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 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

Робота присвячена розробці програмного забезпечення для використання при видачі 

кредитів.  

Аналіз предметної галузі та науково-технічної інформації з теми дослідження дозволив 

встановити, що питання прийняття рішень про видачу кредитів саме особам пенсійного віку 

потребує доопрацювання.  

Актуальність теми даної роботи полягає в тому, що в Україні разом зі зростом ринку 

споживчого кредитування значно зростає й кількість неповернених кредитів. Особливо це 

стосується кредитування осіб пенсійного віку. Зростання неповернених кредитів в свою чергу 

призводить до великих збитків банків. Тому банкам необхідно звернути особливу увагу на етап 

прийняття рішення про те, чи слід видавати кредит особі, яка звернулась. А для прискорення та 

полегшення процесу прийняття рішень про видачу кредиту актуальним було б використання 

системи підтримки прийняття рішень. 

 Мета дослідження в роботі полягає в проведенні аналізу механізму прийняття рішень 

про видачу кредитів особам пенсійного віку та розробці системи підтримки прийняття рішень 

про видачу кредитів. 

Для визначення кредитоспроможності громадян можна використовувати наступні 

характеристики:  

а) здатність своєчасно виплачувати попередні кредити;  

б) поточне фінансове становище особи;  

в) спроможність мобілізації коштів з інших джерел. 

Банки працюють з великим обсягом інформації про громадян. Так для отримання кредиту 

клієнти мають подати до банку такі документи: 

− заяву-анкету; 

− паспорт клієнта та його поручителя; 

− документи, що підтверджують величину доходів і розмір утримань позичальника та його 

поручителя за останні 6 місяців. 

− для працюючих – довідка підприємства, на якому працює клієнт з інформацію про дохід 

за останні 6 місяців; 

− для осіб пенсійного віку – пенсійне посвідчення. 

Інформаційна складність при видачі кредитів виникає через те, що потрібна обробка 

великого обсягу даних. Обробити ці дані не використовуючи при цьому комп‟ютер та 

спеціальне програмне забезпечення дуже важко. 

Автоматизація процесу прийняття рішень про видачу кредиту особам пенсійного віку 

дозволить значно покращити робочі умови робітників банку через зменшення їх навантаження.   

За результатами аналізу підходів до вирішення наукової проблеми задачу вибору осіб для 

видачі кредиту віднесено до задачі бінарної класифікації. Для розв‟язання цієї задачі було 

обрано метод дерев рішень. В такому дереві необхідно перевіряти ряд умов для видачі кредиту, 

для чого обрано використання алгоритму ID3.Після тогу, як було обрано метод для вирішення 

проблеми роботи, було розроблено математичну та проектну моделі для об‟єкту дослідження, 

спроектовано базу даних для використання в системі. Використання методу дерев рішень 

дозволило розробити ефективний інструмент для підтримки прийняття рішень про видачу 

кредитів.  

mailto:tlevitiisys@gmail.com
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При проведенні експериментального дослідження з використанням тестової множини заяв 

було перевірено побудовані дерева. Значення підтримки дерева системи підтримки прийняття 

рішень та швидкість обробки заяв свідчать про хорошу якість проведеної класифікації. Усі 

рішення системи було прийнято вірно, а швидкість обробки навіть великої кількості заяв 

залишилась великою. Тому дана система здатна значно покращити механізм прийняття рішень 

про видачу кредитів особам пенсійного віку. 

Результат представленої роботи полягає в покращенні процесу прийняття рішень про 

видачу чи невидачу кредиту особам пенсійного віку. Практичним результатом роботи є 

розроблений програмний продукт, який допоможе приймати рішення про видачу чи невидачу 

кредиту. Використання такої СППР в роботі банків призведе до значного прискорення 

прийняття таких рішень за рахунок зменшення кількості зайвої роботи, що має виконувати 

робітник. А це допоможе зменшити черги в банках. А це набуває особливого значення в період 

карантину. 

 

Гранкін В. П., Стахов Д. С. Дослідження процесів планування відпочинку та дозвілля мешканців м. Маріуполя за допомогою відстеження міських подій у мобільному додатку 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПЛАНУВАННЯ ВІДПОЧИНКУ ТА ДОЗВІЛЛЯ 

МЕШКАНЦІВ М. МАРІУПОЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДСТЕЖЕННЯ МІСЬКИХ ПОДІЙ 

У МОБІЛЬНОМУ ДОДАТКУ 

Гранкін Віктор Павлович, д-р техн. наук, професор, професор кафедри інформатики 

viktor.grankin@gmail.com
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Стахов Дмитро Сергійович, студент групи ВТ-20-М, nagatsuka.akiya@gmail.com
 1
 

1
 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

Нині вільний час має у своєму розпорядженні переважну більшість людей. Однак сам 

собою факт наявності вільного часу ще не означає того, що люди мають повноцінне дозвілля, і 

справа тут у його змістовному наповненні. Цицерон про свій вільний час говорив: "Я ніколи не 

буваю так зайнятий, як у години свого дозвілля". Через століття йому вторив Б. Франклін, який 

підкреслював, що ледарство і дозвілля – це два зовсім різні поняття. Повноцінне дозвілля дає 

людині найширші можливості: з одного боку, відновлення сил і відпочинку, з другого – для 

саморозвитку, вдосконалення, самореалізації. Святкове ж "нічогонероблення", позбавлене 

різноманітності, дає лише видимість відпочинку та гальмує розвиток людської особистості. 

У зв'язку з цим дослідження вільного часу населення є важливим аспектом його 

подальшого поліпшення. 

Так, одні з останніх даних опитувань, проведених по Україні, показують, що останнім 

часом молоді люди рідше ходять у кінотеатри, на дискотеки, у нічні клуби, відвідують кафе, 

піцерії, при цьому інтернет та соціальні мережі залишаються найпоширенішими видами 

проведення часу для них. Молодь стала рідше контактувати з офлайн медіа-платформами: 

телеканалами, радіо, друкованими виданнями. 

Серед людей старшого віку дозвілля поза домом практично не змінилося: прогулянки 

містом, робота на присадибній ділянці, церква, богослужіння. Як і серед молоді, знижуються 

контакти з радіо та друкованими виданнями, у тому числі читання книг. Але перегляд 

телеканалів, а також домашню роботу, в т.ч. приготування їжі, як і раніше, залишаються 

основними заняттями. 

Дозвілля можна розділити на домашнє та поза домом. Люди часто виходять із дому, щоб 

відвідати якусь подію. При цьому це відвідування може бути як запланованим, так і 

незапланованим. Проте, часом у місті відбуваються досить цікаві події, про які ми навіть не 

знаємо.  

Тому, я вважаю, що міська система організації дозвілля має свої недоліки. Так, наприклад, 

необхідно поліпшити систему сповіщення жителів про події, що відбуваються в місті. Також 

необхідно надавати підтримку в організації подій, які цікаві жителям в тому чи іншому районі. 

Такі дії можуть підвищити якість дозвілля городян. 

mailto:viktor.grankin@gmail.com
mailto:nagatsuka.akiya@gmail.com
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Як видно з вищесказаного, дослідження дозвілля несе цілком важливе практичне значення 

для життя міста. 

З огляду на вищесказане, було поставлене завдання розробити додаток, для оповіщення 

жителів про події різних категорій, які відбуваються поруч з ними. Так як люди майже завжди 

мають при собі смартфон, де можуть дізнатися про події поруч, ґрунтуючись на 

місцезнаходження пристрою, було вирішено створити саме мобільний додаток. 

При цьому необхідно на підставі отриманих статистичних даних провести аналіз побажань 

користувачів в тих чи інших подіях, бажано ґрунтуючись на районі міста. 

На підставі даних вимог був розроблений мобільний додаток для операційної системи 

Android під назвою “City Events”. Серед багатьох різних функцій можна виділити перегляд 

подій поруч із вами (рис. 1). Зручним доповненням до цього є те, що всі події мають певну 

категорію. При цьому, якщо користувач зацікавлений у події, він може додати подію до списку 

обраних, щоб пізніше відвідати його. Це дає можливість отримати реальні побажання 

мешканців та визначити їх вподобання. 

 

 
Рисунок 1 – Головний екран програми «City Events» з відкритою інформацією події 

 

За час роботи сервісу було зібрано анонімні дані 93 користувачів сервісу. На підставі них 

було отримано такі дані відвідуваних категорій подій: їжа – 39 %, особливе – 26 %, музика – 

21 %, танці – 17 %, спорт – 12 %, зустріч – 11 %, змагання – 9 %, політика – 7 %, релігія – 3 %. 

Порівнявши отримані дані з результатів обробки масиву даних MMI Ukraine був 

розрахован коефіцієнт кореляції Пірсона 0.86, що за шкалою Чеддока відображає «високу» силу 

зв'язку між отриманими даними по Україні та по Маріуполю. 

Так з отриманих даних, наприклад, можна відзначити інтерес городян до музики та спорту 

в порівнянні з середнім по Україні, що може бути наслідком політики керівництва міста у 

цьому напрямі. 

Отже, в процесі дослідження були накопичені знання, які можуть послужити основою для 

заохочення популярних напрямків та покращення якості відпочинку та дозвілля. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ АДИТИВНОГО ДРУКУ SMART-HOME 

Тесленко Ганна В’ячеславівна, викладач вищої категорії teacher40@mfk.ukr.education 
1
 

Дебітов Тимофій, студент групи 09-МА-2018 student72@mfk.ukr.education 
1
 

1 
ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» 

 

На сьогодні однією з нових перспективних технологій є 3D-друк, який уможливлює нові 

види творчості, виробництва. 3D-друк або «адитивне виробництво» – це створення тривимірних 

об„єктів будь якої геометричної форми на основі цифрової моделі. Тобто це є процес 

відтворення реального об„єкта за допомогою 3D-принтера, який раніше був змодельований на 

комп„ютері. Основними переваги 3D-друку перед ручним виготовленням моделей 

архітектурних споруд є: 

 висока швидкість створення моделей; 

 простота створення об„єкта; 

 низька вартість у порівнянні з виробництвом моделі в майстернях; 

 можливість одночасно друкувати кілька виробів; 

 виготовлення фігур найскладніших форм різного розміру; 

 друк моделей в кольорі; 

 висока якість роздрукованих об„єктів. 

3D-принтер друкує усе, малі та великі об„єкти, а також із 

найрізноманітніших матеріалів, тому він застосовується в архітектурі, мистецтві, медицині, 

освіті, кулінарії, моді тощо. 

Сучасний 3D-принтер може друкувати будь-яким матеріалом, який плавиться при 

нагріванні, наприклад: пластмаса, порошок, гідрогель, бетон, метал або навіть живі клітини й 

шоколад. Найпопулярнішими матеріалами є ABS і PLA пластики. 

В останні кілька років 3D-друк інтенсивно використовують для збереження і відновлення 

культурної спадщини. Багато північноамериканських і європейських  музеїв придбали 3D-

принтери і активно відтворюють втрачені фрагменти експонатів. В нашому проекті можливості 

принтера ви кори стані для конструювання моделі «будинку». 

3D-принтер – периферійний пристрій, що використовує метод пошарового створення 

фізичного об„єкта. Принтер будує об„єкт на робочій поверхні шляхом послідовного нанесення 

шарів розплавленого матеріалу, які повторюють контур моделі. Фактично, 3D-друк є 

протилежністю створення виробів методом вирізання, де формування об„єкту відбувається 

через видалення зайвого матеріалу. 

3D-принтер може рухатися лінійно у трьох напрямках – по осях X, Y і Z. Для цього у 

машини є невеликі крокові двигуни (картезіанський робот), які можуть рухатися з високими 

точністю та акуратністю. Ці «тривимірні» роботи керуються контролером, і тим самим є 

можливість переміщати голівку принтера, яка видавлює розплавлений пластик, створюючи шар 

за шаром. 

SMART-HOME – це будинок з мікроконтролерами, що керують всіма або більшою 

частиною пристроїв всередині. При постійному подорожчанні енергоресурсів все більшої 

актуальності набуває питання енергоефективності освітлювальних установок, які отримують 

зараз все більшого поширення системи домашньої автоматизації («Розумний будинок») 

вирішують цю проблему шляхом автоматичного управління освітленням. 

Метою проекту є створення масштабного демонстраційного стенда технологій «Розумного 

будинку», що дозволяє автоматизувати управління освітленням усередині будинку, відкривання 

дверей, а також забезпечити управління цими параметрами дистанційно. 

В рамках проекту були створені апаратні модулі (платформа Arduino), серверне програмне 

забезпечення для взаємодії з користувачем і масштабний макет будинку, в який були 

інтегровані модулі. Розглянуто студентський науковий проект, складники конструкції якого 

mailto:teacher40@mfk.ukr.education
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спроектовано та виготовлено засобами тривимірного прототипування. Графічну складову 

спроектовано редактором Tinkercad.  

В ході реального проекту, отримані наступні результати: 

1. Передбачивши аналіз сучасних систем автоматизації будівель, результати яких дозволили 

обґрунтувати вибір інструментальних засобів розробки програмного забезпечення. 

2. Обґрунтовано вибір живлення дому за допомоги сонячних панелей. 

3. Розроблено та сконструйовано макет «розумного будинку» 

4. Розроблено архітектуру, що включає програмні і апаратні компоненти, відмінною рисою 

є гнучкість і масштабованість системи. 

5. Розроблено програмно-апаратний комплекс макета системи «Розумного будинок», який 

реалізує централізовану архітектуру. 

6. Розроблено сонячну панель «Розумного будинку», яка дає змогу отримати від енергії 

сонця 2В та 8А постійного струму. 

Отже, у статті було досліджено 3D-принтер і його можливості, принципи друку 

тривимірних моделей. Ознайомившись з адитивними технологіями, можна зробити висновок, 

що немає сумнівів у доцільності та перспективності створення об„ємних моделей архітектурних 

споруд шляхом друку. 

Розроблений проект-система легко змінюється і розширюється, що дозволить 

використовувати даний програмно-апаратний комплекс при проведенні практичних занять в 

якості лабораторного стенду. 
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 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

Актуальним є розробити систему, яка допоможе людині, яка приймає рішення, подолати 

труднощі у виборі автомобіля, якщо характеристики конкретних автомобілів відомі. 

Завдання вибору автомобіля відноситься до класу слабоструктурованих  проблем. 

Для вирішення завдань цього класу успішно використовуються системи підтримки 

прийняття рішення (СППР). 

Під сучасними системами прийняття рішень розуміють спеціальне програмне забезпечення, 

що дозволяє менеджерам середньої та вищої ланки приймати зважені обґрунтовані рішення.  

Така програма функціонує, як база даних з функціями їх накопичення, аналізу, формування 

зручних для роботи звітів. Вона дозволяє визначитися з вибором навіть в швидко мінливій 

обстановці і при високому відсотку невизначеності. 

У світовій практиці такі інформаційно-програмні продукти отримали назву DSS-систем 

(Decision Support Systems). Вони широко використовуються для організації ефективного 

управління бізнесом і полегшують роботу менеджерів зі збору та аналізу інформації, виявлення 

проблем та прийняттю вірних рішень. 

Формально система підтримки прийняття рішень з точки зору системного аналізу може 

бути представлена у вигляді кортежу: 

 

<P, S, Z, K, SH, D, M, A, F, G, U, V, W>, (1) 

 

де P – математична проблема;  

mailto:tlevitiisys@gmail.com
mailto:krivenkoov@gmail.com
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S – визначення системи;  

Z – визначення цілей системи;  

K – безліч критеріїв ефективності системи;  

SH – безліч шкал вимірювань критеріїв;  

D – спосіб дослідження системи;  

M – методи моделювання системи;  

A – безліч альтернатив;  

F – відображення безлічі альтернатив на множині критеріїв;  

G – система переваг особи, що приймає рішення (ЛПР);  

U – вид цільової функції;  

V – універсальна множина;  

W – вирішальне правило, що відображає систему переваг. 

Метою роботи є застосування нечітких класифікаторів до процесу купівлі автомобіля. 

Використання нечіткої логіки повинно підвищити ефективність підбору автомобіля в момент 

купівлі на основі вхідних лінгвістичних змінних. 

Для цього вирішені наступні завдання: 

– обрати вхідні параметри для моделі; 

– обрати терми для вхідних параметрів та вихідної змінної; 

– обрати універсум для змінних; 

– обрати тип функцій приналежності для вхідних та вихідної змінної; 

– розробити базу правил; 

– розробити нечітку математичну модель процесу купівлі автомобіля. 

Розроблена система нечіткого логічного висновку повинна допомогти людині, що приймає 

рішення подолати труднощі у виборі автомобіля, якщо характеристики конкретних автомобілів 

відомі. 

Таким чином, розроблена система підтримки та прийняття рішення про покупку автомобіля 

дозволяє вирішити невизначеність при виборі автомобіля для його покупки. Перевагами роботи 

є  математичний апарат нечіткої логіки при прийнятті управлінських рішень в умовах 

невизначеності і запропонований оригінальний підхід для обчислення нечіткої композиції. 

Розроблена математична модель була перевірена на ряді експериментів по вибору 

автомобіля. Результати, що демонструє модель підтверджують її адекватність, та можливість 

використовувати в системах підтримки прийняття рішень для людей, що обирають автомобіль. 

 

Кравченко В. П. Системи автоматичного регулювання температури  гарячого дуття доменних печей і особливості їх роботи  

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ  ГАРЯЧОГО 

ДУТТЯ ДОМЕННИХ ПЕЧЕЙ І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОБОТИ 

Кравченко Віктор Петрович, канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації і комп‟ютерних 

технологій, kravchenko_vp@ukr.net
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Температура гарячого дуття є одним з  основних технологічних факторів, які впливають на 

роботу доменної печі (ДП). Стабільність цієї температури забезпечує система  автоматичного 

регулювання (САР). Згідно технологічним вимогам система повинна підтримувати температуру 

гарячого дуття на заданому рівні з точністю ±10 °C. Доменні печі мають різні технологічні 

схеми формування потоку гарячого дуття, що обумовлює особливості роботи і різну якість 

регулювання температури дуття автоматичними системами. 

Принцип стабілізації температури гарячого дуття для ДП полягає в додаванні до потоку 

нагрітого у повітронагрівачі гарячого повітря певної кількості холодного. Регулюванням  

кількості доданого холодного повітря встановлюється і стабілізується на заданому рівні 

температура гарячого дуття, яке подається  у ДП. 

mailto:kravchenko_vp@ukr.net
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На процес формування і ефективність стабілізації температури гарячого дуття ДП впливає 

цілий ряд факторів і збурень. Основними з них є: 

- надув повітронагрівача (ПН) після нагріву; 

- переведення  ПН із режиму нагрів в режим дуття; 

- технологічна схема формування гарячого дуття/ 

Доля впливу цих факторів і збурень на ДП на різних металургійних комбінатах є не 

однаковою, і відповідно, є не однаковою ефективність стабілізації температури гарячого дуття. 

Розглянемо основні особливості і вплив на процес  стабілізації температури гарячого дуття 

кожного з вище перелічених факторів. 

Надув нагрітого ПН. 

При закінченні нагріву ПН перед переводом в режим дуття, його відділяють, герметизують 

і надувають, тобто піднімають тиск в його робочому просторі до тиску холодного дуття. Надув 

відбувається шляхом забору частини холодного дуття від основного потоку, який йде на діючий 

в режимі дуття ПН. Це означає, що в період надуву нагрітого ПН кількість дуття, яке гріється і 

подається в ДП зменшується, а значить зменшується кількість тепла, яке подається в ДП. 

Зменшення в цей період кількості холодного дуття і його тепловмісту є додатковим збурення 

для САР температури гарячого дуття і погіршує якість регулювання. 

Переведення  ПН із режиму нагрів в режим дуття. 

При досягненні в процесі регулювання температури гарячого дуття повного припинення 

подачі холодного дуття на підмішування, тобто коли на виході самого  ПН буде задане 

значення температури гарячого дуття, то діючий  в режимі дуття ПН, необхідно  від‟єднувати, а 

нагрітий  і надутий приєднати. Цей процес найбільш суттєво впливає на роботу системи 

автоматичної стабілізації температури гарячого дуття. Так  в цей  період температура гарячого 

дуття може перевищити задане значення на 50-80 °C. 

Технологічна схема формування гарячого дуття для ДП. 

Всі типи традиційних технологічних схем формування гарячого дуття для доменних печей 

використовують спосіб додавання  в трубопровід гарячого дуття частини холодного дуття. 

Відрізняються вони, в основному, місцем приєднання (врізки) байпасу до трубопроводу 

гарячого дуття. При подачі в торець точка зустрічі холодного дуття на змішування з гарячим  і 

її відстань від точки подачі залежить від номера ПН, який знаходиться на дутті. Це зумовлює 

різну ступінь температурної однорідності дуття, а також різний час запізнення регулюючого 

впливу САР. Обидва ці  фактори впливають на якість процесу регулювання температури дуття. 

Для компенсації вище розглянутих збурень необхідна розробка принципово нових технологічна 

схема формування гарячого дуття і структур систем автоматичного регулювання  температури 

дуття  для ДП. 

 

Кравченко В. П., Орлов О. А. Керування процесом дугового підігріву розплаву в установці ківш -піч з мінімізацією витрат електричної енергії 

КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ДУГОВОГО ПІДІГРІВУ РОЗПЛАВУ В УСТАНОВЦІ 

КІВШ-ПІЧ З МІНІМІЗАЦІЄЮ ВИТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

Кравченко Віктор Петрович, канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації і комп‟ютерних 

технологій, kravchenko_vp@ukr.net
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Для доведення розплаву до заданої температури в установці ківш-піч (УКП) 

використовується електродуговий підігрів, при якому витрачається значна кількість 

електричної енергії. Причому ця кількість коливається від одного ківшу до іншого. Це 

пов‟язано не тільки  з тим може бути різний рівень підігріву, але й з тим, що оператор в процесі 

підігріву  не має інформації про поточну температуру розплаву. Тому бувають часті перегріви, 

а значить і зайві витрати електричної енергії. 
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Для мінімізації витрат електричної енергії в процесі підігріву розплаву, запропонована 

динамічна модель теплофізичних процесів, які відбуваються  в цей період. В основу моделі покладено 

баланс тепла розплаву при  електродуговому підігріву. Кількість  тепла ∆         , яка вноситься в 

розплав металу за певний проміжок часу ∆τ, визначається різницею між кількістю тепла, яка виділяється 

електричною дугою           і існуючими втратами тепла ківшом з розплавом за цей же період. 

Основними складовими втратам терла є – втрати через поверхню розплаву в ківші          , втрати 

через корпус ківшу           і втрати на нагрів добавок     , які  подаються  в ківш. Таким чином, 

тепло на нагрів розплаву визначається балансовим рівнянням: 

 
∆                                           ;                (1) 

 

В рівнянні (1) кожна складова визначається певною залежністю. Так кількість тепла дуги 

         за проміжок часу   τ) обчислюється згідно рівнянню: 

 

          √                ∆τ ;   Дж                                     (2) 

 

де    – коефіцієнт втрат тепла на нагрів конструктивних елементів агрегату; 

  – напруга живлення на вторинній обмотці трансформатора [В]; 

  – величина струму на вторинній обмотці трансформатора [А] 

     – коефіцієнт потужності; 

    – ефективний коефіцієнт корисної дії (ККД) процесу нагріву, який визначається 

співвідношенням кількості тепла, яке передане дугою розплаву, до теплового еквіваленту 

електричної потужності дуги.  
Втрати тепла через поверхню розплаву у ківші визначаємо згідно формули: 

 

                         
       

      ∆τ;  Дж 

 

(3) 

де      – кількість втрачаємої енергії з поверхні металу; 

   –  константа випромінювання абсолютно чорного тіла, Вт/  °   ; 

       – ступінь чорноти системи, яка включає в себе поверхню 

розплав-шлак і водо охолоджувану кришку установки; 

     - температура розплаву°K; 

   - температура водо охолодженої кришки °K;; 

    – площа поверхні розплаву у ківші   . 

Враховуючі те, що в період електричного нагріву дуга закрита шлаком і  в цей період іде продувка 

аргоном, яка осереднює температуру металу у ківші, то можна прийняти, що температура шлаку в цей 

період дорівнює температурі металу у ківші. Випромінювання тепла йде з поверхні шлаку, тому у виразі 

(3), тому приймаємо, що         =    . 

При визначенні теплових втрат через корпус і футеровку ківшу, що складається з декількох шарів 

вогнетривких матеріалів, розглядався процес нестаціонарної теплопередачі. Приймаючи, що ківш має 

форму циліндру, запишемо  рівняння для кількості тепла, яке втрачається через корпус ківшу у вигляді: 

 

         
        

∑   
 
    

∆τ , Дж                                                        (4) 

 

де Т1 – температура металу в ківші, °С; 

Т2 – температура повітря зовні ківшу, °С; 

Ri – термічний опір теплопередачі i-того шару футеровки, °С/Вт. 
Теплота, яка  витрачається на нагрів добавок, визначається згідно формули: 

 

     (              )       
      

    
 , Дж                                   (5) 
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де         – температура добавки перед завантаженням в розплав, °K ; 

     – маса добавки, г; 

       – стандартна мольна теплоємкість  добавки Дж/(моль °K ); 

     – молярна маса добавки, г/моль. 

Підставляючи у формулу (1) значення за певний проміжок часу ∆τ  її складових – 

формули (2), (3), (4), (5), знаходимо значення кількості тепла, яка внесена в розплав  

електричною дугою і яка пішла на підвищення його температури. Знаючі температуру розплаву 

до підігріву і кількість тепла витраченого на підігрів за час ∆τ, знаходимо  поточну температури 

розплаву        на даний момент часу. При досягнені цієї температури заданої величини підігрів 

зупиняється. 

Вище розглянута модель була програмно реалізована, у вигляді підсистеми «Електричний 

підігрів розплаву»  автоматизованої системи управління установкою ківш-піч. 

 

Сергієнко А. В., Гребенькова А. В. Дослідження можливостей технології webix для покращення користувацького інтерфейсу облікової системи на основі М -технологій 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕХНОЛОГІЇ WEBIX ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ 

КОРИСТУВАЦЬКОГО ІНТЕРФЕЙСУ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ М-

ТЕХНОЛОГІЙ 

Сергієнко Анастасія Валентинівна, канд. техн. наук, доцент кафедри інформатики, 
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Торгівля є однією з найбільших економічних секторів будь-якої держави, як за обсягом 

роботи, так і за кількістю зайнятого в ній персоналу, а компанії цієї галузі є більш масовими. 

Надзвичайно актуальним стає облік тимчасового фактору та ефективна організація 

матеріальних, товарних, фінансових потоків.  

З прийняттям Закону № 996 – ХIV, відбулося законодавче закріплення поняття 

«внутрішньогосподарський (управлінський) облік» та визначення порядку його 

організації. Згідно якого, внутрішньогосподарський (управлінський) облік – система обробки та 

підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі 

управління підприємством. Відповідно до статті 8, п.5. Закону № 996 – ХIV зазначається, що 

«підприємство самостійно розробляє систему внутрішньогосподарського (управлінського) 

обліку та звітності». У сучасних умовах економіки 90 % підприємств та організацій 

застосовують інформаційні системи, які допомагають їм у провадженні діяльності. 

Темою цієї роботи є «Дослідження можливостей технології Webix для покращення 

користувацького інтерфейсу облікової системи на основі М-технологій» на прикладі роботи 

підприємства «Електротехприлад». 

Систему управлінського обліку необхідно будувати відповідно до організації бізнесу 

компанії для абсолютно точного відображення її бізнес-процесів. Таким чином, для кожної 

компанії система управлінського обліку є особливою.  

У зв'язку з приходом нового, більш молодого персоналу має місце бути поліпшення 

користувальницького інтерфейсу для більш чіткого розуміючи. Також є сенс зберегти 

можливість роботи на старих версіях інтерфейса для зручності роботи старого персоналу. 

Також у зв'язку з обмеженим бюджетом компанія не може дозволити модернізувати 

обладнання, тому необхідно врахувати при створенні програмного продукту ці особливості – 

ПЗ не повинно бути дуже ресурсозатратним.  

Для написання системи було обрано мову програмування MUMPS. MUMPS  це 

процедурна, інтерпретована мова програмування загального застосування, орієнтована 
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переважно на роботу з базами даних, яка спочатку була розроблена в Массачусетської лікарні 

загального профілю для управління інформаційними системами лікарняних лабораторій. 

Незабаром найменування MUMPS було змінено на М. М-технології задовольняють завданням 

та цілям, які були поставлені у даному проекті. Робота з величезною кількістю даних 

здійснюється безпосередньо через М-систему завдяки інтегрованій базі даних.  

Для покращення користувальницького інтерфейсу М-системі були задіяні дві JS-бібліотеки: 

Webix та DHTML. Вони є досить швидкими та простими для розуміння. У ході дослідження їх 

швидкодії та навантаження на комп'ютерні ресурси, була визначена бібліотека, яка є більш 

ефективною для роботи на старих комп'ютерах з малою кількістю ресурсів. На даний момент 

реалізовано виведення змісту документів підприємства за датою. Також присутня фільтрація 

основних заголовках. 

У рамках даної роботи було спроектовано та розроблено систему обліку фінансів та 

продукції для роботи підприємства «Електротехприлад», у якій реалізовано такі положення:  

 облік фінансів протягом великого годинного проміжку; 

 збереження всієї інформації з обліку; 

 можливість складання звітності за певними параметрами; 

 здатність роботи великої кількості користувачів; 

 зручність користування користувача з даними підприємства. 

 

Гранкін В. П., Ільїн Д. С. Моделювання та реінжиніринг бізнес процесів майнінг готелю  

МОДЕЛЮВАННЯ ТА РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ МАЙНІНГ ГОТЕЛЮ 

Гранкін Віктор Павлович, д-р фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри 

інформатики, viktor.grankin@gmail.com 
1
 

Ільїн Денис Сергійович, студент групи КІ-20-М, denis6.ilyn@gmail.com 
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У роботі досліджувались способи та можливості розміщення пристроїв для майнінгу. 

Майнінг-пристрої – це інтегральна схема, спеціалізована на вирішення конкретної задачі. На 

відміну від інтегральних схем загального призначення, спеціалізовані інтегральні схеми 

застосовуються в конкретному пристрої і виконують обмежені функції, характерні тільки для 

даного пристрою; внаслідок цього виконання функцій відбувається швидше і, зрештою, 

дешевше. Також були дослідженні можливості спілкування клієнту з технічною підтримкою 

компанії. 

Актуальність теми полягає в постійному збільшенні інтересу до майнінгу. В 2021 році дуже 

велика кількість людей приєднуються до процесу добування криптовалюти. Але через те, що 

пристрої для майнінгу потребуються особливих умов для їх розміщення, не кожен зможе 

створити необхідні умови вдома. Ось тут й приходять на допомогу майнінг ферми. Компанії, 

які надаються послуги по розміщенню свої пристроїв на об'єктах також надають великий 

список послуг: 

 технічна підтримка користувачів; 

 спеціалісти займаються обслуговуванням пристроїв; 

 надаються послуги ремонту; 

 створюються необхідні умови для роботи пристроїв. 

У виконаній роботі була представлена основна модель розміщення пристроїв у компанії 

«Альфа». Також змодельовані основні бізнес процеси спілкування компанії з клієнтами. 

Виходячи з побудованих моделей була представлена виправлена модель, яка дозволила 

отримати компанії додатковий дохід. Також запропоновано скоротити кількість співробітників 

та перевести частину функцій на комп‟ютерну систему. Це скоротить кількість помилок, 

виключить людський фактор та дозволить скоротити витрати на співробітників. 
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Як вже було зазначено раніше, майнінг – дуже перспективний напрямок в наш час. 

Запропоновані зміни в компанії «Альфа» дозволять отримати найбільший прибуток, також 

знизити розтрати на персонал. Через скорочення кількості пристроїв, але підвищення їх 

ефективності, з‟явиться можливість розширити кількість майнерів в майбутньому та ще більше 

збільшити прибуток компанії та кількість клієнтів. Через заміну людини програмою, значно 

підвищиться швидкість обробки замовлень клієнтів. Людина буде тільки спілкуватися з 

клієнтом, а програма буде оформлювати замовлення та налаштовувати пристрої. 

 

Марченко І. Ф., Ковальов В. В.  Дослідження алгоритмів для розробки програмного забезпечення в медичних організаціях ортопедичного профілю  

ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В МЕДИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ОРТОПЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Марченко Ірина Федорівна, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інформатики, 
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В Україні у сфері медичного обслуговування останнім часом дуже широко 

використовуються і втілюються інформаційні технології, деякі медичні установи намагаються 

впровадити у себе свої власні інформаційні системи або купують наявні. Вже далеко у 

минулому ситуація, коли в більшості поліклінік та лікарень основним носієм інформації є папка 

з паперами. В нинішніх умовах, коли людина більше не прив'язана до конкретної поліклініки за 

місцем проживання, такий підхід не дозволяє швидко отримати всі дані про пацієнта, про його 

хвороби, про непереносимість ліків, оскільки вся ця інформація розкидана лікарнями, які вона 

колись відвідувала. В екстрених випадках можливість швидкого доступу до цієї інформації 

може відіграти вирішальну роль у боротьбі життя хворого. Тому створення мережі медичних 

інформаційних систем є необхідною умовою для функціонування всіх областей охорони 

здоров'я. 

 Інформаційна система в медичному закладі дозволяють знизити витрати часу під час 

обстеження та лікування хворого, допомагають уникнути паперової волоки. А настрій пацієнта, 

його душевний спокій відіграють не останню роль у процесі одужання. Зручність у роботі 

лікарів, яку надає інформаційна система, дозволяє їм сконцентруватися на пацієнті та не 

“забивати голову” адміністративними вимогами. 

Зараз в Україні втілюється Концепція охорони здоров‟я, одним з результатів якої стало 

створення інформаційної системи eHealth, яка  складається з: 

-  центральної бази даних  (ЦБД) – інформаційно-телекомунікаційна система, яка містить 

передбачені законодавством реєстри, програмні модулі, інформаційну систему НСЗУ, в частині, 

необхідній для реалізації державних фінансових гарантій та ін.  

-МІС (електронна медична інформаційна система) – інформаційно-телекомунікаційна 

система, яка дає змогу автоматизувати роботу суб‟єктів господарювання у сфері охорони 

здоров‟я, створювати, переглядати, обмінюватися інформацією в електронній формі, зокрема з 

центральною базою даних (у разі підключення).  

Але потрібно відзначити, що не всі компоненти цієї системи втілені в життя, тривають різні 

етапи. Окрім цього, не одна централізована глобальна система не зможе врахувати особливості 

роботи окремих лікарень, відділень тощо.  

Згідно з концепцією, держава керує лише центральною базою даних, відповідає за 

стандарти інформації та безпеку. Всі рішення користувача (медичні та інформаційні системи 

пацієнтів, додатки та надбудови) будуть розроблятися українськими ІТ-фахівцями на ринкових 

умовах. Медичні установи можуть вільно вибирати рішення, що відповідають їх потребам. 

Тому і виникла потреба в розробці автоматизованої системи аналізу та обліку роботи 

стаціонарного відділення на прикладі травматологічного відділення, яка у разі потреби може 

бути втілена  в будь-якому відділенні лікарні та має можливість розробки зв‟язку з 
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центральною глобальною системою. І, що важливо не перекриває її функції, а доповнює, 

розширює та деталізує деякі з них. 

Мета впровадження АМІС(робочого місця лікаря) – створення повністю цифрового 

робочого середовища медичного  персоналу,  забезпечення  високої  якості  обслуговування  

пацієнтів,  скорочення кількості медичних помилок, підвищення ефективності та 

продуктивності роботи клініки та забезпечення лікарського персоналу потрібною інформацією 

для прийняття правильних рішень. 

Створення медичної інформаційної системи переслідує кілька цілей: 

– підвищення якості діяльності медичних працівників і установ охорони здоров‟я шляхом 

організації досконалої (відповідної рівню використовуваних технічних засобів); 

– обробки медичної інформації, у тому числі шляхом удосконалювання процесів керування 

і планування; 

– полегшення праці медичних працівників, ліквідація трудомістких малоефективних 

процесів ручної обробки й аналізу медичних даних; 

– забезпечення ефективного обміну інформацією з іншими інформаційними системами. 

Відповідно до мети дослідження вирішувались такі проблеми дослідження: 

1) Проаналізувати існуючі підходи до створення та користування медичних об 

2) На основі проведеного аналізу розробити  концепцію МІС, як робочого місця лікаря, 

будь-якого відділення лікарні на прикладі травматологічних відділень лікарень м. Маріуполь 

3) Удосконалити бізнес-процеси, що відбуваються в відділеннях лікарень з метою 

підвищення ефективності та продуктивності роботи лікарського  закладу. 

4) Створити базу знань на основі довідників (19 довідників) лікарів для подальшого 

розвитку та вдосконалення системи та вихідних форм, а також передбачити інтеграцію системи 

до загальноукраїнських медичних систем  

5) Удосконалити методи управління в відділеннях лікарні, перевести документаційну та 

організаційну роботу лікаря на уніфікований процес, звільнивши час на лікування та 

обстеження хворого. 

6) Експериментально перевірити розроблені модель і методи та опрацювати практичні 

рекомендації учасників проекту інформатизації щодо їх застосування. 

Враховуючи поставлені завдання ми передбачали наявність у програмному компоненті 

АМІС наступних основних функціональних підсистем: 

ПІДСИСТЕМА 1. Настроювання політики безпеки: формування списку користувачів і 

визначення їх ролей по використанню функціональності системи. 

ПІДСИСТЕМА 2. Забезпечення  необхідного вибору  відділення лікарні травматології 

м. Маріуполь для розмежування та оптимізації роботи системи в цілому. 

ПІДСИСТЕМА 3. Введення інформації про пацієнта та оперування нею, включаючи 

ведення електронної медичної карти пацієнта (ЕМК), в т.ч., електронної амбулаторної карти 

пацієнта та медичної картки стаціонарного хворого, забезпечення пошуку й організація доступу 

вповноваженого персоналу до інформації про пацієнта, постановка діагнозів, прикріплення до 

ЕМК зображень із поповнюваної бібліотеки.  

ПІДСИСТЕМА 4. Організація лабораторних досліджень (в т.ч. імпорт і друк протоколів 

досліджень, та автоматичне формування аркушів призначень для забезпечення обліку 

виконання призначених лікувально-діагностичних заходів.  

ПІДСИСТЕМА 5. Опис ліжкового фонду в розрізі відділень, палат різних категорій і 

розташування ліжок; 

ПІДСИСТЕМА 6. Прикріплення до ЕМК зображень, одержуваних із діагностичного 

обладнання; 

ПІДСИСТЕМА 7. Захист від загроз безпеці персональних даних, оброблюваних у 

відділенні,  

ПІДСИСТЕМА 8. Ведення даних огляду пацієнтів «вузькими» спеціалістами різного 

профілю з можливістю обліку використовуваних для лікування видаткових матеріалів; 
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ПІДСИСТЕМА 15. Забезпечення підтримки лікувально-діагностичної діяльності медичного 

персоналу за допомогою використання 19-ти довідників різного типу. 

 

Марченко І. Ф., Ковальов В. В.  Дослідження технології розробки сайтів з використанням Ecommerce-платформи Бітрікс на прикладі інтернет-магазину спорттоварів 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ САЙТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ECOMMERCE-ПЛАТФОРМИ БІТРІКС НА ПРИКЛАДІ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ 

СПОРТТОВАРІВ 

Литвинов Віталій Андрійович, студент групи ВТ-20-М, vitalaysmilyhin@gmail.com 
1
, 

Гранкін Денис Вікторович, канд. фіз.-мат. наук, 

доцент, доцент кафедри інформатики, pstu511a@gmail.com 
1
 

1 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

В наш час досить швидко розвивається електронна комерція. І на це є суттєві і поважні 

причини. Цей сегмент ринку має свої унікальні особливості. Електронна комерція являє собою 

сукупність величезної кількості напрямків, але ми розглянемо найбільш природню: продаж 

товарів з допомогою інтернет-магазину. 

Інтернет-магазин є сайтом, що торгує товарами за допомогою мережі Інтернет і дозволяє 

користувачам онлайн, у своєму браузері або через мобільний додаток, сформувати замовлення 

на покупку, вибрати спосіб оплати та доставки замовлення та оплатити його (при цьому продаж 

товарів здійснюється дистанційним способом). 

Звернемо увагу на важливі риси інтернет-магазину. В магазині повинна бути продумана 

структура товарного каталогу, функція пошуку товару на сайті, можливість обирати товар 

(додавати його у кошик), підключені способи онлайн оплати товару клієнтами. Інтернет-

магазин може реалізувати функцію вітрини, на якій надана вся номенклатура товарів та послуг, 

що надаються підприємством, а також терміни виконання замовлень. 

Існує два підходи до створення інтернет-магазинів: 

 Шаблонний підхід. Такий магазин використовує будь-який стандартний шаблон сайту, як 

правило позбавлений індивідуальності. Часто такі сайти роблять за допомогою безкоштовних 

систем управління контентом, використовуючи безкоштовні ж надбудови і модулі.  

 Індивідуальний підхід. Як правило це інтернет-магазин розроблений під конкретну 

задачу, метою якого є певна аудиторія. Найбільш ймовірне застосування такого підходу 

станеться при створенні інтернет-магазину для роздрібної торгівлі через глобальну мережу 

Інтернет. 

Для правильної постановки технічного завдання необхідно скласти портрет цільової 

аудиторії (врахувавши такі параметри, як характеристика користувача сайту, чим керуються ця 

людина, приблизний сценарій поведінки покупця тощо). 

Для найбільш продуктивної роботи інтернет-магазину розробник повинен розуміти, навіщо 

користувачі мережі інтернет будуть відвідувати сайт. Що потрібно робити, щоб підштовхнути 

відвідувача до покупки саме на цьому сайті. 

Наприклад, створити окремий розділ з порадами покупцеві як підібрати комплектуючі для 

самостійної збірки комп'ютера, або як дізнатися які комплектуючі встановлені на комп'ютері 

клієнта, розділ з інструкціями, як дізнатися сумісність нового пристрою з уже встановленими у 

клієнта, тощо. 

Так само, варто дати інформацію клієнту про швидкість доставки і оплати купленого в 

інтернет-магазині товару. Це може підштовхнути до покупки саме в даному магазині, якщо 

покупець цінує свій час і хоче якомога швидше отримати покупку. 

CMS – це програмне забезпечення, яке дозволяє створювати, редагувати і управляти 

контентом сайту, часто без спеціальних знань в програмуванні. 

Найвідоміші на сьогоднішній день CMS: Wordpress, Bitrix, Joomla!, Drupal. 

Такі рішення підходять для шаблонного підходу до розробки сайтів. 

Переваги CMS: 
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˗ структура майбутнього магазину вже готова; 

˗ основні функції вже встановлені і після невеликої настройки готові до роботи; 

˗ якщо вимоги до магазину стандартні, результат роботи CMS можна передбачити; 

˗ дизайн сайту легко змінюється за допомогою шаблонів, що завантажуються; 

˗ від компанії-розробника деяких CMS надається підтримка. 

Недоліки CMS: 

˗ немає унікальності сайту, так як більшість тем і шаблонів знаходяться у вільному доступі і 

безкоштовні; 

˗ функціонал може обмежуватись обраною CMS, розширення функціоналу не завжди 

можливо в принципі, або без великих витрат. 

На деякі платні CMS необхідно щороку продовжувати ліцензію (наприклад, 1С-Бітрікс).  

Вбудована інтеграція з 1С, CRM, платіжними системами та іншими сервісами – головна 

перевага CMS Бітрікс. Інтернет-магазин на цій платформі швидко завантажується, надійно 

захищений і підходить для малого бізнесу і масштабних торговельних майданчиків.  

Ще однією причиною популярності платформи Бітрікс є проста і швидка інтеграція сайту з 

CRM Bitrix24 і "1С: Підприємство".  Це програмні продукти однієї компанії, які легко об'єднати 

в одну систему, використовуючи вбудовані інструменти. CMS (система управління контентом) 

– движок сайту, з яким взаємодіють покупці.  CRM (система управління взаємовідносинами з 

клієнтами) – база даних про клієнтів, з якою працюють менеджери відділу продажів і 

маркетингу.  "1С: Підприємство" – система обліку для бухгалтерії, торгівлі, складу і не тільки.  

Bitrix-магазин можна інтегрувати не тільки з фірмовими продуктами 1С.  До торговому 

майданчику просто підключити сервіси оплати, трекери доставки, системи аналітики, онлайн-

чати і багато іншого.  Модулі для багатьох з них вже є в "Маркетплейсі", і їх потрібно тільки 

налаштувати. Об'єднати створений на 1С Бітрікс інтернет-магазин з іншими системами обліку і 

взаємодії з клієнтами теж можна, але для цього буде потрібен кастомний плагін, написаний 

досвідченими розробниками, котрі знають особливості кожного ПО. Потужні інструменти 

аналітики – ще одна причина створити інтернет-магазин на Бітрікс.  В панелі адміністратора 

можна контролювати частоту індексації, пошукові запити й інші статистичні дані. 

Метою даної роботи є вивчення технології розробки сайтів для продажу товару через 

глобальну мережу інтернет з використанням платформи Бітрікс. 

Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання: 

сформулювати: 

 вимоги до структури інформаційної системи; 

 вимоги до персоналу та його кваліфікації; 

 вимоги до розмежування доступу; 

 вимоги до надійності; 

 вимоги безпеки; 

 вимоги до ергономіки та технічної естетики; 

забезпечити: 

 наповнення сайту та створити інформаційну систему продажу спорттоварів на платформі 

Бітрікс, яка б дозволила спростити продаж товару цільовій аудиторії, і потенційно могла б 

збільшити ефективність отримання прибутку і економію коштів. 

Завдяки масштабованості обраного методу розробки, функціональність інформаційної 

системи можливо розширювати, додаючи новий функціонал і рішення. 
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РОЗРОБКА ВЕБСАЙТУ ТА API РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
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ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

 

Розробка рекомендаційної системи на даний момент розвитку інформаційних технологій 

являє собою вельми актуальну проблему. Основна причина полягає у тому, що така система 

дозволяє користувачам знайти те, що їм потрібно, а тому, хто надає такі послуги пошуку, надає 

можливість розширити власну клієнтську базу та підвищити дохід. Дана робота присвячена 

процедурі розробки веб-сайту та API, які будуть реалізовувати рекомендаційну систему. 

На поточний момент існують як мінімум чотири метода побудови рекомендацій у 

рекомендаційних системах: колаборативної фільтрації, фільтрації на основі вмісту, фільтрації 

на основі знань та гібридні фільтрації. 

Алгоритми колаборативної фільтрації діляться на два основних типи: ті, що засновані на 

безпосередньо користувачах, та ті, що засновані на сутностях. Ключовою ознакою таких 

алгоритмів є їх можливість прогнозування рейтингу лише з використанням ознак окремого 

спостереження. Для самого прогнозування вони використовують рейтинг схожих користувачів 

у порівнянні з поточним. 

Алгоритми фільтрації на основі вмісту використовують близькість атрибутів сутностей для 

рекомендацій. На відміну від колаборативної фільтрації такі алгоритми не використовують 

інформацію про вподобання інших користувачів. Замість цього застосовуються атрибути 

сутностей та їх історія взаємодії з іншими сутностями. Застосування такої концепції є особливо 

ефективним у випадку, якщо недостатньо інформації про взаємодії інших користувачів, але 

достатньо інформації про самих користувачів. 

Алгоритми фільтрації на основі знань працюють схожим чином до алгоритмів фільтрації на 

основі вмісту, однак при цьому додають до них додаткові правила, які задає користувач та/або 

система рекомендацій. Основна перевага даної системи – вирішення проблеми так званого 

«холодного старту», оскільки дозволяє на початку роботи з користувачем отримати від нього 

його вподобання. 

Найбільш складними та, зазвичай, найбільш ефективними є гібридні алгоритми, що 

являють собою комбінацію вищеперерахованих. Такі алгоритми можуть як складатися рівною 

мірою з комбінації інших, так і формувати більш складні поєднання, що ще більше стирає 

різницю між ними. Більшість крупних сучасних рекомендаційних систем використовують саме 

таке сімейство алгоритмів. 

Метою даної роботи є створення веб-сайту та API рекомендаційної системи, які повинні 

дозволити виконувати ефективний та швидкий прогноз вподобань користувача на основі його 

поведінки, оцінок, атрибутів сутностей та додаткових правил системи. 

Для досягнення результатів відповідних цілей даної роботи повинні вирішуватися такі 

задачі: 

 розробка ефективного гібридного алгоритму для побудови ядра рекомендаційної 

системи; 

 розробка API для роботи з рекомендаційною системою; 

 розробка безпосередньо самого веб-сайту, який буде надавати користувачеві зручний для 

роботи інтерфейс взаємодії з розробленою системою. 

За результатами приведеного вище аналізу в даній роботі було розглянуто створення веб-

сайту та API рекомендаційної системи за допомогою гібридного алгоритму та з використанням 

мови програмування високого рівня Python, яка дозволяє працювати з необхідними засобами та 
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інструментами реалізації складних алгоритмів, при цьому надаючи гнучкі та прості технології 

для створення веб-застосунків. 
 

Гранкін В. П., Баланюк О. О.  Розробка рекомендаційної системи на основі соціальної мережі Instagram її дослідження для створення цільової аудиторії  

РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 

INSTAGRAM ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ 

Гранкін Віктор Павлович, д-р фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри інформатики, 

victor.grankin@gmail.com 
1
 

Баланюк Олександра Олегівна, студентка групи ВТ-20-М, balanyuk2610sasha@gmail.com 
1
 

1 
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Для прийняття правильного рішення ми використовуємо поради або рекомендації колег, 

підказки близьких, критику керівника або експерта, відгуки друзів. Використовуючи Інтернет 

сервіси, люди також шукають для себе порад та рекомендацій (що сьогодні вдягнути, де і який 

пристрій обрати, який музичний твір або фільм на піку популярності, яким сервісом 

скористатися), абсолютно не замислюючись про те, що дані рекомендації формуються 

автоматично за допомогою інтелектуальних рекомендаційних систем. Одним із шляхів 

підвищення точності формування коректних рекомендацій є використання правдивих, повних, 

несуперечливих даних. Але для того щоб їх отримати потрібно мати перевірені джерела.  

Соціальні мережі можуть виступити в ролі таких джерел, тому що вони один з найбільш 

відвідуваних ресурсів в глобальній мережі Інтернет. Люди добровільно позбавляють себе бодай 

частини звичної приватності: заповнюють профіль правдивими даними, завантажують свої 

фото, підписуються та ставлять оцінки розкриваючи свої вподобання. З мережі можливо 

дізнатися їх інтереси та погляди на життя. За допомогою соціальних мереж аудиторія отримує 

новини від традиційних до альтернативних джерел, коментує їх, тлумачить та займається 

поширенням з них інформації, стаючи співучасником своєрідного інформаційного процесу. 

Сотні мільйонів користувачів щодня витрачають чимало часу для ознайомлення із 

загальнотематичними новинами в мережах на зразок Facebook, Twitter, Instagram.  

Саме тому в дослідницькій роботі джерелом даних для роботи рекомендаційної системи 

обрано соціальну мережу Instagram. Ця соціальна мережа є потужною площадкою для продажу, 

де успішно продають товари і інфопродукти, підвищують впізнаваність компаній і створюють 

особистий бренд. Вона користується підвищеною популярністю серед молоді, саме тому до нею 

потрапляють актуальні, своєчасні відгуки, вподобання (likes, коментарі, підписки). Сьогодні 

багато компаній намагаються «відловити» своїх клієнтів в Instagram. Це і зрозуміло – тут 

мешкає молода, просунута і платоспроможна аудиторія. Тому збір цільової аудиторії в 

Instagram, дуже важливий на будь-якому етапі просування товару або послуги. Розробка 

програмного інструменту (рекомендаційної системи) для формування цільової аудиторії є 

актуальною задачею сьогодні для багатьох підприємців середнього класу, які презентують та 

просувають свій товар або послуги в соціальній мережі Instagram. 

Метою дослідницької роботи є створення та дослідження інформаційної технології 

(рекомендаційної системи), яка дозволяє формувати цільову аудиторію із загальної маси 

потенційних споживачів конкретного кола, осіб, що мають спільні критерії, ознаки, які 

представлено в соціальній мережі Instagram. За допомогою алгоритму рейтингової оцінки 

формується рекомендація потенційних клієнтів. Таким чином отримана цільова аудиторії 

звужується (фільтрується) до кількох десятків найбільш ефективних клієнтів. Рейтинговий 

відбір користувачів враховує критерії сегментації, вподобання клієнтів, їх дії щодо продуктів 

або послуг з соціальної мережі Instagram, та на основі цих даних формує рекомендацію. 

Рекомендаційна система стане необхідним інструментом маркетолога, дозволить йому 

проводити пошук цільової аудиторії за критеріями та проводи ранжування отриманого 

результату за рейтингом користувачів. Ефективність моделі оцінена на основі статистичного 

аналізу та склала 0,75. 
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ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

Приготування їжі стосується кожної людини та займає важливе місце в житті. Багато хто 

хоче правильно харчуватись, а інші бажають мають різноманіття страв. Будь в якому випадку 

дуже часто необхідні рецепти приготування їжі. Раніше часто використовувались куховарські 

або кулінарні книги, які купували або особисто створювали протягом часу. Але в наш час 

куховарські книги стають менш популярні – набагато зручніше шукати рецепти в інтернеті або 

соціальній мережі. Але кількість доступної інформації дуже велика й пропонується багато 

цікавих рецептів. Тому людині необхідно зорієнтуватися серед тисяч альтернатив та обрати 

щось для себе. При цьому при виборі рецепту майбутній кухар переглядає коментарі та оцінки 

щодо рецепту інших користувачів, які вже пробували готувати зазначену страву. Для 

полегшення організації цього процесу можливо використання рекомендаційних систем. 

Як правило для рекомендаційних систем використовують колаборативну фільтрацію. 

Колаборативна фільтрація в загальному випадку здійснює прогнозування оцінки контенту 

конкретного користувача на підставі наявних оцінок групи користувачів. В її основі лежить 

припущення, що група користувачів, які однаково оцінювали деякі предмети в минулому, 

однаково оцінять предмети у майбутньому.  

Ці алгоритми можна розділити на три основні категорії: 

- методи, засновані на аналізі наявних оцінок, – анамнестичні методи (Меmогу-based); 

- методи, засновані на аналізі моделі даних, – модельні методи (Model-based); 

- методи, засновані на об'єднанні попередніх алгоритмів, – гібридні методи. 

Основні підходи до колаборативної фільтрації заснованих на сусідстві user-based та item-

based передбачають, якою мірою користувач буде цікавитися об'єктами, які досі не були 

оцінені. User-based фільтрація ідентифікує k найближчих сусідів активного користувача та на 

основі цих найближчих сусідів обчислює прогноз користувача для певного об'єкта інтересу. На 

відміну від user-based фільтрації, при колаборативній фільтрації на основі елементів для 

поточного об'єкта шукаються "сусіди", які отримали аналогічні рейтинги. 

Методи колаборативної фільтрації на основі сусідства складаються з трьох основних 

пунктів, які є спільними, як для фільтрації за користувачами, так i для фільтрації за об‟єктами. 

А саме: 

1. Нормалізація матриці оцінок. Одні користувачі схильні давати вищі рейтинги ніж інші, 

тому необхідно врахувати особливості їх поведінки. Для матриць з прямими рейтингами 

запропоновано багато методів, найбільш популярні: mean-centering та z-score. Для даного 

випадку, з непрямими оцінками, їх використання не принесло бажаного результату, тому ми 

зупинились на звичайний бiнаризацiї. 

2. Формування міри близькосте для об‟єктів(користувачів). Виходячи з основного 

припущення методів колаборативної фільтрації про схожість інтересів для схожих 

користувачів, необхідно представити «схожість» у чисельному вигляду. Формально це пошук 

відстані між векторами оцінок об‟єктів(користувачів). Найбільш поширена міри близькості у 

методах колаборативної фільтрації: косинуса та кореляція Пiрсона (Pearson Correlation). 

Виконавши бiнаризацiю, не можна використовувати кореляцію Пiрсона, оскільки дисперсія 

значень буде нульовою. Тому зупинимось на косинуснiй морі. 

3. Прогнозування оцінки. Отримавши інформацію про те наскільки користувачі(об‟єкти) 

схожі між собою, можна заповнити пропущенні значення вектору оцінок. Для прямих рейтингів 

застосовують зважену суму оцінок сусідів. У випадку з бiнаризованими непрямими 

рейтингами, це зводиться до суми знайдених відстаней. 
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Великі сервіси та інтернет-магазини використовують гібридні варіанти. Комбінування 

кількох алгоритмів у межах однієї платформи дозволяє мінімізувати недоліки вказаних вище 

методів. Серед гібридної колаборативної фільтрацій є кілька поширених типів комбінування: 

- реалізація окремо колаборативних та контентних алгоритмів та поєднання їх припущень; 

- включення деяких контентних правил до колаборативної методики; 

- включення деяких колаборативних правил до контентної методики; 

- побудова загальної моделі, що включає правила обох методик. 

Основним недоліком гібридних систем є складність розробки. Зазвичай їх розробляють по 

критеріям конкретної сфери. 

Для невеликих інформаційних систем зручно використовувати один з двох перших методів 

колаборативної фільтрації. Для кулінарного сайту є зручним метод для реалізації системи 

рекомендацій – метод колаборативної фільтрації на основі схожості користувачів. 

Колаборативна фільтрація по користувачах є одним з найбільш ефективних 

рекомендаційних алгоритмів, але має деякі недоліків. Одні з них – це неможливість генерувати 

рекомендації для нових користувачів і погана масштабованість.  

Для вирішення першої проблеми на великих сайтах можна проводити розрахунки схожості 

в кілька потоків та зменшивши розмірність вхідних даних збільшити швидкість складання 

рекомендацій. Вирішити проблему масштабованості можна за допомогою розділення 

користувачів на групи за схожими вподобаннями. 

Щоб скоротити кількість операцій з складанню операцій можна навчати алгоритм на деякій 

частині вибірки і використовувати його для навчання та налаштування параметрів алгоритму, а 

точність рекомендацій оцінювати на решті даних. 

Таким чином, вирішено застосувати метод вподобань користувачів для підбору рецептів. 
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ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

На теперішній час у сфері громадського харчування найбільш динамічний розвиток 

отримують демократичні ресторани, розраховані на певну цільову аудиторію. Однією з 

головних проблем у роботі підприємств ресторанного бізнесу є ускладнення їхньої 

організаційної структури, надмірність функціональних зв'язків та недостатньо продумані 

повноваження. Це призводить до збільшення середнього часу виконання замовлень та, 

відповідно, зниження якості послуг. Одним із підходів, що дозволяють описати та 

проаналізувати діяльність підприємства, є процесний підхід, відповідно до якого організація 

складається не з підрозділів, а з процесів. Такий підхід дозволяє оперативно вирішувати 

питання, що виникають, і впливати на результат. 

Метою роботи було моделювання бізнес-процесів закладу громадського харчування з 

використанням нотації IDEF та реінжиніринг найбільш проблематичних бізнес-процесів 

підприємства на основі комплексної оцінки побудованої моделі. 

На рис. 1 наведено діаграму IDEF0 першого рівня декомпозиції процесу «Організація 

роботи закладу громадського харчування», на якій у відповідність до організаційної структури 

виділено такі функції: кадровий облік, маркетингова діяльність, робота кухні та бару, робота 

відділу постачання, торгового залу, бухгалтерський облік. 
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Рисунок 1 – Діаграма «Організація роботи закладу громадського харчування» 

 

Після побудови типової моделі бізнес-процесів закладу громадського харчування 

було проведено її аналіз із застосуванням методики комплексної оцінки моделі бізнес -

процесів. У порівнянні з більшістю існуючих методик аналізу, які дають лише 

фрагментарні оцінки та не завжди можуть застосовуватися на практиці, такий підхід 

дозволяє виявити вузькі місця побудованих моделей процесів різного ступеня деталізації.  

Методика комплексної оцінки моделі бізнес-процесу складається з наступних кроків: 

- перевірка процесів на відповідність типовим вимогам;  

- виявлення проблемних областей процесів; 

- ранжування процесів, що знаходяться у виділених проблемних зонах для 

визначення процесів, які потребують реінжинірингу у першу чергу;  

- виявлення вузьких місць виділених під час ранжирування процесів;  

- виявлення причин виникнення вузьких місць. 

На етапі ранжирування спочатку необхідно виділити критичні чинники успіху f 1, f2, 

…, fn. Далі бізнес-процеси р1, р2, …, рm оцінюють за шкалою від А до Е, де А – відмінна 

робота, Е – погана робота процесу. Після цього будується матриця ранжування, яку 

умовно поділено на три зони. У зоні 1 знаходяться процеси з високим пріоритетом, які 

досить погано працюють та які слід оптимізувати у першу чергу, у зонах 2 та 3 – процеси 

з середнім та низьким пріоритетами. 

Досліджень показали, що до зони 1 відноситься процес «Обслуговування клієнта», що 

є підпроцесом «Робота торгового залу», тобто він потребує реінжинірингу в першу чергу. 

Роботу закладу громадського харчування розглядали як багатоканальну систему масового 

обслуговування, при цьому важливим показником було виділено потік клієнтів.  

Результати реінжинірингу підпроцесу «Робота торгового залу» наведено на рис.  2. 

Було запроваджено посаду аналітика, до обов'язків якого входитиме систематичний 

розрахунок інтенсивності потоку клієнтів (блок 2), а також розрахунок продуктивності 

роботи персоналу ресторану (блок 5) та її подальший аналіз (блок 6), що дозволить 

сформулювати рекомендації щодо подальшого обслуговування клієнтів.  
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Рисунок 2 – Діаграма «Робота торгового залу» після реінжинірингу 

 

Для математичного опису розраховувалися такі показники, як такі ймовірність того, що 

система вільна; ймовірність того, що в системі знаходиться n заявок; ймовірність того, що 

заявка опиниться в черзі; середня кількість зайнятих каналів; середня кількість зайнятих у черзі; 

середня кількість зайнятих у системі; час перебування заявки у черзі; час перебування заявки у 

системі. 

Для розрахунків необхідно задати такі вхідні дані до системи масового обслуговування 

ресторану: кількість клієнтів за певний час; кількість персоналу, що працює у зміні; час 

очікування замовлення. У результаті на виході отримаємо швидкість обслуговування клієнтів. 

Таким чином, вдосконалено функціональну модель роботи закладу громадського 

харчування з точки зору покращення обслуговування клієнта за рахунок контролю 

інтенсивності потоку та продуктивності персоналу закладу громадського харчування, що 

розглядається як багатоканальна система масового обслуговування. 

 

Кривенко О. В., Левицька Т. О., Міщенко М.. О. Дослідження використання інтернет-технологій в туризмі 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИЗМІ 

Кривенко Ольга Вікторівна, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інформатики, 

krivenkoov@gmail.com 
1
 

Левицька Тетяна Олександрівна, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп‟ютерні 

науки, TLevitiisys@gmail.com 
1
 

Міщенко Михайло Олександрович, студент групи ВТ-20-М, quzet333@gmail.com 
1
 

1 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

Відмінною рисою сайту туристичного агентства відповідно до звичайної форми діяльності 

туристичного агентства є те, що сайт туристичного агентства може запропонувати значно 

більшу кількість послуг, а також надавати споживачам великий обсяг інформації, необхідний 

для прийняття рішень про купівлю. Крім того, для обліку використання комп‟ютерних 

технологій можлива персоналізація підходу до кожного з клієнтів, вихід з історії його наявного 

туристичного агентства та зроблених раніше покупок турів. 

Щорічно кількість сайтів туристичного агентства збільшується, так як це дійсно зручно та 

зручно для клієнта, не кажучи про економіку бюджету та часу. Сайт працює цілодобово і може 

продавати певні тури в автоматичному режимі без наявності продавців. Так само можна 
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отримати, що не потрібно закуповувати тур заздалегідь. Потрібно лише домовитися з 

менеджером, і в потрібний момент просто купити тур, який ви заявляєте.  

В даний час перед web-розробником ставиться безліч різних завдань – від створення 

інтерактивних розважальних сайтів до серйозних бізнес-проектів, що вимагають підвищеної 

надійності та безпеки від несанкціонованого доступу. Для їх реалізації потрібні правильно 

підібрані інструменти – мови програмування, фреймфорки або, що стають все більш 

актуальними, системи керування контентом (СMS – Content Management System). 

На даний момент існує багато мов програмування. Перевага кожного з них може 

виявлятися тільки в контексті будь-якого завдання. Вибір мови або фреймворку визначається 

тим, які знання мають програмісти, готові реалізувати даний проект. Слід розмежовувати такі 

поняття, як мова програмування та фреймворк.  

Всі мови Web-програмування можна класифікувати на клієнтські та серверні. Клієнтські 

мови використовуються для написання програм, що виконуються на стороні клієнта (web-

браузер), а серверні для програм, що виконуються на сервері. 

Серед клієнтських мов web-програмування треба виділити JavaScript, який, як і HTML, 

лежить в основі багатьох web-технологій. Інші популярні клієнтські мови, а точніше 

фреймворки – це Adobe Flash (мова ActionScript) та SilverLight (будь-які .NET мови). 

Серверні мови web-програмування можуть бути умовно розділені за операційною 

системою, під керуванням якої вони працюють: Windows та Unix-подібними системами (*nix). 

Для ОС Windows монопольну позицію займає технологія ASP.NET, за допомогою якої 

можна створювати сайти будь-якого рівня складності (сайти Microsoft, написані на ASP.NET, є 

одними з найбільш відвідуваних в Інтернет). Завдяки технології .NET розробка можлива на 

великій кількості мов програмування (C++, Java, Python і.т.д). 

Найпопулярнішою мовою web-програмування є PHP – скриптова мова програмування 

загального призначення. Його основними перевагами є безкоштовність, простий синтаксис, 

висока швидкодія і велика спільнота розробників. В даний час підтримується переважна 

більшість хостинг-провайдерів і є одним з лідерів серед мов програмування, що застосовуються 

для створення динамічних web-сайтів. Синтаксис PHP подібний до синтаксису мови С. Деякі 

елементи, такі як асоціативні масиви та цикл foreach, запозичені з Perl. 

JSP (Java Server Pages) – це частина технології J2EE, призначена для створення сайтів за 

допомогою мови Java. JSP має дуже багато спільного з ASP.NET і вибір між цими двома 

технологіями найчастіше ґрунтується на суб'єктивних уподобаннях, а не на якихось перевагах 

чи недоліках цих платформ. 

Останнім часом високу популярність набув мови Ruby і, зокрема, фреймворк Ruby on Rails. 

З його допомогою можна дуже швидко створити сайт із необхідною функціональністю. Одним 

із суттєвих недоліків Ruby є низька швидкодія. Його найсильнішими позитивними сторонами є 

низький поріг входження та активна інтернет-спільнота. 

На окрему увагу заслуговує технологія Model-view-controller (MVC, «Модель-

представлення-поведінка», «Модель-представлення-контролер») – схема використання 

декількох шаблонів проектування, за допомогою яких модель даних програми, інтерфейс 

користувача та взаємодія з користувачем розділені на три окремих компоненти отже 

модифікація однієї з компонентів надає мінімальний вплив інші. 

Технологія ASP.NET приваблива для тих, хто непогано розуміється на Windows, але 

незнайомий з Unix-подібними системами. Основний недолік – менша, порівняно з *nix, 

кількість дешевих хостингів або необхідність купівлі серверної ліцензії у випадку з виділеним 

хостингом. Однак, у порівнянні з вартістю розробки складних сайтів, а також вартістю трафіку, 

різниця витрат на Windows і хостинг *nix може бути зневажливо мала. 

Ряд розробників спеціалізуються лише в одній із областей: або розробляють графічний 

інтерфейс (web-дизайнери), або розробляють бізнес-логіку (web-програмісти). Тому можна 

домогтися, що програмісти, котрі займаються розробкою бізнес логіки (моделі), взагалі будуть 

обізнані у тому, яке уявлення використовуватиметься. 
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Динаміка зростання кількості веб-ресурсів (сайтів, додатків, сервісів) говорить про те, що 

технологія створення сайту стає доступнішою.  

Насамперед зазначимо, що будь-який сайт складається з двох частин – візуальної та 

програмної. Над візуальною складовою працюють Frontend-розробники, а над програмною – 

Backend-фахівці. Перші використовують такі технології, як HTML, CSS, JavaScript. Для других 

основними інструментами є мови програмування PHP, Python, Ruby. Існують спеціальні 

конструктори типу WIX і Tilda, які спрощують процедуру створення веб-сайту, але говорити 

про реалізацію таким способом повноцінного веб-ресурсу, не доводиться. 

Основні сучасні технології створення сайтів: 

 HTML, CSS – технології для створення розмітки (HTML) та зовнішнього вигляду 

сторінки (мова таблиць стилів CSS); 

 PHP, JavaScript – мови програмування, що змушують "ожити" сторінку; 

 база даних MySQL – відповідає за зберігання текстової інформації; 

 Notepad++, Photoshop, Filezilla – спеціальні інструменти для верстки, створення графіки, 

редагування файлів на хостингу та інших завдань; 

CMS – система управління контентом. Потрібна для зручного керування вмістом сайту, 

блогу. Зазвичай використовують спеціальні системи типу WordPress, Joomla, OpenCart. 

Технології верстки, розмітки документа та програмування 

Розмітка та дизайн. У першому етапі верстальник роблять розмітку документа з допомогою 

мови розмітки HTML і таблиці стилів CSS. Мова HTML містить багато тегів, структурує 

контент на сторінці, браузер зчитує всі теги та інструкції, після чого видає на екрані сторінку 

сайту. HTML не є мовою програмування, це мова гіпертекстової розмітки. 

CSS оформлює сторінку візуально, використовуючи кольори, стилі, розміри шрифтів та 

інших візуальних елементів. Сьогодні сторінки сайту та контент прикрашають за рахунок CSS3.  

Мови програмування. До популярних мов програмування відносять PHP, Java, Python, 

JavaScript. На базі мови PHP створюють CMS-платформи та PHP фреймворки. На PHP пишуть 

повноцінні сайти та програми. Усі PHP скрипти виконуються на сервері, і це одна з головних 

відмінностей мови програмування від HTML, CSS та JavaScript, код яких виконує браузер. 

Функціональність ресурсу збільшується з мовою JavaScript. За його допомогою роблять 

просту анімацію, створюють інтерактивні елементи. На основі JavaScript надалі були створені 

спеціальні бібліотеки, які спрощують роботу з ним. Однією з таких бібліотек є jQuery. 

Управління базами даних. Незалежно від того, створюється простий сайт на кілька сторінок 

або ресурс на кілька сотень або тисяч сторінок, потрібна база даних. Для обробки та зберігання 

інформації зазвичай використовують MySQL. Фактично, це програма з відкритим кодом, яка 

використовується на сервері SQL. Головна перевага MySQL – висока швидкість обробки даних.  

Перелік корисних інструментів: 

Notepad++ – зручний HTML-редактор, основна перевага Notepad++ у тому, що програма 

підсвічує код, тим самим допомагаючи обчислити та усунути помилки. 

Photoshop – програма для роботи з графікою, включаючи векторну, а також створення та 

редагування зображень. Використовується для відтворення дизайн-макетів майбутнього сайту. 

Figma – дуже зручний інструмент для дизайну та проектування макетів сайтів. 

Dreamweaver – візуальний HTML редактор, розроблений Adobe. 
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Filezilla – найкращий інструмент для роботи з хостингом (вивантажувати файли, 

зображення та іншу графіку). 

З допомогою CMS (система керування контентом) зручно редагувати текстовий контент, 

встановлювати різноманітні модулі та плагіни. Відома маса і платних, і безкоштовних CMS під 

різні потреби та завдання. Більшість сайтів у мережі управляється за допомогою WordPress, 

Joomla, OpenCart та 1С-Бітрікс. 

Існує декілька умовних основних вимог, які на нинішній час допоможуть розробити 

якісний та ефективний інтернет-магазин: вибір CMS-системи; архітектура сайту; адаптивний 

дизайн; якісний дизайн; юзабіліті. 

У веб-розробці є певні сформовані принципи, які дозволяють створити зручний для 

більшості користувачів ресурс: швидке завантаження сторінок; логічна і зрозуміла навігація; 

очевидність помилок; правило F-кривої; прості форми.  

Щоб зрозуміти, яка технологія для створення сайту найкраще підходить для проекту, 

необхідно розуміти, який сайт ви бажаєте отримати, які завдання були поставлені. Наприклад, 

мову серверних скриптів вибирають виходячи з розв'язуваних завдань. При грамотному підході 

до вибору використовуваних технологій та інструментів, на виході ви отримаєте якісний 

продукт. 
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Висхідний тренд ринку ортопедичних товарів, на думку аналітиків Transparency Market 

Research, підтримує зростання тривалості життя і пов'язане з ним збільшення ризику 

розповсюдження захворювань опорно-рухового апарату в похилому віці, а також зростаюча 

популярність ЗСЖ. Все більше споживачів звертаються в ортопедичні салони при спортивних 

травмах або, навпаки, превентивно купують ортези для фіксації проблемних м'язів і суглобів. 

Основними завданнями ортопедії є лікування і профілактика деформацій тіла, зокрема – 

хребта, стоп, кінцівок, інших частин тіла. Це досягається використанням спеціальних 

інструментів, відомих під назвою «ортопедичні товари». 

Інтернет-магазин – місце в інтернеті, де відбувається прямий продаж товарів споживачеві 

(юридичній або фізичній особі), враховуючи доставку. При цьому розміщення споживацької 

інформації, замовлення товару і угода відбуваються там само, всередині мережі (на сайті 

інтернет-магазину). 

Варто відзначити, що модель Dark Store, коли торгова площа є одночасно і магазином і 

складом для видачі онлайн-замовлень, вже кілька років розвиває беззмінний український 

лідер онлайн-ринку – Rozetka. У Києві у компанії вже більше 70 власних магазинів, які 

забезпечують видачу онлайн-замовлень, але також містять асортименту товарів, які можна 

купити на місці.  

Перетворення магазинів в пункти видачі інтернет-замовлень і повернень дозволить 

рітейлерам заощадити на вартості доставки останньої милі, збільшити швидкість 

обслуговування і надати додатковий сервіс своїм клієнтам. 

Таким чином, зв'язки між фізичними і онлайн-магазинами будуть тільки посилюватися. 

Рітейл ставатиме все ближче до споживача, який хоче робити покупки максимально зручно, де 

завгодно і коли завгодно. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є покращення бізнес-процесів роботи 

магазину ортопедичної продукції задля збільшення кількості покупців та підвищенню 

конкурентоспроможності на ринку. 

У роботі проведено моделювання бізнес-процесів магазину ортопедичних виробів. 

Встановлено, що реінжинірингу потребують бізнес-процеси «Робота ортопедичного салону» та 

«Маркетинг та продаж», а також «Перевірка наявності клієнта в базі даних». Проаналізовано 

позитивні та негативні аспекти ведення торгівлі через інтернет, а також використання реклами 

на сайті та в соціальних мережах. Наведено алгоритм розрахунку показника Успішності 

інтернет магазину. Запропонований ряд заходів з реінжинірингу, що дозволяють скоротити 

середній час обслуговування клієнтів та розширити клієнтську базу, а також покращити 

зворотній зв‟язок. Запропоновано створення сайту інтернет-магазину та створення додаткового 

цифрового способу просування реклами через рекламу на сайті, у соціальних мережах та через 

розсилку. Побудовано діаграми IDEF0, DFD, IDEF3 для випадків. 
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Чат-бот – це програма, яка імітує реальну розмову з користувачем. Чат-боти дозволяють 

спілкуватися за допомогою текстових або аудіо повідомлень на сайтах, месенджерах, мобільних 

додатках або по телефону. 

Чат-боти використовують машинне навчання виявлення моделей спілкування. Завдяки 

постійному взаємодії з людьми вони вчаться наслідувати реальні розмови і реагують на усні чи 

письмові запити, допомагаючи знайти відповіді. Оскільки чат-боти використовують штучний 

інтелект (ІІ), то розуміють мову, а чи не просто команди. Таким чином, після кожного діалогу 

вони стають розумнішими. Варто відзначити, що окрім чат-ботів з ІІ, є й ті, які працюють на 

основі запрограмованих сценаріїв з множинним вибором, наприклад, опція А веде до опції B і 

таке інше. 

Бот у Telegram – це співрозмовник-робот, якого може створити будь-який розробник за 

допомогою Bot API. За спеціальними командами бот видасть необхідну інформацію, яка 

залежить від його спеціалізації – бувають новинні боти, погодні, валютні і т.д. Ціллю створення 

універсально спрямованого бота, є процес підвищення рівня автоматизації процесів продажу 

якогось інформаційного або матеріального продукту, за допомогою об‟єднання(розподілу і 

централізації)  обов‟язків, які раніше розподілялися між деякою кількістю реальних людей, у 

одному комфортному місці. Бот на порівнянні з людиною має можливість одночасно 

обслуговувати майже нескінченні(у адекватному діапазоні) об‟єми клієнтів, обмежується це все 

лиш об‟ємами зберігаючих приладів та технічними характеристиками обладнання платформи, 

яка підтримує вашого бота. 

Боти – великий крок уперед для месенджерів. Це дозволяє залучити армію розробників до 

своєї платформи. З точки зору користувача бот має важливі особливості: його можна як 

включити, так і відключити – що вирішує проблему спаму і блокування. У бот немає 

телефонного номера, замість нього використовується ім'я (нікнейм). Як було сказано вище, з 

ботами можна не тільки переписуватись, але й віддавати йому команди – у тому числі з 

використанням кнопок, що програмуються. 

Використання ботів у повсякденному житті стало невід‟ємною частиною життя та роботи 

багатьох підприємств, сервіси підтримки комунальних служб, банків, різноманітних сервісів 
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продажу та консультації з приводу технічної підтримки обладнання, магазинів, навіть 

звичайних ігрових проектів і тощо. Месенджер Telegram у цьому займає лідируючу роль, що і 

ставить його у пріоритет для вибору платформи для розробки, а також, як раз таки зручність 

зв‟язку з сервісами підтримки ботів та кількість можливостей, які надає дана платформа. 
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Сучасний темп життя стає все більш швидким та люди мають велику потребу в сервісах, які 

б пропонували швидкі рішення щоденних рутинних завдань. В останні роки послуги доставки 

набули широкої популярності завдяки своїй зручності та економії часу. Разом з цим, з ростом 

темпу життя та розвитком нових технологій, ростуть й вимоги до подібних сервісів. Вода є 

найважливішим ресурсом для людини. Сервісами доставки питної води користуються сотні 

тисяч українців та мільйони людей по усьому світу. Але, нажаль, багато з існуючих сервісів 

наразі не відповідають тим вимогам, що існують на даний момент, люди все більш 

розчаровуються в них, постійно змінюючи сервіси в пошуках найкращого. Тому розгляд 

питання покращення та оптимізації, автоматизації процесів сервісу доставки води є актуальною 

та дуже важливою проблемою.  

На теперішній час в багатьох сучасних сервісів доставки питної води є сайти, але вони 

часто виконують лише роль візитки. Побудова маршрутів практично не оптимізована та 

здійснюється силами водіїв та логістів, що витрачає багато часу та сил. Також такий спосіб 

управління логістикою не дає змоги чітко обчислити час виконання замовлення та передати 

його клієнту. Через це клієнти часто жалуються на швидкість сервісу та незручність й 

розпливчатість часу доставки замовлення. Тому наразі в роботі усіх подібних сервісів виникла 

потреба в автоматизації певних бізнес-процесів за допомогою використання спеціального 

програмного забезпечення, яке дозволить оптимізувати процес формування маршрутів 

доставки, а також процеси формування замовлення та додавання їх до бази даних, допоможе 

поліпшити швидкість і якість обслуговування клієнтів та полегшить збір інформації для 

розширення клієнтської бази. 

В результаті аналізу ринку існуючих програмних рішень для автоматизації роботи 

кур‟єрських служб були знайдено і розглянуто наступне програмне забезпечення: «Мурашина 

логістика», «Maxoptra», Aurama, «Інструменти логіста» та Zig-Zag. було з‟ясовано, що найбільш 

затребуваними є такі функції: побудова маршрутів за внесеними точками; розподіл точок 

доставки за машинами; відстеження роботи водіїв у реальному часі через системи навігації; 

автоматичний збір статистики за роботою водіїв; обробка характеристик вантажу та підбір 

транспорту. Проте використання розглянутого програмного забезпечення у роботі конкретного 

сервісу з доставки питної води потребує значної роботи над впровадженням та коригуванням 

функціоналу програм. Також варто зазначити, що використання усіх розглянутих продуктів є 

платним та потребує немалих фінансів для підтримки їх функціонування у компанії. 

У роботі було проведено моделювання поточного стану бізнес-процесів сервісу доставки 

питної води з використанням методологій IDEF0, IDEF3. В результаті аналізу цих моделей 

виявлено, що бізнес-процеси «Приймання та обробка звернень клієнтів» та його підпроцес 

«Прийом заявки клієнта», «Складання та розподіл маршрутів» та його підпроцеси «Підбір 
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транспорту та водіїв до замовлень» і «Складання маршрутів на день», «Виконання замовлення» 

та його підпроцес «Доставка замовлення» потребують реінжинірингу. 

Проведено аналіз і виявлено недоліки роботи сервісу доставки води і було визначено, що 

ефективність роботи сервісу знижується через неоптимізованість усієї логістичної системи 

підприємства, з тієї ж причини з‟являються зайві фінансові та часові витрати, а також через 

неоптимізовані процеси роботи з клієнтом. 

За основу для розробки логістичного програмного забезпечення було запропоновано взяти 

модель алгоритму Дейкстри для оптимізації побудови найкоротших маршрутів водіїв-

експедиторів за точками доставки. 

Розроблено перелік заходів щодо реінжинірингу бізнес-процесів сервісу доставки питної 

води з метою покращення роботи сервісу, які спрямовані загалом на вирішення проблем 

логістичної системи, побудови оптимальних маршрутів, економії та більш точного розрахунку 

часу, а також додавання онлайн-обробки клієнтських замовлень. Було запропоновано наступні 

заходи: 

1) додати на сайті компанії новий функціонал, а саме: електронний кошик, до якого клієнт 

буде додавати товари для замовлення; оформлення замовлення на сайті через спеціальну 

форму, у якій повинні міститись обов‟язкові поля (ПІБ клієнта, телефон, адреса доставки, дата 

доставки, зручний час доставки, кнопки-перемикачі чи потрібні додаткові послуги доставки на 

якийсь поверх або встановлення обладнання) та необов‟язкові поля (e-mail, коментар); 

можливість реєстрації особистого кабінету на сайті, де будуть збережені дані про клієнта та які 

будуть підтягуватись до форми при оформленні замовлення; підключені платіжні системи, 

через які можна буде при бажанні заздалегідь оплатити замовлення.  

2) змінити в базі даних компанії: можливість присвоєння клієнту позначки «постійний 

клієнт» та підтягування усієї інформації (і про клієнта, і про замовлення) при оформленні 

замовлення з бази даних;   

3) оснастити водіїв-експедиторів на роботі терміналами для можливості оплати 

клієнтського замовлення банківською карткою та GPS-навігаторами для можливості контролю 

місцезнаходження та маршрутів водіїв. 

Також пропонується оптимізувати увесь логістичний процес складання маршрутів та 

розрахунку часу одним з двох варіантів: або підключенням однієї з готових систем, розглянутих 

в роботі, при можливості стабільно виділяти кожного місяця фінанси на оплату та підтримку 

впровадження такої системи, або розробкою власного допоміжного програмного забезпечення 

на основі моделі алгоритму Дейкстри, розглянутої у роботі. Після аналізу недоліків та розгляду 

можливих заходів з покращення роботи сервісу доставки питної води було проведено 

моделювання бізнес-процесів з використанням методологій IDEF0, IDEF3 з урахуванням 

розроблених заходів з реінжинірингу. Виявлено, що завдяки запропонованим заходам значно 

покращились проблемні процеси. Ці заходи дозволять значно покращити стан логістичної 

системи, процеси роботи з клієнтом, покращити зручність, ефективність та якість сервісу.  
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Для підприємства його економічна безпека означає забезпечення поступального 

економічного розвитку суспільства з метою виробництва необхідних благ та послуг, що 

задовольняють індивідуальні та суспільні потреби. Головна мета управління економічною 
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безпекою – забезпечення найефективнішого функціонування, найпродуктивнішої роботи 

операційної системи та економічного використання ресурсів, забезпечення певного рівня 

трудового життя персоналу та якості господарських процесів підприємства, а також постійного 

стимулювання нарощування наявного потенціалу та його стабільного розвитку.  

Фінансова безпека підприємства, як внутрішньовиробнича функціональна складова 

економічної безпеки вважається головною, оскільки за ринкових умов господарювання фінанси 

є "двигуном" будь-якої економічної системи. Оцінка фінансової безпеки не буде завершеною, 

якщо не буде проведена її комплексна оцінка на основі показників фінансово-економічного 

становища. Використовуючи алгоритм оцінювання рівня фінансової безпеки промислового 

підприємства менеджер може отримати інформацію про рівень економічної безпеки 

підприємства. 

Аби спростити та прискорити процес оцінки фінансової безпеки підприємства, а також 

надати зручний інструмент аналізу отриманих показників, було розроблено програмне 

забезпечення, що дозволяє виконати розрахунок бального показника оцінки фінансової безпеки, 

зробити висновки, щодо стану фінансової безпеки підприємства, а також отримати інформацію 

щодо відповідних показників у динаміці, яка надається у наочному форматі діаграм. Вихідними 

даними для роботи програми є такі показники як:  поточні активи підприємства, поточні 

пасиви, власний капітал, позиковий капітал, запаси, знос, первісна вартість, виручка, основні 

фонди, активи, чистий прибуток. Джерелами для отримання необхідної для розрахунків 

інформації можуть слугувати: 

– офіційні сайти компаній; 

– сайт фінансової звітності підприємств smida.gov.ua; 

– сайт державної служби статистики ukrstat.gov.ua; 

– дані спеціалізованих видань та публікацій. 

Робота полягає у комплексному розрахунку необхідних коефіцієнтів виходячи зі значень 

відповідних вихідних даних, розрахунку бального показника фінансової безпеки підприємства 

на основі вирахуваних коефіцієнтів, а також формування висновку, щодо рівня фінансової 

безпеки підприємства, виходячи з результатів розрахунку. Окрім порівняння показників 

підприємства у часі (наприклад, за 2016-2021 рік), можна виконати порівняння показників 

підприємства із аналогічними показниками інших підприємств обраної галузі.  

Практична цінність роботи полягає в тому, що визначення фінансової безпеки підприємства 

є невід‟ємною частиною його стабільного існування та розвитку, а кількість та якість загроз 

стрімко зростають, спираючись на швидкий ріст інформаційних технологій, наявність зручного 

інструменту для виконання швидкого розрахунків та аналізу показників за таких умов є 

необхідною.  

Впровадження розробленого програмного забезпечення на підприємстві може допомогти 

спростити та прискорити процес оцінки його фінансової безпеки, а також аналізу, отриманих у 

результаті розрахунку, даних. Щодо подальшого удосконалення створеного програмного 

засобу, перспективним є розробка функції розрахунку середнього значення показника 

фінансової безпеки у обраній галузі, виходячи з результатів розрахунків, що зберігаються у базі 

даних, аби надати користувачам можливість виконувати порівняння показників підприємства 

не лише у часі або з конкурентами, а й із загальногалузевим показником. 
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На сьогоднішній день наявна нагальна проблема якості та об‟єктивності оцінювання явищ 

чи предметів у найрізноманітніших сферах діяльності. Дана проблема є надзвичайно 

актуальною, оскільки обсяги інформації зростають у геометричній прогресії кожного дня, що 

ніяк не можна співвіднести з кількістю кваліфікованих фахівців у відповідних сферах людської 

діяльності. Область експертного оцінювання дозволяє підвищити точність оцінювання 

інформації у кожній зі сфер, тому поставлено задачу оцінити ряд підходів до експертного 

оцінювання, в тому числі метод Дельфі.  

Опитування експертів є заслуховуванням і фіксацією в змістовній і кількісній формі 

суджень експертів по розв'язуваній проблемі. Проведення опитувань є основним етапом 

сучасної роботи груп експертів. На цьому етапі виконуються наступні процедури: 

–  рішення організаційно-методичних питань; 

–  постановка задачі та пред'явлення питань експертам; 

–  інформаційне забезпечення роботи експертів. 

Вид опитування по суті визначає різновид методу експертної оцінки. Основними видами 

опитування є: 

–  анкетування; 

–  інтерв'ювання; 

–  метод Дельфі; 

–  мозковий штурм (мозкова атака); 

–  дискусія.  

Метод Дельфі є найбільш вдалим методом проведення експертного оцінювання, так як він 

базується на багатотуровій процедурі анкетування, після кожного етапу проводить обробка 

результатів та їх повідомлення експертам, які можуть працювати відкрито або інкогніто, а 

процес вироблення суджень експертами управляється опитувальною робочою групою через 

зворотний зв'язок і все це значно підвищує достовірність результуючої оцінки.  

Дослідження ефективності даного методу показали, що в міру проведення турів опитування 

розкид думок експертів зменшується і групова думка у вигляді медіани індивідуальних оцінок 

стає точнішою. Основним фактором підвищення точності відповідей є ітеративна процедура 

опитування з повідомленням результатів обробки експертам і зазначенням конкретного місця 

оцінки кожного експерта. 

Проведено ряд експериментальних досліджень відповідно до тематики управління ІТ-

проектами. Було проаналізовано ряд підходів та виявлено доцільність їх використання у тому 

чи іншому випадку – результати отримано у вигляді ранжованого списку та табличних даних. 

Для проекту з невеликою кількістю людей, де працює лише 1 команда, буде найкращою 

альтернативою Agile. А ось проекти із середнім розміром штату 10-50 осіб, які мають до 2-3 

команд, краще менеджити за допомогою Waterfall підходу. Великі ж за розміром проекти, де 

важлива інноваційність, на яких працюють від 300-500 людей, де по кожному з напрямків є 

кілька команд, ефективно управлятимуться за допомогою Scrum. Доведено на практиці 

працездатність та ефективність застосування у різних випадках програмного додатку методу 

Дельфі. 

Практична цінність роботи полягає в великій кількості онлайн та офлайн оцінювань у 

певних предметних областях, де важливо достовірно обрати ту чи іншу альтернативу. Вибір 
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найкращого альтернативного підходу до управління IT-проектом може суттєво зберегти 

економічні ресурси, скоротити ризики та підвищити якість продукту, що розробляється. 

Впровадження розробленого програмного забезпечення на підприємстві на основі методу 

колективного експертного оцінювання Дельфі може допомогти покращити процедуру 

прийняття рішень та їх достовірність, автоматизувати голосування за певне рішення при 

великій кількості працівників. Майбутнє удосконалення створеної програми передбачає 

додавання функціоналу, що може підраховувати коефіцієнт компетентності експерта у тій чи 

іншій предметній області шляхом запуску адміністратором системи автоматизованого 

тестування.  
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Будівельна галузь є однією з наймасштабніших і прибуткових галузей сучасної економіки. 

Затребуваність ремонтно-будівельних послуг завжди була на досить стабільному рівні. Адже 

постійно зводяться або реконструюються житлові будинки, адміністративні будівлі і торгові 

комплекси. Але, як і в будь-якому починанні, завжди є тонкощі і проблемні моменти, пов'язані з 

запуском нового бізнесу. Щоб не допустити багатьох помилок, важливо проводити планування 

всіх аспектів діяльності. 

Багато ремонтно-будівельних компаній мають схожі інструменти для вирішення своїх 

проблем. Сайт служить лише для надання інформації та залишення телефону. Звіти та 

кошториси робляться в Excel, що незручно, небезпечно для цілісності даних та втрачає багато 

часу у робітників. Також не налагоджені процеси обміну інформацією про стан виконання 

робіт, що також уповільнює роботу над проектом. 

Було виявлено основні проблеми, що виникають в процесі роботи ремонтно-будівельної 

компанії: 

– затримки зі здачею об'єкта, причина якої є неефективний розподіл робочих по об'єктах; 

– простої в роботі бригад – пов'язані з несвоєчасним надходженням матеріалів, 

відсутністю необхідного обладнання; 

– невірні розрахунки складських запасів – є надлишки будматеріалів, що перевищують 

необхідну місячну норму; 

– відсутність централізованої системи для інформації – збільшується ймовірність помилок 

та зменшується швидкість взаємодії відділів під час роботи над проектом. 

В результаті аналізу ринку було розглянуто наступне програмне забезпечення:  «АЛТІУС – 

Управління будівництвом», «Сметтер», «Гектор: Проектувальник-будівельник». Було виявлено, 

що жодна з представлених програм не об'єднує в собі всі ці функції, треба більш детально 

розглянути бізнес-процеси компанії. Слід звернути увагу на відсутність в проаналізованих 

програмах функцій розподілу робочих за ділянками та графіку виконання робіт. 

Був змодельований стан бізнес-процесів за допомогою методологій IDEF0 та IDEF3, у 

результаті були виявлені процеси, які потребують реінжинірингу: «Робота з клієнтом» 

(підпроцеси «Обробка замовлення» та «Обговорення проекту з клієнтом»), «Підготовка до 

проекту» (підпроцес «Розробка плану потреб у матеріалах, конструкціях, механізмах»), 

«Виконання замовлення» (підпроцеси «Розробка графіку роботи» та «Виконання робіт»). 

У результаті наведеного реінжиніринга бізнес-процесів пропонується провести наступні 

заходи: 
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– додавання до сайту нового функціоналу: додавання можливості оформлення заявки в 

режимі онлайн, що буде включати в себе спеціальні форми, які будуть допомагати клієнту 

конкретизувати свої бажання а також можливість реєстрації на сайті для збереження особистої 

інформації; 

– введення в процес обробки звернення потенційного клієнта до менеджера переліку 

укладених компанією тем, які допоможуть зібрати усю можливу необхідну інформацію для 

подальшої роботи; 

– реформування підходу до зустрічі з клієнтом: можливість редагувати документи під час 

зустрічі та можливість проведення такої зустрічі онлайн; 

– реформування принципів планування робіт та команди, більш точні розрахунки для 

складання графіку проведення робіт; 

– введення процесу контролю якості виконуваних робіт на різних етапах для покращення 

їх якості; 

– введення централізованої єдиної автоматизованої системи зберігання та керування 

інформацією щодо робіт, матеріалів, фінансів та іншої інформації за проектами; відхід від 

застосування Excel як головної бази зберігання інформації. Пропонується провести інтеграцію 

компанії до програмного забезпечення «Gectaro», яке розглянуто у роботі, тому що воно 

найкраще відповідає поставленим вимогам. Окрім того, підтримка цією програмою 

вивантаження інформації з Excel допоможе швидко та ефективно інтегрувати систему у роботу 

компанії. 

Після цього з використанням розроблених при реінжинірингу заходів знову був 

змодельований стан бізнес-процесів з використанням методологій IDEF0 та IDEF3, та 

проаналізовано, що запропоновані заходи вирішують проблеми у змінених процесах.  
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UX-дизайн відповідає за функції, адаптивність продукту і те, які емоції він викликає у 

користувачів. Чим зрозуміліше інтерфейс, тим легше користувачеві отримати результат і 

вчинити цільову дію. 

В роботі салонів краси, як в будь-якій сфері діяльності тепер, також використовується 

програмне забезпечення, що автоматизує та покращує роботу салонів. Здебільшого існуючі 

програмні рішення – це десктопні рішення, що локально працюють на комп‟ютері 

адміністратора, а сайт салону краси виконує лише роль візитної картки. 

Аналіз предметної області даної магістерської роботи показав, що більшість існуючих 

рішень реалізації системи салону краси не є кросплатформними, мають незручний інтерфейс 

або зайвий функціонал, що ускладнює роботу користувачів із системою. 

Для дослідження UX/UI дизайну сайту, був розроблений сайт салону краси «Golova». Сайт 

розроблений на сучасній програмній платформі Wordpress, що дозволило зробити адаптивні 

дизайн та контент – тобто його сторінки адаптуються до ширини екрану (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Мобільна версія сайту салону краси «Golova» 

 

В результаті досліджень: 

- набула подальшого розвитку інформаційна технологія створення сайту із UX / UI 

дизайном, що базується CMS Wordpress на запропонованому підході локалізації інформативної 

області за допомогою кластеризації методом пошуку найближчого сусіда з модифікацією 

пошуку використанням ковзного вікна. 

- удосконалений UX/UI дизайн сайту з урахуванням потреб користувачів та адміністраторів 

сайту салону краси,  що покращує ефективність подальшої роботи та полегшує роботу із 

сайтом. 

Розроблений тестовий сайт має практичне застосування:  

1) розроблений UX/UI дизайн сайту можна впроваджувати для салонів краси подібних 

розглянутому, адже він є універсальним. 

2) розроблений сайт базується на CMS Wordpress, що спрощує його технічну підтримку та 

процес навчання персоналу роботі із системою. 

 

Міроненко Д. С., Бідник А. О. Дослідження блокчейн-технологій у вирішенні оптимізаційних задач сфери освіти 
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На сьогоднішній день підробка диплома, фальсифікація сертифікатів з неіснуючих 

навчальних курсів або додавання неправдивої інформації в резюме – поширена практика серед 

нечесних претендентів на посаду під час пошуку роботи. У 2013 році дослідження, проведене 

консалтинговою фірмою з підбору персоналу Florian Mantione, показало справжній масштаб 

цієї проблеми: згідно з вибіркою з 352 опитаних компаній, 33 % претендентів на роботу часто 

або завжди пред'являють фальшивий диплом, а 85 % претендентів вважають, що додавати у 

своє резюме неправдиві дані – це нормально.  

Підроблені дипломи можуть зашкодити репутації університету, і навіть вплинути на всю 

систему освіти. Це дискредитує справжні дипломи та ступені від університетів, які беруть 

участь у процесі найму. Університети по всьому світу намагаються знайти найоптимальніший 

та найбезпечніший спосіб для підтвердження достовірності освітніх дипломів. Останнім часом 

все більш доцільним вважається використання блокчейн-технологій для забезпечення 

прозорості, доступності і незмінності інформації. Опитування CIO Gartner у 2019 показало, що 

2 % респондентів вищої освіти вже впровадили блокчейн. Ще 18 % респондентів планували 

зробити це протягом наступних 24 місяців. У рамках цього дослідження був проведений 

глибокий аналіз кейсів використання блокчейн-технологій у світі для боротьби з проблемою 
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фальшивих дипломів, за результатами якого було з‟ясовано, що блокчейн-технології надають 

ряд унікальних переваг для вирішення проблеми перевірки достовірності дипломів. 

Головна перевага блокчейну полягає у децентралізованій природі мережі, що змінює бази 

даних із закритих і централізованих реєстрів, які ведуть лише кілька акредитованих установ, до 

відкритих розподілених реєстрів, які ведуть десятки тисяч вузлів. Вихід з ладу окремого вузла 

не впливає на роботу всієї мережі. Це дозволяє уникнути єдиної точки збою та забезпечує 

високу відмовостійкість. Також це унеможливлює підробку даних про диплом, бо всі транзакції 

зв‟язані в єдиний ланцюг, мають мітку часу, та дублюються одночасно на великій кількості 

вузлів у мережі. 

У ході виконання дослідження був проведений аналіз варіантів створення блокчейн-

системи для зберігання даних про дипломи у децентралізованому вигляді. У результаті було 

прийнято рішення відмовитись від написання з нуля власного блокчейну, і зосередитись на 

існуючих блокчейн-платформах, бо розробка свого блокчейну для подібної мети потребує 

недоцільно велику кількість досвідчених фахівців у питаннях блокчейну, і недоцільно велику 

кількість часу та інших ресурсів. 

У якості платформи для створення проекту була обрана блокчейн-екосистема Waves, що 

має відносно просту та дружню розробнику внутрішню мову Ride. Waves використовує 

алгоритм консенсусу Proof-of-Stake (доказ частки володіння). Шанс згенерувати наступний 

блок пропорційний економічній частині учасника мережі. На відміну від Proof-of-Work, Proof-

of-Stake не вимагає великих обчислювальних потужностей та витрат електроенергії, а також 

робить атаку на мережу невигідною для майнерів. 

В результаті роботи було розроблено веб-додаток зі зручним інтерфейсом, що дозволяє за 

допомогою блокчейну перевірити достовірність академічного диплому. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ТОРГОВОГО 

ПІДПРИЄМТСВА ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ 

Міроненко Дмитро Сергійович,  канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інформатики,  

mironenko_d_s@ukr.net 
1 

Сокол Олена Вячеславівна, студентка групи ВТ-20-М bombagranatavzruyv@gmail.com  
1
 

1 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

Нині одним з найбільш важливих факторів, які визначають ефективність операційних 

витрат є розмір товарних запасів, тому важливо для розвитку підприємства обрати доцільну 

сукупність способів і методів ефективного управління товарними закупівлями. Добре відомо, 

що чим  ширший асортимент, тим краще можно використовувати трафік, але цє ускладнює 

розуміння наскільки економічно виправданий даний рівень запасу в даній конкретній ситуації.  

На процес управління запасами впливають багато факторів, тому знайти точні залежності 

обсягів запасів дуже важко. Навіть для маленького підприємства важливо мати інтелектуальну 

систему, яка повністю автоматизує управління запасами.  

Існують різні підходи до вирішення завдань управління запасами. Однією із таких є 

однопродуктова модель управління запасами з постійним у часі попитом, миттєвим 

поповненням запасу і відсутністю дефіциту. Даний розрахунок необхідно проводити по 

кожному товару на складі магазину при відправлені звіту про продажі один раз в день. 

Хоча система управління запасами може функціонувати при запізненні поставок, процес 

поповнення запасу може здійснюватися миттєво або рівномірно в часі. Миттєве поповнення 

запасу може відбуватися за умови, коли замовлення надходять від зовнішнього джерела. 

Рівномірне поповнення може бути тоді, коли запасається продукція виробляється самою 

організацією. У загальному випадку система може функціонувати при позитивному запізненні 

поставки і рівномірному поповненні запасу. 
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Переважна більшість програм на українському ринку виробляють зведення і угруповання 

інформації в певних розрізах, даючи інформацію про обсяги продажів, оборотності, кількості 

запасів в днях забезпечення, вибудовують діаграми. 

Інтелектуальна система управління запасами повинна бути надзвичайно проста в 

експлуатації, не вимагати спеціальної кваліфікації, і розрахована на постійне використання 

персоналом складу торгового підприємства. 

Розроблена програма повинна бути орієнтована на багато користувачів мережевий доступ, 

однак, може використовуватися і в "моно" -режимі. 

У ході дослідження наведено архітектуру інтелектуальної системи управління складськими 

запасами по реалізації побутової хімії. Вказано місце та роль ІСУСЗ у існуючій системі 

автоматизації управління торговим підприємством, розроблено механізми взаємодії ІСУСЗ з 

іншими підсистемами. Описано функціональні можливості та діаграма компонентів ІСУСЗ. 

Наведено архітектуру побудови ІСУСЗ. В інформаційному забезпеченні наведено опис 

концептуальної моделі бази даних.  
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Метою даної роботи, ставилося дослідження змін роботи відділів компанії ПАТ 

«Маріупольгаз», при внесенні змін в мобільний додаток, котрим наразі користуються 

контролери компанії при відвідуванні абонентів. 

Це підприємство має велику кількість підрозділів, це і аварійна служба, і метрологія, і 

мережева служба, але ці служби для виконання поставленої задачі неважливі. Об‟єктом 

досліджування стала група контролерів – це структура співробітників, які відповідають за 

важливу роль роботи компанії, які працюють безпосередньо з абонентами. Від роботи залежить 

дуже значна частина роботи всієї компанії, але контролювати їх набагато складніше, ніж 

офісних працівників. Свобода найчастіше призводить до неефективності, а конфлікти – до суду. 

Цей нюанс відбивається на трудових відносинах: необхідно довіряти працівникові, але знати, як 

він виконує свої обов'язки. 

Предметом дослідження виступила GPS функція в мобільному додатку «MGAZ» для 

роботи контролерів компанії ПАТ «Маріупольгаз». Це ПЗ було розроблено весною 2021 року 

працівниками виробниче - технічного відділу для передачі показань та фіксації показань на 

лічильнику абонента. Але в цьому мобільному додатку не було зв‟язку з GPS тому виникало 

ряд питань: 

- Звідки зроблена фотографія лічильника 

- Чи був контролер на адресі, або йому просто цю фотографію прислали 

- Скільки адрес і по якому маршруту може відвідати контролер 

- У який час зроблені фотографії з показаннями і т.д. 

Цифрове століття інноваційних технологій вдосконалило методи вирішення навігаційних 

завдань. Сьогодні більш ніж два десятки невеликих супутників огортають всю Землю 

навігаційними сигналами, а портативний приймач, що представляє собою, по суті, невеликий 

спеціалізований комп'ютер, обчислює по цих сигналах координати місця розташування з 

точністю до 10-30 метрів. Навігація при цьому полегшується настільки, що створюється 

враження великих можливостей та незалежності GPS-приймача. 

При розшуку аналогів програм, було з‟ясовано, що є аналогічне ПЗ компанії «Газоліна», ця 

компанія поставляє серверну та клієнтську частину комп‟ютерного забезпечення компаніям по 

роботі з користувачами газу. Але мобільний додаток у цій компанії платний з оформленням 

платного договору на обслуговування, та вносити технічні зміни в роботу додатку не можливо. 
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В цьому ПЗ також відсутня функція передачі геолокації, тому керівництво відмовилось його 

купувати.  

Інші мобільні додатки які знаходились, не працювали з серверною частиною «Газоліни», 

тому не могли отримати клієнтську базу і вносити туди зміни. Або це програмні засоби які 

пропонувались іншими компаніями на платній основі, але ці компанії не можуть запропонувати 

захищеність даних абонентів. 

В ході постанови задачі для модифікації програми функцією геопозиціування були виділені 

такі напрямки ефективності досліджень: 

- Контроль за виконанням контролером поставленої задачі. 

- Зменшення скарг від споживачі стосовно не вірних даних 

- Збільшення ефективності фіксацій порушень для вирішення комісією без залучення суду 

- Розрахунок норми постановки задач 

- Ефективність розрахунку норми оплати праці із норми виконання задач 

- Розрахунок кількості працівників для своєчасного контролю абонентів 

За результатами досліджень, було виявлено покращення роботи контролерів, позитивні 

зміни в роботі різних відділів та економія часу на виконання роботи пов‟язаних з контролерами. 

Тому оновлений мобільний додаток «MGAZ» функцією передачі GPS координат місця 

знаходження контролера під час передачі даних, вже пройшов тестування в компанії ПАТ 

«Маріупольгаз», та повністю використовується при роботі. 
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Прогрес у сфері мобільних пристроїв дуже серйозний. Відтак, нещодавно мобільні пристрої 

не могли конкурувати зі стаціонарними комп'ютерами, однак, у сучасному світі – мобільні 

пристрої можуть бути навіть потужнішими, ніж деякі стаціонарні комп'ютери десяток років 

тому. Насамперед, це ознака того, що мобільні пристрої намагаються замінити чи зрівнятися зі 

звичайними стаціонарними комп'ютерами у деяких питаннях. 

Мобільна система – це система, яка застосовується людиною у разі потреби більшої 

незалежності від основного місця роботи. Наприклад, мобільний пристрій може 

використовуватися у поїзді, на прогульці і т.д. Це значить, що людина зможе залишатися на 

зв'язку, та у курсі усіх подій будь-де. Для мобільної системи характерні такі ознаки: 

незалежність від місця роботи, невелика вага, невеликий розмір. 

Стаціонарний комп'ютер – термін, який більш належить до комп'ютерів, які створені для 

роботи за одним місцем. Він визначає пристрій, який людина, більшою мірою використовує прі 

звичайній роботі. Для таких комп'ютерів характерні такі ознаки: потужність, зручність. 

Що обрати для себе – кожна людина вирішує самостійно. Однак, слід зазначити, що, 

наприклад, деякі додатки працюють тільки на стаціонарних комп'ютерах; їх неможливо 

використовувати на мобільних пристроях, оскільки, вони для них не розроблювалися.  Однак, 

на стаціонарні комп'ютери теж не можна встановити деякі додатки, які призначені для 

мобільних пристроїв. Але їх не так багато. У такому разі, можна зробити висновок про те, при 

яких обставинах можна використовувати тий чи інший вид пристроїв. Стаціонарний комп'ютер 

можна використовувати у разі, якщо: користувачу потрібна велика потужність, великий екран, 

більший простір додатків. Мобільний пристрій можна використовувати у разі, якщо: 

користувачу потрібен більший простір пересування, є необхідність у обмеженні робочого 

простору. 

Отже, виходячи з наведених даних, можна казати про те, що кожний з наведених типів 

пристроїв має право на існування. Мобільні пристрої, все ж, ще не можуть повноцінно 

конкурувати зі стаціонарними комп'ютерами, однак, у майбутньому ця умова може бути 

ліквідована. Перш за все, це пов‟язано з тим, що мобільні пристрої, у майбутньому, верогідно 

повинні стати незамінними помічниками людини у всіх питаннях,  та при цьому повинні бути 

завжди з нею. Зважаючи на цю тенденцію, можна казати, що, напевно, у подальшому мобільні 

пристрої повинні згладити цю стіну, яка встала на шляху до повноцінної роботи. Наприклад, 

мобільний пристрій, вірогідно, зможе проєціювати клавіатуру та екран, та робити доступним 

повноцінну роботу. Але усе це, мабуть, ще попереду. 
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Наразі актуальною є проблема зростання хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19) із 

важким перебігом. Ускладненням цієї хвороби може бути пневмонія, яка є однією з провідних 

причин смерті серед дітей та людей похилого віку у всьому світі. Хвороба не відступає та 

заражає все більше людей, частина яких не може потрапити своєчасно до лікарні через їх 

наповненість. Зараз існує перенавантаження медичної системи, яка може в деяких випадках 

невірно визначати діагнози. 

Завдяки моделі виявлення патологічної структури нейронної мережі (NM) можна 

прискорити процес діагностики захворювання, а також зменшити кількість помилок і 

повторних обстежень деяких пацієнтів. Штучні нейронні мережі, натхненні біологічними 

нервовими системами, є поширеним прикладом машинного навчання. Будь-який алгоритм 

можна використовувати, щоб навчитися розв‟язувати різноманітні задачі.  

Мета роботи полягає в створені нової моделі діагностики захворювань легень з 

використанням рентгенівських знімків за допомогою нейронної мережі з залученням методу 

глибокого навчання для підвищення якості класифікації рентгенологічних синдромів шляхом 

створення методів і алгоритмів для автоматизованої ідентифікації пошкоджених структур на 

рентгенограмах грудної клітини. 

Для розробки архітектури НМ, обрана нейромережа з класу мереж глибокого навчання. 

Згортальні нейронні мережі надають потужний інструмент, який допомагає лікарям аналізувати 

і моделювати клінічні дані в широкому спектрі медичних програм. Розвиток згортальних шарів 

нейронної мережі дозволяє значно підвищити здатність класифікувати зображення і виявляти 

об'єкти на зображенні. 

Провідною мовою для розробки програмного забезпечення обрана мова програмування – 

Python. Завдяки своїй повсюдності і здатності працювати практично на будь-якій архітектурі 

системи, Python є універсальною мовою, використовуваним в самих різних додатках. В якості 

бібліотек для розробки нейронної мережі обрані TensorFlow та Keras. Проведені експерименти 

та отримані результати тренування НМ. 

В результаті були розроблені методи та підходи для розв'язання проблеми виявлення 

відхилень на CXR, які дозволяють розробити ефективну архітектуру НМ й підвищити точність 

розпізнавання патологічних структур на рентгенограмах. В результаті проведення досліджень 

були виявлені ефективні методи попередньої обробки даних, зроблено математичне 

моделювання НМ, спроектовано архітектуру НМ, розроблена нова нейронна модель з 

використанням методів глибокого навчання, проведені експериментальні дослідження, зроблені 

висновки щодо якості рентгенологічних класифікацій. 
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Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є головною причиною смерті близько 17,9 мільйонів 

людей у всьому світі щороку. Існують різні серцеві захворювання або стани, які призводять до 

смерті. Своєчасне виявлення серцевих захворювань може допомогти запобігти смертності. 

Проблеми, пов'язані з серцем, широко поширені в сучасному світі. Ризик серцевої 

недостатності виникає через вузькість і закупорку коронарних артерій серця. 

Серцево-судинні захворювання лідирують серед причин смертності молодих людей (від 25 

до 64 років) в Україні. 

Ішемічна хвороба серця (ІХС) – це захворювання, при якому порушується кровопостачання 

серцевого м'яза, внаслідок чого вона відчуває нестачу в кисні і поживних речовинах. Зазвичай 

це відбувається через закупорку основних артерій серця атеросклеротичними бляшками. 

Згодом їх стає все більше і більше, і коли просвіт судини перекривається на 60 % і більше, 

виникає утруднення кровотоку, розвивається кисневе голодування (гіпоксія), що призводить до 

ішемії міокарда і виникнення нападу стенокардії, а також – до самого небезпечного 

ускладнення ІХС – гострого інфаркту міокарда. 

Теорія визначає неточні медичні об'єкти як нечіткі множини. Забезпечує зняття 

невизначеності, яка присутня в нечітких лінгвістичних виразах пацієнтів при описі своїх 

проблем. Нечітка логіка пропонує методи міркування, здатні робити приблизні висновки. Ці 

факти свідчать про те, що теорія нечітких множин може бути основою для розробки 

комп'ютерної системи діагностики захворювань серця, а саме визначення ішемічного 

захворювання серця. Нечіткий алгоритм Мамдані може апроксимувати будь-яку функціональну 

залежність із заданої точністю.  

Причиною захворювання серця виявлено: високий загальний холестерин (ХС), високі 

тригліцериди (ТГ), цукровий діабет, куріння, ожиріння, стать, відсутність фізичної активності, 

вік, соціально-економічний і психологічний стрес, спадковість і різні генетичні чинники є 

деякими з факторів ризику ІХС. 

Побудовано математичну модель визначення ступеня ризику ішемічного захворювання 

серця за допомогою нечіткої логіки. Для побудови математичної моделі обрано вхідними 

змінними: холестерин, артеріальний тиск, фізична активність, вік, індекс маси тіла (ІМТ), 

куріння й діабет. Розподіл термів вхідних змінних можна представити в наступному вигляді: 

1) холестерин, мг / дл= { Нормальний <200; Середній 190-250; Високий 230-500}; 

2) артеріальний тиск, мм рт. ст. = { Нормальний<135; Середній 120-159; Високий 150-200}; 

3) фізична активність = { Немає <0,4; Є 0,3-1,0}; 

4) вік, років = {Молодий <38; Середній 34-50; Старий 50-75}; 

5) індекс маси тіла, кг / м
2
 = {Нормальний <25; Надлишкова вага 25-29; Ожиріння 30-50 }; 

6) куріння = { Немає <0,6; Є 0,6-1,0}; 

7) діабет, мг / дл = { Нормальний <160; Діабетик 160-400}. 

Класифіковано три класи ризику захворювання: здоровий (healthy), початкова стадія (early-

stage) і прогресуюча стадія (advanced-stage). Ризики захворювання є термами вихідної змінної 

«стадії хвороби». 

В основі бази правил є правила, що мають форму:  

ЯКЩО «властивість значення є x1» ТА «властивість значення є x2» ТА … «властивість 

значення є xn» ТО «вихідна змінна є у1». 

Всього виявлено 423 правила для бази правил математичної моделі. Приклад деяких з них: 
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1) ЯКЩО (вік – старий) І (АТ – нормальне) І (холестерин – середній) І (діабет – 

нормальний) І (ІМТ – нормальний) І (фізична активність – так) І (куріння – немає) ТО (стадія 

хвороби – здоровий). 

2) ЯКЩО (вік – молодий) І (АТ – висока) І (холестерин – високий) І (діабет – нормальний) І 

(ІМТ – ожиріння) І (фізична активність – немає) І (куріння – да) ТО (стадія хвороби – рання 

стадія). 

3) ЯКЩО (вік – середній) І (АТ – висока) І (холестерин -високий) І (діабет – нормальний) І 

(ІМТ – ожиріння) І (фізична активність – немає) І (куріння – так) ТО (стадія хвороби – рання 

стадія). 

4) ЯКЩО (вік – старий) І (АТ – висока) І (холестерин – дуже високий) І (діабет – 

нормальний) І (ІМТ – ожиріння) І (фізична активність – немає), І (куріння – да) ТО (стадія 

хвороби – прогресуюча стадія). 

База правил повністю описує всі можливі поєднання термів вхідних змінних, для того щоб 

якісно визначити терм вихідної змінної. 

Кусково-лінійні функції приналежності, що використовуються для завдання 

невизначеностей типу: «приблизно дорівнює», «середнє значення», «розташований в інтервалі», 

«подібний до об'єкту», «схожий на предмет» та інше.  

 

 
Рисунок 1 – Приклад функцій приналежності для змінної «Холестерин», 

та вихідної змінної «Стадії хвороби» 

 

Математична модель реалізована в системі Matlab. Результати експерименту 

підтверджують, що модель, реалізована у вигляді нечіткого висновку на основі алгоритму 

Мамдані якісно відображає вплив всіх параметрів, що впливають на ризик розвитку ішемічної 

хвороби.  

Медичні діагностичні системи можуть бути реалізовані на основі нечітких класифікаторів, 

які здатні враховувати невизначеність і нечіткість, властиві медичним даними, а також 

вирішувати проблему інтерпретації отриманого результату. Математична модель буде 

реалізована у вигляді програмного забезпечення в якості системи підтримки прийняття 

рішення. 
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Робота в галузі створення ігрової і промислової індустрії та пов‟язаних з цим послуг є 

найбільш прибутковою галуззю інформаційних технологій в нашій країні та за кордоном. На 

теперішньому рівні розвитку технологій створення подібних систем цінним и дуже вагомим 

стає питання в якості відображення будь-яких реальних наукових чи повсякденних задач, 

процесів або явищ реального світу. На теперішній момент замало змоделювати та написати 

складний алгоритм, який повністю би передав всі можливі варіації подій, які могли би 

виникнути в результаті виконання.  

Саме тому при проектуванні інформаційних систем, необхідно спиратися на реальні 

біологічні процесі, які можуть бути спроектовані комп‟ютером для подальшого аналізу чи 

дослідження певних важливих факторів: поширення вірусу, шкідливих клітин та інших загроз 

для людства або проектування реальних біологічних процесів в ігровій індустрії: штучний 

інтелект,  система самонавчання, ворожі юніти, ігрові процеси.  

Один з таких являється генетичний алгоритм. Цей алгоритм відображає процес природного 

відбору, коли для розмноження відбираються найпридатніші особини, щоб отримати потомство 

наступного покоління. 

Метою даної роботи є детальний огляд та аналіз генетичного алгоритму, його ключової 

концепції, можливих деталей безпосередньої реалізації, переваг та недоліків, наявних 

вразливостей, а також проведення порівняльної оцінки. Для досягнення поставленої мети 

будуть використані наступні важливі етапи: 

 огляд алгоритму на базовому рівні; 

 проведення якісного аналізу з виділенням переваг та недоліків; 

 формування порівняльної характеристики під різні ситуації його реалізації; 

 аналіз сучасних тенденцій розвитку технологій проектування в рамках конкретної 

предметної області; 

 підведення підсумків на основі отриманих даних. 

Об‟єктом дослідження даної роботи виступає концепція та практична реалізація алгоритму 

поведінки системи. Предметом дослідження є методи різноманітної оцінки даного алгоритму, а 

також біологічні моделі побудови інформації. 

Результатом виконання даної роботи є проведене дослідження, що демонструє ключові 

аспекти сучасного стану ігрової і промислової індустрії. 
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Сучасний світ дуже важко уявити без існування Інтернету та безлічі соціальних мереж, за 

допомогою яких люди можуть обмінюватися думками та емоціями у електронному вигляді. 

Користувачі мереж щодня публікують колосальну кількість інформації, що може нести у собі 

потенційно цінну інформацію. Наприклад, людина може висловлювати свою думку про той чи 

інший об‟єкт у пості для соціальної мережі. Такі дані представляють собою емоційно 

забарвлений текст, а множина таких текстів – це актуальне і цінне джерело для соціально-

економічних досліджень: від глобальної статистики до думок про певний товар чи послугу. 

Існує декілька підходів до аналізу тональності (настрою) тексту. Ці підходи можна 

класифікувати наступним чином: 

1. підходи з використання машинного навчання: 

1.1. навчання без вчителя: для навчання надаються текстові дані без 

позначення їх настрою, при цьому використовуються методи обробки природної мови 

(natural language processing, NLP), що дозволяють виділяти у тексті певні ознаки 

настрою. Ці ознаки можуть бути використані при кластеризації; 

1.2. навчання з вчителем: дані для цього підходу мають експертні оцінки 

тональності, що використовуються як цільова змінна при навчанні моделей. Більшість 

таких підходів виконується у два етапи: приведення даних до виду, придатного для 

класифікації та навчання моделі-класифікатора на приведених даних; 

2. підходи, що базуються на лексиці: використовують словник тональності зі словами-

думками і зіставляють їх із даними, щоб визначити полярність. Вони надають думці оцінку 

тональності. Слова, що описують, наскільки позитивні, негативні та об‟єктивні тексти, 

містяться у словнику чи корпусі моделі. Цей підхід поділяють на два класи: 

2.1. на основі словника: заснований на використанні термінів, які зазвичай 

збираються та коментуються вручну. Цей набір розширюється шляхом пошуку 

синонімів та антонімів у словнику. Прикладом цього словника є WordNet, який 

використовується для розробки тезаурусу під назвою SentiWordNet; 

2.2. на основі так званого корпусу: має на меті створення словників, що 

пов‟язані з певною предметною галуззю. Ці словники генеруються з набору початкових 

термінів, які розвиваються шляхом пошуку споріднених слів за допомогою 

використання статистичних або семантичних методів; 

3. гібридні підходи, які використовують і методи машинного навчання, й підходи на основі 

лексики. Виділяють міжмовні та міжгалузні підходи, що націлені на подолання недоліків 

лексичних підходів у вузький направленості. 

Вибір підходів до аналізу тональності, зазвичай, вимагає визначення рівня, на якому 

необхідно проводити аналіз. Якщо треба визначити тональність у документі в цілому – це 

називається аналізом настроїв на рівні документа. Хоча документ може передавати загальні 

позитивні чи негативні настрої, цілком імовірно, що не всі речення в документі є позитивними 

чи негативними. Тому виділяють і аналіз настроїв на рівні речення. При більш детальному 

аналізі може бути цікаво знати, які конкретні аспекти об‟єкта оцінила людина, а також чи 

подобаються вони їй чи ні – з цього виділяють аналіз на рівні аспекту. Якщо розглядати аналіз 

настроїв за текстами у соціальних мережах, то важливими є наступні фактори: 

 зазвичай, тексти у постах (публікаціях) мають невеликий розмір. Частіш за все це одне 

чи кілька речень, тому, доцільно проводити аналіз на рівні речення. 
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 тексти мають низьку якість з точки зору орфографії та лексики, що затрудняє 

використання відповідних підходів. Стає важливою велика кількість вихідних даних, що 

дозволить більш точно прилаштовувати моделі до аналізу. Самі моделі повинні бути стійкими 

до поганої якості тексту; 

 також у текстах у соціальних мережах часто наявні такі риси мови як синоніми та 

багатозначність, сарказм, речення з протилежними твердженнями, неструктуровані дані, 

невизначеність аналізованих аспектів. 

При аналізі текстів з соціальних мереж, методи з машинним навчанням можуть, у певній 

мірі, ігнорувати зазначені вище особливості та не потребують побудови словників: т. з. 

вбудовування слів (Word Embedding) дозволяє перетворювати текстові дані у набір чисельних 

ознак (вектори), зберігаючи при цьому семантичні зв‟язки, водночас, стандартизуючи 

розмірність даних для подальшої класифікації настроїв. Одним з найпопулярніших методів, що 

реалізує моделі для векторного представлення текстової інформації, є метод word2vec. Це 

інструмент був створений співробітниками компанії Google у 2013 році. Він базується на двох 

моделях skip-gram та continuous bag of words. Особливість векторів слів з цих моделей: можна 

отримувати ряд близьких за семантичним зв‟язком слів, задаючи одне певне слово, тобто, 

вектори цих слів мають схожість у певній мірі. Наприклад, добре натренована модель на слово 

«france» видає «spain», «belgium», «netherlands» і т. д. зі схожістю векторів, приблизно, 60 %. 

Особливості отримуваних векторів можна використовувати для класифікації тональності 

тексту, бо семантично схожі тексти з великою вірогідністю будуть мати одну й ту ж 

тональність. Весь процес для здійснення аналізу поділяється на вирішення кількох основних 

проблем:  

 забезпечення моделей великою кількістю навчальних даних із експертними оцінками 

тональності; 

 попередня обробка текстів (застосування методів NLP: токенізація, лематизація, тощо; 

видалення тегів, посилань та інших характерних елементів постів соціальних мереж); 

 навчання моделі word2vec та отримання векторних представлень текстів; 

 навчання моделі-класифікатора (лінійні моделі, дерева рішень) за отриманими векторами 

на основі вихідної тональності текстів та класифікація вихідних текстів; 

 оцінка якості створених векторних представлень та їх класифікації. 

Для оцінки якості отримуваних векторних представлень можна використовувати пари слів 

зі схожим семантичним зв‟язком, та оцінювати схожість декількох екземплярів таких пар. А для 

оцінки моделі-класифікатора застосовують метрики, засновані на кількості правильно та 

неправильно класифікованих екземплярах: accuracy, precision, recall and F1-score. 

При задовільній оцінці можна використовувати отримані моделі для автоматизації 

визначення тональності тексту. З методами візуального аналізу даних можна отримувати 

корисну інформацію щодо розподілу настроїв на певну тематику у соціальних мережах. Типове 

завдання: визначити ставлення людей до заданого продукту бренду. 
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Туристичний напрямок в Україні стрімко розвивається. Зараз існує багато агенцій, що 

пропонують різноманітні екскурсії в різних містах країни. Більшість таких екскурсій 

передбачає наявність екскурсовода та групи туристів. Але є категорія туристів, які полюбляють 

самостійно планувати свій відпочинок, зокрема маршрутів. До того ж останнім часом й 

карантинні обмеження вносять корективи до процесу організації туристичних екскурсій.   

Використання туристами системи для формування маршруту дозволить встигнути 

подивитися якомога більше пам‟яток та значно зекономити час на планування прогулянки. 

Особливо система зручна для тих мандрівників, які віддають перевагу пішим прогулянкам для 

ознайомлення з містом. Така система дозволить сформувати маршрут для пішої прогулянки з 

урахуванням обраних користувачем параметрів: вид пам‟яток (історичні, архітектура, парки 

тощо), відстань від помешкання туриста, середня тривалість проходження маршруту. Слід 

також враховувати необхідність наявності в маршруті кафе та ресторанів обраної цінової 

категорії. По можливості необхідно уникати проходження того самого місця кілька разів, аби 

всі відрізки шляху були унікальними. 

Побудова туристичного маршруту з урахуванням вказаних особливостей полягає в пошуку 

оптимального шляху в графі. Цю задачу можна віднести до одного з варіантів задачі 

комівояжера.  

Задача комівояжера формулюється наступним чином: є множина міст і відстань між усіма 

можливими парами міст. Необхідно знайти шлях через усі міста, який повертається у початок, 

окрім того сумарна довжина пройденого шляху має бути мінімальною. За класичним 

формулюванням задача комівояжера представляється як граф G=(V,E), де V – множина вершин, 

а E – множина його ребер. 

Маршрут прогулянки можна представити у вигляді неорієнтованого графу, бо напрямок 

руху вулицями не встановлено. Вершинами такого графу є пам‟ятки, які відповідають вказаним 

туристом параметрам. За вагу ребер графу береться відстань між цими пам‟ятками.  

Оскільки турист після екскурсії має повернутися в те місце, звідки почав прогулянку, то 

маршрут має бути закритим. Тому необхідно знайти Гамільтонів цикл (закритий цикл у графі) 

мінімальної ваги, що містить усі вершини та передбачає відвідування кожної вершини лише 

один раз. Критерієм вигідності маршруту можна вважати довжину маршруту. 

Для розв‟язання задачі комівояжера існує дві групи методів: точні методи та евристичні 

(наближені) методи. Точні методи для задач великої розмірності, до яких можна віднести й 

задачу побудови туристичного маршруту, не дозволяють знайти рішення за прийнятний час. 

Тому для таких задач використовуються евристичні методи, які знаходять за коротший час 

наближені розв‟язки.  

До наближених методів належить три групи алгоритмів:  

 Конструктивні алгоритми (алгоритм найближчого сусіда, жадібний алгоритм, алгоритм 

вставки). За кожен крок роботи алгоритму до існуючої частини знайденого маршруту додається 

нове ребро. Ці алгоритми найшвидші, що забезпечує найгіршу якість розв‟язків. 

 Алгоритми оптимізації намагаються шляхом деяких змін скоротити вже обчислений 

маршрут. Прикладом є k-opt-алгоритми, що систематично видаляють з маршруту групи з k 

ребер і замінюють їх іншими k ребрами, отримуючи новий маршрут.  

 Метаевристичні методи обчислюють деякий початковий розв‟язок, а потім покращують 

його іншими методами до тих пір, поки можливо знайти кращий маршрут.  

mailto:kotykhova_l_d@pstu.edu1
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Отже, автоматична побудова пішого маршруту за обраними параметрами дозволить 

туристам ознайомитися із великою кількістю пам‟яток та отримати більше вражень від 

прогулянки новим містом. Бо система передбачає формування максимально різноманітного 

маршруту. Якщо виникає необхідність рухатися в зворотному напрямку, то рух планується 

іншою вулицею. Окрім того використання системи допоможе раціонально використовувати час 

відпочинку. 

 

Малишев О. І.  Використання трансформерів в сфері розпізнавання живої мови  

ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСФОРМЕРІВ В СФЕРІ РОЗПІЗНАВАННЯ ЖИВОЇ МОВИ 
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 1

 
1
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

На сьогодні однією із сучасних технологій автоматичного розпізнавання мови (ASR) для 

задач мова-в-текст (STT) є використання трансформерів – моделей, що задіяють механізм уваги 

для підвищення швидкості та точності навчання нейронної мережі. Такі  моделі розвиваються і 

є досить перспективними, особливо в так званих end-to-end (E2E) системах. E2E системи – 

системи, що розробляються від початку до кінця для вирішення конкретної задачі, такі системи, 

як правило, навчаються повністю, а не по частинках. 

Сучасні моделі розпізнавання живої мови можна умовно розкласти на декілька частин: 

виділення ознак, акустична модель та мовна модель (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Загальна схема сучасних моделей розпізнавання живої мови 

 

Виділення ознак – це процес обробки вхідних значень, таких як аудіозаписів для 

представлення їх в більш інформативній формі, такої як, наприклад, є спектрограма. Далі 

отримані ознаки передаються в акустичну модель, де з них створюється проміжні значення, або 

латентне представлення вхідних даних. Ці данні потрібні для декодера, який поєднує собою 

мовну модель. Задача мовної моделі полягає в тому, щоб отримати проміжне представлення з 

очікуваних вихідних значень, де потім в декодері вони поєднаються з проміжним 

представленням вхідних значень. Декодер має поєднати представлення вхідних та очікуваних 

вихідних значень так, щоб в результаті вихідні значення співпадали з очікуваними. Так 

виглядає процес тренування систем розпізнавання живої мови. При використанні алгоритму 

очікувані вхідні данні не подаються. 

Раніше для розпізнавання мови використовувались рекурентні нейронні мережі (Recurrent 

Neural Networks – RNN), вони дозволяли вирішувати задачі перетворення послідовності в 

послідовність (Sequence-To-Sequence – S2S), та використовувались як для акустичної моделі, 

так і для мовної моделі.. Проте в них є свої недоліки, такі як збільшення обсягу пам‟яті залежно 

від вхідних значень, тому що на кожне вхідне значення потрібно генерувати новий нейрон, та 

потреба в великої кількості ресурсів для обчислення алгоритму прямого то зворотного 

проходження. Також подібні нейронні мережі складно масштабувати для задач, коли необхідно 

обробляти потік даних, тобто мовний потік, як наприклад в задачах розпізнавання живої мови. 

В 2017 році група дослідників запропонувала модель для вирішення задач обробки природної 

мови запропонувала новий алгоритм який назвали трансформером (рисунок 2). Він включав в 

себе лінійний механізм уваги, на відміну того, який був у рекурентних нейронних мереж, 
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позиційне кодування для провадження послідовності поданих значень, та був придатний для 

того, щоб його можна було масштабувати для задач потокового вводу. При цьому в задачах 

обробки природної мови ця модель демонструвала результати, які можна було зіставити з 

кращими моделями існуючими на той момент.  

 

 
Рисунок 2 – Перша модель трансформеру  Рисунок 3 – Модель «Efficient Conformer» 

 

Сьогодні на основі трансформерів є багато цікавих моделей, котрі здатні непогано 

розпізнавати живу мову. Але основною перевагою трансформерів над іншими моделями є те, 

що вони здатні доволі добре виділяти загальний контекст із поданих аудіо сигналів, але з 

задачами захоплення локального контексту краще справляються згорткові нейронні мережі. 

Саме тому був створений один із варіантів їх об‟єднання – Сonformer, поєднання механізму 

уваги, та блоків згорткових нейронних мереж. Вдосконаленням цієї моделі є «Efficient 

Conformer» (рисунок 3) який робить більш «легкими» операції прямого проходження, та 

механізм уваги. Саме на основі ця модель лягла в основу розробленої програми. 
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Нейромережеве розпізнавання літаючих апаратів представляє сьогодні цілком самостійну 

та велику наукову проблему. Питання, пов'язані з розв'язанням задач розпізнавання, знаходять 

яскраве відображення в сучасних навчальних посібниках з радіолокації і навіть об'єднані у 

солідні монографії. Інформація розпізнавання літального апарату призначається як для 

військового, так і цивільного використання. 
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Розробка систем розпізнавання, і зокрема розпізнавання літальних апаратів, пов'язана з 

вирішенням цілого ряду завдань. Центральним є питання про складання алфавіту та словника 

ознак розпізнавання. Для завдань протиповітряної оборони суттєво відрізняти літаки та 

вертольоти від ракет та інших малих повітряних об'єктів. Здатність до достовірного 

розпізнавання літака є важливим аспектом безпеки повітряного руху. Громадянські 

авіадиспетчери повинні постійно відстежувати становище літака, що переміщюється у 

повітряному просторі. При військових діях необхідність достовірного розпізнавання літака є ще 

суворішою, оскільки помилкове розпізнавання може спричинити знищення «своїх» літаків. 

В даний час спостерігається підвищений інтерес до нейромережевих методів, фреймворків 

та технологій.  

Використання нейронних мереж забезпечує наступні корисні властивості систем: 

 нелінійність; 

 відображення вхідної інформації у вихідну; 

 адаптивність; 

 очевидність відповіді; 

 відмовостійкість; 

 однаковість аналізу та проектування. 

Метою даної роботи є розробка та дослідження нейромережевих алгоритмів розпізнавання 

літальних апаратів. Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання: 

 розрахунок ознак літальних апаратів для навчальної вибірки; 

 побудова навчальної вибірки; 

 моделювання різних варіантів нейронних мереж за допомогою програмного комплексу 

STATISTICA для розпізнавання літальних апаратів; 

 за результатами моделювання провести дослідження впливу числа нейронів на якість 

розпізнавання; 

 порівняти нейронні мережі з різними функціями активації формальних нейронів; 

 дослідження отриманих моделей нейронних мереж для розпізнавання літальних 

апаратів з метою визначення оптимального для поставленого завдання (критерієм 

оптимальності вважати найменшу помилку навчання); 

 на основі отриманої моделі оптимальної нейронної мережі розробити штучну нейронну 

мережу мовою програмування С++ для розпізнавання літальних апаратів. 

У результаті виконання даної роботи було проведено моделювання ситуації «попадання 

об'єкта в зону виявлення радара» для отримання значень для навчальної вибірки. 

При моделюванні було встановлено, що найкращою функцією активації нейронів в штучній 

нейронній мережі є гіперболічна функція, а найгіршою – синус. 

Найкраще навчена нейронна мережа пройшла процес так званого донавчання, який полягає 

в навчанні нейронної мережі до того моменту, поки не перестане змінюватися помилка 

навчання. 

На підставі отриманих даних про навчену нейронну мережу при моделюванні в 

програмному комплексі STATISTICA, була розроблена програмна реалізація штучної 

нейронної мережі для розпізнавання літальних апаратів. Ця програмна реалізація може бути 

впроваджена у комплекси моніторингу повітряного простору. 
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Правильна мова необхідна для того, щоб успішно побудувати свою кар'єру, розвинути гарні 

комунікативні навички і почувати себе впевнено спочатку в дитячому колективі, а потім у 

дорослому. Дефекти мови можуть стати причиною розвитку у людини комплексів, тому вкрай 

важливо їх усунути в ранньому віці і якомога скоріше. 

Мовленнєві порушення в дитячому віці – це великий обсяг порушень, що розрізняються за 

механізмом освіти, за структурою і за способом їх подолання. Усі порушення діляться на свої 

класи. Найчастіше зустрічаються такі дефекти: 

- дислалія – порушення, при якому малюкові складно вимовляти шиплячі звуки;  

- ріносалія – при такій патології голос дитини звучить гугняво;  

- заїкання – дана патологія пов'язана з порушенням ритму мови, розтягуванням окремих 

звуків;  

- дисфонія – дефект, пов'язаний з порушеннями в голосовому апараті. 

Причинами поганої дикції у дітей можуть стати такі сукупності факторів, які можна 

поділити на 2 групи: 

- біологічні – до цієї групи відносяться порушення мови, які викликані патогенними 

факторами, що діяли на організм в період внутрішньоутробного розвитку і в дитячому віці. 

Сюди ж відносяться порушення, викликані генетичною схильністю. Це проявляє себе у 

заїканні, гугнявості голосу, загальмованості мови і проковтуванні окремих звуків. 

- соціальні – до таких причин, що призвели до порушення дикції, відносяться проблеми в 

спілкуванні з оточуючими, особисті комплекси та невпевненість у собі. Дитина, яка 

сумнівається в своїх здібностях, говорить тихо і невиразно, нібито «ковтає» звуки для того, щоб 

швидше закінчити розмову і піти в тінь. 

Система для корекції дефектів мовлення допоможе зацікавити дитину і виявити всі 

проблеми. Так само це велика допомога для батьків, так як без фахівця часом важко самостійно 

підібрати необхідні вправи і виявити більш приховані неточності в мові дитини. Для зручності і 

мобільності було вирішено створити систему у вигляді мобільного додатка. Його перевагою 

перед традиційними методами є те, що додаток завжди буде під рукою і в будь-який момент 

часу можна виділити час для занять. 

У роботі М. Алама, М. Д. Самада «Опитування про глибокі нейронні мережі в мові та 

системи зору» представляється огляд найсучаснішої архітектури глибоких нейронних мереж, 

алгоритмів та систем у зорі та мовленнєві програми. З цієї роботи можна зробити висновок, що 

останні досягнення в галузі глибоких штучних нейронних мережевих алгоритмів та архітектури 

стимулюють швидкі інновації та розвиток інтелектуального зору та мовних систем.  

Сіддік Латіф і Раджіб Рана Глибоке у роботі «Репрезентативне навчання в мовленнєвій 

обробці: виклики, останні досягнення та тенденції майбутнього» розглядають проблеми та 

ключові характеристики моделей навчання репрезентації та обговорення, а також вказують на 

майбутні тенденції. 

Гендрік Пурвінз у «Глибоке навчання для обробки звукових сигналів» розглядає сучасний 

стан методів глибокого навчання для обробки звукових сигналів та моделі глибокого навчання, 

включаючи згорткові нейронні мережі. 

В основі системи полягає згорткова нейронна мережа, яка є одним з популярних алгоритмів 

машинного навчання. Загальна архітектура згорткової нейронної мережі, яка була застосована, 

наведена на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Загальна архітектура згорткової нейронної мережі 

 

Вхідні дані являють собою кольорові зображення. В процесі кожне зображення 

розбивається на 3 канали: червоний, синій, зелений. Наступний етап – це згортка, тобто прохід 

згортки по всіх нейронах нижнього шару для активації нейронів верхнього шару, що робиться 

для отримання карти ознак. При цьому для ядер різного типу виходять різні карти ознак. 

Операція усереднення являє собою зменшення розмірності, тобто вибір максимуму або пошук 

середнього за кількома сусідніми нейронами. 

Перш за все готуються дані, з якими система буде працювати. Їх можна отримати з 

глобальної мережі, наприклад, з відео, де логопеди розмовляють або займаються з дітьми, у 

яких є порушення у мовленні. 

Після підготовки сирих даних, необхідно очистити їх від зайвого, тобто залишити тільки 

фрази, які говорить дитина в аудіо форматі. В подальшому всі аудіофайли зберігаються в одній 

частоті дискретизації, де найоптимальніша частота – 44,1 кГц. 

Через те, що використовується згорткова нейронна мережа, яка виділяє ознаки на 

зображеннях, аудіосигнали перетворюються в спектрограми. Спектрограма – це зображення, на 

якому можна бачити різницю спектра в усьому звуковому уривку відразу, де по вертикалі 

відкладається частота,  а по горизонталі час, а амплітуда зазвичай відображається яскравістю 

або кольором. 

У результаті була створена система, яка дозволяє коригувати дефекти мовлення дітей. Для 

зручності розроблено мобільний додаток, який дозволяє визначити конкретне порушення в 

мовленні у дитини при розмові, а також визначити наскільки це порушення серйозне. Щоб 

визначити порушення, дитина вимовляє словосполучення або речення, яке запропоноване 

вбудованим логопедом, після чого система аналізує вимову дитини і визначає ступінь 

порушень, аби в подальшому правильно підібрати рекомендації для усунення недоліків.  

В системі використовуються відеоматеріали з недоліками у мові дитини, а далі ці сигнали 

обробляються і виокремлюються на фрази та слова. Для вирішення проблеми і корегування 

дефекту система знаходить необхідні вправи. Для виконання завдання було розроблено 

алгоритм, що містить в собі етапи обробки та побудови архітектури згорткової нейронної 

мережі, що дозволить і далі використовувати її для виявлення вад в мові дітей. 
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В останні роки штучний інтелект та методи машинного навчання набули швидкого 

розвитку і у зв‟язку з цим спостерігається стрімке впровадження алгоритмів та інструментів 

штучного інтелекту в різноманітні галузі. Як показує практика, найбільш гнучким, 
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налаштованим і точним інструментом штучного інтелекту є нейронні мережі, архітектури яких 

є великою безліччю. 

Галузь медицини є чудовим прикладом, де демонструється міць нейронних мереж. Вони 

дозволяють зменшити певне навантаження, а саме звільнити від рутинних дій, до яких 

відноситься: виконання діагностики, відстежування стану хворого, прогнозування розвитку 

хвороби у пацієнта. 

Одним із важливих завдань нейронних мереж в медицині є розпізнавання медичних 

зображень: знімків магнітної-резонансної томографії, висновків ультразвукового дослідження, 

результати кардіограм та знімків комп‟ютерної томографії. Рання діагностика відіграє ключову 

роль у підборі лікування хвороб: знаходження симптомів хвороби, що в звичайному житті 

проходить безсимптомно або виявлення  стадій, якщо хвороба вже розвилась. 

Таким захворюванням, де дуже важливо чітко розуміти, наскільки вже розвинулась хвороба 

і яка стадія зараз відстежується у пацієнта – є захворювання Альцгеймера, що є окремим 

випадком деменції. Захворювання вражає головний мозок, руйнує його клітини та призводить 

до слабоумства. Остаточних ліків від цієї хвороби не існує, тому лікар може призначити 

лікування, що буде лише пом‟якшувати симптоми деменції.  

Дослідники виявляють 4 основних стадії захворювання Альцгеймера: переддеменційна 

стадія, стадія легких когнітивних порушень, стадія помірних когнітивних порушень, запущена 

стадія хвороби Альцгеймера. 

Переддеменційна стадія визначена наступними ознаками: перші прояви хвороби 

Альцгеймера часто схожі на реакцію на стрес або звичайними віковими змінами, зміни 

когнітивних функцій виявляють за вісім років до розгорнутої стадії при нейрокогнітивному 

тестуванні, починаються проблеми із нездатності засвоєння нової інформації, порушується 

абстрактне мислення, знижується семантична пам'ять. 

Стадія легких когнітивних порушень представлена наступними ознаками: прогресує 

погіршення пам'яті, порушення всіх видів сприйняття при хворобі Альцгеймера призводять до 

підтвердження діагнозу, пам'ять знижується нерівномірно, старі спогади про своє життя та 

давно вивчені факти зберігаються, швидко забуваються нещодавно вивчені факти, з'являються 

мовні порушення, виникають дефекти виконавчих функцій, рухові порушення, розлади 

сприйняття, відбувається збіднення мови, наростають проблеми з координацією. 

Стадія помірних когнітивних порушень має такі характеристики: у хворих відбувається 

прогресуюче погіршення стану, стають очевидними розлади мови, різко збіднений словниковий 

запас, хворий не впізнає близьких родичів, погіршується довготривала пам'ять, з'являються 

нейропсихіатричні зміни – дратівливість, бродяжництво, спонтанна агресія. 

Запущена стадія хвороби описується наступними симптомами: на цій стадії хвороби пацієнт 

залежить від сторонньої допомоги, він при спілкуванні використовує поодинокі фрази та слова, 

потім повністю зникає, навіть найпростіші дії неможливі без сторонньої допомоги, у пацієнта 

знижується м'язова маса, він пересувається важко, часто не в змозі встати з ліжка. 

Перед виконанням кластеризації МРТ-зображень було проведено нормалізацію даних, а 

саме кожне зображення приводилось однакового розміру. Після нормалізації, зображення були 

трансформовані у плоский вид для зручного витягнення ознак стадій. Для виконання 

кластеризації було обрано алгоритм K-means, тому що для його роботи необхідно заздалегідь 

знати точну кількість кластерів. Мета алгоритму полягає у поділі n спостережень на k кластерів 

таким чином, щоб кожне спостереження належало рівно одному кластеру, розташованому на 

найменшій відстані від спостереження. Алгоритм працює за наступною формулою: 

 

   ∑ ∑        
 

      

 

   

 

(1) 

 

де V – сумарне квадратичне відхилення; x – вхідний вектор зображень; k – число кластерів; Si – 

отримані кластери; µi – центри вхідних векторів зображень. 
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Кластеризація МРТ-зображень виконувалась за допомогою сервісу Google Colaboratory. 

Результат кластеризації представлений на рисунку 1. В результаті роботи алгоритму було 

сформовано 4 кластери, які відповідають вище описаним стадіям захворювання Альцгеймера та 

центроїди для кожного кластера. Синім кольором виділено переддеменційну стадію, зеленим 

кольором виділено стадію легких когнітивних порушень, жовтим кольором виділено стадію 

помірних когнітивних порушень та червоним кольором представлено запущену стадію хвороби 

Альцгеймера. Рожеві точки представлені центроїдами для кожного кластера. 

 

 
Рисунок 1 – Кластеризація стадій Альцгеймера за допомогою алгоритму K-means 

 

Таким чином, було виконано кластеризацію стадій захворювання Альцгеймера за 

допомогою алгоритму K-means: була виконана нормалізація МРТ-зображень головного мозку, 

після чого була виконана трансформація даних у зручний формат для отримання ознак 

захворювання Альцгеймера і на основі отриманих ознак були виділені кластери, які 

відповідають стадіям цієї хвороби. На основі отриманих даних можливе наступне дослідження 

та побудова системи визначення захворювання Альцгеймера за зображенням. 
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Споживання енергії пов'язане з усіма видами господарської діяльності людини: з опаленням 

будинків, приготуванням їжі, рухом транспортних засобів, промисловістю, 

сільськогосподарським виробництвом. Нині люди настільки залежні від енергії, що важко 

уявити, як би вони вижили без неї. Електроенергетика – це важлива галузь промисловості 

України, від успішного розвитку якої залежить в першу чергу енергобезпека країни, а також 

інтенсивність росту всіх галузей економіки держави.  

Електроенергетику можна розділити на 4 загальні сегмента: генерація, передача, розподіл і 

збут. Однією з особливостей електроенергії, як товару є неможливість її зберігання та 

накопичення, тому її споживання відбувається одночасно з виробленням, що в свою чергу 

обумовлює особливості торгівлі таким видом товару.  

Для виробництва електроенергії генеруючих компаній необхідно підтримувати в постійній 

готовності потужності, а також мати запаси палива в кількості, необхідній для задоволення 

попиту на електроенергію в енергосистемі країни в даний конкретний момент часу. 

Виробництво енергії істотно впливає на стан довкілля. Спалювання викопного твердого та 

рідкого палива супроводжується виділенням сірчистого, вуглекислого і чадного газів, а також 
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оксидів нітрогену, пилу, сажі та інших забруднювальних речовин. Видобуток вугілля відкритим 

способом, як і торфорозробки, ведуть до зміни природних ландшафтів, а іноді й до їх 

руйнування. Розливи нафти і нафтопродуктів при видобутку і транспортуванні здатні знищити 

все живе на величезних територіях (акваторіях). 

У цій ситуації найраціональнішим рішенням слід вважати енергозбереження. Саме воно 

повинно стати пріоритетним у стратегії розвитку будь-якої країни, адже запаси традиційних 

джерел енергії обмежені. Такі фактори поставили перед Україною потребу у формуванні нової 

політики держави. Саме тому 18 серпня 2017 року Кабінет Міністрів України ухвалив документ 

– Енергетичну стратегію України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність». 

У зв'язку з цим, можна зробити висновок про те, що для забезпечення безперебійної роботи 

всього ланцюжка підприємств, починаючи з генерації та закінчуючи кінцевим споживачем, 

необхідне прогнозування всіх витрат, пов'язаних з роботою цих підприємств для гарантованої 

поставки електроенергії в необхідному обсязі. Якісне планування електроспоживання призведе 

до зниження витрат енергопостачальних компаній і кінцевою метою буде раціональне 

використання енергетичних і економічних ресурсів. Тому прогнозування обсягів продажу 

електроенергії споживачам є актуальної задачею.  

Зазвичай для планування графіків електроспоживання використовують метод експертної 

оцінки, який залежить від досвіду й інтуїції експерта. В якості експерта в таких випадках 

виступає інженер-енергетик або провідний інженер підприємства. Популярність даного методу 

обумовлена простотою його реалізації й відсутністю необхідності розробляти або ж купувати 

дороге програмне забезпечення для прогнозування. 

Однак, основним недоліком такого методу є висока залежність від суб'єктивної думки 

експерта-аналітика і неможливість якісного складання прогнозу при відсутності такого 

співробітника на робочому місці. 

Тому доцільне використання сучасних інтелектуальних методів, які б замінили людину. 

Сучасним апаратом штучного інтелекту є штучні нейронні мережі. На сьогоднішній день 

можливості нейромережевих технологій використовуються в багатьох галузях науки, 

починаючи від медицини і астрономії, закінчуючи інформатикою та економікою. Здатність 

штучної нейронної мережі до різнобічної обробці інформації випливає з її здатності до 

узагальнення і виділення прихованих залежностей між вхідними та вихідними даними. 

Великою перевагою штучних нейронних мереж є те, що вони здатні до навчання і узагальнення 

накопичених знань. Здатність нейромережевих моделей до навчання дозволяє виявити 

приховані взаємозв'язки і закономірності між даними, а алгоритми навчання адаптують вагові 

коефіцієнти відповідно до структури даних, представлених для навчання. 

Використання апарату нейронних мереж для прогнозування часових рядів полягає в 

формуванні нейронної мережі певної структури, в її параметричної настройки на основі 

поведінки досліджуваної системи в заздалегідь відомі моменти часу, в передбаченні 

майбутнього поведінки системи за її передісторії. Вибір структури нейронної мережі 

обумовлюється специфікою і складністю розв'язуваної задачі. Параметрична настройка 

нейронних мереж відбувається на основі навчання мережі на виділеній з безлічі вихідних даних 

навчальній вибірці. На виконання Положення про покладання спеціальних обов'язків на 

учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку електричної енергії затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 5 червня 2019 р. № 483 щомісяця відбувається оприлюднення інформації про 

погодинні місячні обсяги купівлі електричної енергії у гарантованого покупця та фактичну 

продаж електричної енергії побутовим споживачам. Тому дані для опрацювання є, і ці дані за 

своєю структурою відповідають часовим рядам.  

При навчанні з учителем для кожного навчального вхідного прикладу потрібне знання 

правильної відповіді. Нейронній мережі пред'являються значення вхідних і вихідних сигналів, а 

вона за певним алгоритмом підлаштовує ваги синаптичних зв'язків. У процесі навчання 

здійснюється коректування ваг мережі за результатами порівняння фактичних вихідних значень 
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з відомими заздалегідь і очікуваними вихідними значеннями. При навчанні нейронної мережі 

відбувається зміна вагових коефіцієнтів мережі на підставі зміни фактичної похибки на 

ітераціях навчання. 

Якість навченої нейронної мережі оцінюється на контрольній вибірці, також виділеної з 

безлічі вихідних даних. Навчальна та контрольна вибірки не пересічні, як правило, в безлічі 

вихідних даних хронологічно слідують один за одним. Якщо на контрольній виборці значення 

помилки знаходиться в допустимих межах, то настройка нейронної мережі вважається 

завершеною, а нейронна мережа готовою для вирішення завдання прогнозування. 

Таким чином, завдання створення моделей прогнозування обсягів електроспоживання є 

актуальною для розробки в науковому співтоваристві. Це передбачає великий обсяг роботи по 

збору статистичних даних, а також вибір, навчання, тестування та впровадження моделей 

прогнозування. 
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Scientists have been focused on recommendation systems since the mid-1990s marked by the first 

researches on collaborative filtering. 

Over the past twenty years, a lot of work has been done, both theoretical and practical, and it was 

devoted to the development of recommendation systems. Currently, recommendation systems keep 

strong scientific interest, because there are still many issues in this field, and their solution offers great 

opportunities for practical application, which should help users cope with a huge amount of 

information, as well as provide them with tools for developing personalized recommendations. Such 

an industry as e-commerce has been actively developing, and one of its main aims includes increasing 

the sales. To do this, it is needed to study the consumer's preferences for future proposal of products 

that meet their requirements. Hereby, recommendation systems are developed. The research subject is 

considered relevant, and it represents issues that need to be solved. The research is concerned with the 

analysis of user's preferences for providing further recommendations. The recommendation methods of 

collaborative filtering are the focus of this research. 

This paper is aimed at developing a clustering method with its modification by the elbow method 

in collaborative filtering to increase the accuracy of recommendations with the least effort. If there is a 

sufficiently large amount of information, collaborative filtering methods are used. Combining clusters 

using the k – average method is a very simple and efficient algorithm, which, however has two 

significant problems. First, the final results are sensitive to the initial random selection of group 

centers. A possible solution to this problem lies in multiple execution of the algorithm by random 

assignments of different initial centroids. The iteration with the minimum value is selected as the final 

clustering option. The second problem is the need to set a fixed number of clusters for partitioning a 

priori, which can not be optimal sometimes. Therefore, one of the tasks of cluster analysis is the 

selection of optimal k value that has several solution options. 

The elbow method considers the spread change nature with increasing k group number. By 

combining all n observations into a group, we obtain the largest mean-cluster variance, which will 

decrease to 0 if k → n. At one of the stages, we can see that the decrease in this variance slows down – 

this occurs at a point called the “elbow” on the graph (a relative of the “rocky scree” for analyzing 

main components). This method is to be implemented to improve the accuracy and reduce the 
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computational complexity of collaborative filtering. This goal may be achieved by solving a number of 

tasks and completing some work stages: 

– conduct a detailed analysis of the selected subject area; 

– analyze similar developments (analyze existing collaborative filtering systems, identify features, 

advantages and disadvantages of their operation); 

– design the planned implementation of the conventional method and modified method; 

– perform a software implementation of both methods, test and compare their operation. 

This activity shall result in modification of existing cluster analysis algorithm by the elbow 

method. The method obtained will provide the most accurate recommendations with minimal system 

resource consumption due to the computational number of clusters. 

 
Figure 1 – Graph of Finding the Optimal Cluster Number 

 

Summary. A modified algorithm will improve clustering accuracy and reduce computational 

complexity by determining cluster amount. 
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Серед сучасних методів машинного навчання та інтелекту для побудови логіки ігрових 

агентів часто використовуюсь нейроні мережі. Потрібно враховувати, що при створенні і 

налагодженні відеогри виникає необхідність враховувати весь набір вхідних параметрів і 

можливих результатів на етапі проектування, неможливість розширення їх списку без 

перенавчання. Це значно обмежовує можливість їх застосовування у реальних ігрових 

системах.   

Методи, що розглядаються, можуть використовуватися в ігрових механіках з мінімальною 

кількістю зовнішніх взаємодій, що впливають на поведінку між ігровими агентами. Існує 

обмежений перелік ігрових механік, наприклад, автомобілі з гоночних симуляторів, які не 

мають зовнішніх взаємодій. Для розгляду було обрано глибинні нейронні мережі з обмеженою 

кількістю внутрішніх слоїв.  

Враховуючи фактичну відсутність вибірки навчання і можливу проблематичність генерації 

чистої вибірки, для запобігання можливій проблемі перенавчання нейронної мережі, обраний 
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підхід навчання з підкріпленням на базі генетичного алгоритму. На даному етапі обирати 

активаційні функції нейронів не доцільно, оскільки при виборі функції потрібно враховувати 

бажані дані входів і виходів, а також емпіричні дані під час реалізації відеогри. Головною 

причиною поширення методу навчання з підкріпленням є відсутність необхідності створення 

навчальних вибірок, що приводить до пришвидшення та зниження вартості розробки.  

Серед сучасних методів навчання найбільше поширено навчання за допомогою генетичного 

алгоритму, а на другому місці  Q-навчання. 

В результаті аналізу існуючих робіт визначено, що недостатньо повноцінно формалізовані 

моделі агенту ігрового автомобілю, які засновані на нейронних мережах, також автомобілі з 

різним розміщенням сенсорів. На базі методів машинного навчання і інтелекту недостатньо 

досліджена механіка руху за маршрутом і навчених агентів. 

Розроблена система носить за собою модульний характер і її компоненти можуть бути 

перенесені в інші ігрові програмні системи на базі Unity.  

В результаті порівняльного аналізу сучасних методів і алгоритмів машинного навчання і 

інтелекту обґрунтована і розроблена формальна модель ігрового агенту, визначено підхід до 

навчання розроблюваного агенту, розроблено і протестоване програмне середовище, в якому 

реалізована множинна симуляція гоночного процесу з навчанням ігрових агентів. Отримано 

рекомендації відповідно роботоспроможності запропонованої концепції, отримано оцінки 

складності розробки і налагодження агентів. 

Результатом виконання даної роботи є формалізована модель агенту ігрового автомобілю 

на базі методів машинного навчання та інтелекту, підхід до здійснення навчання даної моделі, 

середовище моделювання гоночного процесу з фактичною реалізацією запропонованої моделі і 

підходу до його навчання. Середовище моделювання дозволяє виконувати експерименти з 

навчання моделі агенту, а також експериментальні заїзди різних типів ігрових автомобілів. 
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Повсюдне поширення Інтернету та смартфонів, популярність online покупок, соціальних 

мереж та розважальних веб-ресурсів привело к формуванню великого обсягу інформації щодо 

думок користувачів. У інформаційному просторі є багато різних відгуків, коментарів, оцінок та 

рецензій стосовно різних аспектів життя пересічної людини. Сучасні обчислювальні потужності 

дозволяють виконувати аналіз великої кількості цієї текстової інформації. Завдяки цьому 

комерційні компанії або дослідники можуть ефективно проводити аналіз відношення покупців 

до різних продуктів на ринку, автоматичним чином дізнаватися думки великої кількості людей 

про події, що відбуваються.  

В процесі аналізу думок (opinion mining) важливим моментом є визначення тональності 

думки. Тональність думки (opinion orientation) – емоційна оцінка, що дається автором думки 

об'єкту та/або будь-якому з його аспектів. Оскільки думка часто виражається тестовим 

повідомленням, то останнім часом бурхливий розвиток отримала область аналізу емоційності 

(sentiment analysis) – сімейство методів обробки природної мови, присвячене ідентифікації та 

визначенню емоційного забарвлення тексту. 

Текст цілого документа може одночасно містити пропозиції як з негативним, так і з 

позитивним емоційним забарвленням. Тому аналіз усього тексту в середньому вважається 

неінформативною оцінкою думки, яка виражена в документі. У більшості сучасних систем 
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аналізу думок на рівні документа робиться припущення про те, що документ містить думку про 

один об'єкт. Коментарі до фільмів відповідають цим вимогам в повній мірі. 

Тональність думки (емоційне забарвлення тексту) може визначатися по-різному. Популярні 

градації «позитивна»/«негативна», можливо додавання нейтрального забарвлення. Тональність 

може набувати більшої кількості значень, проте найчастіше використовуються саме ці класи. 

Тому завдання визначення емоційного забарвлення тексту відноситься до задачі класифікації. 

Класами можуть бути оцінки, поставлені автором огляду, а ознаки витягуються з тексту 

думки: часто як ознаки вибирають n-грами слів та їх частини мови. У ряді досліджень щодо 

визначення тональності тексту, високу ефективність показали методи навчання з учителем. 

Такий підхід також ефективний до аналізу пропозицій та коротких текстових повідомлень. 

Для розв'язання задач класифікації використовуються різні методи: 

1) метод опорних векторів SVM (support vector machine) відноситься до сімейства 

лінійних класифікаторів. Метою лінійної класифікації є пошук гіперплощини у просторі ознак, 

що розділяє всі об'єкти на два класи. Основна ідея методу опорних векторів полягає у пошуку 

роздільної гіперплощини, максимально віддаленої від найближчих до неї точок у просторі 

ознак. Переваги: ефективність у просторах високої розмірності; використання різних ядер для 

функції прийняття рішення; використання підмножини точок у функції рішення (так звані 

опорні вектори); ефективність за умови, що кількість вимірів векторів перевищує кількість 

зразків. Недоліки: ймовірний незадовільний результат за умови, що кількість ознак значно 

більша за кількість зразків; відсутність оцінки, ймовірності обчислюються з використанням 

дорогої п'ятиразової крос-валідації; масштабування даних. 

2) наївний класифікатор Байєса (naive Bayes classifier) – імовірнісний класифікатор, 

заснований на теоремі Байєса та (наївному) припущенні про статистичну незалежність 

випадкових величин. Це простий імовірнісний класифікатор, заснований на застосуванні 

теореми Байєса із суворими припущеннями щодо незалежності елементів вектору ознак. 

Перевагою наївного класифікатора Байєса є мала кількість даних для навчання, необхідних для 

оцінки параметрів, необхідних для класифікації. 

3) метод «випадковий ліс» (Random forest) використовує багато деревоподібних 

класифікаторів, які прогнозують, звідси і назва – ліс. Алгоритм побудований таким чином, що 

кожне дерево намагається компенсувати недоліки інших. Переваги: ефективність роботи у 

великих даних; не потрібно масштабування даних; добре обробляє безперервні та дискретні 

ознаки; існування внутрішньої оцінки значущості ознак; розпаралелювання процесу. Недоліки: 

схильність до перенавчання, особливо на зашумлених даних, великий розмір моделей. 

4) метод максимальної ентропії (Maximum Entropy Classifier) перетворює мічені набори 

ознак у вектори за допомогою кодування. Цей кодований вектор потім використовується для 

обчислення ваг для кожної ознаки, які потім можуть бути об'єднані для визначення найбільш 

ймовірної мітки для набору ознак. Переваги: через відсутність припущень щодо умовної 

незалежності ознак теоретично може показувати кращу продуктивність, ніж наївний 

класифікатор Байєса. Недоліки: складна реалізація, необхідно реалізувати градієнтний підйом, 

визначити критерій збіжності, параметр кроку. навчання повільніше, ніж у випадку наївний 

класифікатор Байєса. 

5) штучні нейронні мережі різних типів: рекурсивні, рекурентні (RNN – recurrent neural 

network), рекурентні з довго короткочасною пам'яттю LSTM (long short term memory) зготкові 

(CNN -convolutional neural network). Традиційний перевірений та поширений підхід вирішення 

задачі класифікації.  

Далі класифікаторам необхідно навчатись визначати тональність текстів. Тому подальший 

процес потребує дослідження у відповідності до предметної галузі. 

У загальному випадку тональність тексту дуже суб'єктивна, але її аналіз знаходить багато 

корисних застосувань. Таким чином, задача класифікації тональності тексту актуальна задача, 

що потребує дослідження. 
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Різноманітні комп‟ютерні спецефекти, якими вирізняються сучасні кінофільми вже не 

можна описати стандартними засобами на основі програм нелінійного монтажу. Візуальні 

ефекти, які містяться в кіно продукту, спрямовані на те, щоб насамперед вразити глядача в 

кінотеатрі. Виникає ситуація, коли необхідно зробити відеокліп, який б мав різні трансформації 

зображення, а машинних ресурсів при цьому обмаль. Одним з таких ефектів можна вважати 

трансформацію зображень, їх деформацію на основі варпінгу чи морфінгу окремих елементів. 

Морфінг – це плавне "перетворення" одного зображення на інше, під час якого конкретний 

елемент першого зображення "перетікає" на елемент другого зображення. Морфінг може бути 

виконаний або з одним зображенням, або з двома зображеннями. Морфінг можна розбити на 

три частини: warping, tweening та dissolving. 

Для створення реалістичного морфінг-проекту необхідно підібрати зображення та 

підготувати їх за допомогою фоторедактора. Деякі морфінг-програми мають вбудовані функції 

фоторедагування, інші припускають, що підготовча стадія виконується у зовнішній програмі, 

наприклад Photoshop. Зазвичай, спочатку необхідно відредагувати фон, розміри зображень, 

освітлення, різкість і т.д. 

Photo to video-morphing (фото у відео) – морфінг вихідного зображення в результуюче, при 

якому результатом є відео. Video to video morphing (відео у відео) – морфінг на базі двох 

відеороликів. 

Multiple morph – множинний морфінг, тобто морфінг серії перетворень. Ще складнішим, 

проти множинним морфінгом осіб людей різних рас, є множинний морфінг мало схожих 

об'єктів.  

У ряді програм, крім точок, використовуються лінії. Користувачі повинні розставити точки 

та провести лінії (контури) на вихідному зображенні та задати їхнє переміщення на кінцевому 

зображенні. Чим більше точок і ліній буде поставлено, тим плавнішим і природнішим буде 

відеоряд морфінгу. 

Real time playing (програвання в реальному часі) – функція дозволяє переглянути морфінг-

ефект під час редагування до експорту до результуючого файлу. Ця функція особливо важлива 

для професіоналів, які часто вдаються до морфінгу і яким потрібна висока продуктивність 

роботи. 

Real time preview (миттєвий перегляд) – функція дозволяє побачити, як редагування 

проекту впливає на результат. 

Morph 2 + Images – функція дає можливість об'єднати кілька проектів з морфінгу в 

безперервний морфінг-проект. До кожного нового морфінгу попередній підсумковий кадр 

(target image) є початковим (source image). 

Warp morphs (морфінг-перекручування) – більшість програм для морфінгу пропонують 

ефекти спотворення фотографій, схожі на ті, з якими стикаються відвідувачі залу кривих 

дзеркал. Тут немає єдиної термінології – виробники можуть називати одні й самі ефекти по-

різному. Однак найчастіше ефект Warp morphs має на увазі, що можна вручну деформувати 

частину зображення, створюючи ілюзію руху.  

Deform/distortion morphs (морфінг-деформування) – зазвичай такі форми морфінгу 

задаються автоматично: користувач вибирає з меню ефект і застосовує його або до всього 

зображення, або локально за допомогою миші (клацання або перетягування). 

Mask morphing (морфінг з маскою) – маска ізолює частину зображення, роблячи її 
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незмінною. Mask morphing-інструменти корисні, якщо необхідно анімувати лише частину 

зображення. 

Layered morphing (пошаровий морфінг) – кожен шар змінюється окремо, а потім шари 

поєднуються і глядач бачить підсумований ефект. 

Auto reverse morphing (автореверс-морфінг) – морфінг здійснюється від вихідного 

зображення до кінцевого і назад. 

Auto loop morphing (циклічний морфінг) – зміна походить від вихідного зображення до 

кінцевого і так по колу. 

Узгодження відповідних областей досягається завдяки їх оконтурюванню за допомогою так 

званих польових ліній (FL, field lines). Від цих ліній не потрібно, щоб вони були б з'єднані між 

собою, і більш того, часто потрібно якраз протилежне для того, щоб окремі частини зображення 

перетворювались незалежно. 

Існує ціла низка програм для морфінгу на ПК, що дозволяють швидко створювати цікаві 

ефекти. За кілька хвилин можна зробити відеоролик, що перетворює дитину на літню людину, 

одну тварину на іншу, змінити марку автомобіля і т.д. Морфінг-роликом можна прикрасити 

скрінсейвери, web-сторінки, рекламні та музичні кліпи, відеофільми, освітні ролики, 

презентації, вітальні листівки тощо. 

Польові лінії є тим інструментом, за допомогою якого ми можемо змінювати розміри і 

форму окремих областей і навіть всього зображення в цілому. При роботі програма морфінгу 

автоматично створює ряд проміжних зображень, завдяки чому при демонстрації утворилася 

послідовності кадрів створюється ілюзія плавного перетворення вихідного зображення в 

кінцеве. 

Найголовніша умова створення якісного морфінга це вибрати відповідні зображення, тобто 

такі, які містять між собою взаємозв'язок. 
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Актуальність роботи обумовлена епідеміологічною ситуацією у мирі.  В даній роботі 

вивчаються можливості сучасних технологій класифікації зображень. Був проведений 

порівняльний аналіз популярних технологій класифікації зображень. Розглянуто переваги і 

недоліки кожної з обраної технології. Визначено критерії, необхідні для вибору оптимальної 

технології, а надалі використана в розробці додатку що класифікує зображення для 

попередження порушень масочного режиму. 

Метою даної роботи полягає в створені моделі перевірки порушення носіння маски за 

допомогою нейронної мережі з залученням загорткової нейронної мережі. Оскільки не всі люди 

дотримуються рекомендацій по зниженню розповсюдження коронавірусної хвороби вчасності 

про носіння медичних масок у приміщені. 

Об‟єкт дослідження – процес класифікації зображень з обличчями в масках чи без. 

Предмет дослідження – методи класифікації зображень з використанням загорткових 

нейронних мереж. 

Основним завданням є розробка системи розпізнавання медичної маски на обличчі для 

запобігання порушень рекомендації по зменшенню розповсюдження короновірусної хвороби. 
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Приклад зображень з порушеннями (тип 1 і 2) та дотриманнями рекомендації (тип 4 

досконале виконаня, тип 3 можна вважати прийнятним виконанням)   представлені на рис. 1. 

  

 
Рисунок 1 – порушеннями та дотриманнями рекомендації 

 

Проектована система використовує згорткові нейроні мережі для класифікації зображень 

облич людей у медичних масках чи без та виводить результат у вікно повідомляючи о 

відсутності медичної маски. 

Система призначена для підвищення безпеки людей у приміщеннях через зменшення 

кількості порушень рекомендації з носіння медичної маски у приміщеннях, що зменшує 

розповсюдження коронавірусної хвороби. Що призведе до підвищення безпечності у 

приміщеннях зменшить кількість  уражених коронавірусною хворобою чим з гальмує її 

розповсюдження. 

На даний момент завдання розпізнавання медичної маски на обличчі є актуальним як і інші 

заходи зменшення розповсюдження коронавірусної хвороби. 
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Робота з зображеннями – важлива сфера застосування технологій Deep Learning. Глобально 

все зображення зі всіх камер світу складають бібліотеку неструктурованих даних. Задіявши 

нейромережі, машинне навчання і штучний інтелект, ці дані структурують і використовують 

для виконання різних завдань: побутових, соціальних, професійних і державних, зокрема, 

забезпечення безпеки. 

Для ідентифікації об‟єктів на зображенні існують методи, що базуються на:  

 нейронних мережах; 

 деревах рішень; 

 на генетичних  алгоритмах; 

 нечіткій логіці; 

 еталонному порівнянні. 

Нейромережеві методи пропонують один з найбільш ефективних підходів до рішення 

задачі розпізнавання образів. Архітектура і функціонування нейронних мереж (НМ) мають 

біологічні прообрази. Ваги в нейронній мережі не обчислюються шляхом рішення аналітичних 
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рівнянь, а підлаштовуються різними локальними методами (наприклад, різновидами 

градієнтного спуску) при навчанні. Навчаються нейронні мережі на наборі повчальних 

прикладів. В процесі навчання НМ відбувається автоматичне витягання ключових ознак, 

визначення їх важливості і побудова взаємозв'язків між ними. Навчена НМ може успішно 

застосовувати досвід, отриманий в процесі навчання, на невідомі образи за рахунок хороших 

узагальнювальних здібностей. 

Використання класичних нейронних мереж для роботи із зображеннями ускладнене, як 

правило, великою розмірністю вектору вхідних значень нейронної мережі, великою кількістю 

нейронів в проміжних шарах і, як наслідок, великими витратами обчислювальних ресурсів на 

навчання і обчислення мережі. Згортальним нейронним мережам у меншій мірі властиві 

описані вище недоліки. 

Згортальна нейронна мережа – спеціальна архітектура штучних нейронних мереж, 

запропонована Яном Лекуном і націлена на ефективну обробку зображень, входить до складу 

технологій глибокого навчання. Ця технологія побудована по аналогії з принципами роботи 

зорової кори головного мозку, в якій були відкриті так звані прості клітини, що реагують на 

прямі лінії під різними кутами, і складні клітини, реакція яких пов'язана з активацією певного 

набору простих клітин. Таким чином, ідея згортальних нейронних мереж полягає в чергуванні 

згортальних шарів і шарів, що субдискретизують (шарів підвибірки). Структура мережі – 

однонапрямлена(без зворотних зв'язків), багатошарова. Для навчання використовуються 

стандартні методи, найчастіше метод зворотного поширення помилки. Функція активації 

нейронів(передатна функція) – будь-хто, по вибору дослідника. 

Для завдання класифікації логотипів марок автомобілів була вибрана саме згортальна 

архітектура нейронної мережі. Вхідний шар: логотипи марок автомобілів. Шар згортки : 32 

фільтрів розміром 3 на 3. 19 Шар підвибірки : max-pooling по кожному квадрату розміром 2 на 2 

пікселі. Шар згортки: 64 фільтрів розміром 3 на 3. Шар підвибірки : max-pooling по кожному 

квадрату розміром 2 на 2 пікселі. Шар згортки: 128 фільтрів розміром 3 на 3. Шар згортки: 256 

фільтрів розміром 3 на 3. Шар підвибірки : max-pooling по кожному квадрату розміром 2 на 2 

пікселі. Шар конвертації у меншу розмірність. Повнозв'язний шар: 4096 нейронів. Шар 

вирішення проблеми перенавчання: значення розміром 0,5. Повнозв'язний шар: 4096 нейронів. 

Шар вирішення проблеми перенавчання: значення розміром 0,5. Вихідний шар: класи 

зображень (назви марок машин). Операція max-pooling зменшує розмірність карт ознак, 

сформованих згортальним шаром. Результати ідентифікації наведені на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Приклади ідентифікованих марок автомобілів 

 

Проведені дослідження довели, що точність залежить від того, на скільки добре були 

обранні зображення для тренування та їх різноманітність. Головне при наповненні 

тренувальних зображень – кількість зображень на кожен об'єкт розпізнавання було порівну, або 

різниця між ними була невелика, і інформативність зображень кожного об'єкту була 

вичерпною, щоб максимально наблизити нейронну модель до її потенціалу точності. 
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Сучасний світ неможливо уявити без мобільного зв'язку. В життя кожного, хто 

користується інтернет-послугами (інтернет-банкінгом, платіжними системами, мобільними 

банками, інтернет-магазинами, порталами державних послуг), міцно увійшли SMS з 

одноразовими кодами для підтвердження різних операцій. Безпека цього способу 

аутентифікації заснована лише на обмеженні доступу зловмисників до телекомунікаційних 

мереж. Системи мобільного зв'язку мають безліч вразливостей, що дозволяє зловмисникам 

експлуатувати недоліки безпеки для того, щоб прослуховувати голосові виклики абонентів, 

читати SMS, викрадати гроші з рахунків, обходити системи тарифікації або впливати на 

функціонування мобільної мережі.   

Зловмисниками активно використовуються комплекси радіоперехоплення в мережах 

мобільного зв'язку. Основою для побудови даного обладнання є архітектура хибної базової 

станції. Виявлення хибних (фейкових) базових станцій є актуальним і затребуваним завданням 

як для спецслужб, так і для бізнес-структур, що надають послуги з виявлення засобів 

негласного знімання інформації на об'єктах замовника.  

Для забезпечення безпеки сучасних телекомунікаційних мереж застосовуються так звані 

системи виявлення та запобігання вторгнень. В основі їх функціонування лежать збір, аналіз і 

обробка інформації про події, пов'язані з безпекою,  захищаємої телекомунікаційної мережі, 

накопичення отриманих даних, моніторинг мережевої активності окремих служб і сервісів, 

прийняття рішення про стан захищаємої системи з виявленням і можливою протидією 

несанкціонованому використанню інформаційно-комунікаційних ресурсів. Ринкова гонка 

довгий час відсувала дослідження безпеки створюваних інформаційних систем на задній план, 

що призвело до цілого ряду серйозних наслідків. Чого варті тільки епідемія вірусу «Petya A.», 

прослуховування мобільного телефону Президента Франції або втрата управління 

центрифугами на ядерному об'єкті Ірану. Не випадково, що в останні  роки  виявленню та 

протидії вторгненням в інформаційні системи приділяється підвищена увага. 

Більшість сучасних систем виявлень і запобігання вторгнень (СОПВ) застосовує 

сигнатурний метод, в основі якого лежить використання словника характерних ознак 

(сигнатур), що описують різні атаки, вторгнення або віруси. Іншим напрямком в удосконаленні 

систем виявлення і запобігання вторгнень (СОПВ) є дослідження аномалій телекомунікаційних 

систем, в основу якого може бути покладено статистичний аналіз мережевого трафіку. 

Завданням данної роботи було дослідження методів та засобів доступу до сигнального 

трафіку систем мобільного зв‟язку, а також його сигнатурного та статистичного аналізу з метою 

створення компонентів програмного забезпечення для систем виявлення вторгнень.  

Таким чином, для виконання отриманої задачі у суворій відповідності до сучасних 

принципів та концепцій інформаційної безпеки, а також з урахуванням концептуальних вимог, 

необхідно передбачити такі ключові аспекти роботи інформаційної системи: 

- отримати доступ до службових інформаційних потоків (сигнального трафіку) комірок 

базових станцій мобільного оператора; 

- розробити систему ознак роботи хибної базової станції; 

- створити програмне забезпечення, яке здійснює аналіз сигнального трафіку сигнатурними 

і статистичними методами з метою виявлення сформованих ознак вторгнень; 

- розробити алгоритм прийняття рішень про хибність базової станції. 
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Сучасне становище галузі інформаційних технологій високою мірою залежить від 

надійності захисту власне самої інформації, яка є невід‟ємною частиною роботи будь-яких 

систем різного рівня складності та масштабу. Необхідність у виборі найефективніших засобів 

для забезпечення цілісності та захищеності даних спричинює потребу в пошуку та розробці 

таких алгоритмів їх реалізації, що дозволить з великою впевненістю казати про вкрай високу 

ступінь захисту інформації від можливої її компрометації. Дана робота присвячена огляду 

алгоритмів асиметричного шифрування, їх особливостей, сильних та слабких сторін з 

урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі в цілому. 

Метою даної роботи є детальний огляд сучасних алгоритмів асиметричного шифрування, їх 

ключових концепцій, ідей, можливих деталей безпосередньої реалізації, переваг та недоліків, 

наявних вразливостей, криптостійкості, а також проведення базової порівняльної оцінки. 

Досягнення поставленої мети реалізується за допомогою формулювання та вирішення таких 

завдань: 

 огляд алгоритмів асиметричного шифрування на базовому рівні; 

 проведення якісного аналізу з виділенням переваг та недоліків; 

 формування порівняльної характеристики алгоритмів, що розглядаються; 

 аналіз сучасних тенденцій розвитку технологій шифрування в рамках конкретної 

предметної області; 

 підведення підсумків на основі отриманих даних. 

Об‟єктом дослідження даної роботи виступає концепція та практична реалізація технологій 

асиметричного шифрування даних. Предметом дослідження є методи різноманітної оцінки 

алгоритмів, що розглядаються, а також криптографічні моделі захисту інформації, зокрема 

стандартна криптографічна модель та протокол Діффі-Геллмана. 

Оскільки значення інформації в житті сучасної людини досить важко переоцінити, 

вважається за необхідне краще розуміти загальні положення щодо її захисту та збереження з 

метою забезпечення конфіденційності даних. Без розуміння базових ідей та алгоритмів 

неможливо бути впевненим у надійності застосування того чи іншого підходу із надання 

механізмів цілісності та безпеки. 

Результатом виконання даної роботи є проведене дослідження, що демонструє ключові 

аспекти сучасного стану криптографії в цілому, надає порівняльний аналіз алгоритмів 

асиметричного шифрування та дозволяє самому оцінити поточні тенденції розвитку 

розглянутих технологій з урахуванням отриманих даних. 
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Глобалізаційний вплив на кіберпростір, що проявляється у розповсюдженні 

кіберзлочинності, кібертероризму та інформаційній експансії, потребує його надійного захисту, 

а забезпечення кібербезпеки України в умовах проведення Операції об‟єднаних сил, постає 

невід‟ємною складовою і чинником забезпечення національної безпеки. Доведено, що побудова 

усталеної системи інформаційної безпеки держави в умовах глобалізації та розвитку 

інформаційних технологій і телекомунікаційних систем потребує з‟ясування 

системоутворювальних основ і базових принципів системи забезпечення кібербезпеки як 

найважливішої складової інформаційної безпеки України.  

Для початку потрібно дізнатися що таке комп‟ютерної безпеки, інформаційна безпека та 

кібербезпека. 

Комп'ютерна безпека – заходи безпеки, що заcтосовуються для захисту обчислювальних 

приcтроїв (комп'ютери, cмартфони та інші), а також комп'ютерних мереж (приватних та 

публічних мереж, включаючи Інтернет). Поле діяльності cистемних адміністраторів охоплює 

всі процеси та механізми, за допомогою яких цифрове обладнання, інформаційне поле та 

послуги захищаються від випадкового чи неcанкціонованого доступу, зміни або знищення 

даних, і набуває вcе більшого значення у зв'язку з зростаючою залежністю від комп'ютерних 

cистем у розвиненій спільноті. 

Інформаційна безпека – всі аспекти, пов'язані з визначенням, досягненням та підтримкою 

конфіденційності, цілісності, доступності, невідмовності, підзвітності, автентичності та 

достовірності інформації або засобів її обробки. 

Кібербезпека – це вже новий виток інформаційної безпеки, який спрямований саме на 

діджитал середовище. В якій власне ми і знаходимося з вами. КБ має на увазі не тільки сам по 

собі захист інформації, а й захист всієї системи в інформаційному полі, в ІТ-полі (поле 

комп‟ютерних технологій) в цілому. 

Куди веде «кібербезпека» і чого очікувати? Кібербезпека включає в себе захист інформації, 

але не обмежується лише нею. Це захист від вірусів, хакерських атак, підробки даних, які 

можуть не тільки видалити/вкрасти дані, але і вплинути на роботу і продуктивність 

співробітників, використовувати інформацію проти людини або структури, а також зупинити 

виробництво. Кібербезпека сьогодні відповідає за три чинники: системи, процеси, люди. 

Потреба в особистій кібербезпеці буде все зростати, тому що чим далі, тим більше ми 

«зростаємось» з нашими гаджетами. КБ відповідає за захист конфіденційної інформації та 

взаємодію з нею при користуванні будь-яким пристроєм. Наприклад, щоб до тебе не проник 

вірус через розумний холодильник або кавоварку. 

З 2014 року в світ увірвався новий тренд в ІТ – розумні пристрої і девайси: розумні 

холодильники, фітнес браслети, шоломи віртуальної реальності, окуляри доповненої 

реальності. 

Конференція Black Sea Summit в 2016 році в Одесі була знаменна тим, що вперше в Україні 

людині вживили чіп в руку, якою він міг оплачувати рахунки, як банківською картою. 

З 2018 року розпочали активно імплантувати чіпи в інших країнах, які б замінювали ключі, 

карти, ідентифікаційні дані, а в 2019 році проект «xNT» почав розсилку чіпів для імплантації в 

руку своїм покупцям.  

Apple заснували тенденцію на FaceID, завдяки якій вже можна розплачуватися на касі і 

ідентифікувати людину просто по обличчю. 
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Всі ці факти говорять про те, що апаратура стає все ближче до тіла, ближче до мозку і очей, 

до м‟язів і в прямому сенсі «нутрощів» людини. 

А значить, що є великий ризик, що кібератаки можуть торкнутися фізичного стану людини. 

Чим ближче девайси розташовані до тіла і мозку, тим важливіший захист інформації її носіїв. 

Наступний етап відповідальності кібербезпеки – збереження інформації, процесів і девайсів, 

які тісні з тілом, мізками і життям людини. 

На підставі аналізу наукових публікацій стверджується, що дослідження проблеми 

забезпечення інформаційної безпеки та кібербезпеки відбувається, як правило, за двома 

основними напрямами – інформаційно-психологічному, спрямованому на захист свідомості від 

негативного інформаційного впливу та інформаційно-технічному, в якому основним об‟єктом 

захисту є інформаційні ресурси в інформаційно-телекомунікаційних системах.  

Обґрунтовано, що методологічною основою розв‟язання цього питання є системний підхід, 

який дозволяє враховувати у розумінні інформаційної безпеки як системного явища, не тільки 

певні види інформаційних загроз, але і багатофункціональність і багатовимірність предметного 

поля інформаційної безпеки. Доведено, що на підставі визначення об‟єктів, що потребують 

захисту, розгалуження функцій і секторів відповідальності державних і приватних структур, 

доцільно розрізняти предметні області інформаційної та кібербезпеки.  

Сформульовано визначення інформаційної безпеки в широкому сенсі поняття, як сфери 

національної безпеки, що характеризується всебічною (правовою, економічною, техніко-

технологічною і організаційною) захищеністю усталеного функціонування інформаційного 

простору і кіберпростору, захищеністю інформаційних, інформаційно-технологічних і 

безпекових інтересів держави і суспільства, інформаційних і прав, і свобод людини. 

Запропоновано підхід, згідно з яким, важливо, по-перше, відокремлювати змістовну сторону 

понять інформаційної та кібербезпеки як у широкому, так і вузькому сенсі слова, по-друге, 

згідно із сферою охоплення інформаційного і кіберпросторів, розрізняти їх функціональний 

зміст у державному, національному і глобальному вимірах. Зроблено висновок, що подальше 

розроблення науково-теоретичних, правових, організаційних засад забезпечення кібербезпеки, є 

одним з найважливіших завдань української науки, особливо в умовах на шляху до 

євроатлантичної інтеграції України. 

Підводячи підсумки, можемо сказати, що кібербезпека була частиною інформаційної 

безпеки. Зараз же – це еволюція інформаційної безпеки. Зараз саме від захисту процесів, 

інформації та діяльності в кіберпросторі залежить дуже багато ніж просто втрата інформації. 

Збереження системи, процесів, людського життя – все це лягає на «плечі» кібербезпеки. 
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Веб-додаток – це прикладне програмне забезпечення, яке запускається на веб-сервері, на 

відміну від комп'ютерних програм, які виконуються локально в операційній системі (ОС) 

користувача. Така архітектура дозволяє йому взаємодіяти з великою кількістю користувачів, 

зберігаючи всю інформацію безпосередньо на серверах. Однак, робота з даними користувача 

передбачає необхідність у надійному захисті цих самих даних, чим і зумовлює попит на 

технології шифрування та безпеки. 

Широкий набір таких технологій може бути наданий фреймворком Spring Security. Цей 

фреймворк написаний на Java і розрахований на роботу з програмами, створеними за 

допомогою Spring Framework. Він включає широкий набір архітектурних рішень і механізмів 
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для побудови систем аутентифікації та авторизації користувача, а також інші можливості 

забезпечення безпеки для промислових додатків. Цей фреймворк є вільним програмним 

забезпеченням і розповсюджується за ліцензією Apache License 2.0 (тобто користувач має право 

використовувати програмне забезпечення для будь-яких цілей, вільно змінювати та 

розповсюджувати змінені копії, за винятком назви). 

Spring Security надає захист від найпоширеніших експлойтів. Одним із прикладів таких 

експлойтів може бути атака CSRF (англ. Cross Site Request Forgery). Цей вид атак використовує 

недоліки протоколу HTTP. Суть атаки полягає у підробці запиту на сайт від імені користувача, 

який авторизований. Основною проблемою такої атаки є те, що вона виконується «невидимо» 

для жертви: жертва заходить на шкідливий сайт, створений зловмисником, і від її особи таємно 

надсилається запит на інший сервер. Одним із надійних засобів захисту від такої атаки є 

асоціація з кожною сесією користувача спеціального секретного ключа (також іменованого 

CSRF токеном). Браузер користувача посилає цей ключ серед параметрів кожного запиту, і 

перед виконанням будь-яких дій сервер перевіряє цей ключ. Такий тип захисту називається STP 

(англ. Synchronizer token pattern). Захищеними повинні бути усі запити, що змінюють дані на 

сервері, а також запити, що повертають персональні або інші чутливі дані. Spring Security має 

вбудований механізм захисту від подібного типу вразливості, а також дозволяє додатково 

конфігурувати реалізацію цього механізму: використовувати STP або Cookie-to-header token, 

використовувати атрибут SameSite для cookie тощо. 

Захист пароля – ще одна задача системи безпеки веб-додатку. Так як деякі користувачі 

використовують одні й самі паролі на декількох сайтах, зберігатися і передаватися паролі 

повинні тільки в зашифрованому вигляді. Найнадійнішим чином на сьогоднішній день є 

використання односпрямованих хеш-функцій, якими шифрується пароль при реєстрації 

користувача, а при спробі авторизації, пароль хешується повторно і порівнюється зі 

збереженим у базі даних. Однак великою проблемою такого підходу є вразливість для 

райдужних таблиць. Суттю райдужних таблиць є побудова ланцюжків можливих паролів. 

Кожен ланцюжок починається з випадкового можливого пароля, потім піддається дії хеш-

функції та функції редукції. Ця функція перетворює результат хеш-функції на інший можливий 

пароль. Проміжні паролі в ланцюжку відкидаються і в таблицю записується лише перший та 

останній елементи ланцюжків. Створення таблиць вимагає приблизно стільки часу, як і добір 

одного пароля, але згодом вони дозволяють підібрати інші паролі за короткий проміжок часу. У 

Spring Security використовується стійкий до такого підбору алгоритм. Замість того, щоб 

використовувати тільки пароль як вхідні дані для хеш-функції, для пароля кожного користувача 

генеруються випадкові байти (відомі як сіль). Сіль та пароль користувача проходять через хеш-

функцію, внаслідок чого виходить унікальний хеш. Сіль зберігається разом із хешем пароля 

користувача у вигляді відкритого тексту. Потім, коли користувач намагається пройти 

аутентифікацію, хешований пароль порівнювався з хешом солі, що зберігається, і введеного 

ним пароля. Унікальна сіль означає, що райдужні таблиці не ефективніші, оскільки хеш буде 

різним для кожної комбінації солі і пароля. 

Таким чином, розробка веб-додатку вимагає використання сучасних та надійних технологій 

для захисту даних користувача. Фреймворк Spring Security включає великий набір подібних 

технологій і надає їх абсолютно безкоштовно в рамках своєї ліцензії вільного програмного 

забезпечення. Тому він однозначно має бути розглянутий як основа безпеки для маленьких та 

середніх веб-додатків. 

 

  



Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених «АПРІТ – 2021» 24.11.2021 р., м. Маріуполь 

75 

 

 

 

 

 

COMMUNICATION 

(мережеві технології) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених «АПРІТ – 2021» 24.11.2021 р., м. Маріуполь 

76 

Iryna Yarosh, Tatiana Cherniak Research on the internet search effectiveness using metadata 

RESEARCH ON THE INTERNET SEARCH EFFECTIVENESS USING METADATA 

Yarosh Iryna, Senior Lecturer at the Department of Applied Mathematics and Computer Science, 

iryna.yarosh@donntu.edu.ua
 1
 

Cherniak Tatiana, Assistant at the Department of Applied Mathematics and Computer Science, 

tetiana.cherniak@donntu.edu.ua
 1

 
1 

Donetsk National Technical University 

 

Global internet network provides a huge amount of information about various fields of human 

activity. The user can navigate from one hyperlink to another, request different search engines, and 

search the site at the specified address. The information stored on the network is understandable to 

humans, but it is just a set of signs and symbols for computer programs processing it. 

The information processed on the internet requires development of software that can recognize the 

content to improve its efficiency. These technologies are based on the use of metadata and improve the 

quality of information search. Search engines that use metadata can “save” from extra manual work by 

filtering the results of query. Knowing which data elements are linked and how to account for these 

links allows performing quite complex filtering and search operations. This approach is at the heart of 

the semantic “web”. 

The methodology for studying the effectiveness of information search on the Internet consists of 

several stages: creating a search space including several websites; entering meta tags and RDF 

descriptions on a web page; indexing web resources; quering a search engine (the same query is 

performed in several search engines to search for previously indexed websites); calculating previously 

selected information search performance indicators; analyzing the results serving the grounds for 

making a conclusion about the search effectiveness. 

Currently, there are many semantic search engines, and some of them are described below. 

Kngine: the results are divided into internet search results and displaing the results. Hakia: search 

results are divided into web news, blogs, Twitter, images, and videos and can be reordered by 

relevance or date. Kosmix: it has a start page that lists popular content posted on the home page of 

Yahoo, Buzz, Digg, YouTube, Fark, Flickr, and many other sources in more detail than most other 

semantic search engines, and that makes it a hybrid aggregator. DuckDuckGo is a feature-rich 

semantic search engine. These search engines are not very popular compared to the Sindice, a semantic 

search engine. Its advantages are the following: it is a modern infrastructure for consolidating data 

queries to the Internet; it combines billions of metadata into a consistent “umbrella” of functionality 

and services; it can perform and process complex queries; it accommodates a large database of 

documents; it features by very simple and fast indexing in a search engine; it has a simple view of the 

RDF description of any document. Taking into account all these advantages, it has been decided to use 

the Sindice search engine to study the effectiveness of information search in the semantic “web”. 

The study for Internet information search effectiveness using metadata required creation of a 

search space with inclusion of five sites containing meta tags and semantic descriptions and indexed 

by Google and Sindice search engines. A software tool that can investigate and analyze the 

information search effectiveness using the traditional Google search engine and the Sindice semantic 

search engine has been developed. This software simplifies the process of getting results for queries 

using both search engines. Taking into account the number of relevant documents found, accuracy, 

completeness, and F-measure coefficients are calculated and serve the base for creating a pie chart, 

which allows comparing traditional search with semantic one. 

The research first step is to create a search space consisting of resources: a site with information 

about the latest operating system; a site containing information about the latest smartphone 

technologies; a site with information about semantic search; a site about the author's scientific work in 

Google; a site that contains information about RDF descriptions. The next step is to include meta tags 

for Google Search and an RDF description of the Sindice search engine on the web page. Indexing a 

resource using Google requires adding a meta tag that describes the resource and the key resource 

concepts (using the <meta> tag). Software implementation is based on the ASP.NET technology. The 
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results of calculating the information search effectiveness are overviewed using Google Chart because 

it allows creating graphs, pie charts, and bar charts. 

Conclusions. After analyzing the information search effectiveness, it can be concluded that the 

most effective search is achieved when using a semantic search engine: the accuracy, completeness, 

and F-measure indicators are respectively 33.5 %, 13.5 %, 23.5 % higher compared to using a 

traditional search engine. The semantic “web” provides an opportunity to describe each element of 

information and gives the semantic meaning of these elements. Therefore, the search engine will be 

more efficient than it is, and the users will be able to find the information they need. Considering the 

study results, it can be concluded that the semantic “web” technology is the next step in the Internet 

development, so it needs to be developed and improved. 
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Ми живемо у сучасному суспільстві, і дедалі більше людей використовують новітні 

технології у своєму житті. Це явище легко зрозуміти, зараз всі намагаються зробити своє життя 

більш зручним та мобільним. Проте мобільні пристрої не мали б такого успіху без відповідних 

програм-мобільних додатків. Роль мобільних додатків у навчальному процесі зростає, а 

приводом цього є – можливості, які вони дають: можливість навчання вдома під час пандемії, 

допомога учням з обмеженими можливостями, персоналізація навчання, забезпечення рівного 

доступу до освіти. 

Мобільне навчання (М-Learning) – це сучасний напрямок розвитку систем дистанційної 

освіти із застосуванням планшетів, телефонів, комп‟ютерів, ноутбуків, електронних книжок. 

Відповідно, під М-Learning мається на увазі застосування мобільних технологій як окремо, так і 

спільно з іншими інформаційними та комунікаційними технологіями (ІКТ), для організації 

освітнього процесу незважаючи на місце та час проведення. Реалізація ідеї мобільного навчання 

стала можливою в 70-х роках минулого століття, у той час коли Алан Кей висунув думку щодо 

комп‟ютера, який за розмірами буде не більшим за книгу. 

Навчання за участі мобільних пристроїв може мати різні варіанти використання: при 

використанні мобільного обладнання учні мають можливість отримувати доступ до навчальних 

джерел, бути на зв‟язку з усіма учасниками процесу, виконувати роботу як у навчальному 

закладі так і в будь-якому доступному місці. Під мобільним пристроєм мається на увазі будь-

який автономний невеликий за розмірами пристрій, яким людина користується у своїй 

діяльності. Мобільне навчання здебільшого не є «складним за своєю суттю», бо найчастіше ним 

користуються для проведення уроків з використанням відео та аудіоматеріалів, проведення 

опитування, виконання тестових завдань, перегляд документів або виконання інтерактивних 

завдань.  Під час дистанційного навчання М-Learning стає рішенням проблеми навчання під час 

карантинних умов. 

Вартість мобільного телефону на даний час є доступною, через що більша кількість людей 

має можливість стати активним користувачем. Прогрес не стоїть на місці, тож все більше 

учасників освітнього процесу стають зацікавленими в можливостях використання сучасних 

технологій під час процесу навчання. Робота з книгами в Інтернеті, прослуховування 

аудіозаписів і перегляд відеороликів-все це  робить освітній процес більш цікавим та зручним. 

Однак, це має і свої недоліки, які можна побачити під час використання мобільного навчання на 

практиці.  

До перевагах мобільних пристроїв можна віднести: змога вільно пересуватися (незважаючи 

на місце знаходження людини, навчальний процес не буде перериватися); усі учасники 

освітнього процесу мають можливість вільно спілкуватися один з одним; наявність умов для 

навчання осіб з особливими освітніми потребами, які не мають можливості відвідувати заняття 

через проблеми зі здоров‟ям; більшість мобільних пристроїв є невеликими за розмірами та 

вагою; більш якісне навчання людей з обмеженими можливостями; матеріали для навчального 

процесу легше поширювати між учасниками процесу за допомогою бездротових технологій.  

Але є і суттєві недоліки: найчастіше під час активного використання пристрою батарея 

швидко розряджається, в будь-яку мить акумулятор може розрядитися і в тому випадку, якщо 

дані не були збережені-зникають; через маленький розмір екрану зменшується обсяг інформації 

та підвищується напруга на органи зору; пам‟ять мобільних пристроїм набагато менша за 

пам‟ять ПК; під час онлайн зустрічі пропускна можливість Інтернет-з‟єднання знижується через 

велику кількість учасників; мобільні освітні програми змагаються за увагу користувачів з 

іншими доданками.  
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З впровадженням мобільного навчання виникають деякі складнощі та труднощі. А саме: 

Технічні проблеми: діагональ екранів і розмір клавіш на мобільних пристроях; проблеми з 

Інтернет-з‟єднанням; робота пристрою від акумулятора; розмір доступної пам'яті; проблеми 

пов‟язані з інформаційною безпекою; дефіцит мобільних платформ і ін.  

Соціальні та освітні проблеми: не кожна дитина має персональний мобільний пристрій, 

немає можливості придбати; проблемне оцінювання результатів навчання; низький рівень 

безпеки навчальної інформації; проблеми, пов'язані з безпекою особистої інформації та ін.  

Процес мобільного навчання можливо організувати різними способами, це може бути 

організація мобільного навчання за допомогою систем управління мобільним навчанням 

(платформи для розробки курсів), мобільні додатки з використання внутрішніх та зовнішніх 

ресурсів контенту, закриті системи електронного доступу. Після детального огляду плюсів та 

мінусів мобільного навчання, можна зробити висновок, що процес навчання за допомогою 

мобільних пристроїв є перспективним для усіх учасників освітнього процесу. Але, цей процес 

можуть гальмувати проблеми. Через що майбутнє цього напрямку залежить від спільних зусиль 

виробників мобільних додатків, операторів мобільних послуг, а також експертів в сфері освіти.  

Для успішного впровадження в процес навчання, мобільні навчальні додатки мають 

відповідати наступним вимогам, а саме:  

Компактність – компоненти мобільної освіти повинні мають бути не великими за 

тривалістю, через те, що через проблеми в з‟єднанні інформацію потрібно викласти за певний 

проміжок часу.  

Високий рівень мікроергономіки – при невеликому розмірі екрану якість якість відео та 

аудіо матеріалів повинна знаходитися на високому рівні. Розмір файлу повинен бути вмістким 

за розміром (швидкість завантаження).  

Повсюдність і доступність – процес отримання мобільного навчального додатку не повинно 

ускладнюватися зайвими діями, додатковими завантаженнями чи установками. Все більший 

радіус дії провайдерів мобільних мереж і наявність мобільних пристроїв забезпечує повсюдне 

присутність сервісів мобільного навчання, в будь-який зручний для учня час.  

Доступ на вимогу – за своєю природою мобільний пристрій забезпечує доступ на вимогу 

для учня, максимально використовуючи потенціал доставки важливої інформації в момент 

необхідності. Учні, вчителі та педагоги з точок планети мають можливість отримувати за 

допомогою мобільних пристроїв доступ до всіх освітніх ресурсів, мають можливість 

спілкуватися і ділитися інформацією з іншими учасниками, одержувати підтримку від колег і 

викладачів, а також здійснювати ефективні комунікації.  

Звісно, саме мобільні технології не можуть стати рішенням всіх проблем для освіти, однак 

це потужне і дуже недооцінений засіб (серед інших), який дає великі можливості підняти освіту 

на новий рівень, що допоможе вирішити існуючі проблеми у процесі навчання за допомогою 

використання нового і більш ефективного підходу до сучасної освіти. Потенціал мобільних 

технологій в сфері навчання дуже великий та є не до кінця вивченим явищем. У житті, де люди 

стають все більщ залежними від мобільних пристроїв, такий вид освіти буде постійним явищем. 

За допомогою чого вчителі та учні завжди будуть мати можливість отримувати потрібну 

інформацію в будь-який час і в будь-якому місці. Через те, що можливості та потужність 

мобільних пристроїв постійно збільшується, і вони їх використання поширюється у різних 

сферах життя людини, у пристроїв з‟являється більше можливостей для їх успішного 

використання як освітніх інструментів.  
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Мережі та соціальні сервіси настільки популярні серед учнів, що їхні інструменти можна 

використовувати для організації процесу навчання, який у свою чергу може позитивно 

впливати на якість надання освітніх послуг, стати ефективним інструментом підвищення 

мотивація та якості навчання, активізації освітнього процесу. І так як зараз організація 

освітнього процесу виходить на новий рівень викладання, старі форми та методи навчання у 

початковій школі втрачають свою актуальність, і саме зараз навчання спирається на колективну 

взаємодію всіх учасників процесу (колаборації), з‟являється необхідність пошуку нових 

інструментів щодо організації освітнього процесу у початковій школі та модернізації 

професійної підготовки майбутніх учителів шляхом оволодіння основами взаємодії з 

використання інструментів соціальних сервісів. 

Термін «колаборативне навчання» з‟явився в 1950-1960-х рр. ХХ ст. Цей термін дуже 

швидко увійшов у науковий обіг в ряді дисциплін, але поняття «колаборативне навчання» ще не 

було чітко визначено ні на міждисциплінарному рівні, ні в рамках окремої дисципліни. 

Більшість дослідників інтерпретують «колаборативне навчання» як освітній підхід до 

викладання та навчання, який передбачає спільну роботу груп учнів для вирішення проблеми, 

виконання завдання або створення продукту. Колаборативне навчання включає такі формати як 

групові проєкти, спільні розробки тощо. В контексті електронного навчання колаборативне 

навчання отримало нове трактування (computer-supported collaborative learning). Його, в першу 

чергу, пов‟язують з використанням сервісів веб 2.0, соціальних мереж, програм, що 

підтримують сумісну діяльність, віртуальних спільнот із метою навчання. 

Популярність цифрових технологій, особливо соціальних мереж та соціальних сервісів, 

наразі дуже висока. За даними досліджень «Research & Branding group» найбільш відвідуваними 

сайтами є Viber (57 % користувачів). До трійки лідерів також входять Facebook messenger 

(37 %) і Telegram (20 %). Майже кожен десятий українець користується WhatsApp (9 %) і Skype 

(8 %). 

Для забезпечення взаємодії учасників освітнього процесу існує ряд інструментів. 

Проаналізувавши різні наукові джерела, ми визначили основні групи та інструменти, які можна 

використовувати на різних етапах організації уроку (див. табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Приклади інструментів для співпраці 

№ Групи Інструменти 

1. Комунікація з групою Zoom; Google Meet; Flowdock; Slack; 

GoToMeeting; WebEx; Appear.in; Yammer; Skype. 

2. Управління проєктами та завданнями Asana; Jira; Trello. 

3. Спільна робота Google Docs; Office Online; Quip; Concept Inbox. 

4. Інструменти спільної візуалізації Padlet; RealtimeBoard; Mural; MindMaps. 

5. Інтерактивні вправи LearningApps; Kahoot; Playbuzz. 

6. Спільне використання файлів Google Drive; Dropbox. 

 

Наведемо приклади застосування окремих інструментів на уроках математики у 2-ому 

класі. 

Для здійснення комунікації з групою, командою, класом учнів допоможе програма 

ZOOM.US – це хмарна платформа для проведення онлайн відеоконференцій та відео вебінарів у 

форматі високої чіткості. 
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З 2020 року до сьогодні система освіти у всьому світі перебуває у стані хаосу. Разом і з тим 

школи, ліцеї, технікуми та вищі навчальні заклади були вимушені перейти на дистанційне 

навчання, але натомість зіткнулися з утрудненнями.  

Згідно з дослідженням керівника Forbes Education Юлії Черепанової, 84 % учителів та 

педагогів, 73 % учнів та студенів і 68 % батьків отримали онлайн-стрес під час карантину. 

Оскільки до нього не були підготовлені ні школи, ні вищі навчальні заклади, перехід відбувся в 

аварійному режимі, і в більшості випадків якість освіти залишається на низькому рівні. 

Але це також мало свої переваги: обставини змусили професорів університетів світу, 

видатних вчених і всіх викладачів планети вкладати усі свої зусилля, творчість і професіоналізм 

в онлайн-освіту. Ще ніколи сфера освіти так наполегливо не працювала над створенням 

ефективних моделей дистанційної освіти. 

Забезпечення дистанційного навчання в закладах загальної освіти вимагає використання 

певного системотехнічного забезпечення, яке включає: 

 апаратні засоби (персональні комп‟ютери, мережеві обладнання, джерела 

безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференцій тощо), що забезпечують 

розроблення та використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним 

процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб‟єктами дистанційного навчання у 

синхронному й асинхронному режимах;  

 інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що 

надає всім суб‟єктам дистанційного навчання освітнього закладу цілодобовий доступ до веб-

ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального процесу в синхронному та асинхронному 

режимах; 

  програмне забезпечення загального та спеціального призначення (у тому числі 

для осіб з особливими потребами), яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних 

продуктах з відкритими кодами. 

За результатами дослідження, усі заклади освіти області, що надали інформацію, 

застосовують принаймні один із засобів дистанційного навчання (дистанційні платформи, 

хмарні сервіси, соціальні мережі, месенджери, електронну пошту тощо), а саме: 99 % закладів – 

месенджери Viber, FB Mesenger, Telegram для оперативного інформування учнів та батьків під 

час карантину; 73 % закладів – віртуальні платформи для організації взаємодії з учнями; 72 % 

закладів – різноманітні хмарні сервіси як для пояснення матеріалу, так і для контролю 

засвоєння знань учнів; 61 % закладів – власні або запозичені навчальні відео на каналі YouTube 

для пояснення нового матеріалу; 55 % закладів – сайт школи та сайти/блоги педагогів для 

розміщення навчальної інформації; 19 % закладів – платформи дистанційного навчання Moodle, 

Google Classroom, Edmodo, Мій клас. 

Перед тим, як обрати віртуальні платформи для навчання, варто враховувати зрозумілість 

інтерфейсу як для викладання, так і для здобувачів освіти, які мають  можливі особливі 

потреби. Перевагу краще відати україномовним ресурсам або онлайн-серверам універсальної 

доступності. В умовах, коли навчання відбувається за допомогою персональних пристроїв, слід 

зважати на різноманіття пристроїв та обирати платформи, які максимально підходять для різних 

пристроїв (персональні комп‟ютери, планшети, мобільні пристрої Apple, Android тощо). 

Поширені віртуальні платформи, які забезпечують поліпшення дистанційного навчання:  
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Платформа Moodle (https://moodle.org/) – безкоштовна відкрита система управління 

дистанційним навчанням. Дозволяє використовувати широкий набір інструментів для освітньої 

взаємодії педагогів, здобувачів освіти та адміністрації закладу освіти. 

Open edX – безкоштовна система керування курсами. Платформу використовують для 

розміщення масових відкритих онлайн-курсів, а також для невеликих класів та навчальних 

модулів. 

Plickers – мобільний додаток, який «зчитує» спеціальні картки з відповідями здобувачив 

освіти за лічені секунди та виводить статистику на екран телефону педагога. Додаток 

використовують для швидкої перевірки, аби дізнатись, чи освоюють здобувачі освіти ключові 

навички. 

ClassDojo (https://www.classdojo.com/uk-ua/signup/) – простий інструмент для оцінювання 

роботи класу в режимі реального часу. Тут створена комфортна система заохочення з різними 

ролями та рівнями доступу. У ClassDojo реєструється педагог й реєструє здобувачів освіти. 

Персональний код для доступу до власного профілю висилається користувачам які отримують 

доступ до профілю. 

Classtime (https://www.classtime.com/uk/) – платформа для створення інтерактивних 

навчальних додатків, яка дозволяє вести аналітику навчального процесу і реалізовувати 

стратегії індивідуального підходу. Є бібліотека ресурсів, а також можливість створювати 

запитання. 

LearningApps.org (LearningApps.org) – онлайн-сервіс, який дозволяє створювати 

інтерактивні вправи. Їх можна використовувати в роботі з інтерактивною дошкою або як 

індивідуальні вправи для здобувачів освіти. Дозволяє створювати вправи різних типів на різні 

теми. 

TurnItIn – інструмент, що допомагає педагогам перевіряти роботи учнів на наявність 

неправильного цитування та плагіату. Програма порівнює їх із найточнішою базою даних для 

порівняння текстів. Turnitin вказує обсяг матеріалу, який збігається зі змістом бази даних, що 

дозволяє педагогам дізнатися, яка частка письмової роботи не оригінальна. 

Kahoot! – навчальна програма, що складається з ігор. Тут можна зробити серію запитань з 

кількома варіантами відповідей. Формат і кількість запитань залежать від автора. Є можливість 

додавати відео, зображення та діаграми. 

Платформа Stepik – безкоштовна освітня платформа та конструктор відкритих онлайн-

курсів та уроків. 

Веб-додаток Edmodo – освітній сайт, який являє собою усічену соціальну мережу за типом 

Facebook, яка дозволяє спілкуватися педагогам та здобувачам освіти, об‟єднавшись навколо 

процесу навчання. 

Висновок. Специфіка дистанційного навчання, що базується на телекомунікаційних 

технологіях, інтернет-ресурсах і послугах, впливає на способи відбору і структуризації змісту, 

способи реалізації тих чи інших методів і організаційних форм навчання, що суттєво впливає на 

функціонування всієї системи. 
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На сьогоднішній день питання використання елементів Gamification вчителем є досить 

актуальним. Gamification – це проектний підхід використання ігрового дизайну в різних 
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контекстах для індукування досвіду, знайомого з ігор для підтримки різних дій і поведінки. 

Вона полягає у створенні елементів розваги, котрі знаходять у іграх, і перенесенні їх у 

реальне життя при формуванні знань та навичок, необхідних у навчальній діяльності . 

Гра є одним з видів діяльності, значення якої полягає не в результатах, а в самому 

процесі. Ігрова діяльність приваблює тим, що забезпечує добровільність, можливість 

вибору, задоволення потреб, самореалізацію.  Під час гри на уроці математики учні 

вчаться зосереджуватися, мислити творчо та самостійно, у них розвивається увага та 

зростає прагнення до знань. 

Сучасна школа акцентує увагу на активізації освітнього процесу з  впровадженням 

ігрової діяльності, яка використовується як:  

1) самостійна технологія для опанування поняття, теми й навіть розділу 

навчального предмета;  

2) елемент (іноді досить істотний) більшої технології;  

3) урок (заняття) або його частина (введення, пояснення, закріплення, вправи, 

контроль); 

4) технологія позакласної роботи.  

Проаналізувавши наукову літературу, можна виділити наступні функції гри:  

- комунікативна: освоєння діалектики спілкування;  

- розважальна: пробудження інтересу до математики;  

- терапевтична: подолання труднощів, що виникають й у інших видах діяльності;  

- корекційна: внесення позитивних змін в структуру особистісних показників;  

- діагностична: виявлення відхилень, рівня знань.  

Застосування творчих ігрових технологій під час проведення уроку математики є 

дуже ефективним методом, адже завдяки елементам змагання та інтересу гра дає змогу 

забезпечити ефективну взаємодію вчителя з учнями; найкращим способом сприяє 

зацікавленню учнями навчального предмета; гра не тільки створює цікавий характер  

навчання математики, але і забезпечує учням позитивний робочий настрій, допомагає 

творчо боротися із труднощами.  

Під поняттям «gamification» розуміється застосування ігрових методик в неігрових 

ситуаціях. З появою комп‟ютерів, навчання за допомогою комп‟ютерних ігор стало 

набирати обертів. Комп‟ютеризація надала урокам новий вид, тим самим, навчання за 

допомогою ігор підвищує ефективність навчання.  

Існує велика кількість сайтів, де можна знайти ту чи іншу гру, яка стане цікава 

учням і, безсумнівно, допоможе їм зафіксувати ті чи інші знання в області математики. 

Таким чином, гейміфікація сприяє збільшенню рівня мотивації учнів і розвитку їх 

пізнавального інтересу до математики.  

Застосування електронних ігор на уроках математики це можливість підвищити 

ефективність освітнього процесу, взаємодії і взаєморозуміння між учителем і учнями 

початкової школи. Якщо гра, більше ніж яка-небудь інша діяльність, правильно 

організована вчителем на уроці, вона дозволяє всебічно та з більшою повнотою 

розвивати самостійність і самодіяльність учнів на уроках математики.  

Наведемо приклади застосування електронної гри (програми) на уроках математики 

у початковій школі. Програма Edugames від мультимедійного видавництва 

«Розумники» – це сучасний помічник вчителя. Мета – зацікавити та мотивувати учнів, а 

також залучити в активну роботу під час уроку та виконувати самостійно завдання  

(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Edugames від мультимедійного видавництва «Розумники» 

 

Вона містить інтерактивні завдання, які використовуються з поєднанням тексту, озвучення, 

малюнків та анімації. Самі завдання – ілюстрована гра із сюжетом, герої якої реагують на 

правильні і неправильні дії учнів. Завдяки цієї гри, діти мають можливість побачити результат 

виконання та можуть його покращити. Програму Edugames можна використовувати як 

фронтально – на дошці, так і індивідуально, коли учні працюють за власними комп‟ютерами, а 

вчитель може переглянути відповіді в електронному журналі (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Приклад інтерактивного завдання в програмі Edugames 

 

Таким чином, використання ігор на уроках математики стає важливим засобом розвитку 

інтересу до вивчення цього предмету. Впровадження елементів Gamification допомагає вчителю 

мотивувати дітей і залучати їх до освітнього процесу, удосконалюючи різні інтелектуальні 

навички; дозволяє дітям вчитися в інтерактивному світі, в якому вони можуть тренуватися, 

робити помилки і виправляти їх.  
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Сучасні вимоги суспільства диктують гостру необхідність упевнено почувати себе в 

цифровому суспільстві, де значення інформації для усіх сфер громадського життя постійно 

збільшується. Не викликає сумніву той факт що ключем до успіху в такому суспільстві 
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являтиметься уміння чітко орієнтуватися у величезному потоці інформації і уміння ефективно 

скористатися цією інформацією для термінового запиту в потрібному місці.  

Факт недосконалості формування та впровадження Learning Online Community в повній мірі 

закладами освіти відноситься до проблеми організації дистанційного навчання у закладах вищої 

освіти, хоча в останні десятиліття широка популярність трансформаційних перетворень в освіті 

очевидна та є дуже актуальною. Широке коло проблем вказаної проблематики досліджувалося 

в наукових працях багатьох українських та зарубіжних вчених, що підкреслює важливість і 

актуальність розв‟язуваних проблем. Розкриваючи сутність категорії «електронні освітні 

ресурси» В. Биков відмічає, що синонімом в сучасній педагогічній науці і освітній практиці є 

термін «цифрові освітні ресурси». Пропонуємо вживати категорію «цифрові освітні ресурси», 

тому що поняття «цифрові» більш точно відображає сутність технологій передачі 

інформаційних повідомлень. Сучасні пошукові системи пропонують наступне визначення: 

цифровий освітній ресурс – інформаційний освітній ресурс, який зберігається і передається в 

цифровій формі, найбільш загальне поняття, що відноситься до цифрового інформаційного 

об'єкту, призначеного для використання в освіті [Б]. Таким об'єктом може бути Learning Online 

Community.  

Використання Learning Online Community в останні роки стало досить традиційним явищем 

у системах освіти України та зарубіжжя. Навчальні засоби (освітні ресурси) наразі мають 

вигляд онлайн-курсів, мультимедійних підручників, дистанційних курсів, інтерактивних 

плакатів, презентацій тощо, упровадження яких вимагає відповідних технологій, методик, 

інноваційних форм і методів, що забезпечують ефективність електронних засобів навчання. 

Використання цифрових сервісів та технологій для навчання впродовж життя майбутніми 

вчителями можна застосовувати для самоосвіти та підвищення кваліфікації, професійного 

мережевого спілкування, тощо). 

Ми погоджуємось із твердженням, що Learning Online Community можна визначити як 

групу людей, об‟єднаних спільними інтересами, думками та цілями, які зустрічаються у 

віртуальному просторі, в залежності від цілей створення це може виглядати як закрита група, 

щоб ділитися знаннями та історіями, навчальними матеріалами, освітніми ресурсами та інш. 

Під час навчання здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Початкова освіта» нами 

використано онлайн-спільноти як спосіб налагодити конструктивні зв'язки між усіма 

учасниками освітнього процесу. За мету поставлено було: обговорювати теми, які їх цікавлять, 

взаємодіяти з викладачем, кафедрою та роботодавцями, інструктором дистанційного курсу, 

вчитися разом, співпрацювати у проєктах, ділитися порадами та пов'язаними новинами курсу. 

Серед поширених інформаційно-комунікаційних середовищ відкритої освіти ми можемо 

назвати наступні: Open Educational Resources (OER, https://www.oercommons.org/) – 

вебсередовище, що надає доступ до навчальних матеріалів (онлайн-курсів, модулів, 

підручників, потокового відео, тестів), програмного забезпечення, інших інструментів, 

матеріалів і методів, що використовуються для підтримки доступу до знань за різними 

галузями. Крім того, надається можливість для спілкування з педагогами по всьому світу; 

Coursera (http: //www.coursera. org – платформа безкоштовних онлайн курсів (близько 600) із 

відеолекціями, завданнями й обговоренням на форумах від викладачів провідних університетів 

світу, з можливістю отримати електронний сертифікат після завершення курсу; Academic Earth 

(http://academicearth.org) – колекція безкоштовних онлайн-курсів із психології, педагогіки, 

менеджменту тощо, розроблених фахівцями кращих університетів світу. 

Для системи вищої освіти розроблено значну кількість онлайн-курсів (більшість із яких є 

безкоштовними), відкрито доступ до репозитаріїв відеолекцій та курсів провідних науковців 

світу: значну кількість відкритих освітніх ресурсів можна знайти в міжнародній навчальній 

мережі World-lecture-project (http://world-lecture-project.org/), яка надає доступ до повних курсів 

та відеолекцій із різних наукових галузей від відомих навчальних закладів світу; відеокурси 

кращих університетів світу пропонує MyEducationKey (http://www. myeducationkey. com) – 

віртуальний освітній портал, що надає відкритий доступ до навчальних відеолекцій та інших 

мультимедіа засобів для студентів, учнів і викладачів. 

http://world-lecture-project.org/
file:///D:/Cтёпин%20Максим%20Григорьевич/УНЗ/Митин/(http:/www.%20myeducationkey.%20com)
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Базовою умовою існування, функціонування і розвитку онлайн-курсів є наявність такої 

фундаментальної атрибутивної властивості як Learning Online Community (інтернет-спільнота). 

Розглянемо ключові переваги для майбутніх учителів під час використання інтернет-спільнота:  

 соціальне навчання: спільноти дозволяють студентам навчатися, навчаючи інших та 

ставлячи питання; більш швидкі відповіді: на запитання у співтовариствах швидше 

відповідають, не покладаючись на швидку відповідь викладача;  

 ідеї для створення курсу та покращення його функціональності: викладач курсів 

прислухається до того, що відбувається в їхньому співтоваристві, які питання ставлять студенти 

або які проблеми у них виникають, і використовують цю інформацію, щоб передбачати потреби 

своїх студентів.  

 когортне навчання допомагає учням відчути себе однодумцем, якого багато хто прагне, 

та покращує результати навчання. Члени отримують вигоду з підтримуючої мережі з 

розширеною співпрацею, яка вимагає від усіх відповідальності. 

Отже, з метою аналізу функціонування та впровадження Learning Online Community нами у 

розкрито різновиди програм для створення інтернет-спільнот: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Програми для Learning Online Community 

 

Таким чином, використання Learning Online Community (інтернет-спільнота) підчас 

дистанційного навчання позитивно впливає на організацію навчальної діяльності здобувачів 

освіти, дозволить якісно впливати на ефективність їх навчання і виховання. 
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Instagram Facebook 
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використанням можливостей IT технології зі старою технологією і формування нового підходу 

(новації), з урахуванням відомих можливостей старої технології. 

Існують різні трактування цього поняття. Т. С. Шроль виділив найбільш розповсюджені. 

Змішане навчання – це:  

1) процес навчання, за якого традиційні технології навчання поєднуються з інноваційними 

технологіями електронного, дистанційного та мобільного навчання з метою гармонійного 

поєднання теоретичної та практичної складових процесу навчання; 

2) освітня концепція, в рамках якої учень отримує знання як самостійно (онлайн) так і в 

очній формі (з викладачем); 

3) цілеспрямований процес здобування знань, умінь та навичок в умовах інтеграції 

аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності суб‟єктів освітнього процесу на основі 

взаємного доповнення технологій традиційного, електронного, дистанційного та 

мобільного навчання. 

К. Лапчук у своїй роботі виділяє такі основні переваги системи змішаного навчання:  

1. Доступність та зручне користування. Самостійне опрацювання частини матеріалу 

робить навчальний процес більш гнучким. Слухачі курсу можуть проглянути його у такому 

місці та темпі, який зручний саме для них.  

2. Покращення навчального процесу. Згідно з дослідженнями у різних сферах, система 

змішаного навчання – більш ефективна, ніж звичайне навчання у класі чи онлайн навчання, 

незалежно від предмету 

3. Зменшення (чи гнучкість) витрат. Система змішаного навчання може оптимізувати 

витрати на використання приміщення чи розробку додаткових матеріалів. Так, учні працюють 

онлайн і не потребують, наприклад, роздрукованих додатків для певного матеріалу.  

Важливу роль у процесі змішаного навчання, описує В. М. Кухаренко, посідає й вчитель. 

Викладачі у змішаній моделі навчання повинні бути:  

- готовим вчитися: оцінювати, аналізувати й агрегувати дані; використовувати дані в 

якості невід‟ємної частини процесу планування для кожного окремого учня, групи і всього 

класу;  

- відкритим для нових стратегій навчання: мати розвинутий світогляд; диференціювати 

навчання відповідно до потреб учнів;  

- лідером: показати учням, як шукати інформацію і ставити правильні питання; управляти 

навчальною діяльністю на основі проектів, мати стратегії мотивації учнів. 

Основне завдання вчителя в змішаному навчанні, на думку О. Кривоноса, О. Коротун, – це 

грамотно скласти курс і розподілити навчальний матеріал. Технологією передбачається, що 

базовий матеріал викладається на уроках в класі, а розширений і поглиблений учні засвоюють в 

процесі електронного навчання. Важливо, щоб уроки проходили у формі захисту проектів, 

презентації, дебатів або дискусії. Саме якісна підготовка вчителя позитивно сприяє на кінцевий 

результат навчання учнів та сильної мотивації до навчання. 

Основна відмінність змішаного навчання від звичайної системи, пояснює К. Лапчук,  – 

активне використання технологій, щоб знайти матеріал і отримати нові знання. Так, технології 

стають повноцінною частиною навчального процесу. Проте йдеться також і про поєднання 

різних підходів, способів подачі матеріалу, видів роботи. Наприклад, частина інформації 

розподіляється на групову роботу, частина – на самостійне вивчення. Це не залежить від того, 

відбувається це у класі чи дистанційно.  

Переведення частини процесу в онлайн відрізняє змішане навчання від звичної для України 

системи – у класі з зошитами та підручниками. Наприклад, учні можуть опрацьовувати 

теоретичну частину вдома, переглядаючи відео та вивчаючи супровідні матеріали. Після цього 

на уроці з вчителями та однолітками виконують практичні вправи або працюють у групах над 

проектом. За такої моделі вчителі стають модераторами освітнього  процесу. Під час роботи 

вони визначають, наскільки добре розуміють тему окремі учні, і внаслідок цього можуть 

змінювати спосіб роботи з класом. 
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Для організації змішаного навчання в початковій школі  вчитель має створити на будь-якій 

зручній online-платформі клас, куди будуть підключені всі діти. Це може бути Google 

Classroom, Moodle, Liveworksheets, Padlet. ClassDojo та інші. На нашу думку, найбільш зручним 

і пристосованим для дітей початкової школи є Google Classroom. 

Для створення тестів або інших інтерактивних завдань ми пропонуємо наступні додатки: 

Майстер-Тест, Moodle, Survio, Learning Apps, Learning.ua, Matific, DoodleMaths, Prodigy Maths, 

Біоуроки, Cross, childdevelop.com.ua, skanvord.com та інші. Важливо, щоб ці завдання не 

оцінювалися. Для учня ці тести є мотиватором для перегляду лекції ще раз, а для вчителя – 

сигналом виконання учнем завдання. Додатково, ці додатки можна використовувати не тілько 

вдома, офлайн, але й у школі. Наприклад, дати дітям відсканувати QR-код, від якого діти 

зможуть перейти до виконання завдання. 

Отже, технологія змішаного навчання є дуже ефективним засобом для диференціації та 

індивідуалізації освітнього процесу в початковій школі. Застосування змішаної 

форми навчання в освітньому процесі може стати одним із ключових напрямків модернізації 

освіти у початковій школі, оскільки розкриває широкі можливості для здійснення самостійної 

роботи учнів під керівництвом педагога, сприяє розвитку самостійної творчої діяльності, 

стимулює одержання додаткових знань та їх закріплення. 

 

Тимофєєва І. Б., Новицька Є. О., Новицька С. М. Особливості застосування технологій доповненої реальності у закладах освіти  

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

Тимофєєва Ірина Борисівна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедри педагогіки та освіти, 

i.timofeeva@mdu.in.ua
 1

 

Хоренко Кароліна Сергіївна, здобувачка вищої освіти 
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1
Маріупольський державний університет 

 

Доповнена реальність останнім часом стала предметом численних досліджень. Як 

теоретична, так і експериментальна база дозволила отримати цінні результати і докази 

корисного використання технології AR в навчанні. Вона дає можливість максимально 

візуалізувати об‟єкт, тобто перевести 2D-зображення у 3D, а також «оживити» його. Метою 

роботи є створення мобільного додатку для відтворення навчального матеріалу з природничих 

дисциплін з використання технології Augmented Reality. 

Оскільки сучасна молодь орієнтуються на тренди, освітнім закладам в Україні необхідно 

вирішувати питання запровадження інновацій в навчальний процес. Доцільно адаптувати 

методики та технічні засоби для викладання, що стимулюватиме активність учнів під час 

навчання та мотивуватиме їх до самонавчання, що врешті сприятиме підвищенню рівня освіти. 

Саме технологія доповненої реальності сприятиме такому результату. 

У статті “Доповнена реальність у процесі навчання та навчання” представляють технологію 

доповненої реальності та її можливості для освіти. 

Використання доповненої реальності в освіті дає можливість використовувати тривимірні 

дані, об‟єкти та моделі всередині реальності. Доповнена реальність пропонує унікальні 

можливості, такі як: 

 підтримка безперебійної взаємодії між реальним та віртуальним середовищем;  

 використання відчутного інтерфейсу для маніпулювання об‟єктами; 

 можливість переходу між реальністю та віртуальною реальністю.  

Доповнена реальність підходить для початку заняття, щоб занурити в певну тему, середини 

– щоб візуалізувати якесь складне поняття. Або ж частина з доповненою реальністю можна 

використовуватися в кінці, щоб надихнути учня на виконання домашнього завдання. 

Продуктивним засобом технологій доповненої реальності є AR-книги це фізичні або 

цифрові копіями традиційних книг, як текстових, так і з ілюстраціями, які потім зв‟язуються з 

додатковим, нетрадиційним контентом за допомогою використання технологій. Коли елемент 
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технології з екраном дисплея і камерою вказує на сторінку в традиційній книзі, для якої був 

створений додатковий контент, додаток, встановлений на технології читає сторінку і 

відображає цей додатковий контент на екрані пристрою. 

Говорячи про вітчизняні розробки в сфері освіти, варто згадати «Академію розвитку 

інтелекту SMARTUM Україна», яка презентувала оновлений мобільний додаток з функцією 

доповненої реальності для курсу «Ментальна арифметика». Підручники з «Ментальної 

арифметики» взаємодіють з мобільним додатком при навчанні, показуючи правильність 

аплікатури пальців, а також допомагають виконувати вправи правильно без контролю тренера. 

Також у підручнику є чарівні картинки для розфарбовування, які оживають в додатку і 

переливаються яскравими фарбами. 

В умовах над стрімкого розвитку науки, техніки й технологій значних перетворень зазнає і 

вся освітня система, як у світі, так і в Україні. «Школа має бути в авангарді суспільних змін», як 

зазначено в Концепції нової української школи. 

Можна зазначити, що видавничий дім «Освіта» – перше в Україні видавництво навчальної 

літератури, яке створило підручник та універсальний дидактичний матеріал до інтегрованого 

курсу «Я досліджую світ» для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). 

Метою створення інноваційного мультимедійного додатку доповненої реальності «Освіта 4D+» 

є поглиблення навчального процесу засобами 3D-візуалізації за рахунок максимального 

унаочнення процесу навчання, використовуючи для цього доступні гаджети. 

За допомогою доповненої реальності учні можуть відвідати будь-яке місце, не виходячи з 

класу або дому. Йдеться не тільки про туристичні візитівки Парижа чи Лондона, але й про 

глибини океану, космічні простори та навіть побудову атомів.  

Для реалізації технології доповненої реальності в процесі навчання можуть бути 

використані: 

1. Підручники та посібники, в яких містяться спеціалізовані об‟єкти з технологією 

доповненої реальності. За допомогою спеціалізованих мобільних додатків друковані ілюстрації 

перетворюються на анімовані тривимірні об‟єкти за досліджуваною тематикою, які можуть 

виконувати певні рухи та супроводжуються звуковою інформацією.  

2. Розвиваючі ігри. Передовий досвід показує, що у багатьох випадках інформація, яка 

подається у вигляді інтерактивних ігор, позитивно сприймається студентами, активізує 

мотивацію до участі у процесі та сприяє зростанню рівня засвоєння навчальних матеріалів.  

3. Моделювання об‟єктів та ситуацій. Створення графічних об‟єктів та конструювання 

певних ситуацій, що можуть бути використані для засвоєння навчального матеріалу, економить 

значні матеріальні та фінансові ресурси, а також проводити практичні заняття безпосередньо в 

аудиторіях.  

4. Додатки для тренування навичок. При викладанні певних дисциплін є можливість 

створювати контент у форматі доповненої реальності, який можна використовувати як 

інструмент здобуття певних професійних умінь та навичок. Його можуть використовувати 

студенти для самостійного відпрацювання конкретних практичних завдань поза навчальним 

закладом. 

Таким чином, додатки AR можуть покращити процес навчання, мотивацію та ефективність 

навчання; допомогти викладачам подавати інформацію учням, візуальні зображення; 

покращити навчальну успішність учнів, допомогти їм зосередити увагу на конкретних 

завданнях та об‟єктах. АR суттєво сприяє професійній діяльності вчителів та учнів, 

трансформації змісту освіти. АR передбачає створення та розробку нової інформаційної 

методики щодо навчально-методичних матеріалів, які є високотехнологічними засобами 

навчання. 
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Тимофєєва І. Б., Трубачова В. Я. Gamification – один із сучасних методів електронного навчання  

GAMIFICATION – ОДИН ІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ 

Тимофєєва Ірина Борисівна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедри педагогіки та освіти, 
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На сьогодні електронне навчання (e-learning) розвивається досить активно, чому сприяє 

підвищений попит на освітні послуги та рівень розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ)  у світі і Україна не виняток в цьому процесі. Сучасні технології, інтернет 

призвели до появи нових способів дистанційного навчання.  

Перехід на дистанційне навчання, зумовлений пандемією, став неочікуваним та доволі 

серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу – освітян, вчителів, учнів та 

їхніх батьків. Після тимчасової розгубленості всім довелось прийняти цей виклик та швидко 

адаптуватись до нових реалій, але питання розвитку дистанційної освіти набуло неабиякої 

актуальності. І хоча дистанційне навчання не є заміною очного та ніколи не планувалось на 

довгострокову перспективу, воно може стати ефективним інструментом не тільки під час 

карантину. 

Електронне дистанційне навчання – це різновид дистанційного навчання, за яким учасники 

і організатори навчального процесу здійснюють переважно індивідуалізовану взаємодію як 

асинхронно, так і синхронно у часі, переважно і принципово використовуючи електронні 

транспортні системи доставки засобів навчання та інших інформаційних об‟єктів, комп‟ютерні 

мережі Інтернет, медіа навчальні засоби та інформаційно-комунікаційні технології. Крім того, 

електронне навчання є інноваційною технологією, спрямованою на професіоналізацію та 

підвищення мобільності тих, хто навчається. 

Використання e-learning дає змогу викладачам якісно та ефективно організувати 

навчальний процес. Також, застосування електронного навчання дозволяє зберегти загальні 

принци побудови традиційного навчального процесу і робить його більш цікавим та доступним. 

Наразі застосовуються різні методи електронного навчання, одним з яких є застосування  

Gamification. 

Ігрофікація або гейміфікація (від англ. – “gamification”) – це процес використання ігрової 

естетики, динаміки та механіки в неігрових контекстах. Іншими словами, це створення ігрового 

процесу там, де потрібно досягати певних вимірюваних результатів. 

Мета гейміфікації полягає в перетворенні ланцюжків рутинних завдань у захопливий 

процес досягнення цілей. 

Гейміфікація в освіті – це особливий підхід для мотивації учнів до навчання. Ігровий 

дизайн та елементи адаптуються під потреби навчального середовища. Основна мета – зробити 

процес навчання максимально приємним та цікавим для учнів. 

Це, наприклад,  програма для вивчення англійської мови LinguoLeo.  Вивчення іноземної 

мови завжди вимагає системного підходу. Це, в більшості випадків, стає чи не найбільшою 

перешкодою на шляху до мети. 

Освітній проєкт LinguaLeo використав елементи гейміфікації для більш комфортного та 

цікавого вивчення англійської мови. За допомогою сайту і застосунку в смартфоні, процес 

засвоєння нового матеріалу перетворився в захопливу гру. Учасник щодня виконує невеликі 

завдання аби збирати бали, отримувати нагороди та змагатись з друзями. В результаті, процес 

вивчення мови перетворюється на звичку, що звісно ж, впливає на результат. 

Особливе місце ігрофікації визначають  контекст, в якому відбувається дія та ключова мета. 

Ігрофікація завжди спрямована на досягнення певної користі. Для чого і використовує 

перевірені елементи гри. 

Наявність таких елементів дозволяє змінити ставлення людей до процесу виконання 

поставлених завдань. Монотонна задача стає набагато цікавішою якщо за це можна отримати 
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відзнаку або це запекле змагання з колегами. Тобто в її основі завжди знаходяться заздалегідь 

визначені цілі та процеси. 

Ігрофікована система складається із таких компонентів як ігрової естетики (компонентів); 

ігрової механіки та ігрової динаміки. Цю систему можна представити у вигляді піраміди, в якій 

кожен рівень є опорою для наступного 

Ігрова естетика – це всі елементи, які будуть нагадувати людині гру (та, звісно, спиратись 

на її попередній ігровий досвід). Такими елементами є: адаптаційні інструкції (onboarding), 

аватарки; значки (бейджі); очки; шкала прогресу; наратив (історія, яка занурює в ігровий 

процес); рівні (levels); дошка лідерів; квести; команди; подарунки (досягнення). 

Для кожного типу гравців ще й існує свій набір ігрових компонентів, які тримають їх увагу 

в фокусі та змушують завершувати почату справу. 

Без цих елементів неможливо уявити гру, адже вони і є невід‟ємною частиною фану. 

Завдяки їм забезпечується ефект ненав‟язливості та розваги в рамках ігрофікованої системи.  

Ігрова механіка – це набір правил, які визначають поведінку користувача. Сюди 

відносяться, зокрема: колекціонування; накопичення ресурсів; співробітництво. 

Ігрова динаміка є невидимою частиною ігрофікованої системи, оскільки забезпечує 

відчуття та емоції гравця. Динаміка забезпечується набором значимих подій за одиницю часу. 

Динамічна ігрофікована система наповнена внутрішніми подіями із можливостями робити 

учасником усвідомлений вибір. Стан свободи в обмежених, але непомітних, рамках сюжету, 

створює відчуття захоплення та мотивує залишатись в грі. 

До ігрової динаміки можна віднести: відчуття досягнення (завершеності); почуття 

альтруїзму; захоплення змаганням; отримання нагород; відчуття статусності. 

Крім того, динаміку визначають три типових елементи: обмеження,  емоції та розповідь. 

Отже, електронне навчання – це сучасна та перспективна форма надання освітніх послуг, 

яка успішно діє. На даний час у світі ігрофікація залишається одним із найперспективніших 

методів утримання уваги тих хто навчається. Систематичне застосування педагогами цього 

методу  дозволить учням не втратити інтересу до навчання, так як  гейміфікація спирається на 

базові знання поведінкової психології. Зокрема, вона орієнтована на роботу із мотивацією 

людини: поєднання власної та ігрової мотивації дозволяє покращити ефективність навчання. 

 

Федосова І. В., Веремій В. О. Комп’ютерне тестування для оцінки якості знань студентів на основі адаптивного методу  

КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА 

ОСНОВІ АДАПТИВНОГО МЕТОДУ 

Федосова Ірина Василівна, д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри комп‟ютерних наук,  

fedosova_i_v@pstu.edu 
1
 

Веремій Владислав Олегович, студент групи КН-20-М, vveremiy7@gmail.com 
1
 

1
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

Якість стає однією з головних цілей розвитку освіти. Вона є одним з основних питань 

сучасної педагогіки і суспільства в цілому. Для оцінки якості освіти використовується оцінка 

засвоєння матеріалу учнями або студентами. Контроль рівня навчальних досягнень студентів 

заснований на дидактичних вимірах. У традиційному розумінні дидактичний вимір є ні що 

інше, як аналіз і перетворення викладачами відповідей на завдання або питання різної міри 

складності. Для усунення викладацького суб'єктивізму дидактичних вимірювань часто 

вдаються до комп'ютерного контролю знань за допомогою тестування. 

Основні переваги комп'ютерного тестування наступні: 

˗ оцінювання результатів тестування здійснюється миттєво, автоматично фіксується і 

зберігається на тривалий час; 

˗ можливість формування досить великої кількості варіантів тесту, які обмежені лише 

розміром банку тестових завдань; 

˗ можливість реалізації зручних процедур введення, модифікації тестових матеріалів; 
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˗ можливість формування тестів, різних за рівнем навченості випробуваних; 

˗ можливість управління як вмістом тесту, так і стратегією 

˗ перевірок у ході тестування; 

˗ відсутня необхідність у паперових носіях і листах відповідей; 

˗ відсутність синхронізації процесу тестування для групи випробовуваних. Кожен 

тестований вибирає самостійний темп роботи з тестом; 

˗ введення тимчасових обмежень тестування, що важко здійснити при паперовому 

тестуванні; це дозволяє враховувати психомоторні аспекти тестованого; 

˗ використання мультимедійних компонент і графічних зображень високої якості (обсяг, 

колір) доступні при комп'ютерному тестуванні та забезпечує правильне і швидке сприйняття 

змісту завдання, а з психологічної точки зору знімає напругу з тестованого. 

Поява адаптивного тестування було викликано прагненням до підвищення ефективності 

педагогічних вимірювань, яка пов'язана зі зменшенням числа завдань, часу тестування, а також 

з підвищенням точності оцінок учнів. В основі адаптивного підходу лежить індивідуалізація 

процедури відбору завдань тесту, яка за рахунок оптимізації складності завдань стосовно до 

рівня підготовленості учнів забезпечує генерацію ефективних тестів. 

Основною особливістю комп'ютерного адаптивного тестування є те, що тестова 

послідовність формуються в процесі тестування відповідно до рівня досягнень кожного 

конкретного індивіда, динамічно оцінюється (а в кращому випадку і прогнозовано) в процесі, а 

не після закінчення тестування. У результаті можна говорити про те, що: 

˗ кожен конкретний тест унікальний і не був раніше опублікований, що також підвищує 

його секретність (і надійність); 

˗ ефективність комп'ютерного адаптивного тестування вище звичайного комп'ютерного 

тестування, так як труднощі пропонованих завдань запропоновані відповідають рівню 

досягнень тестованого, отже, підвищується інформативність тесту і швидше досягається задана 

точність оцінювання результату, що також може скоротити тривалість тесту; 

˗ комп'ютерне адаптивне тестування дозволяє розпізнавати не тільки випробовуваних з 

середнім рівнем досягнень, але і дає можливість виявити найбільш яскраві, видатні особистості. 

Однак комп'ютерне адаптивне тестування вимагає точного калібрування завдань у міру 

труднощів. Для кожного індивіда необхідно формувати індивідуальний тест, що складається з 

деякої безлічі завдань, що є підмножиною всього банку тестових завдань. Динамічне 

формування питань у залежності від відповіді потребує відповідного методу відбору питань. На 

сьогодні розробка такого методу є предметом дослідження багатьох авторів. Тому актуальним 

завданням є розробка інтелектуальної системи оцінки якості засвоєння знань студентів на 

основі адаптивного методу. 

 

Федосова І. В., Веремій В. О. Інформаційна система для організації інклюзивної освіти дітей з аутизмом в дошкільних навчальних закладах 

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ 

З АУТИЗМОМ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Левицька Тетяна Олександрівна, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп‟ютерних 

наук, tlevitiisys@gmail.com
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Сіромаха Аліна Геннадіївна, магістр групи КН-21-М, 

alina.siromasha240999.alina@gmail.com
1
 

1
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

Розвиток сучасного суспільства України і процеси інтеграції в європейську спільноту 

гостро ставлять питання забезпечення соціального захисту громадян країни, і особливо 

тих, хто потребує його найбільше, зокрема, це діти з особливими освітніми потребами.  

Актуальність проблеми інклюзивної освіти пов‟язана насамперед, з тим що 

чисельність дітей, які потребують корекційного навчання, неухильно зростає.  На 
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сьогодні дітей, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку, в Україні 

понад 1 млн., що становить 12 % від загальної чисельності дітей у країні. При цьому 

інклюзивною освітою охоплено 5,0 % дітей з інвалідністю: станом на 1.09.2019 р. 

дошкільні навчальні заклади відвідували 7 950 дітей -інвалідів; у навчальних закладах 

для здобуття повної загальної середньої освіти навчалися 41 557 дітей, які потребують 

корекції фізичного та(або) розумового розвитку. Таким чином, 95,0  % дітей з 

інвалідністю навчаються в умовах спеціальних навчальних закладів, або не отримують 

освіту взагалі. Тому пошук підходів до активізації розвитку інклюзивної освіти є 

важливим державним питання. 

Метою розробки запропонованого проекту є створення сайту, який дозволить 

користувачам комунікувати між собою та досягати поставленої мети у вигляді створення 

програм розвитку та включення дітей з аутизмом у навчальний процес. Веб-орієнтована 

інформаційна система організації інклюзивної освіти включає набір основних послуг 

щодо полегшення життя користувачів системи.  

Новизна розробленої системи в тому, що вона, враховує недоліки існ уючих 

зарубіжних аналогів та потреби користувачів системи і дозволяє досягти поставленої 

мети-  допомогти закладам освіти  та батькам дітей з аутизмом знайти точки дотику, 

використовуючи зручний та зрозумілий інтерфейс.  

Завданням проекту є створення автоматизованої системи, використовуючи мову 

програмування PHP, гіпертекстової розмітки, спеціальної мови стилю сторінок CSS та 

JavaScript, що дозволяє автоматизувати головні процеси включення дітей з аутизмом у 

навчальний процес: облік дітей, батьків, автоматичне створення рекомендації, 

формування розкладу дня та облік питань батьків і спеціалістів. Створювана система має 

багатокористувацький режим. 

Цільова аудиторія:  

- представники засобів масової інформації; 

- керівники дошкільних навчальних закладів; 

- представники психолого-медико-педагогічних консультацій; 

- керівники управлінь/відділів освіти; 

- діти, батьки та педагоги – учасники навчально–виховного процесу в дошкільному 

навчальному закладі; 

- методисти міських/районних методичних кабінетів;  

- представники громадських організацій та громадськість. 

Веб-сайт складається із 7 контентних сторінок, а саме: «Головна», «Новини», 

«Поради та рекомендації», «Проекти», «Про нас», «Про аутизм», «Контакти», сторінок 

конкретної новини/ рекомендації/ проекту, а також реєстрації та особистого кабінету 

користувача.  Основні контентні сторінки містять інформацію про проект із слоганом 

«Do it together!», дітей із особливими потребами, новинами та порадами сім‟ям таких 

дітей. 

Навігація веб-сайту проста, зручна та інтуїтивно зрозуміла, до головної сторінки 

сайту можна потрапити з будь-якої, просто клацнувши на «Головна» та логотип проекту. 

«Головна», у свою чергу містить посилання на усі інші сторінки сайту та форми 

реєстрації і авторизації. Мапа сайту представлена на рисунку 1.  
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Рисунок 1 – Мапа сайту 
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Пошук та запровадження нових методів щодо підвищення ефективності системи навчання є 

актуальним, тому що система навчання займає переважну роль у формуванні спеціалістів на 

рівні держави. Система навчання повинна адаптуватись згідно розвитку технологічного 

прогресу та психології. Саме перетин цих напрямів дозволяє ефективно використовувати 

технології для підвищення ефективності навчального процесу враховуючи те, як саме ці 

інструменти можуть впливати на учня.  

Гейміфікація – один з новітніх інструментів, який повсюдно впроваджується у людській 

діяльності через його ефективність: продажі, сфера обслуговування, маркетинг, управління 

колективами та інші, тому сфера навчання теж може отримати свої переваги, використовуючи 

цей підхід. Гейміфікація гідна використання хоча б через те, що вона приносить результати. 

Величезна кількість не лише успішних стартапів, але й світових компаній впроваджують у свою 

діяльність ігрові елементи, і це є суттєвим приводом скористатися їхнім прикладом.  

Гейміфікація не пропонує універсальних інструментів, які можуть покращити будь-який 

процес. Існують чіткі вимоги як до впровадження ігрових технік, так і до самого об‟єкту 

гейміфікації. Ігрові елементи можуть покращити процес або звести його нанівець. 

Використання ігор не створить залучення з нуля. Гейміфікація не здатна виправити помилки, 

допущені на рівні планування та менеджменту, але може посилити вже створену та добре 

налагоджену модель і підвищити мотивацію. 

У рамках роботи, було виконано декілька етапів дослідження та імплементації проекту з 

гейміфікації навчального процесу. Було проведено дослідження ефективності навчання учнів 
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mailto:korsour@gmail.com


Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених «АПРІТ – 2021» 24.11.2021 р., м. Маріуполь 

96 

використовуючи поточні інструменти та підходи та виконано збір даних про їх рівень знань, 

залученість до навчального процесу та соціальні відносини з іншими учнями.  

Одним з етапів роботи було впровадження методів гейміфікації до навчального процесу та 

дослідження змін з боку студентів та вчителя. Серед інструментів  гейміфікації були: 

- система балів; 

- список «глобальних лідерів» з навчальної дисципліни; 

- список «сезонних лідерів» з навчальної дисципліни; 

- система оцінок за проактивну поведінку; 

- система «нагород» за відзнаки. 

Результатом впровадження таких інструментів гейміфікації було: 

- підвищення рівня залученості до навчального процесу; 

- позитивні відгуки від учнів щодо нового інтерактивного інструмента навчання; 

- підвищення часу, яке учні витрачають на додаткову навчальну діяльність; 

- підвищення результатів оцінювання успіхів учнів; 

- створення соціальних зв‟язків між учнями на основі навчального процесу; 

- підвищення мотивації учнів якісно виконувати завдання у термін. 

Одним зі складніших пунктів з боку вчителя щодо впровадження гейміфікації, було робота 

з найбільш пасивними учнями. Але, це не є негативною стороною інструмента, а лише 

специфіка роботи з таким типом учнів, яка потребує часу та уваги зі сторони учня у будь-якому 

форматі навчання. 

Одним з негативних наслідків щодо використання гейміфікації були емоційні сплески з 

боку учнів, цілі яких не були досягнуті у певному розмірі. Але ця реакція є результатом 

високого рівня залучення учня до процесу, оскільки це не є результатом взаємодії пасивних та 

байдужих учнів з інструментом. Тому, контроль та емоцій учнів та залучення до процесу 

кожного з них є обов‟язком вчителя, що дає свої переваги у результаті. 

В результаті дослідження, було розроблено програмний продукт, який реалізовує основні 

механіки гейміфікації навчального процесу та дозволяє учням отримувати доступ до них через 

їх телефон. 

Наступним етапом дослідження має бути впровадження програмного продукту до 

навчального процесу та поширення методів гейміфікації серед однієї з найконсервативніших 

систем – системи навчання.  

Результати роботи мають прикладний характер. Рекомендовано поширювати цифровізовані 

способи гейміфікації до навчального процесу не тільки учнів шкіл, але й студентів, що 

підвищить не тільки ефективність навчання, але й дасть конкурентні переваги навчальному 

закладу перед іншими за рахунок використання новітніх технологій та підходів. 
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Механотерапія – один з методів відновлювальної медицини, являє собою комплекс 

лікувальних та відновлювальних вправ, що виконуються застосовуючи спеціальні тренажери й 

апарати. 

Механічний вплив можливо ефективно застосовувати на всіх етапах реабілітації, завдяки 

різноманіттю принципів дії апаратів: активні та пасивні. Де активні, своєю чергою, поділяються 

на блокові, маятникові та ізокінетичні. 

Блокові – підходять для запобігання контрактур у суглобах після переломів й для зміцнення 

м'язів. На тренажері вправи виконуються лежачи, сидячи та стоячи. Сила, необхідна для 

виконання цього руху, регулюється шляхом зміни маси тягаря, кількістю блоків та їх 

розташуванням. Змінюючи положення пацієнта, можна досягти різноманітного впливу на 

диференційні м'язові групи. Цей апарат дозволяє впливати на окремий суглоб або окрему 

м'язову групу. 

Маятникові – призначені для відновлення рухливості суглобів після утворення застарілих 

контрактур. На таких тренажерах робота ґрунтується на силі інерції, що виникає в момент 

переміщення маятника при активному руху пацієнта. Максимальна тривалість заняття на 

такому апараті не перевищує 20 хвилин. Такі апарати застосовуються на пізніх етапах 

відновлення рухливості суглоба, коли контрактура становить три й більше місяців. 

Ізокінетичні – тренажери для роботи з великими м'язовими групами, зазвичай 

призначаються пацієнтам, у яких збережена рухливість. Апарат являє собою електромеханічний 

пристрій, який забезпечує незмінну задану швидкість руху і змінну протидію в залежності від 

сили, що розвивається. Чим більша прикладена сила до вантажу, тим більше протидії 

приходиться на кінцівку, що переміщається з фіксованою швидкістю. Ізокінетичні апарати 

застосовуються для вдосконалення силових якостей і витривалості великих м‟язових груп при 

рухливості в суглобах, що збереглася. 

Механотерапевтичні апарати пасивної дії працюють за допомогою електричного чи 

пневматичного приводного пристрою. Основною перевагою апаратів даного типу є можливість 

більш раннього використання у порівнянні з іншими видами механотерапії. Завдяки 

розслабленню м'язів під час пасивного руху значно знижується тиск між суглобових поверхонь, 

що необхідно за багатьох патологічних станів суглобів. 

Для реабілітації ліктьового суглоба використовуються всі апарати, названі раніше. 

Особливістю такого відновлення є окремий тренажер для суглоба, а також індивідуальний 

підбір програми для пацієнта залежно від отриманої травми. Тренування проводяться 

найчастіше під наглядом фахівця, а час тренування не перевищує 20-40 хвилин. 
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Розвиток імплантології зумовлений постійними зусиллями по підвищенню якості життя 

людини за наявності важких травм або хронічних захворювань кісток та суглобного апарата. С 

огляду на це матеріалам, з яких виготовляють імпланти, приділяють підвищену увагу, оскільки 

саме вони мають забезпечувати відновлення життєвих функцій організму на тривалий (десятки 

років) час при мінімізації шкідливих наслідків для здоров‟я людини. Ці матеріали (які, в 

основному, є сплавами на основі різних металів) повинні відповідати певним вимогам по 

біоінертності та біосумісності, мати високу корозійну стійкість та достатню механічну міцність. 

Суглоби, особливо кульшовий та колінний, сприймають на себе вагу пацієнта, працюючи в 

умовах тертя контактних поверхонь, що спричиняє їх зношування та накопичення продуктів 

зносу у тканинах людини (що завдає шкоди здоров‟ю). Новітні технології виготовлення 

імплантів для передбачають підвищення надійності та довговічності шляхом підбору хімічного 

складу матеріалів та обробки їх поверхні задля надання підвищеної експлуатаційної стійкості. 

Особливий інтерес становлять адитивні технології виготовлення імплантів (так званий 3D-

друк), який дозволяє отримувати імпланти за мінімальної механічної обробки із максимальною 

індивідуалізацією відносно конкретного пацієнта.  

В роботі досліджувались представники основних груп сплавів біомедичного призначення 

(нержавіюча сталь 316L, титановий сплав Ti-6Al-4V, кобальтовий сплав Co-28Cr-6Mo). 3D-

друковані сплави було виготовлено за технологією селективного лазерного плавлення (Selective 

Laser Melting – SLM). SLM-друковані сплави мають характерну будову, яка складається із рядів 

напівсфер, що нагадують риб‟ячу луску («fish-scale» pattern) (рис. 1). Було проведено 

зіставлення механічних (твердість, модуль пружності) та трибологічних властивостей 3D-

друкованих зразків із зразками, виготовленими за стандартними технологіями. Випробування 

на тертя проводилися в рідині «Плазмовен», що за своїм складом дуже близька до складу 

плазми крові людини, та фактично представляє собою Simulated Body Fluid (SBF) – середовище, 

яке зазвичай використовують для оцінки властивостей біомедичних сплавів, призначених для 

імплантування. Контртілом слугувала корундова кулька. 

 

 

Рисунок 1 – Розподіл структури по поверхні SLM-друкованого зразку зі 

сплаву Co-28Cr-6Mo 
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Дослідження показали, що 3D-друковані зразки майже не поступаються за модулем 

пружності та мають перевагу в твердості перед катаними (кованими) зразками. Останнє 

зумовлено більш нерівноважною структурою, отриманою в умовах надшвидких нагріву та 

кристалізації під дією лазерного променю. В умовах сухого тертя 3D-зразки сплаву 316L 

поступалися в зносостійкості катаним зразкам у зв‟язку із менш якісним станом 

макроструктури (пори, неметалеві включення), але при терті в рідині вони показали 3-кратну 

перевагу перед прокатом завдяки більш високій твердості (рис. 2, 3). 

 

       

Рисунок 2 – Вигляд доріжок тертя та їх об‟ємне зображення після випробувань в середовищі 

SBF: а – листова сталь 316L, б – 3D-друкований зразок 316L. 

 

 

Рисунок 3 – Профіль доріжок тертя після випробувань в середовищі SBF (сталь  316L) 

 

3D-друкований сплав Ti-6Al-4V має однофазну структуру із наявністю голчастої -фази 

мартенситного походження при значно меншому розмірі зерна відносно листових зразків цього 

сплаву, що забезпечує перевагу в твердості на 32 % перед листовим зразками. В умовах сухого 

тертя 3D-друковані зразки титанового сплаву Ti-6Al-4V демонстрували більш високу 

зносостійкість, а при мокрому терті листові та 3D-друковані зразки мали приблизно однакові 

трибологічні властивості. 

3D-друкований сплав Co-28Cr-6Mo характеризувався двохфазною (+)-структурою із 

підвищеною кількістю -мартенситу. При випробуваннях на зношування в умовах сухого тертя 

ковані зразки мали 3-4 кратну перевагу, але в умовах мокрого тертя, яке є характерним для 

роботи суглобних імплантів, 3D-зразки сплаву Co-28Cr-6Mo не поступалися в зносостійкості 

кованим зразкам. 

Отримані результати показали, що за комплексом властивостей SLM-виготовлені 

біомедичні сплави не поступаються своїм аналогам, отриманим за звичайними технологіями. 

Таким чином, 3D-друковані сплави відповідають вимогам до матеріалів для виготовлення 

штучних імплантів, що використовуються в ортопедії. 

 Робота виконувалась в рамках грантового дослідження 2020.02/0064 «Фазово-структурна 

та хімічна модифікація поверхні 3D-друкованих сплавів біомедичного призначення при обробці 

висококонцентрованими джерелами енергії для підвищення довговічності штучних імплантів», 

що фінансується Національним Фондом досліджень України. 
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Сліпота – медичний термін, що передбачає повну відсутність зору або його серйозне 

пошкодження. Дане поняття використовують для позначення важких знижень зору людини, або 

зниження візуального сприйняття.  

Порушення зору можуть бути важкої або легкої форми. У світі зареєстровано понад 400 

мільйонів людей із різними порушеннями зору, що розвивається з різних причин. У 80 % 

випадків це захворювання виникає у людей старшого віку. У незрячих та незрячих із 

залишковим зором провідним аналізатором сприйняття є тактильний. Дане захворювання несе 

серйозний характер, тому що люди з різним ступенем сліпоти дуже обмежені у світосприйнятті, 

через що певні повсякденні завдання стають нездійсненними. 

Штучні нейронні мережі – це математичні моделі, що повторюють структуру людського 

мозку. Вони були створені для того, щоб штучний інтелект міг аналізувати образи, текст, мову 

людини і т.п. Глибоке навчання нейронних зв'язків (deep learning) – це один з різновидів 

машинного навчання, новий ступінь розвитку науки, де нейромережі включають різні складові 

елементи, які комунікують між собою в розширених межах. Глибинні нейронні мережі можуть 

розпізнати складні зображення в режимі реального часу. 

  

 

Рисунок 1 – Модель корпуса окулярів просторової орієнтації 

 

Частковим вирішенням проблеми сліпоти може бути портативний пристрій на основі 

глибокого машинного навчання, яке виявляє об'єкти та перешкоди і генерує зворотний зв'язок 

для допомоги в просторовій орієнтації. Нами була розроблена модель даного пристрою, корпус 

(рис. 1) якої конструктивно являє собою окуляри, з можливістю установки на нього необхідного 

обладнання, а саме плат Arduino, динаміка для зворотного зв'язку та ряда датчиків, що є 

оптимальним для зручності використання. 

 
 

  

mailto:sili_i_l@pstu.edu


Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених «АПРІТ – 2021» 24.11.2021 р., м. Маріуполь 

102 

Сілі І. І., Можейко А. Л. Розробка програмно-апаратного комплексу для зняття екг діаграми на базі Arduino 

РОЗРОБКА ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ЕКГ 

ДІАГРАМИ НА БАЗІ ARDUINO 

 

Сілі Іван Іванович, канд. техн. наук, асистент кафедри біомедичної інженерії, 

sili_i_l@pstu.edu
1
 

Можейко Аліна Олегівна, студентка групи БМІ-18, alinahoma0002@gmail.com 
1
 

1
 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

У наш час стало нормою часто відстежувати роботу серця та пов'язаних з ним систем. Деякі 

такі відстеження можна проводити навіть вдома, сидячи на дивані, але важливо пам‟ятати, що 

такі домашні альтернативи не зможуть замінити похід до кваліфікованого лікаря, а лише 

підійдуть для простого моніторингу серцебиття, наприклад, для спортсменів. Це стає можливим 

завдяки платі Arduino та датчику AD8232. 

Датчик сердечного ритму AD8232 – це невеличка плата з мікрочіпом, який може вимірювати 

імпульси електричної активності серця та м‟язів. Датчик призначений для того, щоб отримувати, 

посилювати та фільтрувати слабкі біопотенційні сигнали за умов сильних перешкод. 

Він включає в себе двополюсний фільтр високих частот та операційний підсилювач, який може 

використовувати технологію, що фільтрує шуми та інші перешкоди. Тому датчик можна підключати до 

осцилографу через контакт  OUTPUT. 

Показання знімаються за методом двополюсного двополюсних відведень, коли фіксується різниця 

потенціалів між точками електричного поля. Ці дані можна використовувати щоб відстежувати ритми 

серця при навантаженнях та заняттях спортом. 

Підключення датчику здійснюється таким чином: 

 GND – підключається до GND Arduino UNO 

 3,3V – підключається до 3,3V Arduino UNO 

 OUTPUT – підключається до А0 Arduino UNO (буде відповідати за сигнал електродів) 

 L0- – підключається ,наприклад, до виводу 11 Arduino UNO (детектор контакту електродів (-)) 

 L0+ – підключається ,наприклад, до виводу 10 Arduino UNO (детектор контакту електродів (+)) 

 SDN – не використовується 

Після підключення схеми необхідно написати скетч для прийому даних з датчику та передачі їх на 

монітор. Сам скетч буде виглядати ось так: 

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  // L0+ і L0-, підключені на 10 і 11 піни, є виходами детектора контактів електродів   

pinMode(10, INPUT); // Налаштування виходу L0- 

  pinMode(11, INPUT); // Налаштування виходу L0+ 

} 

void loop() 

{ 

  // При відсутності контакту на одному з 3 електродів  у моніторі порта буде відображатися  "!" на 

місці відображення значення цього електроду  

  if((digitalRead(10) == 1)||(digitalRead(11) == 1)) 

  { 

    Serial.println('!'); 

  } 

  else{ 

    // відправка аналогових значень з датчиків  

      Serial.println(analogRead(A0)); 

  } 

  // Невелика затримка для отримання значень з електродів  delay(1); 

 

У комплектацію входять : 3 електроди, 1 датчик та 1 шлейф для підключення електродів. 
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Телемедицина – це напрям на стику кількох галузей – медицини, телекомунікацій, 

інформаційних технологій, освіти. Телемедицина отримала розвиток у багатьох країнах світу, 

довела на практиці свою високу ефективність, особливо в умовах COVID-19, та надає 

комплексний позитивний вплив на структуру охорони здоров'я, підвищує якість медичної 

допомоги та розширює можливості лікарів загальної практики, первинної ланки охорони 

здоров'я.  

Розвиток технологій крок за кроком змінює звичний спосіб життя. Відстань і час 

перестають бути перешкодами, і багато сервісів стають доступними завдяки цифровим 

системам. Тепер, щоб отримати послугу, зовсім не обов'язково бути фізично присутньою в тому 

чи іншому місці. Онлайн-сервіси стають все більш популярними та економлять найцінніший 

ресурс – час. В електронний формат переходять різні сфери діяльності.  

Спалах COVID-19 став каталізатором для бурхливого розвитку діджітал-інфраструктури. 

Підвищився попит на програмне забезпечення для онлайн комунікації, а разом із ним і 

навантаження на канали зв'язку. У той самий час пандемія актуалізувала таку сферу, як 

телемедицина. Іноді пацієнту потрібна консультація лікаря, проте заходити до амбулаторії та 

чекати своєї черги надто ризиковано. А тому на порядку денному є питання розумної 

альтернативи.  

Одним із напрямків, де телемедицина довела свою ефективність – реабілітація пацієнтів, які 

перенесли коронавірус, а також інші види реабілітації.  

Не дивно, що попит на телемедицину у розвинених країнах став зростати. Світовим лідером 

ринку є США, а в Європі першість утримують Німеччина, Франція та Великобританія. 

Український ринок медичних послуг дотримується світових тенденцій. Вже зараз усім охочим 

доступні близько 10 спеціалізованих додатків для iOS та Android і їх кількість буде лише 

зростати.  

Компанія PricewaterhouseCoopers у квітні 2020 року провела опитування, коли COVID-19 

вже поширився на всі континенти, який показав, що 5 % американських споживачів 

повідомили, що вони або члени їхніх сімей вперше скористалися послугами телемедицини під 

час пандемії.  

Пандемія стимулювала ще більшу взаємодію між компаніями у сфері охорони здоров'я та 

технологічними компаніями. Ось деякі приклади:  

IBM та Siemens підписали п'ятирічну угоду про співробітництво в галузі управління 

охороною здоров'я населення; 

IBM та Medtronic домовилися про запуск програми підтримки в Ізраїлі для розвитку 

стартапів у галузі цифрової охорони здоров'я; 

Medtronic та Qualcomm Life спільно працюють над розвитком менших і доступніших 

глюкометрів для використання пацієнтами з 2 типом діабету.  

В Україні перші кроки телемедицина «робила» в Одеській, Харківській, Дніпропетровській 

областях ще 2000 року переважно у форматі «лікар-лікар».  

У 2017 році було ухвалено закон, спрямований на підвищення ефективності охорони 

здоров'я у сільській місцевості, в якому одна з головних ролей відводилася саме телемедичній. 

Такий підхід дозволяє прискорити та спростити діагностику та своєчасно призначити 

лікування.  
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Застосування IT-платформи у щоденній роботі у форматі «лікар-лікар» можна розглянути 

на прикладі телемедичної платформи Medinet, за допомогою якої лікарі первинної консультації 

можуть отримати експертну підтримку центральних районних лікарень, оскільки в них працює 

більше вузькопрофільних фахівців. На другому рівні ці лікарі можуть консультуватися з 

обласними медустановами. На третьому рівні районні лікарні консультуються з обласними 

щодо складних випадків. У пілотному режимі працює і четвертий – крос-обласний рівень. Його 

практикує столична дитяча лікарня "Охматдит". Паралельно розвиваються рішення для 

комунікації «лікар-пацієнт». Йдеться про первинну консультацію онлайн, яку вже практикують 

деякі клініки України.  

Ось кілька світових стартапів, які злетіли на цій хвилі: 

MinuDoc – сервіс відеоконсультацій між лікарями та пацієнтами; 

Jutro Medical – польський телемедичний стартап; 

Ці Care – сервіс для проведення медичних оглядів на дому; 

Flatiron – платформа, що допомагає обробляти великі дані розробки методик боротьби з 

раком; 

Rally – телемедична платформа, яка допомагає знайти лікаря та підказує, як правильно 

стежити за здоров'ям.  

В Україні є мобільний додаток «Doctor Online», мобільна клініка Dobrodoc+ та Український 

медичний стартап Medikit. У додатку користувачі можуть: звернутися до фахівця за 

консультацією як через чат, так і через відео або аудіо дзвінок, отримати направлення на 

аналізи до лабораторії-партнера, замовити доставку ліків у партнера у додатку, а також 

запланувати в календарі графік прийому медикаментів, та потрібний час додаток нагадає 

необхідність прийому ліків.  

Ми неминуче прийдемо до використання телемедичних технологій – це питання виживання. 

У сфері медичного обслуговування телемедицина у майбутньому сформується як окрема 

послуга, але, на жаль, існують фактори, що стримують, для розвитку телемедицини. Наприклад, 

лікарі часто консультуються один з одним в особистому порядку без використання сервісу 

телемедицини, якщо вони добре знайомі. А формат «лікар-пацієнт» має перешкоду у вигляді 

неготовності деяких медиків переходити до онлайн-формату комунікації. Це спричинено і 

відсутністю технічних умов та навичок, а також упередженим ставленням до віртуальних 

консультацій. Багато лікарів переконані, що без особистого огляду неможливо встановити 

діагноз і призначити правильне лікування.  

Можна скільки завгодно говорити про технології, але якщо вони існують у відриві від 

реальних потреб і завдань лікарів і пацієнтів – всі зусилля розробників дорівнюватимуть нулю. 

Якщо звичайний лікар не готовий споживати технології, використовувати їх у щоденній 

практиці, проривів не буде.  

З огляду вищесказаного, можна зробити висновок, що телемедицина сприяє співпраці між 

медичними організаціями, дозволяє організувати ефективну систему підготовки медичних 

кадрів. 
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Розвиток прикладних біотехнологій, гнучких автоматизованих виробничих систем і 

пристроїв та інших наукомістких галузей, що швидко розвиваються, призвели до подальшого 

ускладнення технічних пристроїв, що розробляються та експлуатуються, біотехнологічних 
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процесів, апаратів і систем. Їх експериментальне відпрацювання почало вимагати все більших 

витрат часу та матеріальних ресурсів, а в ряді випадків її проведення в повному обсязі 

перетворилося на проблему, яка не має прийнятного рішення.  

Практична реалізація можливостей комп'ютерного моделювання суттєво підвищує 

ефективність інженерних розробок особливо при створенні принципово нових, що не мають 

прототипів технологічних машин та приладів, матеріалів та технологій, що дозволяє скоротити 

витрати часу та засобів на використання у техніці та технологіях передових досягнень фізики, 

хімії, механіки та інших фундаментальних наук Зазначені можливості комп'ютерного 

моделювання ще далеко не вичерпані, видаються досить перспективними і тому заслуговують 

на детальний розгляд.  

Детальне вивчення будь-якого явища, процесу чи біотехнічної системи неможливе без 

розробки моделей, що описують поведінку ланок та моделювання станів ланок, характеру 

їхньої взаємодії.  

Систематизуванням міжелементарних зв'язків є класифікація функціонування БТС, тобто 

при виборі способу моделювання необхідно враховувати, що метод важливіший за результат.  

Вибір ієрархії ланок не менш важливий під час моделювання БТС. На перше місце 

ставиться ланка, що спонукає систему до дії. Ця ланка визначає закон, програму чи правило 

події. В кінці ланцюга знаходиться ланка, на яку спрямовано дію інших ланок.  

Вдало обрана концепція моделювання дозволяє провести як глибокий аналіз 

функціонування БТС, підсистем ланок, а й вирішити зворотне завдання – раціональний синтез 

аналізованої складної системи з найпростіших підсистем і ланок.  

Останнім часом у зв'язку з удосконаленням ПЕОМ та програмного забезпечення на одне з 

провідних місць претендує імітаційно-віртуальне моделювання.  

Алгоритм моделювання може бути представлений у такому варіанті: 1. Побудова схеми 

БТС. 2. Встановлення кордонів між ланками. 3. Встановлення ієрархії ланок БТС. 4. 

Відтворення логіко-математичної моделі БТО як її роботи. 5. Методом «думкового 

експерименту» за розробленою моделлю БТС для кожної ланки визначити мінімальну кількість 

функціонально корисних ступенів свободи для збудження роботи БТС. 6. Розрахунок числа 

валентності провідної ланки (оператора). 7. Складання числового коду БТС та запис чисел у 

порядку кортежу ланок. 8. Виявлення пар БТС, що конкурують (альтернативних варіантів 

системи) та побудова матриці станів. 9. Розв'язання завдань задля досягнення стратегічної мети: 

професійна діагностика, навчання, тренування, формування груп-аналогів.  

Необхідні кількісні значення окремих факторів для моделі можна запозичувати зі 

спеціальних джерел інформації або за допомогою технічних засобів у ході активних 

експериментів у лабораторних та виробничих умовах.  

Таким чином, вивчення складних біотехнічних систем потребує науково обґрунтованих 

підходів вибору моделей, способів моделювання, використання стандартних приладів 

(обладнання) та розробки оригінальних нестандартних технічних рішень. 
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Левицька Т. О., Дубовкіна М. Ю. Моделювання втрат температури в наповненому ковші 

МОДЕЛЮВАННЯ ВТРАТ ТЕМПЕРАТУРИ В НАПОВНЕНОМУ КОВШІ 

Левицька Тетяна Олександрівна, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп‟ютерних 

наук Приазовського державного технічного університету, tlevitiisys@gmail.com 
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Дубовкіна Маргарита Юріївна, канд. техн. наук, доцент кафедри промислових 

теплоенергетичних установок і теплопостачання, dubovkinamu@gmail.com 
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1
 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

Необхідною умовою високих техніко-економічних показників киснево-конвертерного 

виробництва стали якість чавуну, яке визначають високу температуру та стабільний хімічний 

склад від плавки до плавки. Збереження високої температури рідкого чавуну сприяє його 

економії та скорочення витрат на виробництво сталі. 

В даний час актуальним є створення математичної моделі охолодження чавуну в ківшах, 

засновану на результатах вимірювання його температури за допомогою занурювальних 

термопар типу ТПП (термопара платинородій – платина до 1600 °C) у фіксованих місцях 

спостереження з реєстрацією моменту вимірювання, взятого через рівні інтервали часу для 100 

ківшів. 

В результаті обробки даних вимірювань, проведених на ПАО «МК "Азовсталь"», отримано 

показники математичних очікувань температур рідкого чавуну у фіксованих точках залежно від 

часу транспортування та тривалості очікувань. Обробка результатів проводилася за 

методиками, запропонованими в літературі. Реально втрати тепла у процесі транспортування є 

нестаціонарними. Однак, на ділянці доставки чавуну від ДП до сталеплавильного агрегату 

залежність зниження температури від часу транспортування досить добре апроксимується 

лінійними залежностями. 

Відповідно до теоретичних та експериментальних досліджень визначені величини 

зниження температури на наступних ділянках: випуск чавуну та налив ківшу, транспортування 

ківшів між технологічними ділянками, десульфурація чавуну та скачування шлаку. 

Порівняльний аналіз моделей (теоретичних і експериментальних) показав, що переважніше 

виглядають статистичні моделі, отримані експериментальним шляхом, так як для виробничих 

умов, що постійно змінюються, застосування статистичних моделей дає досить точний 

результат і може легко адаптуватися у виробничих умовах. 

Час доставки умовно поділено на вісім ділянок, при розрахунку апроксимуючих виразів 

враховували можливість зміни часу транспортування між технологічними операціями, час 

проведення технологічних операцій лімітовано. 

Дані модельного розрахунку апроксимувалися статистичними залежностями, 

визначальними зниження температури різних ділянках і наведені в літературі. Математичні 

моделі зниження температури чавуну для конкретних умов представлені у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Математичні моделі зниження температури чавуну у процесі доставки 

№  Ділянка Математична модель  

1 випуск чавуну та налив ковша 1=67,0 –4,61 + 0,231
2
 + 0,32(90 – Мч) 

2 доставка в ОДЧ 2=02 – 0,29 

3 перша продувка 3=03 – 2,5 

4 період між продувками 4=04 – 0,01 

5 друга продувка 5=05 – 1,5 

6 доставка в ОСШ 6=06 – 0,08 

7 скачування шлака 7=07 – 0,29 

8 доставка в МВ 8 = 08 – 0,4 
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Отримані залежності справедливі для середніх умов для конкретного підприємства і не 

враховують суттєві відхилення контрольованих параметрів, що виникають у процесі 

транспортування, від цих середніх значень. З метою коригування моделей, пропонується 

процедура уточнення її коефіцієнтів, припускаючи, що похибка визначення температури в 

нових умовах викликається неуточненими змінами цих коефіцієнтів. 

Запропоновані математичні моделі зниження температури чавуну, дають можливість 

теоретично збільшуючи або зменшуючи час доставки на будь-якій ділянці (виключаючи 

ділянки технологічних операцій) мати не тільки очікуване зниження температури чавуну в 

процесі доставки від ДП до міксеру ККЦ, але й приймати своєчасні рішення щодо 

прискорення руху ківшів. 

 

Левицька Т. О., Хлєстова Т. О. Комп’ютерне моделювання руху повітряних потоків транспортно-промислової зони 

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ПОВІТРЯНИХ ПОТОКІВ 

ТРАНСПОРТНО-ПРОМИСЛОВОЇ ЗОНИ 

Левицька Тетяна Олександрівна, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп‟ютерних 

наук, tlevitiisys@gmail.com
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Хлєстова Ольга Анатоліївна, канд. техн. наук, доцент, зав. кафедри охорони праці й 

навколишнього середовища ім. М. С. Нємцова, hlestova182@gmail.com 
1
 

1
 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

Для прийняття правильних керуючих рішень і забезпечення збалансованого розвитку 

природно – антропогенної системи необхідно знати основні тенденції зміни природних 

компонентів навколишнього середовища на основі комплексної оцінки впливу на зміну клімату 

певних характерних особливостей (факторів) існування транспортно-технологічної схеми 

металургійного підприємства. Отримання чисельних результатів процесу руху повітряних 

потоків транспортно-промислової зони металургійного виробництва, розташованої як правило в 

межах промислової зони, з оцінкою поля температур і швидкостей повітряних потоків, являє 

собою досить складний процес, який вимагає певного моделювання з використанням ефекту 

«дощова тінь». Підвищення антропогенного впливу транспортно-технологічних схем на 

природне середовище та розвиток екологічних проблем призвело до виникнення загрози 

біосферних змін умов життя людини у межах промислової зони.  

Сьогодні не існує надійно обґрунтованих та загальновизнаних методик оцінки 

антропогенного навантаження на екосистеми з урахуванням опосередкованого впливу висоти 

промислового об‟єкта на розташовані в кількох кілометрах від нього сільськогосподарські 

угіддя, а також диференціювати вплив транспортно-технологічних і промислових об'єктів 

різного типу, враховувати природний потенціал місцевості. При цьому сама природно – 

антропогенна система розглядається в якості «чорного ящика», пов'язаного з іншими системами 

обміном речовини і енергії. Запропонована в роботі  технологія розрахункового моніторингу 

дозволяє зіставити різнорідні дані (ступінь забруднення повітря, ґрунтового, сніжного, 

рослинного покривів та біосередовищ населення), інтегрування їх в єдину оціночну систему, 

що дозволяє отримати своєрідний «екологічний образ» конкретної території. 

На рис.1 представлена розрахункова схема з граничними умовами моделі взаємодії 

атмосферних потоків.  

При цьому прийняті основні граничні умови:  

1) Для потоку 1, що утікає в розрахункову область крізь ліву граничну площину (x=0) 

вважаються відомими швидкість:  

 

             ..)1000...0;0( мвuyxu  ;                                                    (1) 

 

і розподіл температури повітря за висотою (y),  
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)()1000...0;0( ..

0 yTyxT мв  ;                                               (2) 

yTyT Гмв 012,0)(.                                                            (3) 

 

2) Для потоку 2, що утікає в розрахункову область уздовж поверхні, обмеженої точками з 

координатами (хп;H) та (хк;H) вважаються також відомими швидкість иГ и температура потоку 

ТГ: 

 

ГKH uHyxxxu  );...(                                                          (4) 

     ГKH THyxxxT  );...(                                                         (5) 

 

 
 

Рисунок 1 – Розрахункова схема атмосферних потоків 

 

На рис.2 подано результати комп‟ютерного експерименту.  
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Рисунок 2 – Взаємодія горизонтального і сходжуючого потоків повітря 

 

Така модель дозволяє відстежувати та прогнозувати екологічні ризики, повязані з 

можливими змінами якісного та кількісного складу втрат  сировинних ресурсів під дією 

факторів навколишнього середовища при реалізації транспортно-технологічної схеми. 
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ІНФРАСТРУКТУРИ 

Волощук Сергій Олексійович, канд. фіз.-мат. наук, доцент каф. інформатики
 1
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Шевага Євген Геннадійович, студент групи І-20-ВТ-М, madestilion@gmail.com 
1
 

1
 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

Інфраструктура займає ключове місце в економічному розвитку суспільства, оскільки його 

існування пов‟язане зі станом продуктивних сил і територіальним поділом праці, а також 

ефективністю функціонування сфери матеріального виробництва. Інфраструктурне 

облаштування економіки країни залежить від специфіки галузей і регіонів і здійснюється 

відповідно до змін у виробничій сфері. Це процес з позитивним зворотним зв‟язком: з одного 

боку само обумовлено темпами загальної модернізації, а з іншого – виступає постачальником 

економічного зростання. Враховуючи, що інфраструктура має істотний вплив на ефективність 

функціонування господарюючих суб‟єктів через участь виробничих та соціальних послуг у 

створенні споживної вартості і ціни продукту, то актуальність проблеми її об‟єктивної оцінки 

важко перебільшити. 

Інфраструктура сучасного міста, якість міського середовища визначається діяльністю 

комплексу галузей міського господарства, що забезпечують населення міста і виробництво. На 

сьогоднішній день основні напрямки ринкової трансформації інфраструктури міст областей 

нашої країни базуються на відповідних положеннях загальнодержавної програми згідно 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2025 року. 

Досліджено моделі та методи оцінки забезпеченості районів міста об‟єктами міської 

інфраструктури, що передбачає вивчення особливостей задач прийняття рішень при наявності 

багатьох критеріїв й оволодіння методами багатокритерійної оптимізації. 

Вирішено наступні завдання: розглянуто існуючі моделі та методи розв‟язання задач 

прийняття рішень; розглянуто існуючі програмні рішення, які дозволяють скласти комплексну 

оцінку вигідних місць в деякій області на карті, виходячи з обраних критеріїв користувача; 

визначено максимально повний набір критеріїв і показників для формування точної оцінки 

забезпеченості районів міста об‟єктами міської інфраструктури; розроблено математичний 

інструментарій, який міг би робити оцінку забезпеченості районів міста об‟єктами міської 

інфраструктури за завданими критеріями. Виконано аналіз та моделювання за стандартами 

IDEF. 

На основі одного з обраних методів, розроблено підсистему оцінки довільної обраної 

області на карті, на наявність інфраструктури в цій області. Підсистема оцінки забезпеченості 

районів міста об‟єктами міської інфраструктури дає можливість обирати набори критеріїв 

оцінки та враховувати їх пріоритет. Отримані результати оцінки забезпеченості районів міста 

об‟єктами міської інфраструктури такі, що є можливість аналізувати вибір місця на карті та 

порівнювати їх декілька обраних областей між собою. В результаті роботи підсистеми оцінки 

забезпеченості районів міста об‟єктами міської інфраструктури є можливість отримання 

існуючих об'єктів нерухомості для завданої області на карті, з урахуванням типів об'єктів, і 

формуванням узагальненої оцінки. 
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Відомо, що Гамільтонова система є важливою категорією у звичайних диференціальних 

рівняннях. Гамільтонові системи використовуються у різних галузях фізики, механіки та 

техніки. Загально прийнято, що  фізичні процеси з малою дисипацією можуть інтерпретуватись 

як відповідні Гамільтонові системи. Таким чином, надійні чисельні методи, що моделюють 

Гамільтонові системи, мають широке застосування.  

Важливою властивістю Гамільтонових систем є симплектничність фазового потоку. Тому 

метою застосування симплектичного методу інтегрування є збереження симплектичної 

структури Гамільтонової системи.  

В основу симплектичного  методу інтегрування покладена ідея, що чисельні схеми 

розв‟язку Гамільтонових систем мають зберігати їх симплектичну структуру, тобто, τ-карту. 

Перетворення 

 

(         )  (             ) 

 

(1) 

на часовому інтервалі   має бути канонічним або симплектичним перетворенням, де   і   – це 

 -вимірні вектори канонічно сполучених координат, а         – гамільтоніан для автономної 

системи. Існує багато робіт, присвячених симплектичним схемам для Гамільтонових систем. В 

попередніх публікаціях була показана перевага симплектичного методу інтегрування при 

розгляді системи із чотирьох вихорів порівняно з неявним методом Рунге-Кута четвертого 

порядку.  

У даній роботі було досліджено рух двох вихорів за допомогою методу Ейлера і 

симплектичного методу. Було обчислено траєкторію вихорів при 4000 кроках по часу.  

В  роботі було розглянуто рух двох  вихорів із циркуляціями   ,   . Рівняння руху мають 

вигляд: 

  
   

  
 = 

  

   
,     

   

  
 = -

  

   
 

  
   

  
 = 

  

   
,     
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 (2) 

де 

    
 

  
          (3) 

 

гамільтоніан системи.   

Була створена демонстраційна програма з використанням динамічної, об'єктно-орієнтованої 

мови програмування JavaScript та бібліотеки NVD3 для роботи з графіком та візуальних 

перетворень.    

За результатами моделювання можна зробити такі висновки. Симплектичний метод при 

програмуванні демонстраційних програм навантажує роботу сервера більше. Різниця в часі 

процесора стає більше, коли розмір кроку стає меншим. Максимальні похибки енергії між 

двома методами на всіх кроках τ дуже близькі до точності машини.  Однак він є більш точним, 

тому що використовує чисельні схеми, в яких зберігається повна енергія системи. Тому, для 

моделювання тих систем, де це має принципове значення , він є більш прийнятним. 
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Обчислювальна гідродинаміка або CFD (Computational Fluid Dynamics) – підрозділ 

механіки суцільних середовищ, що використовую комп‟ютерне моделювання для дослідження 

гідродинамічних процесів. Однією з найважливіших переваг CFD-моделювання є можливість 

прискорити та здешевити процес виробництва технічних пристроїв, автомобілів, літаків, суден 

тощо на етапі проектування. 

Більшість течій рідин, газів та плазми в природі та в технічних пристроях виявляються 

турбулентними. Ламінарний режим течії є скоріше винятком із правил, – спостерігається він 

досить рідко. Рух повітря в земній атмосфері, води в річках і морях, газу і плазми в атмосферах 

зірок і в міжзоряних туманностях, течії в трубах, каналах, струменях, у прикордонних шарах 

біля твердих тіл, що рухаються в рідині або газі, у слідах за такими тілами, – всі ці оточуючі нас 

явища носять турбулентний характер. В основних задачах гідроаеродинаміки, авіації, 

кораблебудування, турбомашинобудування та інших областях техніки, доводиться мати справу 

з обтіканням тіл з великими значеннями чисел Рейнольдса, а отже і з турбулентностями. 

Для моделювання турбулентних течій у пакеті COMSOL Multiphysics реалізовано кілька 

моделей турбулентності: L-VEL, yPlus, Спаларта-Аллмараса, k-ε, k-ω, низькорейнольдсова k-ε, 

SST та v2-f. Всі ці моделі доступні при використанні модуля «Обчислювальна гідродинаміка» 

(CFD Module), а моделі L-VEL, yPlus, k-ε та низькорейнольдова k-ε доступні також при 

використанні модуля «Теплопередача» (Heat Transfer Module). 

Розглядається течію довкола профілю NACA 0012 із довжиною хорди 1,8l   м. Верхня, 

ліва та нижня межі обчислювальної області розташовані на відстані 100 хорд від профілю, а 

справа – 200 хорд для мінімізації впливу області на результат розрахунків. За допомогою 

вбудованих матеріалів задана оточуюча в‟язка рідина – повітря. Набігаючий потік повітря має 

швидкість 50U   м/с. Число Рейнольдса, розраховане за довжиною хорди 
6Re 6 10  . За цим 

значенням числа Рейнольдса можна вважати, що пограничний шар є турбулентним по всій 

поверхні профілю. 

Течію довкола профіля моделюється, використовуючи вбудовані моделі в пакет Comsol 

Multiphysics турбулентностей. Найпростішим варіантом завдання початкової умови є постійне 

значення швидкості рідини в області. Але такий підхід не задовольняє граничним умовам і 

може призвести до нестійкості розв‟язку. Більш точним та надійним підходом є отримання 

рішення потенційної течії. Припустивши відсутність вихорів у течії, потенціал швидкості 

визначається як u   , що має задовольняти рівняння 0u  . Тож рівняння прийме вид: 

 

  0          (1) 

 

Рівняння (1) може бути додано в початкові умови, використовуючи вбудований інтерфейс 

рівняння Лапласса. 

Результати моделювання потенційної течії, а саме кольорова діаграма модуля швидкості та 

лінії течії, зображена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Початкові умови при моделюванні обтікання 

профілю NACA 0012 

 

Проведено моделювання із різними кутами атаки на профіль. Розраховується коефіцієнт 

підйомної сили крила LC  та розподіл тиску по поверхні профілю pc  за формулами: 
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      (2) 

Отримані результати, що зображені у вигляді суцільної лінії порівнювалися із результатами 

відомих чисельних експериментів (крапки) та показали їх відповідність. 

 

 
Рисунок 2 – Результати моделювання: зміна коефіцієнта підйомної сили 

в залежності від кута атаки (зліва) та розподіл тиску по профілю (справа) 
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Газорідинні середовища часто зустрічаються в металургійному виробництві, зокрема  у 

вигляді середовищ з розплавом в якості несучої рідини. Ця рідина містить в собі різноманітні 

газові включення. Вони мають місце практично на всіх етапах виробництва сталі: її виплавки в 

конвертерах або мартенівських печах під час їх продування, в ківшах при доведенні на етапі 

позапічної обробки, а також при кристалізації, яка супроводжується газовиділенням. 

Густина рідин на декілька порядків більше густини газів. Це особливо торкається випадку 

розплаву як несучої рідини з характерними для металургії газовими включеннями. Тут 

відношення густини несучої рідини до густини газу досягає 10
4
. За цих умов хорошим 

наближенням буде “вакуумне” наближення. 

При наповненні об'ємів зверху струмінь рідини захоплює повітря, об'єм якого може 

досягати об'єму рідини. Це істотно впливає на гідродинаміку рідини і, як на кількісному, так і 

на якісному рівні міняє характер руху. Розрахунок динаміки газорідинного середовища 

ускладняється його ефективної стисливістю через взаємний рух фаз і стисливості газової фази, 

яка особливо вагома в металургії завдяки великій густині розплаву.  

Метою цього дослідження є виявлення методом математичного моделювання основних 

закономірностей впливу газу, захоплюваного струменем розплаву, на протікання 

теплофізичних процесів етапу наповнення виливниць або ливарних форм зверху. 

На підставі побудованої математичної моделі, розробленої  за цією моделлю програмою на 

мові програмування С# та проведених чисельних досліджень, отримано такі результати. 

Для алюмінієвої відливки: 

- значення коефіцієнта газозахоплення залежить від характеру струменя розплаву і 

швидкості розливки;  

- теплофізична картина у відливки залежить від цього параметра. 

Гідродинамічна картина, що спостерігається, характерна для випадку наповнення ємності з 

урахуванням газозахоплення. Підйомна сила, діюча на середовище з газовими включеннями, 

уповільнює швидкість струменя металу в розплаві, визначаючи кінцеву глибину проникнення 

струменя в розплав. Спливаючий в околі струменя газ захоплює з собою розплав, що приводить 

до появи в околі струменя рухомих вгору потоків середовища. Досягаючи поверхні розплаву, 

газ вільно покидає його об'єм, а розплав у поверхні повертає до стінок форми, у яких потім 

рухається вниз. На перших порах струмінь досягає дна форми, то потім глибина її проникнення 

залишається незмінної.  

Величини швидкостей і особливо характер їх зміни в об'ємі розплаву істотно залежать від 

кількості захоплюваного струменем повітря. 

Теплова картина у відливки визначається, в основному, гідродинамічної. 

Гідродинамічна картина за відсутності газозахоплення кардинально інша – в певному 

значенні протилежна. В цьому випадку, не дивлячись на значну глибину наповнення, струмінь 

проникає до самого дна і, лише у дна відгортає до стінок форми, продовжуючи подальший рух 

вгору уздовж затверділої кірки металу, утворюючи потім глобальний тороїдальний вихор, що 

обертається проти годинникової стрілки. 
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Проникнення до дна форми струменя розплаву за відсутності газозахоплення суттєво 

відображається на тепловій картині у відливки, що виявляється в динаміці зростання кірки у 

стінок форми. За відсутності газозахоплення у дна форми кірка формується повільніше, ніж при 

його наявності, тоді як у верхніх шарах кірка товща в першому випадку, ніж в другому. Більш 

того, існує момент часу, коли у дна форми кірка навіть тонша, ніж в її середині, хоча у дна час 

на її формування був більше, а на самому дні на осі симетрії форми вона взагалі не встигає 

утворитися.  

Розрахунки наповнення з газозахопленням проведені також для сталевих зливків, зокрема 

для 8-т зливка. Картина перебігу теплофізичних процесів в цьому випадку якісно не 

відрізняється від розглянутої. 

Розроблена математична модель гідродинамічних та тепломасопереносних процесів, які 

мають місце при наповненні виливниць або ливарних форм розплавом зверху з урахуванням 

захоплення повітря струменем розплаву. В моделі враховано міжфазний рух середовища газ-

розплав, ефективна стисливість, що дозволило збільшити точність розрахунків теплофізичних 

параметрів наповнення. 

 


