних on-line середовищ
моделювання інтер’єру приміщень – Roomstyler, Planner 5D, Sweet Home 3D,
Homestyler, Floorplanner, Plan Your Room. Для їх порівняння можна
скористатися такими критеріями як: вимоги до апаратної частини
комп’ютера; комплектація для моделювання; можливість завантаження
зовнішніх текстур та моделей (меблів, декору тощо); наявність вбудованих
інструментів візуалізації; можливість конвертації форматів; наявність
доступу з мобільних пристроїв; забезпечення зворотного зв’язку, технічного
та сервісного супроводу користувачів тощо.
Проведений аналіз показав, що найбільшим зручним та досконалим серед
on-line сервісів для проектування інтер’єру приміщень є хмарне середовище
Homestyler. Серед переваг сервісу: повна та різнопланова комплектація
інструментів для моделювання (стіни, підлоги, арки, ніши тощо); узгоджені
за стилями та кольором комплекти моделей вікон та дверей; максимально
наповнені каталоги шпалер, керамічної плитки, дерев’яних елементів,
елементів під фарбування та фризів для стильового рішення приміщень;
достатньо розгалужена та логічно структурована бібліотека меблів та декору.
Ще однією перевагою зазначеної програми є можливість завантаження та
збереження у бібліотеці користувача зовнішніх (розроблених в інших
додатках або завантажених з мережі Internet) текстур та 3D-моделей (меблів,
декору тощо). Вбудовані інструменти рендерингу дозволяють створити якісні
візуалізації та віртуальний 3D-тур розробленого проекту.
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