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ВСТУПНЕ СЛОВО 
 

Вельмишановні колеги! Дорогі друзі – учасники ХХ Міжнародної Конференції 
«Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики». Я щиро 
вітаю нас з цією подією і дозволю собі нагадати всім нам, що перша міжнародна 
Конференція «Актуальні проблеми виховання та навчання студентів із особливими 
потребами» (Перша назва)  відбулась 17-18 травня 2000 року в Університеті 
«Україна». Під такою назвою вона проходила 18 разів і тільки з листопада 2019 року 
ми дещо осучаснили її назву на таку, як вона звучить сьогодні. Така завидна 
стабільність у тематиці на протязі багатьох років, як і постійно наростаючий 
контингент учасників – представників вітчизняної освітянської спільноти так і 
багатьох зарубіжних країн – а це Комітет Верховної Ради України у справах 
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, Міністерство освіти і науки України, Міністерство 
праці та соціальної політики України, АПН України, Національна асамблея людей з 
інвалідністю України, Фонд соціального захисту інвалідів, освітні заклади, наукові та 
державні установи, громадські організації, центри реабілітації, фонди, засоби масової 
інформації тощо, а також ціла плеяда розвинутих країн  США, Німеччина, Велика 
Британія, Литва, Польща, Канада, Чехія, Швеція, Ізраїль, Грузія, Італія, Білорусія, 
Індія тощо. Особливо хочу  відмітити, що в останні п’ять років до підготовці і 
проведення нашої конференції дуже активно долучився Фонд імені Фрідріха Еберта 
в Україні, за що ми дуже вдячні його директору Марселю Рьотігу. 

Так ось, така стабільна тематика двох десятків конференцій і все зростаючий 
склад солідних учасників може свідчити тільки про одне, що ця тематика є дуже 
актуальною і надзвичайно важливою для всього людства на шляху розбудови високої 
світової цивілізації. Сказане підтверджується й сьогодні надзвичайно важкою 
санітарно-епідеміологічною ситуацією всього людства, обумовленої пандемією 
COVID-19. Так що,  шановні колеги, ми робили і будемо продовжувати робити 
стратегічні справи. 

В Університеті «Україна» стало вже доброю традицією проводити  ХХ 
Міжнародну Конференцію «Інклюзивне освітнє середовище» напередодні 
Міжнародного дня людей з інвалідністю. За 20 років взяло участь більше 5000 
учасників. Цього року ми маємо 895 учасників Конференції, зібрано 300 тез 
доповідей. 

 Можна впевнено стверджувати, що народження та діяльність Університету 
«Україна» — важливе, оригінальне і цікаве явище в новітній історії України. 
Неможливо назвати багато прикладів, щоб інноваційна думка однієї людини 
сколихнула величезну громаду, яка долучилася до реалізації цієї ідеї. Університет 
«Україна» твориться десятками регіонів і сотнями людей з усієї України. Університет 
«Україна» — майже ровесник втретє відродженої української держави. Сьогодення 
слід визнати, що університет належить до потужних освітянських структур вищої 
освіти. За час свого буття заклад пройшов складний шлях від інтеграції до інклюзії. 
Саме ми були новаторами в упровадженні інклюзії у вищій школі України й досі — 
єдиний безбар’єрний інклюзивний заклад вищої освіти четвертого рівня акредитації, 
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в якому функціонують 100 спеціальностей різних рівнів кваліфікації, ліцензійний 
обсяг яких складає 13 188 осіб. За інтенсивністю роботи щодо підготовки фахівців – 
студентів з інвалідністю, Університет «Україна» не має аналогів в Україні. І справді, 
за 22 роки існування Університет «Україна» підготував близько 170,0 тисяч фахівців, 
у тому числі понад 10,0 тисяч студентів з особливими освітніми потребами 6% від 
загальної кількості студентів. Структурні підрозділи університету в усіх регіонах 
України надають вищу освіту 850 студентам з інвалідністю, з них 520 навчаються в 
регіональних інститутах ТВСП (255 – на денній, 265 – на заочній формах) та 330 у 
базовій структурі  (260 – на денній формі, 70 – на заочній). 

Уявіть собі, шановні колеги, у скількох душах ми запалили вогники надії на 
краще життя, а можливо, й на щастя. Хіба на це можна жаліти зусилля і хіба це не 
може бути життєвою і святою професійно-особистісною дорогою життя для багатьох 
педагогів, науковців і вихователів? Нагородою цих зусиль були відмічені у Книзі 
Рекордів України, Категорія «Освіта» - найбільша кількість випускників з 
інвалідністю в Україні з окремого навчального закладу (№ 34/01-16579 від 07.12.18р.). 

На сьогодні в університеті діє комплексна система супроводу навчання 
студентів з інвалідністю. Ми маємо певні здобутки в забезпеченні архітектурної 
безбар’єрності нашого університетського містечка (пандуси, ліфти, звукові сигнали, 
позначки тощо), у подоланні інформаційної бар’єрності навчального процесу 
застосовуються технології вищої інклюзивної освіти, яке створює для всіх студентів 
з особливими освітніми потребами рівних можливостей зі своїми колегами в доступі 
до освітніх програм і послуг вишу, а також формування у студентів з інвалідністю 
навичок самостійного прийняття рішень, необхідних для всебічного персонального і 
професійного розвитку, зокрема зростання їхніх професійних, наукових, творчих та 
фізкультурно-спортивних здібностей. 

Останнім часом інклюзію розглядають ширше, ніж просто забезпечення прав 
людини на освіту. Зокрема інклюзія — це політика і процес, що потребує змін на всіх 
рівнях освіти і є одним із багатьох аспектів інклюзії в суспільстві взагалі. Із переходом 
до «соціальної моделі» пов’язане поняття «соціальна інклюзія». На противагу цьому 
соціальна інклюзія передбачає залучення людини до активної діяльності в 
суспільному житті, що є необхідною умовою для всіх членів суспільства.  

Міжнародна рада з питань соціального забезпечення, міжнародні асоціації шкіл 
соціальної роботи разом з IFSW та іншими партнерами оголосили про завершення 
дворічного процесу консультацій, який встановлює основу для Глобальної програми 
соціальної роботи на 2020-2030 роки. Через пандемію COVID-19 було відмічене про 
необхідність «Створення спільних соціальних трансформацій» і міжнародний 
глобальний орган з активним членством у всіх країнах, визначив та зобов'язується 
відзначати сильні сторони всіх людей та просувати їх активну роль у провадженні 
сталого розвитку. Зобов'язується спільно співпрацювати над розробкою та 
співпрацею процвітаючих громад та суспільств для людей та навколишнього 
середовища. Під час пандемії COVID-19 люди, які захворіли стають людьми з 
особливими потребами і деякі потребують допомоги на рівні держави, місцевої влади. 
В суспільстві повинно прийти усвідомлення ризиків та пройти спільна соціальна 
трансформація. 
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За 22 роки Університет «Україна» накопичив унікальний досвід організації 
навчально-виховного процесу в інклюзивному освітньому середовищі і готовий 
ділитися своїми напрацюваннями з громадськістю так само, як і ініціювати низку змін 
в організації освітнього процесу у вищій школі загалом, наслідками пандемії COVID-
19 та почути напрацювання інших науковців. 

Переконаний, що учасники XХ міжнародної конференції глибоко 
проаналізують теоретико-методологічні та організаційні засади навчання та 
виховання людей з інвалідністю в інклюзивному просторі та віднайдуть нові 
конструктивні підходи до практичного вирішення нагальних освітянських і життєвих 
проблем людей з інвалідністю. 

В зв’язку з тим, що на сторінці події у Фейсбуці 2 тисячі осіб відмітили інтерес 
до події, та відмітили, що точно візьмуть участь: 339.  Це говорить про те, що інтерес 
до розвитку інклюзивного середовища росте і це дуже радує та тішить, що результати 
нашої з вами роботи дають свої відзнаки. 

Тому ми вперше за 20 років проведення Конференції ми одночасно 
транслювали її онлайн у соціальній мережі Facebook і на каналі у You Tube , щоб 
кожна людина могла приєднатись. 

Ми хочемо бути максимально близько і раді, що сучасні інформаційні 
технології дозволяють нам спілкуватись на безпечній відстані, тому було створено 
спеціальний чат у Viber на 350 учасників для полегшення комунікації під час заходу.  

Також, до такої ювілейної події ми зробили особливий подарунок для учасників 
– Сертифікат про підвищення кваліфікації на 16 годин (0,5 кредитів), який виявили 
бажання отримати близько 700 учасників. 

Тож, давайте розпочнемо нашу плідну роботу над розбудовою сучасного 
інклюзивного освітнього середовища! 
 

П. М. Таланчук 
Президент Університету «Україна» 
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Інформаційно-комунікаційні 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ВИКОРИСТОВУВАННЯ ВЕКТОРНОЇ ГРАФІКИ У ОЗДОБЛЕННІ ВИРОБІВ З 

ПРИРОДНОГО КАМІННЯ. 
 

Рожкова К.І. 
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна» 

Науковий керівник: Самарай В.П., к.т.н., с.н.с., доцент 
 

Анотація. Розглянуто векторна та растрова графіка. Їх основні відмінності, 
переваги та недоліки. Висвітлені найпопулярніші редактори комп’ютерної графіки. 
Вибрано найоптимальніший з розглянутих редакторів.  

Abstract. Vector and raster graphics are considered. Their main differences, 
advantages and disadvantages. The most popular computer graphics editors are 
highlighted. The most optimal of the considered editors is selected. 

 
Актуальність 
Векторні зображення побудовані з різних геометричних елементів або 

примітивів (відрізків, трикутників, прямокутників або кіл). Тому векторна графіка 
дозволяє легко маніпулювати масштабом зображення, без  геометричних спотворень, 
а тому широко використовується для побудови шрифтів, мальованих зображень, у 
дизайні і видавничій роботі. Наприклад, дуже популярними редакторами для обробки 
векторних зображень є програми CorelDRAW і Adobe Illustrator, які часто 
застосовуються у видавничій справі для підготовки до друку мальованих ілюстрацій 
для газет, журналів та книг. 

Використовується векторна графіка також у оздобленні виробів з природного 
каміння та скла, завдяки можливості робити глибокі та об'ємні узори та малюнки за 
допомогою піскоструминного апарату та трафарету зі спеціальної плівки яка 
вирізається плоттером під контролем векторного редактора. 

На відміну від традиційного гравірування гравером векторне оздоблення за 
такою технологією є більш довговічним та при поступовій обробці може мати ефект 
об'єму як барельєф, але ця технологія більш швидка та дешева ніж виготовлення 
барельєфу. 

Один з найкращих, на мій погляд, векторних редакторів для створювання, 
редагування та вирізання на самоклеючій плівці векторних малюнків є FlexiSIGN 
PRO. На відміну від інших популярних програмних засобів FlexiSIGN PRO має дуже 
простий інтерфейс, який сприяє більш швидкому виконанню макету виробу, також 
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невибагливі системні вимоги до ПК, високу швидкодію. Трасування растрового 
зображення у FlexiSIGN PRO дає більш плавне та менш деталізоване в порівнянні з 
іншими редакторами векторне зображення, що при піскоструминній обробці навпаки 
є перевагою. Бо дрібні деталі можуть не вибитись, а нерівності контуру малюнку 
можуть спричинити загинання плівки.  

Методика досліджень 
Практичне використання та порівняння різних векторних редакторів, 

узагальнення теоретичних та емпіричних даних. 
Основні результати 
Розглянуті переваги та способи використання векторної графіки у галузі 

обробки та оздоблення продукції з природного каміння. Розглянутий векторний 
редактор FlexiSIGN PRO. 

Висновки 
Векторна графіка зайняла вагоме місце в сфері комп'ютерної графіки та 

поліграфії. Вона застосовується в найрізноманітніших галузях. Працювати з 
векторною графікою можна в різноманітних векторних графічних редакторах - Adobe 
Illustrator, FlexiSIGN PRO, CorelDRAW та інших.  

Література 
1. И. В. Григорьева Компьютерная графика. Учебное пособие 2012 

  



ІОС 2020 
 

9 
 
 

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ У РІЗНИХ 
СФЕРАХ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Рожкова К.І. 

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна» 
Науковий керівник: Самарай В.П., к.т.н., с.н.с., доцент 

 
Анотація. Розглянуто 3D-моделювання, як вид моделювання. Окреслено 

основні напрямки використання 3D-моделювання. Виокремлено перспективи 
використання 3D-моделювання. 

Abstract. 3D-modeling as a type of modeling is considered. The main directions of 
using 3D-modeling are outlined. Prospects for the use of 3D modeling are highlighted. 

 
Актуальність 
Різноманітність інструментів і технологій в сфері 3D моделювання та 

проектування дає величезні можливості фахівцям з різних областей. 
Тривимірна графіка незамінна для презентації майбутнього виробу. Для того, 

щоб приступити до виробництва необхідно  створити 3D-модель об'єкта. А, вже на 
основі 3D-моделі, за допомогою технологій швидкого прототипування (3D-друк, 
фрезерування, лиття силіконових форм), створюється реалістичний зразок 
майбутнього виробу. 

Сучасне виробництво неможливо уявити без довиробничого моделювання 
продукції. З появою 3D-теxнології виробники отримали можливість значної економії 
матеріалів і зменшення фінансових витрат на інженерне проектування. За допомогою 
3D-моделювання дизайнери створюють тривимірні зображення деталей і об'єктів, які 
в подальшому можна використовувати для створення прототипів об'єкта. 

За допомогою тривимірної графіки досягається максимально реалістичне 
моделювання міської архітектури і ландшафтів  з мінімальними витратами. 
Візуалізація архітектури будівель і ландшафтного оформлення дає можливість 
інвесторам і архітекторам відчути ефект присутності в спроектованому просторі. Це 
дозволяє об'єктивно оцінити переваги проекту і усунути недоліки. 

3D технології дозволяють нам відтворити втрачені з часом історичні об'єкти в 
реальному часі, скориставшись новітніми технологіями графіки 

Реконструкція пошкоджених або втрачених пам'яток, тривимірні проекції 
археологічних об'єктів, моделювання окремих предметів старовини - далеко 
неповний перелік можливого застосування 3D-технологій для вирішення завдань 
збереження культурної спадщини. 

Медицина — одна з тих сфер, де застосування тривимірного друку стало новим 
поштовхом для масштабних змін.  В даний час 3D-реконструкція внутрішніх органів 
людини на основі рентгенографії, ультразвукових досліджень, комп’ютерної та 
магнітно-резонансної томографії набуває все більшого поширення. Застосування цих 
сучасних методів дослідження дозволяє лікарю розглянути і оцінити стан органів і 
організму в цілому, що вкрай важливо для хірургічних операцій і трансплантації 
органів. 
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Вся сучасна кіноіндустрія орієнтується на кіно у форматі 3D. Для подібних 
зйомок використовуються спеціальні камери, здатні знімати в 3D-форматі. Крім того, 
за допомогою тривимірної графіки для кіноіндустрії створюються окремі об'єкти і 
повноцінні ландшафти. 

Технологія 3D при створенні комп'ютерних ігор використовується вже більше 
десяти років. У професійних програмах досвідчені фахівці вручну прорисовують 
тривимірні ландшафти, моделі героїв, анімують створені 3D-об'єкти і персонажі, а 
також створюють концепт-арти (концепт-дизайни). 

Лідируючими в цій області є комерційні продукти: Autodesk 3ds Max, Autodesk 
Maya, Autodesk Softimage, AutoCAD, ArchiCAD та інші. Серед відкритих продуктів, 
які розповсюджуються вільно Blender, K-3D і Wings3D. 

Методика досліджень 
Використано наступні методи дослідження:  аналіз літератури, теоретичний 

аналіз, аналіз програмних продуктів для тривимірного моделювання, порівняння, 
узагальнення, класифікація, систематизація наукових джерел. 

Висновки 
Тривимірна графіка рухає вперед цілі промислові напрямки. Майбутнє 3D 

моделювання майже не має горизонтів і меж, ці передові технології повинні стати 
більш доступними та поширеними. 

Література 
1. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»  № 3 (25), 1 т., 2017 С.56 
2. Землянов, Г. С. 3D-моделирование Г. С. Землянов, В. В. Ермолаева  
3. Молодой ученый. — 2015. — № 11 (91). — С. 186-189. 
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ОПИС ЗАГАЛЬНОГО АНАЛІЗУ КРОВІ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. 

 
Горбань Надія Анатоліївна 

III курс, група ПІ-19-1-мс, спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» 
Інститут комп`ютерних технологій Університету Україна 

 
Анотація. Розглянуто переваги та недоліки гематологічного аналізатора, та 

точність видачі результату, Розглянуто переваги та недоліки ручного методу 
Розглянуто сучасну проблематику роботи лаборантів та лабораторної 
діагностики. Знайдено нові способи зменшення навантаження на персонал та 
економія матеріалів. 

Abstract. The advantages and disadvantages of the hematology analyzer, and the 
accuracy of the result are considered. The advantages and disadvantages of the manual 
method are considered. The modern problems of laboratory work and laboratory 
diagnostics are considered. New ways have been found to reduce the burden on staff and 
save materials. 

 
Загальний аналіз крові(ЗАК) на сучасному етапі – в усьому світі це 

переважно як правило експрес дослідження , що дає змогу швидко і зручно дослідити 
загальний стан організму, при якому визначаються кількість, параметри і 
співвідношення формених елементів крові (лейкоцитів, еритроцитів і тромбоцитів), 
показники гемоглобіну і гематокрит, швидкість осідання еритроцитів. Але на жаль 
буває не так швидко в умовах України.  

Завдяки загальному аналізу крові можна виявити численну кількість відхилень, 
а саме: порушення кровотворення, гострі або хронічні запальні процеси 
(бактеріального чи вірусного характеру), алергічні реакції, порушення реактивної 
відповіді організму. 

Гемоглобін (Hb)- це залізовмісний білок, який може зв’язуватися з киснем. 
Основна  функція гемоглобіну перенесення кисню від легень до тканин. Норма 
гемоглобіну в  чоловіків- 130—170 г/л, у жінок 120—150 г/л; у дітей — 120—140 г/л. 

 Зниження гемоглобіну в організмі людини називається анемія. Унаслідок 
підвищення гемоглобіну виникає закупорка капілярів, що призводить до згущення 
крові.  

Еритроцити ((RBC)- це клітини крові, що не містять ядра, їхня основна 
функція – транспортування кисню з легенів до тканин і перенесення СО2 із тканин до 
легенів. Цей процес здійснюється за допомогою гемоглобіну, що міститься в 
еритроцитах.  Кількість еритроцитів дорівнює у чоловіків від 3,9×1012 - 6,0×1012/л; у 
жінок — від 3,7×1012- 5,5×1012/л 

Гематокрит (HCT) – співвідношення об’єму еритроцитів до об’єму рідинної 
частини крові. Збільшення гематокриту відбувається також у випадках збільшення 
кількості еритроцитів, або зменшення об’єму рідинної частини крові, що буває від 
надмірної втрати рідини організмом (наприклад, від діареї). Зниження гематокриту 
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спостерігається при зменшенні кількості еритроцитів.  Норма гематокрит у чоловіків 
дорівнює 0,41—0,53, а в жінок — 0,36—0,46 

Швидкість осідання еритроцитів- це у плазмі крові прямо пропорційна масі 
еритроцитів, різниці густини еритроцитів і плазми крові та пропорційна в’язкості 
плазми крові. В нормі величина ШОЕ у чоловіків 2-10 мм/годину, а у жінок 1- 15 
мм/годину. 

Лейкоцити (WBC) - кров'яні клітини, які складаються із цитоплазми і ядра; 
утворюються в червоному кістковому мозку, селезінці, лімфатичних вузлах. 
Лейкоцити виконують важливу функцію захисту організму від проникнення 
хвороботворних мікробів. При пошкодженні шкіри вони направляються із судин у 
тканини, до рани, де захоплюють бактерії і перетравлюють їх. Цей процес називається 
фагоцитозом, а білі кров'яні клітини, що здійснюють цю функцію, — фагоцитами. 
Норма лейкоцитів становить 4 — 9×109 од./л. 

Збільшення лейкоцитів понад фізіологічну норму називають лейкоцитозом. Він 
розвивається при запальних процесах, інфекційних захворюваннях, після споживання 
їжі та під час важкої фізичної праці. Зменшення кількості лейкоцитів у крові нижче 
норми називають лейкопенією, її спричиняють деякі інфекційні захворювання. 

Лейкоцитарна формула- складається з п’яти класів лейкоцитів, 
представлених у відсотках та в абсолютних величинах. Відсотковий розподіл цих 
п’яти класів у сумі дає 100%. До них належать еозинофіли, паличко ядерні, сегмент-
ядерні, лімфоцити, моноцити.  

Еозинофіли (Eos) – клітини крові з ряду лейкоцитів, кількість яких 
підвищується в крові та тканинах через різні алергічні захворювання, паразитарні та 
злоякісні захворювання. 

Моноцити (Mon) – це лейкоцити, що є частиною фагоцитарної системи. 
Виконують важливі функції в організмі: видалення чужорідних часток, старих, 
мертвих чи пошкоджених клітин, участь у різних запальних процесах, знищення 
бактерій. 

Лімфоцити (Lym) – це популяція лейкоцитів, що відрізняються залежно від 
походження, терміну життя, локалізації в лімфатичних органах і функцій. Це імунна 
відповідь організму. Підвищення вмісту лімфоцитів є ознакою наявності вірусних 
інфекцій (інфекційний мононуклеоз, цитомегаловірус, краснуха, вітряна віспа, гострі 
вірусні гепатити, захворювання пов’язані з кровотворенням – лімфолейкози). 
Зниження вмісту лімфоцитів виникає через тяжкі вірусні захворювання (грип, гострі 
бактеріальні інфекції, СНІД, ниркова недостатність тощо). 

Нейтрофіли- (Neu) – тип лейкоцитів, що відіграють основну роль у 
первинному антиінфекційному захисті при бактеріальній, грибковій інфекції. До них 
входять паличко-ядерні сегменто -ядерні. 

Тромбоцити- (PLT) – клітини крові, основна функція яких – участь у згортанні 
крові. У людей без порушень системи кровотворення, вміст тромбоцитів 
збільшується під час піднімання на висоту, в період зими, після інтенсивного 
фізичного навантаження, травматичних пошкоджень, а також у курців. Зниження 
вмісту тромбоцитів відбувається в період менструації, під час вагітності, а також при 
патологічних процесах. Норма тромбоцитів 180 - 320×109/л. 
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Види забору крові і підготовка до аналізу в сучасних умовах 

Підготовка до забору крові для загального аналізу мінімальна, від пацієнта 
вимагається лише: 

 прийти натще; 
 за добу до забору крові не вживати алкоголь; 
 за півгодини до здачі зразка крові не палити, не нервувати і не піддаватися 

фізичним навантаженням. 
Для загального аналізу, кров  береться з пальця або з вени.  Забір  можна 

проводити вакуйтанером або в серологічну пробірку з додаваннням 1краплі 
антикоагулянта на 1мл крові. В залежності як буде зібраний матеріал, залежить і 
якість аналізу.  

Ручний метод дослідження (в Україні) – залишити тільки в навчальних 
закладах 

Для визначення гемоглобіну ручним методом потрібно: в пробірку налити  
ціанідним методом реагент 5мл., і  капілярною піпеткою розвести в ньому 0,02 мл., 
крові, кінець піпетки витирають. Експозиція 10 хв. За допомогою ФЕКа, або 
спектрофотометра  визначення вмісту  

Для визначення еритроцитів ручним методом потрібно: в пробірку Відаля 
налити 4мл., 3% розчину натрію хлориду, капілярною піпеткою розвести 0,02мл 
крові, кінець піпетки витерти ваткою. Експозиція 2-3 хв., після чого скляною 
паличкою заповнюємо камеру Горяєва. Підрахунок еритроцитів здійснюється за 
допомогою мікроскопа в 5-ти великих квадратах, які розміщенні по діагоналі. 

Для визначення лейкоцитів ручним методом потрібно: в пробірку Відаля 
налити 0,4мл., 3% розчину оцтової кислоти, підфарбованою метиленовою синькою, 
капілярною піпеткою ввести 0,02мл, крові, кінець піпетки витерти. Експозиція 2-3 хв, 
за допомогою скляної палички  заповнюємо камеру Горяєва. Підрахунки проводимо 
за допомогою мікроскопа в  100 великих квадратів.  

Для визначення ШОЕ ручним методом потрібно: в пробірку Відаля капіляром 
Панченкова вносять 5% розчин натрію цитрату до відмітки «Р», і цим же капіляром 
два рази набираємо кров до відмітки «К». Перемішуємо, і самопливом набираєм 
цитратну кров у  капіляр Панченкова і ставлять у штатив Панченкова. Показники 
знімаємо через 1 годину. 

Для визначення гемотокриту ручним методом потрібно: цільну кров 
цетріфугують і за допомогою гемотокритного капіляру розділений на рівні частини 
знімають результат. 

Для підрахунку лейкоцитарної формули потрібно: на предметне скло нанести  
каплю крові, і зробити мазок (препарат). Готовий препарат висушуємо, фіксуємо, і 
фарбуємо за методом Романовського.  

Загальний аналіз крові за допомогою автоматичного  аналізатору (ABX 
Penra C60+) 

Для гематологічного дослідження береться венозна кров, за допомогою 
вукутайнера або пробірки, можливий забір в мікро -пробірки з мінімальним об’ємом 
100 мкл.  Для гематологічного дослідження використовується антикоагулянт  EDTA. 
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Перед початком роботи досліджений матеріал потрібно ретельно і обережно 
перемішати. Перед дослідження крові пацієнта, гематологічний аналізатор повинен 
пройти вимірювання контрольних  проби. Для більш точного результату, аналізатор 
повинен пройти не менше 5 разів калібровки. Завишення або заниження того чи 
іншого показників, залежить від правильності забору, транспортування матеріалу. 
Для більш точного визначення гемоглобіну при вимірювання проби с високою 
мутністю, необхідно вияснити причину мутності, і виключити той чи інший фактор 
захворюваності. Для підрахунку показників формених елементів відбувається 
зважування в крові формених елементів. При різних захворюваннях аналізатор може 
підрахувати не той елемент, наприклад при склеюванні трмбоцитів підрахунок може 
не коректний, чи якщо той чи інший елемент не підходить під стандарти розмірів чи 
форми, підрахунок теж буде хибним.. Зняття показників ШОЕ робиться тільки 
ручним методом. 

Висновок 
В результаті цього ми бачимо реальну картину підрахунку ферментних 

елементів крові. Плюси гематологічного аналізатора, то це швидкість видачі 
результату, не велика похибка, але якщо є патологія аналіз не достовірний. Плюси 
ручного метода  похибка трапляється в зв’язку людського фактора, та якості реагента. 
Один не достаток час видачі результату. Зняття показників ШОЕ робиться тільки 
ручним методом – треба шукати шляхи автоматизації. 

Література 
1. Про що говорять аналізи? Є. Н. Панкова 
2. Атлас КДЛ.  
3. Посібник методи досліджень 
4. Інструкція ABX Penra C 60+ 
5. Джерела інтернету Вікіпедія  
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ПРОЕКТ ПРОТЕЗА КОЛІННОГО СУГЛОБУ 
 

Самарай В. П. 
Кандидат технічних наук, Старший науковий співробітник, Інститут комп’ютерних 

технологій Університет «Україна» 
 

Анотація. Для консолідації народної допомоги солдатам, добровольцям 
віддали своє здоров'я під час захисту народу України та постраждалим мирним 
жителям, з метою проектування і виробництва екзогенних і ендогенних протезів для 
нижніх і верхніх кінцівок і протезів суглобів була створена Волонтерська група 
"Український протез". Учасники групи вважають, що конструкторський і 
виробничий потенціал України достатній для того, щоб забезпечити мирних 
жителів і воїнів постраждалих в АТО сучасним протезуванням з повним циклом 
виробництва в Україні. Для реалізації програми протезування потрібно об'єднати і 
скоординувати зусилля українських вчених, конструкторів, виробничників і медиків, 
знайти спонсорів для протезування кожного з які потребують допомоги. 

Abstract. To consolidate people's aid to soldiers, volunteers gave their health while 
protecting the people of Ukraine and the affected civilians, in order to design and 
manufacture exogenous and endogenous prostheses for lower and upper extremities and 
joint prostheses, a Volunteer Group "Ukrainian Prosthesis" was established. The members 
of the group believe that the design and production potential of Ukraine is sufficient to 
provide civilians and soldiers injured in the anti-terrorist operation with modern prosthetics 
with a full production cycle in Ukraine. To implement the prosthetics program, it is 
necessary to unite and coordinate the efforts of Ukrainian scientists, designers, 
manufacturers and physicians, to find sponsors for prosthetics of each of those who need 
help. 

 
Історія проекту 
У вересні 2014 року група почала роботу над створенням екзогенного (для 

повністю втратили більшу частину ноги) протеза колінного суглоба 4-5 покоління. 
Зусиллями учасників волонтерської групи і організацій, що підтримують проект на 
початку грудня 2014 року було виготовлено імітаційна робоча модель протеза із 
пластику й металу, яка була продемонстрована на виставці "3D Друк" в Торгово-
промисловій палаті України. 

Ініціаторами ідеї створення протезів виступили Скоріков Олександр 
Анатолійович, доценти КПІ Киричук Ю. В. та Самаран В.П .. Проектування моделі 
було вироблено доцентом КПІ Киричук Юрієм Володимировичем, виготовлення 
пластикових деталей робочої моделі протеза вироблено компанією "SmartPrint 3D" 
під керівництвом Євгена Кожуховського. 

У січні 2015 року Всеукраїнською організацією "HighTech Initiative" під 
керівництвом її президента Мазнюка Віктора Михайловича була створена 
інформаційна платформа для підтримки робіт волонтерської групи - сайт 
WWW.PROTEZ.ORG.UA. 
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До кінця лютого 2015р. силами ПАТ "КЦКБА" ( "Київське центральне 
конструкторське бюро арматуробудування" - попередні назви "АРМА", УФ ЦКБА і 
"Арматурний завод") під керівництвом Крепака Сергія Олександровича виготовлений 
перший суцільнометалевий протез колінного суглоба. Щоб випробувати протезів 
двома постраждалими бійцями АТО і людиною, яка втратила ногу в мирний час 
планується виготовити наступну серію протезів. 

До кінця грудня 2015р. на кафедрі ливарного виробництва чорних і кольорових 
металів НТУУ "КПІ" для відпрацювання ливарної технології та оригінальних рішень 
були виготовлені перші металеві зразки виливків деталей протеза, а до кінця лютого 
2015р. були спроектовані перші пробні варіанти прес-форм для серійного 
виготовлення відливок деталей протеза методом лиття по виплавлюваних моделях. 

Технології 
Передбачається виготовлення трьох деталей протеза колінного суглоба литтям. 

Для цього необхідно вирішити чотири основні питання, які будуть узгоджені між 
вимогами конструювання і можливостями технологій. 

1) Матеріал виливка і відповідно готової деталі. Передбачається випробувати 
кілька матеріалів: 

1.1. Звичайні вуглецеві стали згідно креслень: Сталь30, сталь 40, сталь 45. 
Переваги: а) дешевизна; б) можливість гарту для збільшення твердості. Недоліки: а) 
кородує; б) неможливість організувати масове або багатосерійне виробництво 
методом лиття під тиском; в) важкий сплав - велика щільність. 

1.2. Нержавіючі стали. Переваги: a) не кородує; б) відносна дешевизна. 
Недоліки: а) дорожче вуглецевої сталі; б) неможливість організувати масове або 
багатосерійне виробництво методом лиття під тиском; в) важкий сплав - велика 
щільність. 

1.3. Магнієві сплави. Переваги: а) легкий сплав, б) ллється під тиском. 
Недоліки: важко лити - легко займається - горюча. 

1.4. Титан. Переваги а) легкий; б) кородує. Недоліки: а) дуже дорогий; б) не 
ллється під тиском. 

2) Методи лиття. Передбачається задіяти кілька методів лиття: 
2.1. Лиття під тиском (ЛПД). Переваги: а) найвища якість поверхні (товарний 

вигляд) і всієї виливки; б) найвища продуктивність; в) найвищі можливості 
автоматизації процесу лиття під тиском (ЛПД). Недоліки: а) найвища вартість 
виготовлення прес-форми; б) дорожче обслуговування обладнання. 

2.2. Лиття по виплавлюваних моделях (ЛВМ). Переваги: а) низька вартість 
виготовлення прес-форми; б) можливість лиття будь-яких сплавів, в т.ч. легких 
(алюмінієві і магнієві сплави) і важких сплавів (вуглецевої і нержавіючої сталі і 
високоміцного чавуну, титану). Недоліки: а) мала продуктивність (тривалий цикл 
виготовлення однієї виливки - нанесення 5-7 вогнетривких шарів протягом декількох 
днів); б) велика кількість додаткових матеріалів (етилсилікат; спирт; соляна кислота; 
маршалит; ацетон; сірчана кислота). 

2.3. Лиття по випалюваних моделях (ЛГМ). Переваги: а) низька вартість 
виготовлення прес-форми; б) продуктивність вище, ніж при ЛВМ; в) можливість 
лиття будь-яких сплавів, в т.ч. легких (алюмінієві і магнієві сплави) і важких сплавів 
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(вуглецевої і нержавіючої сталі і високоміцного чавуну, титану). Недоліки: а) 
Екологічні обмеження і погіршені санітарно-гігієнічні умови; б) продуктивність 
нижче, ніж при ЛПД. 

3) Доопрацювання товщини стінок (узгоджене зменшення) і конфігурації 
виливків відповідно до вимог ливарної технології та зменшення ваги протеза: ливарні 
ухили; припуски на мехобробку; конфігурації нетехнологічних частин; ливарні 
радіуси; узгодження роз'єму між підлозі формами. 

4) Проектування й виготовлення оснащення (прес-форм): ЛПД, ЛВМ, ЛГМ 
Будуть виготовлені виливки деталей протеза з усіх зазначених металевих 

сплавів, виготовлена всі види оснащення (прес-форми) і випробувані всі три 
зазначених методу лиття в зв'язку: а) з неможливістю або недоцільністю 
використання кожного з методів лиття для кожного із сплавів. б) з необхідністю 
порівняти якість лиття, ливарні, міцності, технологічні та пластичні, в'язкі 
властивості і характеристики, твердість. в) з необхідністю відпрацювати кожен із 
способів для лиття кожного конкретного сплаву. 

 
Рис. Екзогенний протез колінного суглобу 

Необхідне обладнання 
1. 3D - принтер для виготовлення виплавлюваних моделей (з воску). 2. 

Центробіжна ливарна машина для заливки методами ЛВМ (лиття по виплавлюваних 
моделях) і ЛГМ (лиття по моделях, що газифікуються). 3. Вібростіл для ущільнення 
ливарних форм методами ЛВМ (лиття по виплавлюваних моделях) і ЛГМ (лиття по 
моделях, що газифікуються). 4. Піч універсальна термічна для підготовки ливарних 
форм. 5. Машина лиття під тиском. 

Необхідні матеріали 
1. Металева шихта для сплавів - сталь вуглецева і нержавіюча, високоміцний 

чавун, силуміни, титан, магнієві сплави. 2. Допоміжні матеріали: пісок, маршалит, 
етилсилікат, ацетон, спирт, соляна і сірчана кислота. 3. Восковий матеріал для 3d- 
принтерів. 4. Віск ливарний. 5. неспінені пінополістирол. 
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Необхідне оснащення 
1.Пресс-форми лиття по виплавлюваних моделях (Л В М). 2.Пресс-форми лиття 

по моделях, що газифікуються (Л Г М). 3.Пресс-форми лиття під тиском (Л П Д). 
У перспективі при необхідності можливе виготовлення окремих деталей 

протезів методами порошкової металургії. Ставиться мета створення інтелектуальних 
протезів з Біоуправління від імпульсів мозку. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЖИТТІ ЛЮДЕЙ З ІНКЛЮЗІЄЮ 
 

Кос Лідія Юріївна 
I курс, група КТ-20-1, спеціальність «Комп'ютерна інженерія» 

Інститут комп'ютерних технологій Університету «Україна» 
 

Анотація. Визначено основну проблематику осіб з обмеженими 
можливостями. Розлянуто основні сучасні винаходи та технічні прийоми, що 
дозволяють особам з обмеженими можливостями. Окреслено перспективи розвитку 
даного напрямку. 

Abstract. The main problems of people with disabilities are identified. The main 
modern inventions and techniques that allow people with disabilities. Prospects for the 
development of this area are outlined. 

 
Вступ 
«Хто володіє інформацією, той володіє світом» .Колись так сказав Уїнстон 

Черчіль, його слова не втратили актуальності й до сьогодні. За даними Всесвітньої 
організації охорони здоров'я, близько мільярда людей в усьому світі мають обмежені 
можливості. 

У Європі й Америці це кожен п'ятий. І оскільки вони мають менші шанси знайти 
роботу, рівень бідності серед цих людей вдвічі вищий за середній. 

Тож технології, які можуть допомогти людям з обмеженими можливостями 
ефективніше проявляти себе на робочому місті, а також поліпшити якість життя, без 
сумнівів, необхідні. 

Поняття інклюзії 
Інклюзія— процес включення всіх громадян в соціумі. І насамперед тих, що 

мають труднощі у фізичному чи розумовому розвитку. Він передбачає розробку і 
застосування тих методів, які зможуть дозволити кожній людині рівноправно брати 
участь суспільному житті. 

Інклюзія — це процес реального включення осіб з особливими потребами в 
активне суспільне життя. 

Окуляри для незрячих 
За даними ВООЗ, у світі налічується близько 39 мільйонів незрячих. Але 90% з 

них мають хоча б якийсь рівень чутливості до світла. Голландські розробники з 
компанії Envision спільно з Google створили «розумні» окуляри для сліпих і 
слабозорих. Пристрій оснащений камерою з технологією комп'ютерного зору і 
голосовим помічником.  

До дужки окулярів кріпиться бездротова смарт-камера, яка зчитує тексти, 
штрих-коди в супермаркеті, розпізнає обличчя, предмети, тварин, транспортні засоби 
та ін. і передає всю цю інформацію просто у вухо користувача. Користувачами таких 
окулярів можуть стати не лише повністю або частково незрячі люди, а й ті, хто 
страждає на дислексію, або втомлюються під час читання.  
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Механічна рука для глухих 
Вчений Ервін Сміт створив механічну руку, яка перекладає вимовлені слова на 

мову жестів.Пристрій працює таким чином: робот сприймає людську мову, 
трансформує «почуте» в текст і перевіряє наявність оновлень для мов з усього світу. 
Після цього «розумна» рука робить переклад на мову жестів. 

Винахідники також відзначають доступність новинки, адже вона може бути 
створена за допомогою 3D-принтера. 

Сміт і його студенти, які працювали над винаходом, сподіваються, що 
механічна рука допоможе більш ніж 70 мільйонам глухих людей в усьому світі, які 
покладаються на мову жестів. 

Міопротези 
Міопротези – це протези, які працюють від певного скорочення м'язів, тобто в 

куксоприймач протезу вмонтовують датчики і певна група м'язів працює, людина 
уявляє, що хоче взяти і відкриває кисть.  

Приміром, у 2014 році компанія Thalmic Labs із Онтаріо випустила нарукавну 
пов'язку Myo. Вона дає змогу людині керувати комп'ютерними приладами, зчитуючи 
електричні сигнали, що виникають на скелетних м'язах, а потім посилаючи ці сигнали 
на пристрій через Bluetooth.  

Гендиректор Thalmic Стівен Лейк каже, що пов'язка Myo "одягається прямо на 
руку, без хірургічних операцій чи обробки шкіри, і дає змогу отримувати значно 
стійкіші сигнали, аніж з використанням електродів". 

Висновки  
Нерідко форма подачі інформації та її зміст є недоступною для людей з 

інвалідністю. Так, люди з ослабленим зором не можуть користуватися публікаціями, 
які надруковані дрібним шрифтом. Програми телебачення, які демонструються без 
субтитрів, або не мають перекладу на жестову мову є недоступні для нечуючих 
людей. Якщо інформація не супроводжується абеткою Брайля, або іншими 
відповідними тактильними формами, вона є недоступною для незрячих людей. Але 
на щастя, в наш час уже існує купа винаходів, щоб мати змогу подолати бар'єр 
зінклюзії. 

Література 
1. Як технології допомагають людям з обмеженими можливостями 

https://www.bbc.com/ukrainian/science/2016/02/160202_tech_disability_ko 
2. МЕХАНІЧНА РУКА ПЕРЕКЛАДАЄ СЛОВА НА МОВУ ЖЕСТІВ 

https://iii.ua/uk/news/mehanichna-ruka-perekladaie-slova-na-movu-zhestiv 
3. КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ДЛЯ 

ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УКРАЇНІ»  
https://ud.org.ua/images/pdf/Dostupnist_ta_universalniy_dizayn.pdf 

4. Сучасні інформаційні технології https://www.ispf.gov.ua/news/suchasni-
informatsiyni-tekhnologii 

5. Що таке інклюзія? https://106.kiev.ua/shho-take-inkljuzija-pam-jatka-dlja-
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ОЩАДЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ 
ПРОЦЕСІВ 

 
Гуркін І. С. 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 
 

Анотація. Розглянуто проблематику сучасного виробництва. Висвітлено 
основні сучасні технології енергозбереження виробництва. Окреслено основні 
напрямки розвитку даного напрямку. 

Abstract. The problems of modern production are considered. The basic modern 
technologies of energy saving of production are covered. The main directions of 
development of this direction are outlined. 

 
У часи жорсткої конкуренції на світових ринках одним із ключових факторів 

успіху компанії являється зниження ціни на продукцію при підвищенні її якості. 
Досягти такого результату можливо за допомогою впровадження на підприємстві 
культури ощадливого виробництва, основний акцент якого ставиться на цінність для 
споживача, з точки зору якого виріб здобуває цінність лише у той час коли, 
відбувається безпосередня обробка та виробництво його компонентів. Отже, все що 
не додає цінності для споживача, з точки зору ощадливого виробництва, 
класифікується як втрати, і має бути усунене.  

Виділено сім видів втрат: 
 Втрати через перевиробництво; 
 Втрати часу через очікування; 
 Втрати при непотрібному транспортуванні; 
 Втрати через зайві етапи обробки; 
 Втрати через зайві запаси; 
 Втрати через непотрібні переміщення; 
 Втрати через випуск дефектної продукції. 
Найбільш популярні інструменти та методи коцепції 
Візуалізація - будь-який засіб який інформує як повинна виконуватись робота. 
Канбан - система, яка забезпечує організацію нескінченого матеріального 

потоку при відсутності запасів. 
Система 5С - система організації та раціоналізації робочого місця. 
Система SMED – спосіб скорочення втрат при переналадці обладнання. 
Система TPM -всебічний підхід до обладнання в основному покращує якість 

обладнання, орієнтований на максимально ефективне використання завдяки всій 
системі профілактичного обслуговування. 

Система JIT - система управління матеріалами у виробництві, при якій 
компоненти з попередньої операції надаються саме в той момент, коли вони 
вимагаються, але не раніше. 
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Витягуюче виробництво - схема організації виробництва, при якій обсяги 
продукції на кожному виробничому етапі визначаються виключно потребами 
наступних етапів. 

Висновок. Отже в умовах сучасного світу тільки впровадження світових 
виробничих тенденцій дасть підприємству можливість не лише «залишитися на 
плаву» а і збільшити свій потенціал. 
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ПРОГРАМНІ 
ЗАСОБИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 
Давидчук В.А. 

Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «УКРАЇНА» 
 

Анотація. Розглянуто моделі дослідження складних систем. Виокремлено 
найбільш перспективний напрямок – імітаційне моделювання. Показано 
застосування на реальній прикладній задачі. Отримані результати проведеного 
дослідження свідчать про доцільність використання даного напрямку досліджень. 

Abstract. Models of research of complex systems are considered. The most promising 
area is highlighted - simulation. The application on a real applied problem is shown. The 
results of the study indicate the feasibility of using this area of research. 

 
Актуальність.  
Сьогодні проводиться велика кількість наукових досліджень, пов'язаних з 

вивченням соціально економічного розвитку регіонів. Вказаний напрям 
безпосередньо пов'язаний з дослідженням регіону як складної соціально економічної 
системи. Такі системи мають одночасно структурову і поведінкову складність, 
об'єднують в собі безперервні, дискретні, ймовірні процеси, можуть містити навчані 
компоненти. Дослідження оточуючих нас економічних систем як одного цілого, 
об'єднуючого компоненти різної природи, використання для цього сучасних підходів 
і засобів автоматизації є особливо актуальним і важливим питанням. 

Методика досліджень 
Одним з найбільш ефективних методів дослідження складних систем, у тому 

числі економічних, є імітаційне моделювання.  
Імітаційне моделювання — експериментальний метод дослідження реальної 

системи за її імітаційною моделлю, який поєднує особливості експериментального 
підходу і специфічні умови використання обчислювальної техніки.  

Серед переваг імітаційного моделювання відзначають:  
1. Відображення динамічних процесів і поведінкових аспектів зовнішнього 

середовища.  
2. Можливість виявлення закономірностей, динамічних тенденцій розвитку і 

функціонування складної системи в умовах неповної та неточної інформації.  
3. Опис взаємодії та поведінки безлічі активних агентів в соціальних системах.  
4. Реалізацію принципів об'єктно орієнтованого проектування і застосування 

високотехнологічних рішень при побудові комп'ютерних моделей та ін. 
Головною проблемою при побудові будь імітаційної моделі є необхідність 

побудови комплексних математичних моделей і розробки програмного коду 
імітаційної моделі. У сучасних системах імітаційного моделювання робляться спроби 
вирішити цю проблему за допомогою автоматизації побудови коду імітаційної моделі 
на підставі різних графічних схем (візуальних моделей) і з використанням методів 
об'єктно орієнтованого проектування. Такий підхід значно полегшує завдання 
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створення імітаційної моделі і робить саму модель більш зрозумілою для 
користувачів. 

Основні результати 
Сучасні дослідження економічних систем, у тому числі систем соціально 

економічного розвитку регіонів, неможливо уявити без побудови моделей 
протікаючих у них процесів. Розвиток інформаційних технологій і техніки вивело 
процеси вивчення цих систем на новий якісний рівень. У значній частині проведених 
досліджень застосовують% ся підходи та програмні пакети імітаційного 
моделювання. Це дозволяє говорити про те, що даний підхід є актуальним і 
затребуваним, а значить, вдосконалення систем імітаційного моделювання буде 
продовжуватися. 

Висновки 
Для побудови імітаційних моделей систем в залежності від необхідного рівня 

абстракції застосовують різні парадигми ІМ. Незалежно від вибору підходу для 
побудови моделей особливу увагу слід приділяти формулюванні цілей моделювання, 
збору вихідної інформації та первинних даних, визначенню досліджуваній області 
системи і необхідного рівня її деталізації, документуванню всього процесу 
моделювання, визначенню формату надаваних результатів. У цілому, якщо 
аналізувати таблицю, можна говорити про те, що розглянуті пакети імітаційного 
моделювання надають користувачам широкі можливості з побудови моделей різного 
рівня складності, формуванню необхідних звітів в необхідній формі, а також 
володіють можливостями налаштування і розширення наявних стандартних 
бібліотек. 
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КІБЕРБЕЗПЕКА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 
 

Попов Микола Сергійович 
ІІ-курс, група КЛ-1, Університет «Україна» 

Науковий керівник: Самарай В.П., к.т.н., с.н.с., доцент 
 

Анотація. У статті розглянуто сучасні проблеми кібербезпеки в Україні. 
Наведено процес законотворчості та державного регулювання, підпорядкування та 
координації органів влади в сфері кібербезпеки. Запропоновані рекомендовації 
стратегій запобігання реалізації кібератак, наведено приклади атак та можливі 
варіанти їх мінімізації та недопущення. 

Annotation. The article considers modern problems of cybersecurity in Ukraine. The 
process of lawmaking and state regulator, subordination and coordination of authorities in 
the field of cybersecurity is presented. The recommended strategic way of remembering the 
implementation of cyberattacks is proposed, applied attacks are given and options for their 
minimization and prevention are possible. 

 
Актуальність. Поширення та стрімке удосконалення технологій, що надають 

можливість спілкуватися з усім світом є важливим досягненням сучасного 
суспільства. Але поряд із позитивними аспектами поширення способів комунікації та 
розповсюдження інформації виникають і негативні явища, які в свою чергу 
створюють загрозу не лише для власників інформації, а і дня усього суспільства. 

Нормативно-правову базу в цих сферах діяльності становлять Конвенція Ради 
Європи про кіберзлочинність, ратифікована Законом України від 07.09.2005 року № 
2824-ІV, а також відповідні закони України та Укази Президента України. 

Огляд літератури. Проблеми забезпечення кібернетичної безпеки України в 
умовах соціальних трансформацій розглядаються у наукових працях вітчизняних 
дослідників, а саме: В. А. Ліпкана [9], І. В. Тімкіна, Н. Є. Новікова [2], І. В. Діордіци 
[6], С. В. Мельника, В. П. Шеломенцева та інших. Загальну структуру кібератак 
унаочнює Бурячок В. Л. у Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект[1]. 
Проте, натепер залишилось багато невирішених питань. Саме тому мета статті 
полягає у дослідженні системи забезпечення кібербезпеки в Україні, для досягнення 
якої поставлені такі завдання: запропонувати авторське розуміння даного поняття, 
визначити загальну структуру кібернетичної атаки.  

Виклад основного матеріалу. Особливою метою кіберзлочинців є критично 
важливі об'єкти інфраструктури країни. У червні 2017 року сталась найбільша 
кібератака в історії країни. Головною жертвою вірусушифрувальника Petya  стала 
Україна, де зареєстровано понад 75% всіх випадків зараження [5]. Впродовж лише 
одного дня комп'ютерний вірус "Ransom: Win32/Petya" атакував приватний і 
державний сектори економіки України [4]. Вірус вимагає викуп у розмірі 300 доларів 
в біткоінах за розблокування, атакував десятки енергетичних, телекомунікаційних та 
фінансових компаній і організацій по всьому світу [7].  

Вперше в Україні проект Закону про кібербезпеку був затверджений в червні 
2015 р. На початку 2016 р. у зв'язку з затвердженням президентом «Стратегії 
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кібербезпеки України» документ втратив актуальність і був відкликаний [11]. На його 
зміну прийшов новий, за яким, координувати дії в сфері кібербезпеки має Президент 
через Раду національної безпеки та оборони (РНБО). Також передбачено створення 
Національної системи кібербезпеки, яка об'єднує міністерства та відомства. За 
захищений доступ держорганів, антивірусний захист і аудит інформаційної безпеки 
відповідає Державний центр кіберзахисту очно прийнятий парламентом 9 травня 
2018 року. Починаючи з 22 серпня 2017 проводиться постійний науково-технічний 
семінар Державного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Держспецзв'язку 
у складі 9 військовослужбовців та працівників центру [10] 

Характерна особливість кібератак — миттевість їх здійснення (протягом 
секунд, хвилин). Для побудови системи протидії таким атакам варто залучати 
професійних консультантів, дотримуючись рекомендованих стратегій запобігання 
реалізації атак[1]. Проте найбільш дієвим заходом буде впровадження програми 
навчання з питань інформаційної безпеки. Зокрема, співробітники кожної компанії 
особи мають чітко усмідовлювати, що електронну пошту призначено передусім для 
ведення бізнесу або офіційного листування. Для прикладу та ознайомлення можна 
рекомендувати уривок (46:20 – 51:40) фільму «Хто я» режисера Баран бо Одар 2014р., 
де кіберзлочинці зламали офіс Центральної розвідки засобами електронної пошти. 
Компанії, у свою чергу, мають здійснювати політику безпеки щодо використання 
соціальних мереж, яка передбачає заборону чи обмеження стосовно інформації, котру 
співробітники можуть розміщувати на своїх сторінках.  

Основні результати. Система забезпечення кібербезпеки є цілісною системою, 
елементи якої тісно пов’язані між собою. Основним призначенням системи 
забезпечення кібербезпеки є сприяння у досягненні цілей кібернетичної безпеки, а 
тому основною функцією даної системи можна визначити забезпечення 
збалансованого існування інтересів особи, суспільства і держави шляхом здійснення 
перевірок, діагностування; виявлення та ідентифікацію, запобігання та припинення, 
мінімізацію та нейтралізацію дії внутрішніх і зовнішніх загроз і небезпеки. 

Висновки. Проведений аналіз дає нам підстави впевнено констатувати, що в 
цей час створено достатнє наукове підґрунтя для поступового формування 
національної системи кібернетичної безпеки. Разом з тим, наукові дослідження з 
даної проблематики мають поглиблюватись. При формуванні належного рівня 
системи кібернетичної безпеки України має приділятись увага удосконаленню 
методології стратегічного планування; розробці (використанню зарубіжних аналогів) 
методів моніторингу та контролю за дотриманням вимог до забезпечення 
кібернетичної безпеки, що і є перспективами подальших досліджень. А кожен 
громадянин і працівник будь-якої організації має пам’ятати – ні одна система не 
безпечна.  

Література 
1. Бурячок В.Л., В.Б. Толубко, В. О. Хорошко, С. В. Толюпа Інформаційна 

та кібербезпека: соціотехнічний аспект: підручник / [В. Л. Бурячок, 
2. В.Б. Толубко, В.О. Хорошко, С. В. Толюпа; за заг. ред. д-ра техн. наук, 

професора В. Б. Толубка.— К.: ДУТ, 2015.— 288 с. 



ІОС 2020 
 

27 
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ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ 
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Науковий керівник: Самарай В.П., к.т.н., с.н.с., доцент 
 

Анотація. Коротко розглянуто теорію алгоритмів. Показано основні 
напрямки дослідження. Обґрунтовано застосування даної теорії до розв’язку 
прикладних задач. 

Abstract. The theory of algorithms is briefly considered. The main directions of 
research are shown. The application of this theory to the solution of applied problems is 
substantiated. 

 
Дослідження теорії алгоритмів включає в себе вивчення основ математичної 

теорії алгоритмів, засобів формалізації задач та процесів їх вирішення. З одного боку, 
вони дають обґрунтування правильності тих чи інших способів отримання істиного 
знання, а з іншого, вказують на межі застосування математичних та інформаційних 
моделей. 

Сьогодні теорія алгоритмів формує теоретичний фундамент обчислювальних 
наук. Застосування данної теорії алгоритмів здійснюється як у використанні самих 
результатів, так і у виявленні нових понять і уточненні старих. З її допомогою 
пояснюються такі поняття, як доведеність, ефективність, можливість розв’язання і 
т.д. Термін алгоритм тісно пов'язаний як з кібернетикою, так і з технікою. 

Поняття алгоритму допомагає точно визначити, що означає ефективно задати 
послідовність керуючих сигналів. Застосування персонального комп’ютеру стало 
стимулом розвитку теорії алгоритмів і вивчення алгоритмічних моделей до 
самостійного вивчення алгоритмів з метою їх порівняння за робочими 
характеристиками, а також їх оптимізації. 

Поняття алгоритм зустрічається у повсякденному житті людини, це може буди 
певна послідовність дій що виконуються на постійній основі та має певний результат.  

Проте теорія алгоритмів більш тісно пов’язана з математичною логікою та з 
основами математики, оскільки формує основу однієї з центральних понять 
математичної логіки. 

Алгоритми мають справу не тільки з так званими конструктивними об'єктами. 
Ідеї та методи теорії алгоритмів можуть застосовуватися до неконструктивних 
об'єктів, навіть якщо вони закодовані або перейменовані як конструктивні об'єкти. 
Предметом теорії алгоритмів являється вивчення загальних властивостей таких 
кодувань або переважно ситуацй, в яких такі кодування або імена є натуральними 
числами. Теорія алгоритмів обов’язково повинна включати в себе описову та 
метричну теорію. Перше включає в себе відповідності які встановлюються між 
вихідними даними та їх результатами. Останнє вивчає алгоритми з точки зору 
складності алгоритму та їх обчислення визначених алгоритмом. Важливо зазначити, 
що як обчислювальна складність алгоритму, так і складність опису можуть бути 
визначені різними способами.  
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Щоб мати можливість говорити про складність алгоритмів, потрібно спочатку 
вказати якусь точну мову, якою слід писати алгоритми, та визначити складність 
алгоритму як складність його позначень; складність позначень, у свою чергу, може 
бути визначена різними способами, як кількість символів даного типу, які включені в 
позначення, або як вибір таких чисел, обчислених для різних типів символів. 

У будь-якому випадку, обчислювальна складність буде залежати від вхідних 
даних, з яких розпочинається обчислення. З цієї причини обчислювальна складність 
- це функція, яка присвоює кожному об'єкту в межах області алгоритму складність 
відповідного ланцюжка. 

У теоретичних підходах до побудови строгого визначення поняття алгоритму 
історично виділилися три основні напрями: 

 Перший напрям пов'язаний з розглядом алгоритмів, що дозволяють 
обчислити значення числових функцій, залежних від цілочисельних значень 
аргументів, - такі функції отримали назву обчислюваних. 

 Другий напрям пов'язаний з машинною математикою. 
 Третій напрям пов'язаний з поняттям нормальних алгоритмів, введеним і 

розробленим російським математиком А.А.Марковим на початку 50-х рр. XX cт.[1]. 
Отже, можна зробити висновок, що теорія алгоритмів включає в себе такі 

поняття як складність поставлених задач та відповідність до поставлених задач. 
Теорія алгоритмів може застосовуватися в різних напрямках, де потрібно виконати 
певну задачу, щоб вона була стабільною та підтримувала вхідні порядки різних 
елементів за критерієми порівняння. 

 А під алгоритмом розуміють точне розпорядження про виконання у 
визначеному порядку точно зазначеної послідовності операцій для вирішення всіх 
задач даного класу. Як підсумок алгоритм покаже результат виконаної роботи. 

Література 
1. Марков А. А.  “Теория алгоритмов”, СССР, .-1951 c. 176–189 
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Віртуалізація 
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Інститут комп’ютерних технологій Університет «Україна» 

Науковий керівник: Самарай В.П., к.т.н., с.н.с., доцент 
 

Анотація. Аналіз сучасних технологій віртуалізації для побудови 
інформаційно-телекомунікаційних систем. У статті проводиться аналіз сучасних 
технологій віртуалізації, порівняльний аналіз віртуальних машин і контейнерів, 
наведені переваги та недоліки використання цих технологій для побудови елементів 
ІТС. 

Abstract. Analysis of modern virtualization technologies for building information and 
telecommunication systems. The article analyzes modern virtualization technologies, 
comparative analysis of virtual machines and containers, the advantages and disadvantages 
of using these technologies to build elements of ITS. 

 
Метою статті є аналіз сучасних технологій віртуалізації, як способу побудови 

елементів інформаційно-телекомунікаційної системи. 
Основні результати 
Запропоновані нові ідеї для підвищення якості і адекватності діагностування і 

прогнозування захворювань (ПЗ, технічних засобів і пристроїв). Запропоновані нові 
математичні підходи, методичні підходи, побудовані математичні моделі.  

Проведений аналіз показав, що використання певної технології віртуалізації 
має свою область застосування для вирішення різних задач розгортання елементів 
структури ІТС. Так, застосування повної віртуалізації для розподілу апаратних 
ресурсів серверу дозволить зменшити час його простою та забезпечить максимальне 
використання його апаратних ресурсів.  

Це забезпечується шляхом розміщення на єдиній апаратній платформі множини 
віртуальних серверів з різними ОС, які для кінцевого користувача представляються 
як реальні, а з іншого боку дозволить забезпечити більший коефіцієнт завантаженості 
апаратних ресурсів фізичного серверу. Поряд з цим, визначено, що для підвищення 
надійності функціонування елементів ІТС може бути застосована перспективна 
технологія на основі контейнерів.  

Так, при необхідності, можливо розгорнути декілька копій (реплік) одного 
сервісу, можливо здійснювати балансування навантаження, що значно підвищує 
надійність функціонування ІТС. Але з іншої сторони контейнерна віртуалізація 
прив’язана до ядра, тому користувач може використовувати ОС, сумісну з ним. На 
віртуальному сервері на базі Linux можна встановлювати тільки дистрибутиви Linux 
(CentOS, Debian, Ubuntu), що стосується Windows, можна використовувати тільки 
версію, як у ядра. З точки зору безпеки краще використовувати гіпервізорну 
віртуалізацію, оскільки кожна віртуальна машина повністю ізольована одна від одної, 
тому проблеми спричинені, наприклад, DDoS атакою, практично, не вплинуть на 
роботу сервера. Подальшим напрямком дослідження є розробка віртуального 
сегменту ІТС з використанням віртуальної машини і контейнерів та проведення 
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експериментів для дослідження та порівняння цих технологій з врахуванням їх 
використання в різних умовах експлуатації. „бачить” 

Отже на сьогоднішній день віртуалізація на основі віртуальних машин 
залишається популярною технологією, яка широко використовується в центрах 
обробки даних. Водночас ще однією технологією віртуалізації, яка на сьогодні є 
активною у використанні – контейнеризація. Дана технологій в порівнянні з 
віртуальними машинами дозволяє здійснювати реплікацію розгорнутих сервісів, 
балансування навантаження та займає менше дискового простору. Порівняльний 
аналіз двох технологій наведено в таблиці 1. 

Висновок 
Отже, можна сказати, що контейнери мають більше переваг в порівнянні з 

віртуальними машинами. Таким чином, віртуалізація на основі контейнерів 
випереджає традиційну віртуалізацію, з точки зору зниження накладних витрат на 
створення нових процесів віртуалізації. 

Література 
1. Ящук А.А. Грід-системи та технології хмарних обчислень / Ящук А.А., 

Саварин П.В. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 28 с.  
2. Головня О.С. Систематизація технологій віртуалізації.– Житомир: Рута, 2012. 

– 90 с.  
3. Головня О. С. Технології віртуалізації. – Житомир: Рута, 2017, с. 25.  
4. Holovnia O.S. "Criteria for selecting virtualization software in teaching unix-like 

operating systems", Information technologies in education, No. 24, p. 119-133, 2015.  
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Анотація. Сучасні системи CMS/CMF дуже важливі в нових підходах розробки 
программного забезпеча в сфері веб технологій в умовах де присутня велика кількість 
користувачів та впровадженя великої кількісті потребних змін в системі продовж 
короткого часу. 

Abstract. Modern CMS / CMF systems are very important in new approaches to 
software development in the field of web technologies in an environment where there are a 
large number of users and the implementation of a large number of required changes in the 
system in a short time. 

 
Огляд літератури (стан досліджень) 
Огляд практичного використаня систем показав недостатній рівень вікористаня  

CMS/CMF систем та невелику обізнаність розробників в їх використані. 
Методика досліджень 
Робота з великою кількістью різноманітніх веб сторінок дала до зрозуміння, що 

розробники в більшості не бажают використовувати CMS/CMF. Замість них 
намагаються створювати власні CMS системи на підставі сучасних фреймворків. 

Основні результати 
Не бажання використовувати CMS/CMF почяалося ще зі старих CMS систем, 

які були побудовані на підставі інших ідей і де основною метою такої системі була 
складність розбудови будь яким розробником який не розуміє як ця система працює, 
не має жодної документації. Це давало можливість розробникам подібних систем 
пропонувати свої послугі для підтримки подібних систем. Також ці системи були 
недорозвинутими постійно, тому ще не завжди була можливість підключення 
сторонніх API. 

Висновки 
На підставі нових підходов до побудови CMS систем з’явилося нове поняття 

систем як CMS/CMF. Подібні системи почали роботи на підставі сучасних 
фреймворків з побудовою поверх цього просунених ядер таких систем, які дозволяли 
инсталювати сторонні модулі (зроблемі самостійно або отримані від іншого 
виробника) і це створило великі можлівості розвитку нових CMS/CMF. В данний час 
розробних подібних систем займається лише розробкою ядра системи й оновлення 
базового фреймворку систему та оновленням базових модулів системи. Все інше 
може бути змінено дуже легко та швидко розробниками окремих веб сайтів які 
використовуют подібні системи. Розробникам подібні нові підходи надают 
велиячезні можливості та зменбшеня часу на розробку та впровадження нового 
функционалу. 

Література 
1. https://bitte.net.ua/blog/chto-luchshe-cmf-cms-ili-php/ 
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ВИКОРИСТАННЯ CDN 
 

Довженко О.С. 
Інститут комп’ютерних технологій Університет «Україна» 

Науковий керівник: Самарай В.П., к.т.н., с.н.с., доцент 
 

Анотація. Мережа доправлення (і розповсюдження) контенту це географічно 
розподілена мережева інфраструктура, що дозволяє оптимізувати доправлення та 
розповсюдження контенту кінцевим користувачам в мережі Інтернет.  

Abstract. Content delivery (and distribution) network is a geographically distributed 
network infrastructure that allows you to optimize the delivery and distribution of content 
to end users on the Internet. 

 
Огляд літератури (стан досліджень) 
Огляд практичної розроки веб сайтів дає можливість зрозуміти, що розробники 

не часто використовуют CDN, а клієнти не розуміють його можливостей та 
додаткових затрат на його реалізацію та використання.  

Методика досліджень 
Використання CDN сприяє збільшенню швидкості завантаження інтернет-

користувачами аудіо-, відео-, програмного, ігрового та інших видів цифрового 
контенту в точках присутності мережі CDN. 

Основні результати 
Використання CDN потребує додаткових затрат на розробку, тестування та 

підтримку подібних систем. Також є потреба розробки механизмів оновлення CDN. 
Висновки 
CDN стали вже нєвід’ємною частиною сучасних великих і середніх веб сайтів і 

дозволяє значно знизити затримку доставки контенту до кінцевого користувача, що в 
умовах сучасної роботи Інтернету є одним з найважливіших показників ефективності 
роботи веб сайту.  

Література 
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/Content_delivery_network 
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ВИКОРИСТАННЯ IDE СИСТЕМ 
 

Довженко О.С. 
Інститут комп’ютерних технологій Університет «Україна» 

Науковий керівник: Самарай В.П., к.т.н., с.н.с., доцент 
 

Анотація. Сучасні IDE системи це комплексне програмне рішення для 
розробки програмного забезпечення. Зазвичай, складається з редактора початкового 
коду, інструментів для автоматизації складення та відлагодження програм. 
Більшість сучасних середовищ розробки мають можливість автодоповнення коду. 

Abstract. Modern IDE systems are a complete software solution for software 
development. It usually consists of a source code editor, tools for automating the 
compilation and debugging of programs. Most modern development environments have the 
ability to autocomplete code. 

 
Огляд літератури (стан досліджень) 
Огляд практичного використаня систем показав недостатній рівень вікористаня 

IDE систем та невелику обізнаність розробників в їх використані. 
Методика досліджень 
Робота з великою кількістью різноманітніх веб сторінок дала до зрозуміння, що 

розробники в певній мірі звікли до використаня звичайних редакторів текстів і не 
бажают навчатися використовувати сучасні IDE, або використовуют їх на рівні 
звічайних редакторів. 

Основні результати 
Для більшості розробніків не вікористаня IDE або використаня їх в якості лише 

редакторів текстів обумовлене не бажаням навчатися новим системам, тому що 
редактори текстів їх задовольняют в повній мірі для використання в своїй роботі. 

Висновки 
Сучасні IDE є дуже потужними комплексами для вирішення великої кількості 

завдань розробника, автоматизації тестування, корегування та написаня коду, 
використаня зовнішних модулей для розришеня функціоналу, використання 
макросів, автоматизація роботи с GIT, автоматизація роботи зі сторонніми серверами 
використовуючи FTP, SFTP протоколи та багато іншого. 

Література 
1. https://dev.to/futuristicboy/ide-vs-text-editor-28aa 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ 
2019-2020. ЩО ТАКЕ ПАНДЕМІЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ? 

 
Малишева Ольга Андріївна 
I-курс, група ПЗ-20.2-1мс-ipsv 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
 

Анотація. Розглянуто причини виникнення короновірусної хвороби. Окреслено 
способи передачі короновірусної хвороби. Висвітлено медійну складову пандемії 
короновірусу. 

Abstract. The causes of coronavirus disease are considered. Methods of transmission 
of coronavirus disease are outlined. The media component of the coronavirus pandemic is 
highlighted. 

 
Причина виникнення пандемії коронавірусної хвороби 
13 липня 2020 року глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адан 

Гебрейесус назвав чотири основні сценарії поширення коронавірусу в різних регіонах 
світу: перший сценарій реалізувався в країнах, які були попереджені і обізнані про 
спалах хвороби — в результаті їм вдалося уникнути великих спалахів (деякі країни 
Південно-Східної Азії, Карибського басейну, Африки та Тихоокеанського регіону), 
другий сценарій спостерігався в багатьох країнах Європи (масштабні спалахи 
захворювання, проте їх вдалося взяти під контроль завдяки сильному керівництву), 
третій сценарій розвертався в країнах, яким вдалося подолати перший пік спалаху 
хвороби, проте вони послабили обмеження і тепер змушені боротися з новою хвилею 
захворювання (глава ВООЗ не навів приклади), четвертий сценарій — фаза 
інтенсивної передачі інфекції (Америка, Південна Азія і кілька країн Африки).  

Способи передачі коронавірусної інфекції 
Вірус передається переважно під час близьких контактів і повітряно-

крапельно, коли людина кашляє або чхає. Людина може заразитися, доторкнувшись 
до зараженої поверхні (дверної ручки, стола), а потім до обличчя (очі, ніс, рот). 
Найбільш заразною є людина із симптомами, але можливе й зараження від людини 
без симптомів. Проміжок часу між моментом зараження і появою перших симптомів, 
як правило, складає 5 днів, але може бути від 2 до 14 днів. Серед поширених 
симптомів — гарячка, кашель, задишка. Ускладнення можуть включати запалення 
легень і гострий респіраторний дистрес-синдром 

Способи вирішення цієї проблеми 
Не існує вакцини та специфічних противірусних препаратів. Первинне 

лікування — симптоматичне й підтримувальне[12]. Важливими для профілактики є 
миття рук з милом, прикривання рота при кашлі, соціальне дистанціювання, а також 
нагляд і самоізоляція для людей, що підозрюють зараження[6][13]. 

Заходи із запобігання поширення вірусу включають обмеження 
подорожей], карантин, комендантська година, контроль ризику на робочому місці, 
відтермінування або скасування подій, закриття деяких об'єктів. Серед інших 
заходів: сувора ізоляція у Хубеї, національний або регіональний карантин в інших 
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країнах, комендантська година в КНР і Південній Кореї, закриття кордонів та 
обмеження в'їзду пасажирів, перевірка в аеропортах та вокзалах, заборона на виїзд 
пасажирів. Усі навчальні заклади закрили на національному або місцевому рівні в 
понад 124 країнах, що вплинуло на понад 1,2 млрд студентів. 

Висновки 
11 березня 2020 Кабінет міністрів прийняв постанову Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19, якою на території України 
встановлено карантин з 12 березня до 3 квітня 2020 р. і заборонено: 

 відвідування закладів освіти її здобувачами; 
 проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім 

заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади й органів 
місцевого самоврядування. Спортивні заходи дозволяється проводити без участі 
глядачів (уболівальників). 

Було заборонено масові заходи (понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для 
роботи органів влади й місцевого самоврядування), закриті дитсадки, заклади освіти. 
Спортивні заходи дозволено проводити без участі глядачів. Карантин запроваджено 
у всіх областях, окрім того, з 219 контрольно-пропускних пунктів відкритими 
залишили 49. 

Того ж дня Міністерство освіти і науки опублікувало лист, в якому йшлося про 
необхідність дотримання правил карантину і у зв'язку з цим — проведення занять за 
допомогою дистанційних технологій або відпрацювання занять відповідно до 
навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації. 

Услід за навчальними закладами карантин було проголошено і в більшості 
концертних закладів. Одними з перших про перенесення концертів 
оголосили Національна філармонія, Національна опера, Палац «Україна», 
муніципальні театри тощо. Деякі, серед них — Львівська, Харківська філармонії 
оголосили повний карантин пізніше 

Література 
1.  Не вносяться випадки захворювання на тимчасово окупованих 

територіях АР Крим, м. Севастополя, ОРДЛО, у зв'язку з неможливістю їх 
підтвердження офіційною українською владою 

2. ↑ Перейти до:а б в МОЗ України 
3. ↑ В Україні є перший хворий на коронавірус. BBC News Україна. 3 March 

2020. Процитовано 2020-03-17. 
4. ↑ Перейти до:а б в За даними сайту covid19.com.ua 
5. ↑ Перейти до:а б Коронавірус в Україні: що відомо на даний 

момент. РБК-Україна. Процитовано 2020-03-13. 
6. ↑ Перейти до:а б Українка померла від коронавірусу в Італії – МЗС. Радіо 

Свобода. Процитовано 13 березня 2020. 
7. ↑ Coronavirus Update (Live): 24,953,101 Cases and 842,166 Deaths from 

COVID-19 Virus Pandemic - Worldometer. www.worldometers.info (en). Процитовано 
2020-08-29. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ 
ЩО ТАКЕ ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ? 

 
Ткач Анастасія Сергіївна 

Група МІ-20-1 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

 
Анотація. Розглянуто основні положення про глобальне потепління. 

Визначено основні причини глобального потепління. Наслідки глобального потепління 
висвітлені в медіа. 

Abstract. The main provisions on global warming are considered. The main causes 
of global warming are identified. The effects of global warming are covered in the media. 

 
Глоба́льне потеплі́ння — збільшуване поступове 

підвищення температури поверхні Землі та океану. Нагрівання відбувається не лише 
завдяки сонячній радіації, але переважно внутрішніми джерелами (розпад калію-40, 
гравітаційною диференціацією). Глобальне потепління пов'язується з парниковим 
ефектом і призводить до зміни клімату у планетарних масштабах. 

Причина виникнення глобального потепління 
На сьогодні переважна більшість науковців вважає, що причиною глобального 

потепління є діяльність людини. Також треба розуміти, що потепління — це загальна 
усереднена тенденція: зміна температур відбувається нерівномірно залежно від 
сезону та місцевості. Більше того, інколи в деякі сезони клімат навіть стає 
холоднішим. Наприклад, в Україні температури у зимовий період зросли значно 
більше, ніж в літній. 

Кліматична система може реагувати на зміни зовнішніх чинників. Зовнішні 
чинники можуть «спрямувати» клімат до потепління або охолодження.До зовнішніх 
чинників відносяться, наприклад, зміни складу атмосфери (збільшення 
скупчення парникових газів), сонячна світність, виверження вулканів, та коливання 
орбіти Землі навколо Сонця. Орбітальні цикли змінюються повільно протягом 
десятків тисяч років, та на даний час підпорядковані загальній тенденції 
охолодження, яка б, у свою чергу, призвела до Льодовикового періоду, але, як 
свідчить інструментальне вимірювання температурних показників у 20 столітті, 
навпаки маємо стрімке підвищення глобальної температури. 

Можливі наслідки глобального потепління 
До кліматичної системи входить ряд зворотних реакцій, які змінюють відповідь 

системи залежно від змін у зовнішніх чинниках. Позитивні зворотні реакції 
посилюють відповідь кліматичної системи на внутрішні чинники, у той час, як 
негативні зворотні реакції послаблюють відповідь кліматичної системи на внутрішні 
чинники.  

Зворотні реакції відіграють важливу роль у визначенні чутливості кліматичної 
системи до збільшення скупчення парникових газів в атмосфері. За інших рівних 
умов, більш висока чутливість клімату означає, що при даному збільшенні чинників 
утворення парникових газів відбуватиметься ще більше потепління. Невизначеність 
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зворотних реакцій є однією з основних причин, чому різні кліматичні моделі 
прогнозують різні темпи потепління за даних чинників. Для кліматичних 
прогнозів необхідні додаткові дослідження, щоб зрозуміти роль хмар та вуглецевого 
циклу. 

Висновки 
Зміна клімату може призвести до глобальних, масштабних змін 

у природних та соціальних системах. Деякі масштабні зміни можуть 
відбутися раптово, тобто, за короткий час, а також можуть бути незворотними. 
Прикладом різкої зміни клімату є швидке вивільнення метану та діоксиду 
вуглецю з вічної мерзлоти, що може призвести до посилення глобального 
потепління. Загалом, ще недостатньо наукових знань для розуміння раптових змін 
клімату. Тим не менш, ймовірність настання різких змін, здається, дуже низька. 

Література 
1. А.Сергеев, Глобальное потепление, или Высокий градус политики // 

Вокруг света, 2006 № 7 
2. Иващенко О. В., Изменение климата и изменение циклов обращения 

парниковых газов в системе атмосфера-литосфера-гидросфера — обратные связи 
могут значительно усилить парниковый эффект. 
  



ІОС 2020 
 

39 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ ДО 
ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

 
Семенова Д.В. 

II-курс, група МК-19-1мс, Університет «Україна» 
Науковий керівник: Самарай В.П., к.т.н., с.н.с., доцент 

 
Анотація. Оглянуто та досліджено: Закон України «Про безоплатну правову 

допомогу», Закон України «Про граничний розмір компенсації витрат на правову 
допомогу у цивільних та адміністративних справах», також  проблеми доступу до 
правосуддя в Україні, та визначення адвокатура. Розглянуто питання про проблеми 
які є у юридичній сфері з приводу правосуддя в Україні. 

Abstract. The Law of Ukraine “On Free Legal Aid”, the Law of Ukraine “On the 
Maximum Amount of Compensation for Legal Aid in Civil and Administrative Cases”, as 
well as the problems of access to justice in Ukraine, and the definition of advocacy were 
reviewed and researched. The issues of problems in the legal sphere concerning justice in 
Ukraine are considered. 

 
Актуальність 
Сьогодні система правосуддя відкрита для кожного громадянина нашої країни. 

Аналізуючи діючий в Україні принцип вільного доступу до правосуддя, варто 
звернути увагу на питання про отримання кваліфікованої правової допомоги, яке 
безпосередньо стосується реалізації цього права у звичайному і дистанційному 
режимах. 

Мета роботи 
Дізнатися які є проблеми доступу у звичайному і дистанційному режимах до 

правосуддя в Україні. Також дізнатися що таке: адвокатура та коли поетапно почалася 
забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги по цивільним та 
адміністративним справам, таким особам, як інваліди, безпритульні діти, біженці 
тощо у тому числі у звичайному і дистанційному режимах. 

Огляд літератури і патентний пошук 
Огляд виявив, що в Україні з 1 січня 2015 року поетапно почалося забезпечення 

надання безоплатної вторинної правової допомоги по цивільним та адміністративним 
справам, таким особам, як інваліди, безпритульні діти, біженці тощо. Також огляд 
виявив, що Адвокатура–це корпоративне об‘єднання з певними умовами набуття 
його членства, що й зумовлює достатньо високі фінансові запити на його послуги. 
Розуміючи неадекватне співвідношення доходів більшості населення держави з 
оплатою, яку бажають отримати адвокати, законодавець з метою обмеження 
останньої прийняв 20 грудня 2011 року Закон України «Про граничний розмір 
компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах», 
згідно з яким за надання юридичної допомоги в цивільних чи адміністративних 
справах адвокат не може отримати за годину своєї роботи більше ніж 40% від 
встановленої в країні мінімальної заробітної плати. 

Методика досліджень 



Секція 8. Інформаційно-комунікаційні технології інклюзивного навчання  
 

40 
 
 

Використані підходи: метод соціології, метод онлайн опитування, проведені 
розмови з групою адвокатів та суддів.  

Основні результати 
Підписано 02 червня 2011 року та прийнято Закон України «Про безоплатну 

правову допомогу» зі створенням муніципальної адвокатури. Закон чітко окреслив 
коло осіб, які можуть отримувати таку допомогу. Це неповнолітні, недієздатні, 
іноземці, особи без громадянства, у тому числі біженці, бідні особи. Оплата за 
надання такої правової допомоги здійснюється державою за рахунок державного 
бюджету [2]. 

Висновки 
Ми дізналися, що 02 червня 2011 року прийнято Закон України «Про 

безоплатну правову допомогу», також дізналися які є проблеми доступу до 
правосуддя в Україні, а ще –  що таке: адвокатура та коли поетапно почалося 
забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Створено і плідно працює міністерство цифрової економіки, яке разом з 
міністерством юстиції почало оцифровувати основні документи і переводити всі 
сервіси в On-Line-режим. 

Перелік літератури 
1. Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних 

та адміністративних справах: Закон України від 20.12.2011 ғ 4191-VI: Електронний 
ресурс// [режим доступу]:/ http://zakon1.rada.gov.ua/; 

2. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 ғ 3460-VI: 
Електронний ресурс// [режим доступу]:/ http://zakon1.rada.gov.ua/; 

3. Про прокуратуру: Закон України від 25.10.20114 ғ 206: Електронний 
ресурс//[режим доступу]:/ http://zakon1.rada.gov.ua/; 
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РОЗРОБКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ 
МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Терещук Василь Миколайович 

VI курс , група КІ-19-1м, спеціальність  “Комп’ютерна інженерія” 
Інститут комп’ютерних технологій  Університету “Україна” 

Науковий керівник: Зайцев В. Г. 
 

Анотація. В даному дослідженні розглянуто технологію FTTH, яка на даний 
момент є дуже перспективною для Інтернет-провайдерів. Оптичне волокно, що має 
величезну пропускну спроможність, підводиться до квартири або приватного 
будинку, де встановлюється абонентський пристрій з оптичним портом. 

Abstract. This study examines FTTH technology, which is currently very promising 
for ISPs. Optical fiber, which has a huge bandwidth, is fed to an apartment or private house, 
where a subscriber device with an optical port is installed. 

 
Основною задачею даної дослідження являється підключення будинків 

приватного сектору міста до широкосмугової мережі з доступом до Інтернет зі 
швидкістю до 100 Мбіт/с та впровадження послуги IPTV за допомогою технології 
Ethernet FTTH. 

Нова архітектура Fiber To The Home (FTTH) дозволяє підключити будинок до 
Інтернет по виділеному оптоволокну. На сьогоднішній день це самий надійний і 
якісний спосіб підключення. 

Проведення дослідження буде проводитись за допомогою математичних 
розрахунків без втручання спеціалізованих програм. 

Основні етапи розробки мережі доступу за допомогою технології Ethernet 
FTTH: 

Перший етап: потрібно підготувати дані (к-сть будинків) які будуть підключені 
до технології Ethernet FTTH. Зробити схему карти покриття вулиці. 

Другий етап: дізнавшись к-сть будинків на вулиці, можна братись за 
розрахунки типу і довжини кабелів; в даному випадку для покриття 66 будинків 
знадобиться 66 оптичних волокон. Округляємо це число до найближчого кратного 
дванадцяти (у більшу сторону) і отримуємо, що нам знадобиться кабель з 72 
оптичними волокнами. 

Третій етап: розрахунок довжини і марки кабелів;  
1. Був вибраний підвісний волоконно-оптичний кабель торгової марки 

Одескабель типу ОКТ8. Довжина кабелю дорівнює 1,18 км 
2. Анкерний затискач AC7 500. 
3. Універсальний кронштейн UPB 
Четвертий етап: вибір активного обладнання, також пасивного та інше 

обладнання вузла агрегації. 
В даній роботі розроблений проект створення невеликої мережі, яка 

складається з шістдесяти шести приватних будинків. Використано технологію 
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Ethernet FTTH. У кожній квартирі було встановлено абонентський пристрій СРЕ з 
підтримкою Wi-Fi. 

З часом потреби користувачів ростуть, з’являються нові послуги, які «важать» 
все більше. Багато аналітиків вважає що мідні технології доступу, такі як xDSL, вже 
доживають свій вік. Згодом вони не зможуть надавати такі швидкості, які необхідні 
користувачам. 

Тема цього дослідження є актуальне і має надалі розвиватись аби досягти 
вищих показників в технологіях (Ethernet) ніж зараз. 
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ СТУДЕНТАМ ТА 
ШКОЛЯРАМ А ТАКОЖ В ІНШИХ СФЕРАХ 

 
Ткаченко Роман 

V-курс, група ПІ-20-1м, спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» 
Інституту комп’ютерних технологій Університету «Україна» 

 
Анотація. Основними напрямками можуть бути навчання яке впровадження 

в систему освіти і охоплює як гуманітарні, так і технічні дисципліни, но також в 
різні сфери обслуговування персоналу і їх навчання, а також використання в сфері 
виборів для навчання людей основним нюансам цієї роботи і це набагато зручніше 
донести в вигляді мультимедіа. 

Abstract. The main directions can be training which is introduced into the education 
system and covers both humanities and technical disciplines, but also in various areas of 
personnel services and their training, as well as the use of elections to teach people the 
basic nuances of this work and it is much easier to convey in the form of multimedia. 

 
Актуальність 
Розвиток сучасного Інтернету і комп’ютерних технологій набрало чималої 

швидкості і починає використовуватися в різних сферах повсякденного життя. І саме 
мультимедіа почала розповсюджуватися в закладах навчанні студентів, школярів, а 
також на різних конференціях приурочених різним заходам. 

Методика досліджень 
Основною методикою дослідження цієї сфери це впровадження її в різні сфери 

суспільного життя та спостереження не нею в роботі щоб краще оцінити її майбутній 
потенціал. 

Мультимедіа - це сукупність апаратних і програмних засобів, що дозволяють 
представити інформацію в різних форматах то їх використання дає можливість 
спрощення сприйняття інформації споживачем. Використання мультимедіа робить 
можливим представлення інформації не тільки в текстовому вигляді, а й супроводити 
її аудіо даними або відео кліпом.  

Різні форми надання інформації уможливлюють інтерактивну взаємодію 
споживача з інформацією. Онлайн мультимедіа все більшою мірою стає об'єктно-
орієнтованою, дозволяючи споживачеві працювати над інформацією, не володіючи 
специфічними знаннями. 

Визначимо основні переваги за якими можна використання мультимедійних 
засобів в освітньому процесі: 

 Забезпечують високий рівень інтерактивності між студентом(учнем)  і 
матеріалом; 

 Можна розробляти і вдосконалювати різноманітні навчальні стилі і 
взаємодії, що стало можливим завдяки застосуванню інтерактивного відео; 
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 Формат СО-дисків забезпечує великі об'єми для зберігання інформації, 
що стимулює навчання, яке включає перегляд значних баз даних (текстів, графіки, 
відео); 

 Сприяє мотивації та заохоченню студентів(учнів); 
 Є можливість одержати доступ до будь-якого відеокадру або їхній 

послідовності практично миттєво; 
Основні недоліки використання мультимедіа: Кожному студентів(учнів) 

необхідний доступ до мультимедійного комп'ютера.(цей пункт виключно для 
студентів(учнів) які по певних причинах не можуть відвідувати заняття в закладі 
освіти). Потрібне спеціальне обладнання для роботи програм (комплекс 
мультимедіа). Для декого з студентів(учнів) важко сприймати інформацію з екрана. 
Практично відсутні мультимедійні програми українською мовою. Не розроблена 
методика використання в освіті. 

Основні результати і висновки 
Основний висновок можна дати такий що в сфері мультимедіа є велике 

майбутнє і її потрібно правильно розвивати і заохочувати як можна більше закладів і 
студентів(учнів) для впровадження та використовування під кожну групу 
студентів(учнів) більш індивідуально щоб вони могли отримати знання за 
максимально користь для себе. 

Література 
1. Використання Мультимедійних Засобів У Викладанні студентам, учням. 

http://confesp.fl.kpi.ua/node/1096 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 
Шпортько О.А. 

Інститут комп’ютерних технологій Університет «Україна» 
Науковий керівник: Самарай В.П., к.т.н., с.н.с., доцент 

 
Анотація. Розглянуто високо інтенсивний інформаційний потік, який 

викликає швидкозмінні індивідуальні уявлення сучасного споживача про харчові 
продукти. 

Abstract. The high-intensity information flow, which causes fast-changing 
individual perceptions of the modern consumer about food products, is considered. 

 
Розвиток біотехнології, сільського господарства, транспорту, що викликало: 
 Появу  нових видів їжі; 
 Швидке розповсюдження незвичних для даної місцевості видів їжі; 
 Вдосконалення технології одержання традиційних харчових продуктів;  
 Створення харчових продуктів функціонального призначення (низько 

калорійні продукти, аналоги м’ясних рибних продуктів). 
Конкурентна боротьба спонукала виробників виготовляти продукти зовнішньо 

привабливіші та дешевші (але не корисніші чи якісніші) 
Сучасна  харчова  промисловість  вимагає  від  майбутніх  технологів  не тільки 

знання традиційних професійних методів та прийомів, а й сучасних інформаційних 
технологій. Це пов’язано зі зміною підходів до виробництва та підвищення вимог до 
безпечності харчових продуктів. Аналізуючи останні публікації вітчизняних авторів 
звертаємо увагу на те,  що  більшість  розглядає  інформаційні технології, як засіб 
підвищення ефективності  менеджменту  та  управління  під  час  виробництва  та  
збуту харчової  продукції.  Такий  підхід  відображено  в  роботах вітчизняних 
дослідників зокрема, Є.Сусь, О.Алтухова, О.Амоші, В.Бойка, та ін. . Головною  метою 
дослідження  є вивчення перспективи  застосування інформаційних  технологій  для  
підвищення  якості  та  безпечності  харчових продуктів. Виходячи  за  рамки  
стандартного  уявлення  про приготування  їжі, передові технологи починають роботу 
ряді областей розвитку технологій, що включають робототехніку, інформаційні 
системи, біопереробку, передові системи  розділення  та  сенсорні  системи,  
приділяючи  особливу  увагу застосуванню інформаційних технологій. При цьому 
змінюється, як технічна база, так і програмне забезпечення.  

Оптимізації біопротезів,  а  також  технології комп'ютерного  зору 
(гіперспектральні зображення). Особливо інноваційні дослідження, проведені 
компанією  UCD  FRCFT  щодо  вакуумного  охолодження м'яса,  перевірки якості 
піци через комп'ютерне бачення та інтерактивного спостереження для продовження 
терміну зберігання фруктів та овочів. Нагадаємо,  що  харчова  промисловість  
перебуває  у  першій  десятці галузей,  використовуючи системи комп'ютерного  
бачення для  контролю якості.  З автоматизованими системами візуального огляду, 
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що стають дедалі більш  прийнятними  на  комерційній  основі,  ми  можемо  
спостерігати,  як технології  аналізу  зображень  змінюють  процес  виробництва  
продуктів харчування  тут  і  зараз[1].  Досягнення  машинного  навчання  
(згорткованейронна мережа, підтримка векторних машин тощо) дозволяють 
створювати програмне  забезпечення,  здатне  більш  розумно  виконувати  
класифікацію функцій  та  об'єктів,  виявлених  у  зображенні.  Завдяки  подальшому 
вдосконаленню технологій аналізу зображень, харчова промисловість може 
сподіватися, що в майбутньому ще більше візуальних контрольних завдань буде 
автоматично. 

Таким  чином,  вусьому  світі  йде  активна  розробка  та 
впровадженняплатформ, які змінюють підхід до виробництва харчової продукції. 
Введення вроботурізнихпрограмнихзасобівтаїх застосуванняв процесі виробництва 
харчової  продукціїдопомагає  компаніям  підвищувати  якість та  швидкість доставки 
продукціїдо споживача. 

Література: 
1. http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/15510/1/prez13_harch_dod

atky.pdf 
2. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260877404004893 
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ОПИС СУЧАСНОЇ КІБЕРБЕЗПЕКИ І БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ. 
 

Кубіцький О. О. 
Група ПІ-19-1-мс, спеціальність «Інженерія програмного забезпечення», Інститут 

комп’ютерних технологій Університету «Україна» 
 

Анотація. У статті розглянуто сучасні проблеми кібербезпеки в Україні. 
Наведено засади сучасної кібербезпеки. Запропоновані рекомендовації стратегій 
запобігання реалізації кібератак, наведено приклади атак та можливі варіанти їх 
мінімізації та недопущення. 

Annotation. The article considers modern problems of cybersecurity in Ukraine. The 
principles of modern cybersecurity are given. Recommendations of strategies to prevent 
cyber attacks are offered, examples of attacks and possible options for their minimization 
and prevention are given. 

 
Кібербезпека – це безпека ІТ систем (обладнання та програм). 
Інформаційна безпека – це безпека інформації, зазвичай організації чи 

компанії, у тому числі в ІТ системах. Кібербезпека є частиною Інформаційної безпеки 
будь-якої організації. 

Оплата товару - Шахраї не використовують еквайринг – оплату платіжними 
картками. Бо електронний платіж легко відстежити, а нечесним продавцям таке 
нецікаво. Тому, якщо вас просять оплатити замовлення готівкою, переказати кошти 
на якусь картку – варто насторожитись. 

“Гарячі” пропозиції - Ще один виверт – змушувати покупця купити прямо 
зараз, бо "акція скоро закінчиться" чи навіть бо "магазин влаштовує повний 
розпродаж". Як правило, такі "акції" і "розпродажі" у шахраїв не закінчуються ніколи, 
а зникають разом із сайтом. 

Банкомати - Щоб скористатися вашою карткою, правопорушники мають 
отримати пін-код і скопіювати інформацію з магнітної стрічки карти. Роблять це 
різними методами. Найчастіше – встановлюють відеокамеру і записують, як ви 
вводите пін-код. Щоб порушити цей "ідеальний" злочин – просто прикривайте 
вільною рукою (чи капелюхом, наприклад) момент введення пін-коду. І навіть якщо 
вони отримають доступ до магнітної стрічки карти – без пін-коду завдання для них 
значно ускладнюється чи навіть унеможливлюється. 

Що не можна довіряти соц мережам:  
- дані про точне місце проживання (будинок, квартира); 

- інформацію, що може становити цінність: паролі, коди, особисту інформацію про 
громадян, дані документів, бізнес-інформацію, фінансову, бухгалтерську тощо; 
- фото та відео особистого змісту. 

Обов‘язково користуйтеся антивірусами - Фахівці розповіли одному з 
українських видань, що Virus #Petya блокує Avast, тоді як антивірус "Касперський" 
його не бачить. 
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Не завантажуйте сторонні програми і файли - Перевіряйте файли 
антивірусом і головою (малоймовірно, що хтось надсилає вам "Скаргу з податкової" 
у форматі zip-архіву) перед відкриттям. 

Не переходьте за сторонніми підозрілими посиланнями - В тому числі, із 
соцмереж. Особливо якщо вони надійшли від невідомих вам користувачів. А краще – 
взагалі ігноруйте повідомлення від невідомих вам людей. 

Висновок 
Сучасна Кібербезпека на мою думку поки ще не є достатьньо розвиненую щоби 

бути абсолютно беспечною але завдяки тому що ми маємо різних видів кібер-фахівців 
достатьнього рівня, які максимально використовують свої можливості щоб цей час 
наступив скоріше, ми можемо бути впевнені що Кібербезпека не стоїть на одному 
місці і поступово розвивається. 

Література 
1. https://cutt.ly/Hg14qwT 
2. https://cutt.ly/Ng182gP 

  



ІОС 2020 
 

49 
 
 

СУЧАСНА WEB РОЗРОБКА 
 

Макаренко В.М 
Група ПI-19-1мс, спеціальність «Інженерія програмного забезпечення», Іститут 

комп’ютерних технологій, Університету «Україна» 
 

Анотація. WEB розробка являє собою комплексний процес по створенню 
сайтів або ж додатків на їх основі. За рахунок величезної кількості можливостей і 
обсягом використовуваних інструментів, цей тип розробки дозволяє створювати 
масу різних сервісів. 

Abstract. WEB development is a complex process of creating sites or applications 
based on them. Due to the huge number of features and the amount of tools used, this type 
of development allows you to create a lot of different services. 

 
Незважаючи на те, що сучасні користувачі віддають перевагу мобільних 

платформ і додатків на них, net developer все ще залишається вкрай затребуваною і 
актуальною професією з гідною оплатою праці. 

Якщо ж говорити конкретно про веб розробці, то вона вкрай велика й вимагає 
залучення ряду фахівців крім програміста. Поетапно створення сайту або програми 
виглядає наступним чином: 

Створення проекту сайту. Це найперша стадія, яка дає розуміння того, які 
завдання він буде вирішувати і які для цього знадобляться інструменти. 

Створення креативної концепції сайту з урахуванням всіх переваг і потреб 
кінцевого користувача. 

Комплексна розробка веб дизайну з його подальшою візуалізацією. Це один 
з найважливіших етапів, який повністю визначає зовнішній вигляд майбутнього 
сайту. 

Створення типових макетів основний і допоміжних сторінок сайту. Ці 
шаблони згодом можна буде коригувати будь-яким зручним чином, повністю 
перенастроюючи під конкретні потреби. 

Розробка мультимедійних елементів, а також флеш. Це дозволить 
використовувати сайт для перегляду відео та фотоматеріалів, які необхідні для 
демонстрації продуктів або сервісів. 

Верстка. Цей процес дозволяє розділити всі візуальні дані, розташувати їх в 
правильному порядку, а також створити готові шаблони для подальшого розширення 
сайту в разі потреби. 

Програмування. Робота програміста полягає в необхідності забезпечення 
сайту інструментами, які дозволять взаємодіяти з ним користувачеві або відвідувачу. 

Оптимізація і наповнення сайту контентом. Ці завдання необхідно виконати 
до того, як сайт з'явиться у відкритому доступі, щоб представити клієнтові повністю 
готовий продукт. 

Цілком очевидно, що для повноцінної розробки якісного сайту it рекрутинг 
надзвичайно важливий - залучити самостійно всіх необхідних фахівців буде досить 
складно і витратно в плані часу і витрачених зусиль. 
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Висновок 
Так ми бачимо що WEB розробка, передбачає велику кількість людей для 

суспільної праці, після якой виходять різні багатофункційні сайти, різних нахилів та 
призначень.В нашому столліті без веб розробки дуже тяжко обійтися. 

Література 
1. https://goo.su/30hd 
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СУЧАСНІ ЗАСОБИ І МЕТОДИ В ЗОБРАЖЕННЯХ ДЛЯ ВИДЕО-ФІЛЬМІВ. 
 

Туровець Денис 
Група КІ-19-1мс, спеціальність «Комп’ютерна інженерія» Інституту комп’ютерних 

технологій Університету «Україна» 
Науковий керівник: Самарай В.П., к.т.н., с.н.с., доцент 

 
Анотація. Розглянуто відмінності в характеристиках різних стандартів і 

систем телебачення які треба враховувати при створенні відеоматеріалів для різних 
країн і при створенні різних систем перегляду відео. 

Abstract. The differences in the characteristics of different standards and television 
systems that should be taken into account when creating videos for different countries and 
when creating different video viewing systems are considered. 

 
У професійному кінематографі спочатку монтуються робочі позитиви 

зображення і фонограми, видрукувані з відповідних негативів.  
У технологічному плані фільм являє собою сукупність рухомих зображень 

(монтажних кадрів), пов'язаних єдиним сюжетом. Кожен монтажний кадр складається 
з послідовності фотографічних або цифрових нерухомих зображень, на яких 
зафіксовані окремі фази руху. Фільм, як правило, містить у собі звуковий супровід.  

Кількість кадрів на секунду — це число нерухомих зображень, що послідовно 
змінюються одне за одним впродовж однієї секунди відеоматеріалу, створюючи 
ефект руху об'єктів на екрані. Чим більша частота кадрів на секунду, тим плавнішим 
і природнішим буде здаватися рух. Мінімальний показник, за якого рух буде 
сприйматися однорідним — приблизно 10 кадрів на секунду (це значення 
індивідуальне для кожної людини). У традиційному плівковому кінематографі 
використовується частота 24 кадри на секунду. Системи телебачення PAL й SECAM 
використовують 25 кадрів на секунду (англ. 25 fps або 25 Герц), а система NTSC 
використовує 29,97 кадри на секунду. 

Зауважимо що такої частоти не достатньо для перегляду аборигенами 
Австралії. Спеціально для них створюють фільми з частотою до 6-100 кадрів на 
секунду.  

Висновки 
Залишаються відмінності в характеристиках різних стандартів і систем 

телебачення які треба враховувати при створенні відеоматеріалів для різних країн і 
при створенні різних систем перегляду відео. 
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СУЧАСНІ ДІАГНОСТИЧНІ СИСТЕМИ 
 

Туровець Денис 
Група КІ-19-1мс, спеціальність «Комп’ютерна інженерія» Інституту комп’ютерних 

технологій Університету «Україна» 
Науковий керівник: Самарай В.П., к.т.н., с.н.с., доцент 

 
Анотація. Сучасні діагностичні системи дуже важливі в галузях: в 

банківський діяльності, військовій сфері, промисловості, загалом в народному 
господарстві, інших сферах діяльності. 

Abstract. Modern diagnostic systems are very important in industries: banking, 
military, industry, in general, the economy, other areas of activity. 

 
Огляд літератури показав недостатній розвиток застосування цього напрямку 

науки і техніки. Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним 
впливом на нього інформаційних технологій, які прийшли в усі сфери людської 
діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків в суспільстві, 
утворюючи глобальний інформаційний простір. Вони швидко перетворилися на 
життєво важливий стимул розвитку не тільки світової економіки, а й інших сфер 
людської діяльності. 

Методика досліджень 
У дослідженні використано бібліосистематичний та аналітичний методи. 

Використані системний аналіз, математична статистика, принципи індукції і дедукції. 
Основні результати 
Запропоновані нові ідеї для підвищення якості і адекватності діагностування і 

прогнозування захворювань, економічного стану банків, підприємств , ПЗ, технічних 
засобів і пристроїв Інформаційно-логічні системи призначені для перетворення 
інформації таким чином, щоб можна було одержати нову інформацію, відсутню в 
інформаційному масиві – зробити висновки і прийняти рішення. 

У системах управління реалізується принципово нова функція — прийняття 
керуючих рішень. 

Найбільш широке поширення в мережах Інтернет і медичних установах 
одержали інформаційно-пошукові системи (ІПС), які у залежності від характеру 
інформації поділяються на фактографічні і документальні системи. 

Фактографічні ІПС містять інформаційні масиви фактичних даних. Аналогами 
таких систем виступають «паперові» довідники, каталоги, технічні паспорти. У 
комп'ютерних ІПС фактичні дані звичайно зберігаються в базах даних і являють 
собою таблиці, у колонках яких вказано назви різних характеристик об'єктів, а в 
рядках дані опису цих об'єктів. 

Висновки 
Нові підходи і моделі переважають існуючі зразки. Запропоновані перспективні 

напрями впровадження. 
Література 
1.https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/6966  
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ДІАГНОСТИЧНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ПОШУКУ ПРОБЛЕМ НА ПК 
 

Овраменко Едуард Максимович 
І курс, група КІ-19-1мс, спеціальність «Комп’ютерна інженерія» 

Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна» 
Науковий керівник: Самарай В.П., к.т.н., с.н.с., доцент 

 
Анотація. Розглянуто сучасне діагностичне програмне забезпечення. 

Наведено приклади реальної роботи наведених діагностичних програм. 
Abstract. Modern diagnostic software is considered. Examples of real work of the 

given diagnostic programs are given. 
 
Діагностичне програмне забезпечення надзвичайно необхідне в тому 

випадку, коли система починає збоїти або при її модернізації (підключення нових 
пристроїв). Діагностичні програми дозволяють перевірити роботу як всієї системи, 
так і окремих її вузлів. 

Виділяють діагностичні програми трьох рівнів: POST, системні засоби і 
додаткові програми, які або поставляються разом з комп’ютером, або отримуються у 
його виготівника. 

Для ПК існує декілька видів діагностичних програм (іноді вони поставляються 
разом з комп’ютером), які дозволяють користувачеві виявляти причини неполадок, 
що виникають в комп’ютері. У багатьох випадках такі програми можуть виконати 
основну роботу за визначенням дефектного вузла. Умовно їх можна розділити на 
декілька груп, представлених нижче в порядку ускладнення програм і розширення їх 
можливостей. 

Самоперевірка при включенні (POST) 
POST — послідовність коротких підпрограм, що зберігаються в ROM BIOS на 

системній платі. Вони призначені для перевірки основних компонентів системи 
відразу після її включення, що, власне, і є причиною затримки перед завантаженням 
операційної системи. При кожному включенні комп’ютера автоматично виконується 
перевірка його основних компонентів: процесора, мікросхеми ROM, допоміжних 
елементів системної плати, оперативної пам’яті і основних периферійних пристроїв. 
Ці тести проводяться швидко і не дуже  

Діагностичні програми загального призначення 
Існує безліч різноманітних діагностичних програм для комп’ютерів. Це 

спеціальні програми для тестування пам’яті, жорстких дисків, дисководів гнучких 
дисків, відеоадаптерів і інших компонентів системи. Одні з них займають гідне місце 
серед такого роду програм, інші явно не дотягують до професійного рівня. До 
програм, що рекомендуються, відносяться: 

 AMIDiag Suite; 
 MicroScope. 
 QA+FE. 
Однією з найпопулярніших програм є AMIDIAG компанії AMI. Програма 

дозволяє перевірити апаратне забезпечення практично будь-якого комп’ютера. Вона 
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поставляється в Windows-версии, що підтримує також діагностичні утиліти сторонніх 
розробників, і DOS-версии. Остання застосовується для тестування апаратних 
пристроїв незалежно від встановленої операційної системи за допомогою 
завантажувального диска DOS. 

Діагностика модулів пам'яті. Memtest86. Утиліта для перевірки пам'яті 
комп'ютера на наявність помилок читання / запису, може послужити відмінним 
інструментом для роботи як простим користувачам, так і професіоналам. Memtest86 
+ - це допрацьована версія програми Memtest86, що включає в себе підтримку самих 
передових технологій. За допомогою цієї утиліти тестування здійснюється з "чистого 
середовища", а не з оперативної системи Windows. При інсталяції Memtest86 + 
створюється завантажувальний диск або завантажувальний CD, завантажившись з 
яких, можна почати тестування оперативної пам'яті. Робота відбувається циклічно, 
всі тести повторюються необмежену кількість разів, поки користувач не скасує їх 
відповідною командою.  
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ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СЬОГОДЕННІ 
 

Колодійчук Юлія Вікторівна 
І курс, група ЗПЛ-20-1, спеціальність «Психологія» 

Інститут соціальних технологій Університету «УКРАЇНА» 
Науковий керівник: Самарай В.П., к.т.н., с.н.с. Інститут комп’ютених технологій 

 
Анотація. Розглянуто можливості штучного інтелекту. Короткий огляд 

міжнародних досліджень. Розкрито потенціал можливостей використання 
штучного інтелекту в повсякденному житті. 

Abstract. Possibilities of artificial intelligence are considered. A brief overview of 
international research. The potential of using artificial intelligence in everyday life is 
revealed. 
 

Актуальність 
Можливості ШІ, заснованого на технології глибокого навчання, успішно 

тестуються в медицині. ШІ вже досяг експертного рівня в діагностиці захворювань 
очей і рекомендаціях щодо їх лікування. Комп'ютерний зір — найпопулярніша сфера 
ШІ щодо патентування. У сфері комп'ютерного зору найбільш популярним розділом 
для патентування є біометрія. ШІ добре зарекомендував себе у сфері виявлення та 
класифікації серцевої аритмії на основі електрокардіограми. Однак найбільш 
футуристично виглядає технологія ШІ, яка дозволяє синтезувати людську мову, 
"зчитуючи" нейронну активність слухової кори головного мозку.  

За результатами досліджень ШІ, список найпродуктивніших організацій 
очолює Google. Далі йдуть Массачусетський технологічний інститут, Стенфордський 
університет, Університет Карнегі — Меллона, Каліфорнійський університет в Берклі. 
Кількість зарахованих до університетів студентів, націлених на спеціальності в галузі 
ШІ, щороку зростає в кілька разів. Особливо швидке зростання спостерігається в 
Китаї.  

Обсяг інвестицій у сферу ШІ в світі швидко зростає. У 2018 році він становив 
27 млрд дол, з них 55% — американські вкладення. Світові IT-гіганти щорічно 
купують десятки стартапів у сфері ШІ, витрачаючи на кожен сотні мільйонів доларів.  

Методика досліджень 
Узагальнення емпіричних та теоретичних досліджень. 
Основні результати 
Штучний інтелект, заснований на технології навчання з підкріпленням, уже 

вийшов в реальний світ. Лабораторія навчання роботів Каліфорнійського 
університету в Берклі створила робота BLUE — це пара кінцівок, які симулюють руки 
людей. Вони мають сім ступенів свободи і можуть працювати з корисним 
навантаженням до 7 кг. Університет спільно з некомерційною організацією OpenAI 
вчить робота переміщати фізичні об'єкти. 

Дослідники із Швейцарії, США та Німеччини вимірювали нервову активність 
п'яти пацієнтів, що лікуються від нападів епілепсії. Під час замірів пацієнти 
безперервно слухали людське мовлення. ШІ, заснований на технології глибокого 
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навчання, зміг синтезувати 75% мовлення, яке чули пацієнти. Цей досвід показав 
великий потенціал у сфері створення комп'ютерних інтерфейсів на основі ШІ. Такі 
інтерфейси допоможуть паралізованим людям налагодити комунікацію із зовнішнім 
світом. Ще одна розробка, заснована на нейронній мережі, дозволяє людям відновити 
контроль над паралізованими кінцівками.  

Висновки 
"Штучний інтелект стане рушійною силою технічного прогресу в нашому все 

більш цифровому світі, керованому даним" (серійні інвестори у сфері Штучного 
інтелекту Натан Бенайч та Ян Хогарт, 2019). 

Література 
1. https://www.epravda.com.ua/publications/2019/07/15/649648/ 

  



ІОС 2020 
 

57 
 
 

ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНОГО РЕДАКТОРУ PHOTOSHOP У 
ГРАВІРУВАННІ. ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ФОТО ПЕРЕД 

ГРАВІРУВАННЯМ. ПРОГРАМА ДЛЯ ГРАВІРУВАННЯ ENGRAVE 
 

Рожкова К.І. 
Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна» 

Науковий керівник: Самарай В.П., к.т.н., с.н.с. 
 

Анотація. Розглянуто можливості використання графічного редактору 
photoshop у гравіруванні. Короткий огляд обробки фото перед гравіруванням. 
Розкрито потенціал можливостей використання програма для гравірування engrave. 

Abstract. Possibilities of using the graphic editor photoshop in engraving are 
considered. A brief overview of photo processing before engraving. The potential of using 
the program for engraving is revealed.. 
 

Актуальність 
Гравірування на сьогоднішній день є дуже популярним способом  нанести 

інформацію або оздобити будь-яку річ з твердого матеріалу. Сучасні технології 
значно полегшили процес гравірування. Сучасне обладнання автоматизоване і 
високотехнологічне . На нинішніх верстатах для гравіювання досить створити в 
персональному комп'ютері електронний макет малюнка і задати дані для швидкого і 
високоякісного копіювання будь-яких графічних об'єктів (фотографій, написів, 
орнаментів, художніх картин) на поверхню заготовки з твердого матеріалу (камінь, 
скло, метал, пластик, тверде дерево). 

Будь-яке зображення, навіть хорошої якості, необхідно обробити (ретушувати), 
щоб забезпечити високу якість гравіювання. Обробка (ретуш) проводиться в програмі 
Adobe Photoshop.  

Методика досліджень 
Порівняння якості гравірування зображень з обробкою та без обробки, 

узагальнення теоретичних та емпіричних даних. 
Основні результати 
Сформований оптимальний порядок для ретуші: 
 видалення дефектів с фотографії (подряпини, тріщини, пил) 

інструментами "відновлююча кисть", "штамп", "заплатка". 
 зробити фотографію більш контрастною, отже, більш чіткою за 

допомогою функції Яскравість/Контрастність 
 вирівняти яскравість щоб уникнути занадто темних або світлих ділянок  

Зменшення шуму та артефактів стиснення за допомогою фільтрів Photoshop. 
Доопрацювання деталей інструментами Освітлення / Затемнення. 
При обробці портрета підкреслити чорною кистю  лінії очей, носу, губ, а білою 

кистю виділити відлиски світла на очах, волоссях. Бажано з використанням 
графічного планшету.  Перевірити якість ретуші у программі Engrave 
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Рис.1 Інтерфейс програми  Engrave 

 
Рис 2. Фото без обробки у вікні програми Engrave (зліва) та результат обробки у 

вікні програми Engrave (справа) 
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Висновки 
У результаті досліду був проведений огляд програмних засобів для обробки 

фото та контролю якості ретуші перед гравіруванням. Сформований  порядок дій у 
ретуші для оптимального результату. 

Література 
1. Керівництво по експлуатації гравірувальний верстат-автомат «графік 3к / 

3КП», 2010 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ «РОЗУМНИЙ БУДИНОК» 
 

Горбань Микита Олександрович 
1 курсу група ПІ-19-1мс «Інженерія програмного забезпечення» 

Інститут комп’ютерних технологій Університету “Україна” 
Науковий керівник: Самарай В.П., к.т.н., с.н.с. 

 
Анотація. Розглянуто можливості використання сучасних технорлогій 

автоматизації та телеметрії в рамках дослідження по темі Розумний будинок. 
Короткий огляд сучасних розробок по темі Розумний будинок. Розкрито потенціал 
можливостей використання системи розумний будинок. 

Abstract. Possibilities of use of modern technologies of automation and telemetry 
within the limits of research on a subject the Smart house are considered. A brief overview 
of modern developments on the topic of Smart Home. The potential of using the smart home 
system is revealed. 
 

Трохи історії  
У 1995 році розробники технологій Java передбачили однією з головних цілей 

цієї технології є підвищення інтелекту побутової техніки - наприклад, сам 
холодильник буде замовляти продукцію з магазину. Ця ідея не отримала 
промислового дистрибуції, але такі компанії, як Miele і Siemens, вже виробляють 
побутову техніку з можливістю включення в «розумний будинок». Восени 2012 року 
Panasonic оголосила про повномасштабне виробництво систем енергоменеджменту 
SMARTHEMS для розумних будинків. Panasonic обіцяє ввести сумісність HEMS у 
весь спектр побутової техніки, таких як кондиціонери, розумна кухонна техніка та 
системи гарячого водопостачання EcoCute. Нова система AiSEG підключає все 
обладнання та домашні пристрої до єдиної мережі, відображаючи інформацію про 
сонячні панелі, електроенергію, газ та воду, а також автоматично відстежуючи 
побутові прилади за допомогою протоколу ECHONET Lite. 

Розумний будинок 
Система Smart Home - це високотехнологічна система, яка дозволяє об'єднати 

всі комунікації в один і поставити під контроль штучного інтелекту, програмованого 
і налаштованого під всі потреби і побажання власника. 

Що таке розумний будинок? 
Термін «Розумний будинок» зазвичай розуміється як інтеграція систем, 

обладнання та вузлів в єдину інтелектуальну систему управління будинком. Ця 
система включає в себе: систему управління та зв'язку; Система опалення, вентиляції 
та кондиціонування повітря; Система освітлення Енергосистема будівлі системи 
безпеки та моніторингу. 

Для чого служить "Розумний будинок" 
Будь-хто з нас хоч на мить подумав: «Як добре було б...» Розумний будинок - 

це комплекс електронних систем, які роблять життя в будинку більш комфортним. 
Розумний будинок показує стан всіх інженерних систем в домашніх умовах і дозволяє 
зручно ними управляти. Саме природне і зрозуміле бажання підвищити комфорт, 
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безпеку і економіку в повсякденному житті призвело до появи такої системи. 
Керувати розумним будинком можна з будь-якої платформи: від смартфона до 
найрізноманітніших ПК. 

Що розумний будинок може зробити: 
1 Smart House може відкрити: вхідні ворота, рулонні ролети, жалюзі, тощо. 
2 Управління світлом в будинку та на подвір’ї: Світло може загорятися, 

реагуючи на наближення людей, і відключатися, коли вони віддаляються з 
приміщення. 

3 Управління опалювальними котлами і теплими підлогами для підтримки 
оптимальної температури в будинку. 

4 Спостереження за камерами відеоспостереження для дому та території, а 
також замініть всі телевізори пульта дистанційного керування та мультимедійні 
пристрої. Зображення може передаватися в режимі реального часу на екран телефону, 
планшета або ноутбука. 

5 Слідкувати за станом здоров’я мешканців.  
Висновки  
К плюсам розумного будинка можна віднести його комфортність та зручність в 

експлуатації.  
Управління та автономність.  
Така багатофункціональність приносить користь людям похилого віку та 

людям з обмеженими можливостями.  
Згідно зі статистикою правоохоронних органів, ті заміські будинки, які 

обладнані «розумними» системами, рідше потрапляють у зведення пограбувань. 
З найбільших мінусов - це висока вартість, не тільки необхідного для установки 

обладнання, а також витрати на монтажні роботи, настройку, технічне і сервісне 
обслуговування. 

Важливо передбачати також витрати на джерело безперебійного живлення 
необхідної потужності. Він повинен витримувати навантаження, що підключається 
до системи обладнання. Є ще один момент - його не поставиш в кутку житлової 
кімнати. 

Можуть виникнути проблеми інтегрування техніки, виробленої різними 
виробниками. Якщо станеться поломка, відновити систему буде вкрай складно. 

Зрозуміло, поломки якісних «Розумних будинків», пропонованих перевіреними 
компаніями, швидше за все, будуть винятком з правил. А ось плюсів, при грамотній 
установці і своєчасності обслуговування, буде значно більше. Що ж стосується 
існуючих альтернатив, то, як правило, це відноситься до експлуатації і установці 
окремо взятих елементів з комплексу можливостей «Розумного будинку», що 
полегшують побут власників заміських будинків. 

Література  
2. Розумний дім. Wikipedia.com 
3. Розумний будинок або будинок в голові. Режим доступу: www.home-

matic.ru 
4. Сучасність і майбутнє розумних будинків і розумних меблів. 

Wikipedia.com  
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Анотація. Розглянуто проблему доступності інформації про асортимент 
публічних бібліотек для різних категорій громадян в умовах пандемії; існуючі рішення 
проблеми; недоліки існуючих рішень; засоби подолання недоліків з використанням 
інформаційних технологій. 

Abstract. The problem of accessibility of information about assortment of public 
libraries for various categories of citizens in a pandemic; existing solutions to the problem; 
shortcomings of existing solutions; means of overcoming shortcomings with the use of 
information technology. 
 

Актуальність 
Важливим фактором для споживача є можливість отримати інформацію щодо 

асортименту товарів чи послуг, які він може отримати в певному закладі. Громадяни 
України не мають повноцінного доступу до інформації про асортимент бібліотек. 
Особливо це питання актуальне для людей, які не мають можливості відвідувати зали 
бібліотек безпосередньо, або мають проблеми з доступністю книг на стелажах для 
ознайомлення: 

 громадян, які мають інвалідність (з неможливістю відвідування 
бібліотеки або потребою в більшій доступності приміщень та стелажів); 

 громадян, які тривало хворіють; 
 громадян, які мають високу зайнятість чи з інших причин не можуть 

відвідувати;  
 усіх категорій громадян, під час дії карантинних заходів. 
Згідно рекомендацій [1] передбачено створення у бібліотеках спеціальних 

стендів, папок та тематичних підбірок для людей з інвалідністю за темами: 
 законодавство; 
 освіта; 
 медицина; 
 працевлаштування. 
Усі спеціальні заходи є націленими саме на інвалідність, а не на звичайні 

культурні та інформаційні потреби, які мають усі люди незалежно від стану здоров’я. 
Існуючі рішення 
Забезпечити доступність до інформації про весь асортимент книг можуть 

електронні каталоги, які доступні усім вищезазначеним категоріям громадян без 
поділу за станом здоров’я. 

Електронні каталоги бібліотек зазвичай є частиною автоматизованих 
бібліотечних інформаційних систем (АБІС). Електронні каталоги не мають 
достатнього поширення в бібліотеках. Існуючі електронні каталоги не достатньо 
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популяризуються, а тому громадяни часто недостатньо проінформовані про їх 
існування та можливості. 

Також більшість каталогів мають особливості, які можуть мати негативний 
вплив: 

 особливості дизайну сильно ускладнюють роботу з ними людям, що 
мають навіть помірні вади зору; 

 при їх створенні за основу бралися бібліотечні стандарти, а не зручність 
для користувача; 

 тип електронних каталогів – «пошукова система», який має недоліки 
доступності. 

Недоліки каталогів побудованих за концепцією «пошукова система»: 
 підходять для пошуку конкретних книг, а не для ознайомлення з 

асортиментом; 
 пошук конкретних книг ускладнюється недостатньою толерантністю до 

помилок, в порівнянні з пошуковими можливостями сучасних систем (напр. Google); 
 наявніть сліпих зон пошуку через недостатню обізнаність чи помилки 

бази. 
Також відсутні зведені каталоги бібліотек усього населеного пункту. Навіть 

публічні бібліотеки Києва не має єдиної бази та єдиного електронного каталогу. 
Інформація розміщена в трьох окремих каталогах, що базуються на різних АБІС та 
мають різний інтерфейс та формат [2][3][4]. 

Пропоноване рішення 
Зазначені вище недоліки існуючих електронних каталогів можна обійти 

шляхом створення: 
 додаткових інформаційних довідкових ресурсів з іншим формат подачі 

інформації, де у зручному вигляді буде демонструватися весь асортимент наявних у 
публічних бібліотеках столиці книг, класифікованих за жанрами, галузями знань чи 
країною. 

 зведених баз даних які отримуватимуть дані про наявність книг з кількох 
АБІС з додатковою обробкою, очисткою та узагальненням, щоб подавати.  

Формат каталогу, де усі книги розташовані за темами та галузями знань, 
дозволяє: 

1) зацікавити книгами та читанням людей, які: 
 не можуть згадати назву книги, автора і т.д., щоб ввести в пошук; 
 не мають конкретної пошукової мети; 
 не мають достатньої мотивації вивчати архітектуру та правила пошуку 

електронного каталогу; 
але 
 мають цікавість до книг; 
 готові розглянути пропозиції від бібліотек; 
 хочуть спершу побачити асортимент, а потім переходити до пошуку 

чогось конкретного; 
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 мають потребу вцілому бачити пропозиції книг певного жанру чи на 
задану тематику щоб вибрати цікаві для себе; 

2) нівелювати «сліпі зони» електронних каталогів, які виникають з 
наступних причин: 

 користувачі недостатньо знають про наявні книги, щоб сформувати 
пошуковий запит, який їх відобразить; 

 бібліограф припустився помилки введення і книгу знайти неможливо; 
3) певною мірою компенсувати недоступність залів бібліотек під час дії 

карантинних заходів. 
Додатково необхідно проводити інформаційні компанії, які зможуть донести 

інформацію про наявні ресурси до більшості громадян. 
Література 
1. Обслуговування людей з обмеженими можливостями (методичні поради) 

[Електронний ресурс], Режим доступу : http://www.ounb.km.ua/vidanya/2013/inval.pdf 
2. Зведений каталог публічних бібліотеки для дорослих м. Києва) 

[Електронний ресурс], Режим доступу : http://ecatalog.kiev.ua/; 
3. Зведений каталог публічних бібліотек для дітей [Електронний ресурс], 

Режим доступу :  http://zra.kiev.ua:8081/MarcWeb/; 
4. Каталог спеціалізованої молодіжної бібліотеки «Молода гвардія» ) 

[Електронний ресурс], Режим доступу :  http://185.185.253.53/MarcWeb2/.  
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