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НАПРЯМ 1. БАЗИ ДАНИХ ТА ЗНАНЬ, 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ОБРОБКА 

  ІНФОРМАЦІЇ  
 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ 

ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ ОБЛІКУ ВИТРАТНОГО 

МАТЕРІАЛУ САЛОНІВ КРАСИ 

 

Єздакова А.С., Гаманюк І.М. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

У нинішній час будь-якому бізнесу потрібне програмне забезпечення для 

ефективної та швидкої роботи з товаром. Зручний облік даних – одна із запорук 

успішного бізнесу. 

Наприклад, можна використовувати Microsoft Excel для зображення 

матеріального середовища. Excel — це потужне програмне забезпечення для 

візуалізації та аналізу даних, яке використовує електронні таблиці для 

зберігання, упорядкування та відстеження наборів даних за допомогою формул 

і функцій. Excel використовують маркетологи, бухгалтери, аналітики даних та 

інші професіонали. Хоча Excel в першу чергу відомий як інструмент 

бухгалтерського обліку, професіонали в будь-якій галузі можуть 

використовувати його функції. 

З його допомогою легше зрозуміти структуру побудови UML-діаграм, а 

згодом і написати код. 

З цією метою створюється кілька таблиць (Рис.1): 
 

  

 

Рисунок 1 - Предметна галузь щодо салонів краси у вигляді електронних 

таблиць 

 

На даних таблицях відображаються салони краси та їх зв’язки з адресами і 

витратним матеріалом. Кожний салон має свій Id та з’єднується з відповідною 

адресою за допомогою властивості SalonId в таблиці SalonAddress. Також є 
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таблиця Expendable Material, що вказує витратний матеріал, його ціну та міру 

виміру. Таблиця Beauty Salon Expendable Material показує в якому салоні 

знаходиться той чи інший товар та його кількість. 
 

Аналогічно робиться зі складами (Рис. 2): 
 

  

 

Рисунок 2 - Предметна галузь щодо складів у вигляді електронних таблиць 

 

В свою чергу, склад теж має свою адресу. А з таблиці Warehouse Expandable 

Material видно на якому складі знаходиться матеріал та який його залишок. 

Виходячи з таблиць, можемо побудувати таку діаграму предметної галузі 

(Рис. 3): 
 

 
 

Рисунок 3 - Предметна галузь обліку витратних матеріалів солонів краси 

 

Excel корисно застосовувати для багатьох галузей. Зокрема, завдяки 

таблицям Excel можна зробити UML-діаграму предметної галузі.  
 

Література: 

 

1. How to Use Excel Like a Pro: 19 Easy Excel Tips, Tricks, & Shortcuts. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://blog.hubspot.com/marketing/how-

to-use-excel-tips 

 
 

 



7 
 

ВИКОРИСТАННЯ SQL ТА NOSQL БАЗ ДАНИХ В ЯКОСТІ СХОВИЩ 

ДЛЯ СУЧАСНОГО ВЕБ СЕРВІСУ 

1Кирпичов О.П., 2Поперешняк С.В. 

1Державного університету телекомунікацій, м.Київ 
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ 

 

 В сучасному світі інформаційних технологій майже немає веб додатків та сервісів які 

б не мали потреби в зберіганні та обробці даних. Серед найпровідніших рішень зберігання 

інформації можна виділити два основних підходи до збереження даних - SQL та NoSQL бази 

даних. Можна знайти багато статей з суперечками та так званими “холіварами” щодо 

того, яке рішення краще використовувати. Але чому б не використати одразу обидва 

потужні інструменти? Розглянемо чому я обрав одразу обидві такі різні технології при 

створенні веб-сервісу асистента для студентів на учнів “AssistEasy”. 

 Реляційні (SQL) та NoSQL рішення є різними типами баз даних, які мають 

принципово різну будову, зберігають дані по різному, а доступ до даних 

здійснюється за допомогою своїх мов запитів, які теж відрізняються. 

 Реляційні бази даних з'явилися ще у 1970-х роках та швидко стали 

домінуючою технологією в галузі зберігання даних. Вони доказували свою 

ефективність та надійність протягом десятиліть. Існує багато реалізацій SQL БД, 

інструментів, документації та досвіду або “best-practices”, набутих за роки 

використання технології. Реляційні бази даних забезпечують зберігання у виді 

пов'язаних між собою таблиць даних. Ці таблиці мають фіксовану схему, 

використовують SQL (мову структурованих запитів) для керування даними та 

гарантують виконання ACID принципів під час роботи та виконання запитів. 

 Бази даних NoSQL відносяться до високопродуктивних нереляційних 

сховищ даних. Вони завоювали свою популярність простотою використання, 

чудовою підтримкою масштабованості та показниками стійкості (durability) та 

доступності (aviability). Замість об’єднання таблиць із нормалізованими даними 

NoSQL зберігає неструктуровані або напівструктуровані дані, часто у виді пар 

ключ-значення або в документах JSON. Такі бази даних, як правило, не надають 

гарантій ACID за межами одного розділу сховища, але на противагу цьому 

NoSQL забезпечує надшвидке виконання запитів (найчастіше всього менше 

секунди) як для великих так і малих обсягів даних. 

 На основі даних, наведених вище, можемо зробити деякі висновки щодо 

доцільності використання SQL та NoSQL для різних задач. Наприклад, якщо нам 

потрібно зберігати дані у консистентному виді (із дотриманням правил щодо 

типів, значень та чітким збереженням відносин між даними), але при цьому не 

потребується надшвидкого доступу до цих даних у великих обсягах за короткий 

проміжок часу - наш вибір SQL. Проте, якщо в нас на першому місці знаходиться 

саме можливість швидкого контролю над даними будь якого обсягу у будь який 

момент часу, а до самої схеми відсутні суворі вимоги, то NoSQL забезпечить нам 

найкраще рішення. 

 В “AssistEasy” в якості основного сховища даних використовується 

об'єктно-реляційна БД із відкритим вихідним кодом PostgreSQL, яка забезпечує 
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надійне зберігання даних студентів та створених ними користувацьких груп. 

Особливу перевагу від використання PostgreSQL ми отримаємо під час операцій 

видалення, оскільки реляційне сховище забезпечить нам надійну підтримку 

транзакційності. 

 Оскільки веб-сервіс позиціонується як асистент, то в ньому 

використовується система запланованих повідомлень засобами telegram та email, 

а також автоматичне оновлення розкладу онлайн занять. Для забезпечення 

роботи такого сервісу, потрібно мати сховище для сповіщень та онлайн занять, 

яке зможе забезпечити швидкі CRUD операції над ними. Оскільки функціонал 

надсилання сповіщень та формування розкладу буде постійно (декілька разів на 

хвилину) виконувати polling (опитування) сховища на наявність нотифікацій для 

відсилання, а самі дані не потребують ніяких зв'язків між іншими даними 

системи, було обрано швидку документно орієнтовану NoSQL базу даних 

MongoDB. Окрім системи повідомлень, NoSQL рішення потребує й тип 

аутентифікації за допомогою ключа сесії, який використовує AssistEasy, 

оскільки при кожному запиті до серверу буде виконуватися пошук користувача 

у сховищі даних, що призводить до значного навантаження на сховище та 

потребує швидкої відповіді та високого показника доступності. 

 

Література: 

1. https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/cloud-native/relational-vs-nosql-data 

2. https://www.postgresqltutorial.com/what-is-postgresql/ 

3. https://www.geeksforgeeks.org/what-is-mongodb-working-and-features/ 

 

ВИКОРИСТАННЯ AUTOMAPPER 

Кравчук В.С., Гаманюк І.М. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

  

На сьогодні IT проєкти широко розповсюджені та застосовуються 

повсемісно і тому для полегшення роботи та покращення результату 

програмування не стоїть на місці а постійно розвивається і до цього покращення 

входить створення різних бібліотек для різних мов програмування які ви можете 

легко знайти та додати до вашого проєкту. 

Для створення проєктів програмісти використовують багатошарову 

структуру (Рис. 1) побудови в якій кожен окремий шар виконує свою роль, а для 

взаємодії між шарами використовують mapping який дозволяє скоротити код не 

використовуючи багато моделей даних а просто скопіювавши необхідні дані з 

основної моделі. 

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/cloud-native/relational-vs-nosql-data
https://www.postgresqltutorial.com/what-is-postgresql/
https://www.geeksforgeeks.org/what-is-mongodb-working-and-features/
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Рисунок 1 - Шарова архітектура 

 

Маппер створений з нуля в проєкті легко відслідковувати та контролювати 

і в разі необхідності створювати нові зв'язки. А для ще більшого полегшення є 

AutoMapper. AutoMapper це бібліотека яка включає в себе всі функції маппінгу 

які можливо легко викликати та користуватися ними. Використання 

автоматичного маппінгу дозволяє ще більше скоротити написання коду та 

спростити саму програму (Рис. 2). Також AutoMapper дуже корисний при 

використанні в великих проєктах, так як там може використовуватися велика 

кількість моделей для яких потрібно побудувати зв'язки і це дозволяє набагато 

швидше працювати з моделями замість повного написання мапперу з нуля. 
 

 
Рисунок 2 - Використання бібліотеки AutoMapper 

 

Враховуючи зазначене, для написання дипломного проєкту я вирішив 

використати функціонал авто маппінгу який дозволив мені працювати швидше 

з програмою без розробки свого власного. Все необхідне для роботи з 

AutoMapper можна знайти в самій бібліотеці мапперу тому необхідно виділити 

небагато часу для ознайомлення або завжди можливо ознайомитися з 

прикладами роботи в інтернеті. 
Література: 

 

1. AutoMapper. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://metanit.com/sharp/mvc5/23.4.php 

2. AutoMapper: додавання та використання в проекті ASP.Net Core. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: https://habr.com/ru/post/649645/ 

3. AutoMapper. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://github.com/AutoMapper/AutoMapper 

 

 

 

https://metanit.com/sharp/mvc5/23.4.php
https://habr.com/ru/post/649645/
https://github.com/AutoMapper/AutoMapper
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ВИКОРИСТАННЯ MS SQL SERVER В ЯКОСТІ 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗОЮ ДАНИХ 

 

Кобиляцький І.А., Гаманюк І.М. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

В наш час база даних (далі - БД) це невід’ємна частина будь-якої 

програми. В них зберігають дані. Існує багато різних видів систем управління 

БД. Найбільш популярними системами управління БД є: MongoDB, MySql, MS 

Sql, PostgreSql, Cassandra, Oracle, DB2, SQLite, Redis, Microsoft Access, Splunk, 

Sybase, Firebird, Solr та інші. Для наших проектів ми в основному 

використовуємо якусь одну систему управління БД (Рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 - Використання однієї системи управління БД 

  

Бувають випадки коли потрібно використати декілька систем управлінь 

БД для одного проекту (Рис. 2).  

 

Рисунок 2 - Використання двох систем управління БД 

 

БД використовують для зберігання різних даних та в подальшому роботи 

з ними. Для внесення інформації до БД використовують функціонал програм де 

результатом роботи є внесення необхідної записаної інформації в таблиці. Також 

за допомогою функціоналу програми можливо отримати та вивести інформацію 

з БД до інтерфейсу користувача. Зазвичай застосунки мають трирівневу 

архітектуру з такими рівнями: рівень користувача, рівень бізнес логіки та рівень 

даних. У застосунках з такою архітектурою БД розміщується на рівні даних (Рис. 

3). 
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Рисунок 3 - Місце БД в трирівневій архітектурі 

 

Для своєї бакалаврської роботи я вирішив використати MS Sql Server, так 

як це система управління БД від тих самих розробників, що і Visual Studio. Вона 

легко підключається та взаємодіє з написаною програмою. Також є багато 

пакетів, які спрощують роботу з БД. 

 

Література: 

1. Найпопулярніші бази даних. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://habr.com/ru/company/otus/blog/560278/ 

2. База даних. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/База_даних 

3. SQL Server 2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.microsoft.com/ru-

ru/sql-server/sql-server-2019 

 
 

ВИКОРИСТАННЯ ORM ENTITY FRAMEWORK  
 

Соловейкін О.М., Гаманюк І.М. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

Entity Framework представляє ORM-технологію (object-relational mapping 

– відображення даних на реальні об'єкти) від компанії Microsoft для доступу до 

даних. Entity Framework Core дозволяє абстрагуватися від самої бази даних та її 

таблиць та працювати з даними як з об'єктами класом незалежно від типу 

сховища. Якщо фізично ми оперуємо таблицями, індексами, первинними та 

зовнішніми ключами, але на концептуальному рівні, який нам пропонує Entity 

Framework, ми вже працюємо з об'єктами. 

Як технологія доступу до даних (Рис. 1) Entity Framework Core працює 

поверх платформи .NET і тому може використовуватись на різних платформах 

https://habr.com/ru/company/otus/blog/560278/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-2019
https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-2019
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стека .NET. Це і стандартні платформи типу Windows Forms, консольні 

програми, WPF, UWP та ASP.NET Core. При цьому платформа EF Core дозволяє 

задіяти її не тільки на ОС Windows, але і на Linux і Mac OS X. 

 

Рисунок 1 - Місце Entity Framework в трирівневій архітектурі   

 

Оскільки Entity Framework Core працює на основі платформи .NET, він 

розвивається разом з даною платформою. Поточна версія EF Core-6.0 була 

випущена в листопаді 2021 року разом з .NET 6. І технологія продовжує 

розвиватися. 

Entity Framework Core підтримує багато різних систем баз даних. Таким 

чином, ми можемо через EF Core працювати з будь-яким СУБД, якщо для неї є 

потрібний провайдер. За замовчуванням на даний момент Microsoft надає ряд 

вбудованих провайдерів: для роботи з MS SQL Server, SQLite, PostgreSQL. 

Також є провайдери від сторонніх постачальників, наприклад MySQL. 

Варто відзначити, що Entity Framework Core розвивається як open source-

проект.  

Також варто відзначити, що EF Core надає універсальний API для роботи 

з даними. І якщо, наприклад, ми вирішимо змінити цільову СУБД, то основні 

зміни в проекті стосуватимуться насамперед конфігурації та налаштування 

підключення до відповідних провайдерів. А код, який безпосередньо працює з 

даними, отримує дані, додає їх до БД тощо, залишиться тим самим. 

Література: 

1. Dotnet / EF Core. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://github.com/dotnet/efcore 

2. Entity Framework Core. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/ 

3. Entity Framework. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Entity_Framework 

 

https://github.com/dotnet/efcore
https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Entity_Framework
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НАПРЯМ 2. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 

  ІНФОКУМУНІКАЦІЇ  

 

БАГАТОЗАДАЧНІСТЬ НА АРДУЇНО 

НА ОСНОВІ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 

FREERTOS 

Карпенко Б.А., Корецька В.О. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

На сьогодні мікроконтролери широко використовуються для реалізації 

завдань управління в різних пристроях. Вони призначені для управління 

різноманітними системами згідно з розробленою мікроконтролерною 

програмою. Мікроконтролери використовуються як в системах побутового, так 

і промислового призначення. При цьому кількість задач, які мікроконтролер 

повинен вирішувати паралельно, постійно збільшується. Виходячи з цього, 

мікроконтролерні програми стають все складнішими як в процесі написання, так 

і налагодження. Часто виникає проблема багатозадачності, яка повинна бути 

вирішена за допомогою розробки управляючої програми. 

При розробці практично будь-якого програмного забезпечення для 

мікроконтролерів з'ясовується, що програма має складатися з декількох, 

порівняно самостійних завдань з можливістю комунікації цих задач між собою. 

Тобто існує потреба в загальній керуючій програмі названою операційною 

системою, що повинна працювати в реальному масштабі часу. 

У свою чергу, написання програм для мікроконтролерів різко 

відрізняється від написання програм для універсального комп'ютера. При 

виконанні програми на комп'ютері запуск програм, взаємодія з внутрішніми та 

зовнішніми пристроями, людиною бере на себе операційна система. Програма, 

написана для мікроконтролера, повинна вирішувати всі ці задачі самостійно. 

Прикладом багатозадачності може виступати задача опитування датчика, 

виведення даних на екран і паралельне опитування клавіатури.  

Виконувана програма являє собою чітку послідовність дій. І тільки від 

реалізації управляючої програми залежить вирішення проблеми 

багатозадачності, тобто яка послідовність буде виконуватися в даний момент і 

що вона робитиме в кожен конкретний момент часу. Не дивлячись на велику 

кількість і різноманітність запропонованих варіантів вирішення, проблема 

реалізації багатозадачності на мікроконтролерах на сьогоднішній день 

залишається актуальною. 

Актуальність проблеми спричинила розробку значної кількості 

операційних систем реального часу, що значно спростили завдання. Зіставляючи 

всі операційні системи реального часу, нами було обрано FreeRTOS як найбільш 

оптимальну для реалізації багатозадачності на Ардуїно. Це обґрунтовано 

вбудованим планувальником, що дає можливість спочатку розподілити процес 

між завданнями, з певною годиною реакції всієї системи на останні події. 
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Висновок, завдяки використанню FreeRTOS в Ардуїно зменшилося 

навантаження на мікроконтролер та збільшилася його ефективність, що дає 

надію на удосконалення та подальше ефективне використання. 
 

Література: 

 

1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 

http :// microsin . net / programming / avr / using - freertos - multi - tasking - in - 

arduino . html 

2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 

http://microsin.net/programming/arm/freertos-appendix.html 

 

“GRAPHQL” ЯК СУЧАСНИЙ СПОСІБ ОБМІНУ ДАНИМИ 

Приходько Д.А., Коба А.Б. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

В нинішніх реаліях більша частина людей задовольняє свої потреби за 

допомогою веб, десктоп та мобільних додатків, це означає що вона постійно 

здійснює обмін даними в інтернеті і в цьому їй незламно на протязі 20 років 

допомагає REST(REpresentational State Transfer – це підхід до організації архітектури 

мережевих протоколів,  які надають доступ до інформаційних ресурсів, 

описаний і популяризований у 2000 році Роєм Філдінгом, який доречі є одним із 

творців протоколу HTTP), кожного дня люди виконують мільйони запитів 

використовуючи цей підхід. 

Під час написання свого диплому, темою якого є додаток для 

самоменджменту “Wheel-of-life”, я обрав не усім відомий і улюблений REST, а 

GraphQL(мова запитів і маніпуляцій з даними для API розроблена та випущена 

компанією Facebook у 2015 році), чому я обрав GraphQL : 

1. Мульти-платформенність додатку – це означає, що люди будуть відкривати 

додаток на різних платформах в яких по замовчуванню ресурси не однакові, 

тому обробка та отримання даних є пріорітетним фактором, за допомогою 

GraphQL цю проблему легше вирішувати так як він дає змогу отримувати 

лише ті данні які нам дійсно потрібні і втому форматі який нам потрібен 

,знижуючи об’єми даних ми суттєво пришвидшуємо час їх отримання та 

обробки; 

2. Вбудована та розумна система кешу – дає змогу писати набагато менше коду, 

використовуючи готові утиліти, також сильно впливає на оптимізацію на 

мобільних додатках, так як дає змогу “розумно” отримувати данні; 

3. Інтеграція з усіма сучасними та популярними мовами програмування плюс 

багато готових рішень за замовчуванням, що значно пришвидшує процес 

написання коду та оптимізації; 

http://microsin.net/programming/avr/using-freertos-multi-tasking-in-arduino.html
http://microsin.net/programming/avr/using-freertos-multi-tasking-in-arduino.html
http://microsin.net/programming/arm/freertos-appendix.html
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4. На відміну від REST є більш строгим у своєму синтаксисі, що знижує 

кількість помилок та поломок на стадії розробки; 

5. Є лише мовою запитів тож ніяк не впливає на архітектуру побудови додатків, 

також не виключає можливості використання окрім себе іншої мови запитів 

за потреби; 

  Також має декілька мінусів : 

1. На початку інтеграції потрібно написати багато коду, який необхідний для 

того щоб GraphQL розумів які саме дані ми хочемо отримати та в якому 

форматі; 

2. Покриває не всі можливі варіанти використання тому іноді доводится 

додавати REST підхід, але в принціпі такі обставини складаються доволі 

рідко; 

Окрім вище сказаного, додам, що GraphQL є чудовим рішенням якщо ви 

React.js девелопер так як і ту і ту технологію розробила компанія Facebook, тому 

інтеграція між цими технологіями проведена на найвищому рівні тож писати код 

буде саме задоволення.  

     

Література: 

 

1. https://www.freecodecamp.org/news/so-whats-this-graphql-thing-i-keep-hearing-about-

baf4d36c20cf  

2. https://www.springboottutorial.com/introduction-to-rest-api 

 
РОЗРОБКА ДОДАТКУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСКОЇ МОВИ 

Гончар В.В., Зінченко О.В. 

Державного університету телекомунікацій, м.Київ 

 Аналіз методик вивчення іноземних мов дав можливість вирізнити декільк34 

їх типів: 

 оффлайн курси; 

 індивідуальні заняття; 

 онлайн курси. 

В умовах епідемії COVID-19, оффлайн та індивідуальні курси стали 

важкодоступними. Саме цей фактор дав великий поштовх розвитку онлайн курсів. 

Основна функція додатку – надати користувачу зручний та зрозумілий додаток 

для вивчення англійської мови в мессенджері Telegram. Даний додаток 

розроблений за допомогою мови програмування Java використовуючи HTTP – 

інтерфейс Telegram Bot API, а також в ролі внутрішньої архітектури додатку була 

застосована модель Domain Driven Design. 

https://www.freecodecamp.org/news/so-whats-this-graphql-thing-i-keep-hearing-about-baf4d36c20cf
https://www.freecodecamp.org/news/so-whats-this-graphql-thing-i-keep-hearing-about-baf4d36c20cf
https://www.springboottutorial.com/introduction-to-rest-api
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Рис.1. Архітектура додатку на базі Domain Driven Design 

 Основні переваги архітектури Domain Driven Design: 

 обмежений контекст – дає можливість бачити в коді конкретну модель 

предметної області, саме через це програму можна легко поділити на модулі; 

 слабка зв'язаність – розробник може не боятись робити свої зміни в код так як 

кожен компонент програми ізольований і не має впливу на інші; 

 спрощений менеджмент – для лідера команди набагато простіше розбити 

роботу між різними групами розробки  

 

Література: 

1. Domain Driven Design (Hexagonal, Onion) architecture [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://herbertograca.com/2017/11/16/explicit-architecture-01-ddd-hexagonal-onion-clean-

cqrs-how-i-put-it-all-together/ 

2. Telegram API [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://core.telegram.org/ 

3. Telegram Bot API [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://core.telegram.org/bots 

4. Java 11 Documentation [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://docs.oracle.com/en/java/javase/11 

 

 

 

 

 

 

 

https://herbertograca.com/2017/11/16/explicit-architecture-01-ddd-hexagonal-onion-clean-cqrs-how-i-put-it-all-together/
https://herbertograca.com/2017/11/16/explicit-architecture-01-ddd-hexagonal-onion-clean-cqrs-how-i-put-it-all-together/
https://core.telegram.org/
https://core.telegram.org/bots
https://docs.oracle.com/en/java/javase/11
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РОЗГЛЯД ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ  

ВЕДЕННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ В ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ 

Войцеховський Ю.Ю., Золотухіна О.А. 

Державній університет телекомунікацій, м. Київ 

З міркувань інформаційної безпеки та загальної оптимізації 

організаційних процесів, українські навчальні заклади поступово відмовляються 

від паперової документації на користь програмних засобів. Одним з аспектів 

зазначених процесів є необхідність тримати в актуальному та доступному стані 

інформацію про успішність учнів: оцінки, відвідуваність, наявність 

заборгованостей тощо, та у разі потреби конвертувати її з метою окремої 

обробки або звітування. Розглянемо декілька прикладів програмного 

забезпечення, що вже існує та включає даний функціонал.  

Розроблена компанією jSolutions автоматизована система управління 

навчальним процесом [1] містить заданий перелік функцій, надаючи можливість 

вести перепис успішності студентів із зазначенням балів, запізнень і пропусків, 

а також включаючи окремий веб-додаток для надсилання актуальних звітів 

батькам учня. Це, однак, не є головною метою продукту, який загалом становить 

собою велику розгалужену систему із багатьох компонентів, що може вважатися 

як його перевагою, так і недоліком.  

Модуль «ПС-Журнал успішності-Web» [2] є доповненням до 

розробленого колективом «Політек-Софт» програмного пакету «Деканат» та 

охоплює широкий інструментарій для ручного ведення обліку учнівського 

прогресу і відвідуваності та конструювання й редагування звітів. Суттєвим 

недоліком цього ПЗ є доступність лише для операційних систем групи Windows, 

що наразі є застарілими, із максимальною планкою у вигляді Windows 7.  

Обидва наведених приклади є цілком платними для використання та 

являють готові складні системи з багатьох функцій, що не завжди відносяться до 

предмету аналізу прямим чином. Власне останній чинник може негативним 

чином впливати на привабливість для установ, що мають власні інтегровані 

системи, де розбіжні функції вже повноцінно виконуються, на відміну від 

аналізованих. Пропонується створення окремого вузькоспеціалізованого 

застосунку для відслідковування студентської успішності та швидкого 

створення звітів у вигляді файлів популярних документальних форматів, що не 

буде прямо залежати від решти системи та втручатися у її дію.   

 

Література: 

1. Сайт «jSolutions»: Автоматизована система управління навчальним процесом jSolutions 

[Електронний ресурс] - Режим доступу: https://jsolutions.ua/ua/sistema-upravleniya-uchebnim-

zavedeniem  19.04.2022 

2. Сайт «Політек-Софт»: Програмний модуль «ПС-Журнал успішності-Web» [Електронний 

ресурс] - Режим доступу: http://www.politek-

soft.kiev.ua/index.php?do=newdevelopments&product=ps-gradebook-web 19.04.2022  

https://jsolutions.ua/ua/sistema-upravleniya-uchebnim-zavedeniem
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http://www.politek-soft.kiev.ua/index.php?do=newdevelopments&product=ps-gradebook-web
http://www.politek-soft.kiev.ua/index.php?do=newdevelopments&product=ps-gradebook-web
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ОГЛЯД ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ СТАНУ ТА МІСЦЕПЕРЕБУВАННЯ 

ДОМАШНІХ ТВАРИН ТА СПОСОБИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 

Позняк Я.І., Бондарчук А.П. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

За результатами соцопитування[1] на 2018 рік, близько у половини 

населення країни, а саме 57%,  в будинку є домашня тварина. Переважну 

більшість становлять коти та собаки. Вибір домашньої тварини, в переважній 

більшості, залежить від господаря[2]. Так котів обирають більш інтровертні та 

спокійні люди. Більш розважливі люди обирають собак. Має значення і 

географічне положення. Так у сільській місцевості переважну більшість 

становлять тримачі собак, у той час коли кількість кошатників в два рази 

перевищує кількість собачників Переважна більшість, а саме 79%, сприймають 

домашню тварину, як члена сім’ї. Але в будь-якому випадку кожен хазяїн 

переживає за стан та місцеперебування свого улюбленця. Інколи і стаються 

випадки коли господар не може цілодобово піклуватися про тварини. Адже в 

кожного з нас є список справ на день паралельно до доглядом за домашньою 

твариною. Наприклад робота. І не завжди можна дозволити працювати 

достатньо близько до дому, що може затруднювати догляд за своєю твариною. 

Тож корисно було б мати спосіб для відстеження місцезнаходження та стану 

свого улюбленця на відстані. Така інформація могла б допомогти господарям 

бути спокійнішими залишаючи оселю.  

Найефективнішими способами контролю місцеперебування тварини є 

повідець та вольєр. Але такі варіанти, мабуть, не підходять мешканцям міст, а 

також, певно, не підходить для котів. Іншим ефективним, але затратним 

способом є нашийники з GPS-навігатором. Це досить дієвий варіант, який 

значно спрощує догляд за твариною.  

З того що зараз є на ринку можна виділити декілька нашийників. Як от 

Scollar Mini[3] - розумний модульний нашийник. Відстеження 

місцезнаходження тварин відбувається зі створенням карти їх прогулянок та 

місць, де вони найбільш часто люблять бувати. Додаток створює передбачувані 

маршрути можливого перебування улюбленців, ґрунтуючись на цих даних, щоб 

ви могли знати, де їх шукати в першу чергу. І це все без щомісячної абонплати 

за використання системи, що безумовно не може не радувати. Що правда 

нашийник не відстежує показники тварини, такі як пульс та температура тіла. 

Також з мінусів доволі висока ціна – в районі 200$.  

Іншим достойним варіантом є EV-202[4] від тайванської компанії GPSM. 

Це розумний нашийник розроблений для відстеження місцяположення та 

захисту домашніх тварин. GPS, Bluetooth і технологія стільникового зв'язку 

об'єднані в одному пристрої для отримання точної інформації про 

місцеположення. Цей пристрій дарує спокій власникам домашніх тварин. За 
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допомогою нього ви можете встановити межі безпечної зони, в якій може 

переміщуватіся тварина. Відслідковується переміщення за допомогою 

мобільного додатку та WEB-інтерфейсу. Зону переміщення можна обирати в 

додатку та спостерігати в режимі реального часу. Виробник також заявляє про 

вологостійкість нашийника. З мінусів можна виділити все ту ж неможливість 

спостерігати за фізичним станом домашнього улюбленця та доволі високу ціну. 

Кожен з наведених нашийників надає велику кількість переваг для 

відстеження переміщень вашого улюбленця, однак не надає інформації про його 

стан. Пропонується проектування нашийника з доповненими функціями 

наведеними вище та якнайменше збільшувати собівартість готового продукту.  

 

Література 
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3. Сайт GT Racer [Електронний ресурс] – Режим доступу:  
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРОБКИ АДАПТИВНИХ WEB-ДОДАТКІВ 

Сарданов В. І., Трінтіна Н. А. 

Державний університет телекомунікації, м. Київ 

У сучасному світі, з появою глобальної мережі, кожна людина отримала 

інтерактивний інструмент, що дозволяє залучити однодумців і покупців, 

повідомити світу про послуги і товари компанії. Веб-додаток це програма, яка 

працює в браузері користувача (клієнт-серверний додаток) та ще може 

називатись адаптивним сайтом. Інтернет-додатки можуть бути як простими 

(приклад - сайт з особистим кабінетом), так і досить складними, наприклад, ERP-

системи, поширювані за моделлю SaaS. 

Першим сайтом, на якому був використаний макет, що змінювався 

відповідно до ширини браузера, став Audi.com, запущений наприкінці 2001 року. 

Сайт був розроблений компанією razorfish. У браузері Internet Explorer макет міг 

змінюватись динамічно із зміною розміру. Проте у Netscape сторінка повинна 

була перезавантажитись із сервера при зміні розміру браузера. 

У травні 2010 року Ітан Маркотт ввів термін адаптивний вебдизайн та 

описав основні принципи у статті «A List Apart». Він також описав теорію і 

практичне застосування адаптивного вебдизайну в своїй книзі під назвою 

«Responsive Web Design», яка була видана 2011 року. 

Адаптивний дизайн був внесений другим номером до списку топ 

вебдизайн тенденцій станом на 2012 за версією журналу «.net». Mashable назвав 

https://styler.rbc.ua/ukr/
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/bilshe-polovini-ukrayinciv-trimayut-domashnih-tvarin-v-osnovnomu-sobak-i-kishok-117917_.html
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/bilshe-polovini-ukrayinciv-trimayut-domashnih-tvarin-v-osnovnomu-sobak-i-kishok-117917_.html
https://gtracer.com.ua/scollar-mini--umnyj-modulnyj-oshejnik-so-mnozhestvom-poleznyh-funkcij
https://gtracer.com.ua/scollar-mini--umnyj-modulnyj-oshejnik-so-mnozhestvom-poleznyh-funkcij
https://gpsm.ua/ua/umnij-gps-oshejnik-ev-202/
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2013 роком адаптивного вебдизайну. Багато інших джерел рекомендували 

адаптивний дизайн як економічну альтернативу мобільним додаткам. 

Всього існує 5 основних типів адаптивного веб-дизайну: 

1. Гумовий макет. Цей спосіб набув найбільшого поширення. Сайт 

адаптується за рахунок стиснення блоків по ширині до розмірів екрану 

мобільного пристрою. А блоки й які не стискуються, шикуються внизу. 

2. Перенесення блоків. Такий варіант підходить для сайтів з 

многоколончатой структурою. Якщо блоки не поміщаються на екрані – вони 

просто переносяться вниз. 

3. Розробка макетів. Під кожне окреме дозвіл екрана розробляються 

макети. Метод дуже трудомісткий, тому для простих сайтів не використовується 

(для них досить просто переносити блоки). Зате він застосовується для бізнес-

сайтів, корпоративних сайтів, Лендінзі і особливо для інтернет-магазинів. В 

даному випадку розробляються макети під всі основні дозволу екрану, так як тут 

потрібно акцентувати увагу користувача на важливих блоках і вести його до 

потрібного нам цільовим дії. 

4. Масштабування тексту і картинок. Відмінний варіант для 

найпростіших сайтів. Масштабується не весь веб-ресурс, а тільки деякі блоки. 

Дане рішення особливою гнучкістю не володіє, тому теж популярністю не 

користується. 

5. Панелі. Цей варіант прийшов з мобільних додатків. Додаткове меню 

тут з’являється при горизонтальному або вертикальному тапе. І це теж не завжди 

зручно, оскільки вимагає додаткових дій від користувача. 

Будь-який з цих варіантів не є універсальним рішенням. Тому для 

кожного сайту підбирається оптимальний тип адаптивного дизайну – з 

урахуванням завдань, які він повинен виконувати.  

Переваги адаптивного сайту: 

1. Коректне відображення контенту незалежно від дозволу екрану і 

браузера; 

2. Позитивне ранжування сайту в пошукових системах; 

3. Зменшення трудовитрат на створення мобільної версії; 

4. Дозволяє охопити більшу аудиторію; 

5. Робить інтернет-маркетинг в рази ефективніше; 

6. Впровадження гнучкого CSS коду адаптує сайт в будь-яких 

обставинах. 

Процес розробки починається з дизайну сторінок з різним дозволом 

екрану для перегляду на комп'ютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах. 

Враховується те, що користувачам потрібна максимально зручна навігація по 

сайту, інакше вони просто залишать сайт і буде втрачено частину потенційних 

клієнтів. Таким чином, при розробці адаптивності сайту, з його сторінок 

прибираються зайві елементи, для зручності збільшуються розміри кнопок і 

посилань, підбирається читабельний шрифт тексту, зручне розташування блоків 

контенту. 
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Недоліки адаптивного дизайну для сайту:  

1.   На адаптивному сайті доводиться виключити деякі графічні і технічні 

елементи, щоб користувачам було зручніше ним користуватися. 

2.   Так як всі сторінки мають одну адресу, то вказати посилання на 

звичайну версію не вийде (на мобільній версії така можливість є). 

3.    Адаптивний сайт більше важить, а тому завантажується повільніше 

звичайної деськтопной або мобільної версії. 

Перший і другий недолік не грають ніякої ролі. А третій недолік легко 

вирішується за рахунок грамотної технічної оптимізації (щоб сайт швидше 

завантажувався). І це підтверджується тим фактом, що адаптивний дизайн є 

практично у всіх сайтів. Особливо у тих, які знаходяться в ТОП-10 пошукової 

видачі. 

Відмінності адаптивного дизайну і мобільної версії 

Адаптивна і мобільна версія сайту – це два абсолютно різних рішення. 

Вони відрізняються в: в способі розробки, швидкості завантаження, у вартості. 

Наочно всі відмінності адаптивного дизайну і мобільної версії представлені в 

таблиці 1: 

Таблиця 1. 

Властивості Адаптивний дизайн Мобільна версія 

Ключова 

особливість 

Дизайн адаптується під розмір екрану пристрою 

(ПК, ноутбука, смартфона). Ті блоки, які не 
поміщаються, або стискаються по ширині (якщо 

це можливо), або переносяться вниз. Тобто, 

дизайн веб-ресурсу залишається точно таким же – 
просто трохи змінюється розташування блоків. 

Сайт максимально спрощується, 

доводиться позбуватися від 
частини контенту і 

функціональних можливостей. У 

підсумку виглядає він зовсім не 
так, як основна десктопна версія. 

URL-адрес Має той же URL, що і основний сайт Створюється на окремому 

піддомені 

Швидкість 

завантаження 

Завантажується повільно, оскільки більше важить. 

Але це можна поправити за рахунок додаткової 
технічної оптимізації. 

Має спрощений дизайн, а тому і 

завантажується дуже швидко. 

Вартість розробки Створюється відразу ж при розробці сайту, 

вимагає трохи зусиль, а тому і коштує недорого. 

Є досить дорогим рішенням. За 

вартістю порівнянна з розробкою 

нового мобільного застосування. 

  

Всі мінуси адаптивного дизайну є плюсами мобільної версії. Так само всі 

недоліки мобільної версії – це переваги адаптивного дизайну. Ось чому це два 

абсолютно різних рішення, які зазвичай не прийнято порівнювати. 

Але якщо вибирати, на чому зупинитися – то це, звичайно ж, буде 

адаптивний дизайн. Мобільна версія вже втратила свою актуальність і 

вважається пережитком минулого. Зараз в моді адаптивний дизайн, що 

підтверджується вимогами пошукових систем до сайтів. 

Це підтверджують основні етапи розробки адаптивних дизайнів сайту: 

1. Проектування інтерфейсу. Адаптивний дизайн під різні пристрої. 

2. Реалізація адаптивного верстання. 

3. Тестування верстання. 

4. Інтеграція верстки з CMS-системою. 
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Для розробки використовуються універсальні і вдосконалені UI-

фреймворки, середовища програмування і мови для створення адаптивного 

сайту. Такі мови, як CSS3 і HTML5, давно стали основними, адже вони 

дозволяють автоматично змінювати розміри веб-сторінок і гнучко витягувати 

мультимедійні дані. UI-фреймворки: Bootstrap Foundation, Materialize Skeleton, 

Cardinal, Semantic UI. Бібліотеки на основі мови програмування JavaScipt: 

Angular.js, jQuery, React.js, Vue.js. Та препроцесори для CSS3, такі як LESS та 

SASS. 

Висновок 

Адаптивний дизайн дуже важливий для будь-якого сайту. Його наявність 

вже не просто рекомендація пошукових систем, а необхідність. Він впливає на 

зручність користування сайтом, на ранжування в пошуковій видачі, на 

конверсію, від нього безпосередньо залежить прибуток компанії. А так як це є 

основною метою створення будь-якого сайту, то було б нерозумно відмовлятися 

від такого рішення – тим більше що коштує воно недорого і реалізувати його 

просто. 

Завдяки адаптивному веб-дизайну клієнти компаній можуть з легкістю 

переглядати, наприклад, сайт будинку, в офісі або в дорозі. Через те, що їм легко 

переглядати сторінки, купувати і зберігати на сайті замовлення, стало набагато 

легше припинити втрачати нових клієнтів - переконавшись, що сайт став 

чуйний. 

  

Література 

 

1. Створення адаптивного сайту. Адаптивне верстання – [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://www.seotm.com/ua/services/web/adaptive_website.html 

2. Адаптивний вебдизайн – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD 

3. Що таке адаптивний сайт? – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://brainlab.com.ua/uk/blog-uk/shho-take-adaptivnij-sajt 

 

 

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОБЛІКУ 

ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ КАФЕДР МОВОЮ C# 

Сидоренко В.О 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

Основним «продуктом» лабораторії є інформація. Вона подається у 

формі даних та документів. Документи та дані - це елементи системи, за 

допомогою яких здійснюється комунікація як в лабораторії, так і за її межами. 

Згідно відомостей та теоретичного матеріалу, який був наданий керівником 

https://www.seotm.com/ua/services/web/adaptive_website.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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дипломної роботи, розробити програмне забезпечення для обліку обладнання 

навчальних лабораторій кафедр. Система має складатися з двох модулів: 

 — модуль зберігання та швидкого пошуку обладнання лабораторій; 

 — модуль імпорту інформації щодо актуального стану обладнання 

навчальних лабораторій.  

В модулі зберігання та швидкого пошуку документації необхідно було 

врахувати можливість додавати до бази нові документи, обладнання лабораторії 

та навчальні кафедри. Після завантаження всіх даних користувач повинен мати 

змогу групувати, сортувати документи за їх типом, датою створення та 

модифікації, автором документу. Усі документи користувач може імпортувати в 

Word-файл. Для роботи з даними було створено базу даних за допомогою 

системи управління базами даних Microsoft SQL Server. Безпосередньо 

інформаційна система написана мовою програмування C#. Графічний інтерфейс 

розроблено з використанням інтерфейсу програмування додатків Windows 

Forms.  

Метою розробки ПЗ для обліку обладнання навчальних лабораторій 

кафедр є програмний продукт, який вирішить проблему ведення документації, а 

також збереже час співробітників лабораторії, завдяки автоматизації цих задач. 

 

Література: 

1. https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.data.entity 

2. https://metanit.com/sharp/windowsforms/1.1.php 

3. https://professorweb.ru/my/csharp/charp_theory/level2/2_4.php 

 

 

ОГЛЯД ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ SPRING 

FRAMEWORK 

Кухаренко Ю.Д. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

Spring Framework - це популярний засіб для розробки різноманітних за 

своєю природою застосунків написаних на мові програмування Java.  

В основі Spring Framework лежить контейнер IoC (Inversion of control). 

Він дозволяє зменшити зв’язність коду та усіх компонентів системи,  

мінімізувати неявні залежності та досягти максимальної масштабованості 

системи. 

Для збірки компонентів Spring контейнер використовує метадані 

конфігурації, що можуть бути у вигляді конфігурації XML файлу або ж, в більш 

сучасному варіанті - анотацій.  

 

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.data.entity
https://metanit.com/sharp/windowsforms/1.1.php
https://professorweb.ru/my/csharp/charp_theory/level2/2_4.php
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Рис. 1 - IoC 

 

Spring можна розглядати як набір окремих модулів , більшість з яких 

можуть вважатись самостійними одиницями та працювати без прив’язки до 

якось іншого модуля. Найпопулярнішим архітектурним підходом є Spring 

MVC. Шаблон MVC розділяє застосунок на 3 рівні: 

 модель даних (Model) 

 користувацький інтерфейс(View) 

 рівень логіки(Controller) 

 

 
Рис. 2 – Шаблон «Model-View-Controller» 

 

Spring Security – один з модулів Spring Framework, що надає механізм 

впровадження в застосунок системи автентифікації та авторизації. Цей механізм 

ідеально підходить для розмежування прав у системі для користувачів, в 

залежності від їхньої ролі, при цьому надаючи максимальну безпеку даних 

клієнтів. 

Досить зручний модуль для роботи з базами даних. Його особливість 

полягає у тому, що  Spring Data надає досить послідовну чітку та зрозумілу 

модель програмування на основі Spring для доступу до даних, використовуючи 
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реляційні та нереляційні бази даних, хмарні сервіси. Spring Data містить в собі 

різні підмодулі для доступу до конкретної бази даних.  

 

 
Рис. 3 – Spring Data 

 

Spring Framework – популярний та потужний фреймворк, що надає 

широкий інструментарій для розробки та легко інтегрується зі сторонніми 

системами. Spring надає розробнику набір функціональних модулів, кожен з 

яких має єдину відповідальність та фактично є ізольованим від інших: Spring 

Security, Spring MVC, Spring Data та інші. При побудові застосунку на Spring нам 

не потрібно дбати про створення та менеджмент об’єктів, так як сам процес 

керування буде делегований основному компоненту фреймворку – IoC 

контейнеру. 

 

Література: 

1. Веб сайт: https://ru.wikipedia.org/wiki/Spring_Framework   

2. Веб сайт: https://habr.com/ru/post/490586/  

 

 

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ КРОСПЛАТФОРМНИХ  

ДОДАТКІВ МОВОЮ C++ 

Івлєв Р.В., Дзядович О.С. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

Існує два основних підходу до розробки кросплатформних додатків: 

використовувати готові інструментарій такі як Qt, U++, Juce та інші; 

використати C++ для створення бібліотеки з бізнес-логікою та «обгорнути» її в 

мову яка підтримується платформою. 

Адаптер або «обгортка» це шаблон проектування, який дозволяє об’єктам 

з несумісними інтерфейсами співпрацювати. 

Головною перевагою першого підходу є використання однієї мови 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Spring_Framework
https://habr.com/ru/post/490586/
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програмування та одного API для створення інтерфейсу користувача. Друга 

перевага що походе від першої, ціна розробки та затрата часу на неї менша ніж 

у другого підходу.  

Недоліки у цього підходу наступні:  

 Нема можливості використовувати особливості платформи та 

доступу до всіх API платформи; 

 Проблеми комунікації між рідними та нерідними компонентами; 

 Залежність від оновлень інструментарію. 

Це основні переваги та недоліки які присутні переважно в усіх готових 

інструментаріях. 

Найвідомішими представниками готових інструментаріїв є Qt, wxWidgets 

та Juce. У кожного з них є власні переваги та недоліки які додаються до вище 

вказаних.  

Других підхід полягає в тому що вся бізнес-логіка створюється на C++ 

потім за допомогою «обгортки» надається можливість звертатися до неї з мови 

яка більш за все підходить для розробки додатків на платформі: 

 Windows – C++, C#; 

 Linux – C++; 

 Android – Java, Kotlin; 

 iOS, Mac OS – Swift, Objective -C 

Для «обгортання» в Java, Kotlin, використовують JNI та Objective-C 

runtime для Swift, Objective -C. Воно може бути автоматизовано за допомогою 

інструментів які генерують код, SWIG для Java, Djinni для Java та Objective-C, 

вони також можуть генерувати код для інших високорівневих мов. 

Цей підхід надає можливість створювати додатки які будуть 

максимально ефективно використовувати ресурси кожної платформи. Всі API 

платформи, всі оновлення які виходять та всі особливості платформи доступні 

для використання.  

Недоліки у цього підходу наступні:  

 Потреба використовувати різні мови програмування, що збільшує 

затрати на розробку додатка; 

 Потреба використовувати велику кількість технологій, через що 

процес розробки потребує більше часу. 
 

Література: 

 

1. Syd Logan. Cross-Platform Development in C++: Building Mac OS X, Linux, and Windows 

Applications / Addison-Wesley Professional., 2008 – 576 s. 

2. Сайт виробника в Україні GPSM [Електронний ресурс] – Режим доступу 

https://gpsm.ua/ua/ 

 

 

https://gpsm.ua/ua/umnij-gps-oshejnik-ev-202/
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UI/UX ДИЗАЙН В РОЗРОБЦІ ІГОР 

Коваленко В.М., Трінтіна Н.А. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

Якість ігрового досвіду гравця в цілому залежить від багатьох факторів, 

але в першу чергу потрібно розглядати важливість правильності того, як гра 

може передати інформацію гравцю та організує з ним роботу. Головним 

елементом передання інформації є саме інтерфейс, який розробляється залежно 

від жанру, стилю та загальної механіки гри. За проектування гарних та 

інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів відповідає UI/UX дизайн.  

UX/UI дизайн – процес проектування інтерфейсів гри, які повинні 

розроблятися за принципом зручності для використання та стилістична 

презентабельність. За розробку відповідає дизайнер інтерфейсів, який повинен 

мати необхідні навички та досвід для створення якісних інтерфейсів.  

Для того, щоб гравець отримав позитивний досвід використання гри, 

UX/UI-дизайнер повинен вивчити конкурентів гри та найпопулярніші приклади. 

Але не потрібно повторювати інтерфейси з ігор конкурентів, краще зрозуміти, 

що стилістично очікують майбутні гравці від вашої гри та розробити, щось 

самостійне. Для дизайнера важливо не тільки правильно розмістити елементи, а 

й колірна схема.  

Наприклад, червоний колір, як правило використовується для покажчиків 

здоров'я та нанесеної або отриманої шкоди. Якщо використати будь-який інший 

колір, це може заплутати гравця в активній ігровій сцені. Вони, як правило 

використовуються для відображення енергії, кількості ресурсів, мани або інших 

ігрових елементів. 

UX, якщо дослівно то, це досвід гравця, який прив'язаний до жанру гри, 

а UI слідує стилю гри. Наприклад, для проектування інтерфейсу вікна 

персонажу, або інвентаря для RPG ігор слід дослідити інші приклади рольових 

ігор. Так, якщо за ігровим сеттингом гра буде розроблена в середньовічному 

стилі, потрібно звернути увагу на подібні проекти та проектувати інтерфейс 

згідно визнаної концепції таких ігор.  

При першому проектуванні дизайнер зазвичай розробляє першу версію 

дизайну, що є простою розробкою очікуваного інтерфейсу. Зазвичай для першої 

версії колір та окремі елементи не такі важливі, адже головне – зрозуміти іконки 

де саме іконки з піктограмами будуть, наче на своїх місцях.  

Для гарно опрацьованого інтерфейсу потрібно намагатись подивитись на 

інтерфейс з позиції гравця. Візуально інтерфейс не повинен вводити гравця в 

оману, змушуючи губитися в окремих елементах інтерфейсу. Гарно 

пропрацьований інтерфейс, це коли гравець відразу розуміє значення, ефект та 

роботу елементів при натисканні. 

Важливо, щоб інтерфейс був розроблений з урахуванням важливих 

пунктів таких, як:  
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 наявність супроводжуючих пояснень;  

 візуальне сприйняття меню, окремих кнопок;  

 зручність натискань;  

 швидкість спрацьовування; 

 логічність розташування іконок;  

 інтуїтивність розуміння значень. 

Провівши теоретичне дослідження та проаналізувавши концепцію 

розробки UI/UX дизайнів, можна зробити висновок, що при створенні 

інтерфейсу дизайн має бути простим та звісно функціональним. Враховуючи 

очікування потенційної аудиторії, потрібно мати прості, але стилістично гарні 

приклади дизайнів, які вже добре спрацювали в інших іграх та будуть 

використані, як приклад для розробки власного дизайну.  Так досягти відмінного 

дизайну можна, знайшовши креативну ідею та максимально продумавши 

побудову інтерфейсу, яку потрібно  реалізувати в гарному графічному стилі.  

 

Література: 

1. Веб сайт: https://vokigames.com/ux-ui-dizajner-kak-osvoit-vostrebovannuyu-professiyu-v-

gejmdeve/  

2. Веб сайт: https://vc.ru/design/154991-dizayn-dzhem-15-ux-ui-trendy-v-geymdizayne-

mehaniki-v-the-last-of-us-a-takzhe-igry-s-zahvatyvayushchey-atmosferoy  

3. Веб сайт: https://habr.com/ru/post/470223/  

 

 

РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКУ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ТОРГІВЛЕЮ ТА 

СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПЛАТФОРМІ  

Баглай В.О., Негоденко О.В. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

Питання розробки та реалізації системи для керування торгівлею та 

складського обліку, в остайній час, почало хвилювати українських та зарубіжних 

підприємців. Це пов’язано з тим, що технології давно вийшли вперед, а додатки 

які можуть надати послуги, не так багато. Проблема в тому, що більшість з цих 

додатків це декстопні програми. Так як технології розвиваються, ринок ІТ росте, 

пропонує всі нові додатки — при інших рівних користувачах буде вибирати веб 

просто тому, що це зручніше. 

Додаток повинен бути зручним та інтуїтивно простим в користуванні. 

Мати гарну швидкість реагування, при значній кількості даних.  

Основними перевагами даної роботи є: 

 Ефективність використання Entity Framework Core 6, один з 

найкращих рішень з ORM-технологій. 

 Встановлено, що використання .NET та Blazor для створення 

інтерактивного веб-інтерфейсу – вдале рішеня для створення такого додатку. 

https://vokigames.com/ux-ui-dizajner-kak-osvoit-vostrebovannuyu-professiyu-v-gejmdeve/
https://vokigames.com/ux-ui-dizajner-kak-osvoit-vostrebovannuyu-professiyu-v-gejmdeve/
https://vc.ru/design/154991-dizayn-dzhem-15-ux-ui-trendy-v-geymdizayne-mehaniki-v-the-last-of-us-a-takzhe-igry-s-zahvatyvayushchey-atmosferoy
https://vc.ru/design/154991-dizayn-dzhem-15-ux-ui-trendy-v-geymdizayne-mehaniki-v-the-last-of-us-a-takzhe-igry-s-zahvatyvayushchey-atmosferoy
https://habr.com/ru/post/470223/
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 Досліджено, що використання веб-додатку – найбільш зручне 

рішення для користувачів 

Результати дослідження. Додаток був розроблений на мові 

программування C# використовуючи платформу .NET. Проаналізовані 

можливості .NET Core Blazor та EF Core. Виконаний аналіз аналогів існуючих 

веб- додатків, які розроблені на інших мовах програмування (Java, Node.js). Це 

конкурентоздатне рішення, .NET Core має кращу продуктивність ніж Node.js та 

конкурує з Java. 

Blazor — то фреймворк для браузерних програм, написаний на .NET і 

запускається за допомогою WebAssembly. 

Завдяки кросплатформеності, додаток може використовуваться на будь-

якому пристрої та де завгодно з підключенням до мережі Інтернет. 

Висновки та перспективи. 

 Цей додаток підійде від малого до великого бізнеса. Але найкраще 

підійде для малого та середньго бізнеса в галузі роздрібної та оптової торгівлі. 

 За допомогою цього додатка вести облік товарів та управління 

торгівлею буде набагато швидшим. 

 Додаток буде мати змогу працювати з Web API, з допомогою якого 

можливо підключити маркетплейси, наприклад Prom.ua. 

 

Література: 

1. Habr [Електронний ресурс] : [Веб-сайт] – Режим доступу https://habr.com 

2. Metanit [Електронний ресурс] : [Веб-сайт] – Режим доступу: https://metanit.com/ 

3. Microsoft Docs [Електронний ресурс] : [Веб-сайт] – Режим доступу 

https://docs.microsoft.com/ru-RU/aspnet/core/?view=aspnetcore-6.0 

 

РОЗРОБКА ВЕБ-РЕСУРСУ ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ МІЖ 

КОРИСТУВАЧАМИ МОВОЮ PYTHON  

Кряж І.М.  

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

На сучасному рівні розвитку інформаційних технологій використання 

комп’ютерів для зберігання будь-якого типу інформації стає єдиним 

інструментом, що надає численні можливості для управління інформацією. 

Інтернет відіграє важливу роль у процесі отримання інформації.  

Сьогодні в Україні близько 9 мільйонів людей користуються Інтернет 

послугами різної частоти. На сьогоднішній день Інтернет став найдосконалішою 

інформаційною системою у світі, яка використовується для спілкування 

мільйонів користувачів. 

https://habr.com/
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Одним з різновидом веб-ресурса для спілкування між користувачами є 

Інтернет-форуми. Інтернет-форуми є частиною всесвітньої павутини і часто 

використовуються для того, щоб задати запитання та отримати інформацію 

відповідей.[1] Це популярні платформи для обміну інформацією та порівняння 

думок. Багато людей запитувати та отримувати інформацію з Інтернет-форумів 

на різні теми, багато з яких пов’язані з наукою і технології. Сюди входять 

здоров’я, косметика, технічні пристрої та екологічні проблеми. 

Розглянемо проблему популярних сьогодні інтернет форумів, а саме 

проблему навігації та пошуку нових тем у великих веб-форумах. 

Веб-форуми не повинні відразу мати розгалужену структуру. 

Користувачі форуму мають можливість самотужки створювати розділи та теми 

для форумів що робе кожен форум унікальним. 

Але потрібно пам'ятати що при збільшенні користувачів на форумі 

розділи та теми можуть зростати в геометричньої прогресії. Та новим 

користувачам буде дуже важко шукати популярні або набираючі популярність 

розділу форуму щоб стати повноцінним членом суспільства. Це може призвести 

к зниженню нових активних користувачів на форумі та в цілому згіршить 

зручність використання веб-форуму.  

 Гарним рішенням може стати системи рекомендації контенту були 

створені щоб підказувати користувачу інтересуючі його теми або товари на 

основі обробки інформації про його дії. А саме алгоритм колабораційний 

фільтрації яка на основі збігів однакових дій різних користувачів може може 

рекомендувати їм однакові теми. 

 Колаборативна фільтрація – це метод рекомендації, у якому 

аналізується лише реакція користувачів на об'єкти: оцінки, які виставляють 

користувачі об'єктам.[2] Оцінки можуть бути як очевидними (користувач 

виставляє оцінки об'єктам), так і неявними (наприклад, кількість переглядів 

одного ролика). Чим більше оцінок збирається, тим точніше вийдуть 

рекомендації. Таким чином, користувачі допомагають один одному у фільтрації 

об'єктів, тому такий метод називається також спільною фільтрацією. 

 Саме тому впровадження сучасних рекомендаційних систем значно 

покращують використання веб-форумів та надає можливість новим 

користувачам швидше та зручніше інтегруватися вже у сформоване суспільство 

на форумі .  

Література: 

1. Internet Forums in Class: Innovation for Science Education by Focusing on Social Media. 

Johanna Dittmar,  Ingo Eilks. University of Bremen. www.arisejournal.com. ARISE Action Research 

and Innovation in Science Education, 2020. 

2. Метод колаборативної фільтрації для рекомендованих сервісів. Смоленчук Т.В. 2019 
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ВИКОРИСТАННЯ ЧАТ-БОТІВ ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА МАРКЕТИНГУ 

Швецов В.І., Трінтіна Н. А. 

Державний університет телекомунікації, м. Київ 

 

Все більше компаній користуються безліччю програм з використанням 

чат-ботів і штучного інтелекту (AI). У 2019 році Google похвалився, що на ринку 

є 1 мільярд пристроїв Google Assistant, що вказує на ознаки зростання 

використання чат-ботів. 

Оскільки споживачі знайомляться з розмовами з пристроями, керованими 

голосом, цілком зрозуміло, що вони будуть більш відкритими для «розмов» з 

роботами. Насправді,  дослідження Survey Monkey and Drift показують, що лише 

38% споживачів насправді хочуть розмовляти з людиною, залучаючи бренд. Це 

не означає, що вони завжди віддають перевагу чат-ботам, але це підкреслює, як 

багато способів отримати відповіді сьогодні, які не передбачають живої розмови, 

- обмін текстовими повідомленнями та портали самообслуговування, лише деякі 

з них. Чат-бот (англ. chatbot) - це програма, яка імітує реальний розмову з 

користувачем. Чат-боти дозволяють спілкуватися за допомогою текстових чи 

аудіо-повідомлень на сайтах, у мессенджерах, мобільних додатках чи по 

телефону. 

Серед сервісних команд, які вже використовують чат-ботів із штучним 

інтелектом, найпоширенішими є: 

 Надання самообслуговування в простих сценаріях, 

 Збір початкової інформації про випадок обслуговування перед 

переданням агенту, 

 Надання агентам вказівок та рекомендацій під час роботи зі справами, 

 Вітання клієнтів, коли вони дзвонять. 

 Результати досліджень 

Оскільки нові технології вкорінюються, очікування клієнтів швидко 

зростають. Клієнти вимагають взаємодії в режимі реального часу — саме це і 

забезпечує чат-боти. Згідно з цим опитуванням, якщо вибирати між заповненням 

форми веб-сайту чи отриманням відповідей від чат-бота, лише 14% клієнтів 

вибрали б форму. 

За результатами дослідження сайту salesforce отримуємо данні: 

 58% клієнтів кажуть, що нові технології, такі як чат-боти та голосова 

допомога, змінили їхні очікування від компаній, 

 54% клієнтів кажуть, що компаніям потрібно змінити спосіб взаємодії 

з ними, 

 77% клієнтів стверджують, що чат-боти змінять їхні очікування щодо 

компаній протягом наступних п’яти років. 
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Чат-боти мають одну велику перевагу: вони завжди ввімкнені. У звіті 

Survey Monkey споживачі оцінюють це як один з аспектів чат-ботів, що робить 

його кращим перед іншими методами спілкування бренду, такими як електронна 

пошта, чат або соціальні мережі. 

 

  
Рис. 1 – Діаграма дослідження очікування швидкості відповіді на 

питання чат-бота та людини у розмові віч-на-віч. 

 

Іншим основним показником чудового досвіду роботи з чат-ботом є 

швидкість. «Обслуговування клієнтів у режимі реального часу» — це фраза, яка 

досить часто лунає, але чат-ботам справді потрібно виконувати її. Наведена 

вище діаграма дослідження сайту drift показує, що споживачі очікують, що чат-

боти відповідатимуть майже так само швидко, як і представник служби в розмові 

віч-на-віч. 

Найбільший страх споживачів щодо ботів полягає в тому, що вони 

зроблять помилку — і іноді вони зроблять це, але люди теж. Це завжди буде 

хвилювати, але його буде менше, оскільки більше споживачів взаємодіє з 

ботами. 

У діаграмі вище показано, як споживачі кажуть, що вони будуть 

використовувати чат-ботів. Існує певна застереження щодо використання чат-

ботів для таких завдань, як оплата рахунків і покупка товарів, але коли йдеться 

про гроші, люди часто вагаються з новими технологіями. Це закономірна 

частина впровадження нових технологій, і якщо ми поглянемо на зорі 

електронної комерції, то розгорнулася та ж тенденція. 

Незважаючи на те, що більшість споживачів надто нове, щоб 

підключатися до використання чат-ботів, це не означає, що компанії не повинні 

вводити інновації в цій області. Як показано на діаграмі вище, приблизно кожен 
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п’ятий користувач використовував би бота для оплати рахунків — це значна 

частина вашої клієнтської бази. 

 

 
Рис. 2 – Діаграма дослідження використання чат-ботів за думкою 

користувачів 

Висновки 

За останні роки все більше користувачів віддають перевагу спілкуванню 

з ботами як представниками брендів або бізнесів. Все більше користувачів готові 

довірити ботам такі послуги як оплата рахунків або покупка речей, що робить 

бота дуже вигідним для просунення свого бізнесу. Маючи бота потрібно буде 

менше спеціалістів із підтримки, які вже будуть виконувати більш складні та 

потрібні задачі, де знадобиться допомога людини. 

  
Література: 

 

1. Ключова статистика чат-боту: https://www.salesforce.com/blog/chatbot-statistics/. 

2. Розмовний маркетинг 2019: https://www.bluleadz.com/blog/what-is-conversational-

marketing. 

3. Розмовний маркетинг 2020: https://www.drift.com/blog/state-of-conversational-

marketing/. 

 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ЧАТ-БОТУ У СФЕРІ БІЗНЕСУ 

Машлянка Д.В., Коба А.Б. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

У сучасному світі бізнес-організації різних форм власності часто 

зустрічаються з диверсифікованими проблемами, зокрема, з понаднормовими 

витратами, недостатньою підтримкою, супроводом клієнтів та зменшенням 

ефективності діяльності тощо. Для того, щоб покращити надання послуг та у 

свою чергу зробити підприємство економічно прогресивним, 
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конкурентоспроможним не достатньо покращити виробничі процеси, а потрібно 

зробити новий крок для розвитку бізнесу, залучити та інтегрувати у власні 

бізнес-процеси  дієві цифрові маркетингові інструменти. 

Одне з найбільш поширених питань у бізнесі – обслуговування клієнтів. 

Чатботи у цьому випадку допомагають не лише скоротити витрати, але також 

збільшити точність даних та зменшити затримку у відповіді клієнту на його 

запит. Згідно з даними американського журналу Forbes, 80% маркетологів 

планують використовувати чат-боти у своїх бізнес-процесах вже у 2021 році, що 

підтверджує актуальність даного цифрового інструменту. Тому, можна впевнено 

спрогнозувати, що в майбутньому чатботи витіснять звиклі інструменти, 

телефонні розмови та e-mail-листування. 

На разі, основною проблемою введення чат-боту бізнесом є недовіра 

клієнтів до даного інструменту, адже вітчизняне суспільство все ще надає 

перевагу людському ресурсу понад штучним інтелектом. І хоча ця технологія ще 

не скоро зможе замінити електронну пошту та телефонний зв'язок повністю, 

оскільки деякі питання потребують людського втручання, чат-боти є 

технологією, яка допомагає подолати «вузькі місця» у каналах комунікації та 

покращити роботу організації. 

Щоб створити ефективний чат-бот потрібно визначити бізнес-вимоги 

компанії, зрозуміти основні та допоміжні бізнес-процеси. Він має не лише їм 

відповідати, але й вирішувати поставлену проблему. Не менш важливим є вибір 

правильної платформи для реалізації та інтегрування чат-боту. Інтерфейс 

повинен бути зрозумілим для клієнтів, а платформа бути надійною з точки зору 

інфраструктурного забезпечення. 

Боти зі штучним інтелектом стали необхідною частиною маркетингової 

стратегії, що допомагає раціонально налагодити комунікаційну складову 

бізнесу, забезпечити взаємодію із цільовою аудиторією 24/7. В найближчому 

майбутньому, за допомогою штучного інтелекту, боти будуть більш 

вдосконалені, а люди в свою чергу знайдуть інші способи для їхнього 

використання і застосування не лише у бізнесі, але і у всіх сферах життя. Таким 

чином, можна впевнено стверджувати, що технологія чатботів радикально 

трансформує методи взаємодії бізнесу з клієнтами. 

 

Література: 

1. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) application development services.[Електронний ресурс] – 

Ресурс доступу: 

https://www.oracle.com/chatbots/what-is-a-chatbot/. 

2.  What are the Benefits of Chatbot for your Business?.[Електронний ресурс] – Ресурс 

доступу:  https://marutitech.com/benefits-chatbot/ . 
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РОЗРОБКА МУЗИЧНОГО ДОДАТКУ “SOUNDX” ЗА 

ДОПОМОГОЮ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ SWIFT 

Мала Ю.В. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

Apple завжди тримала відтворення музики одним із своїх головних 

пріоритетів, і сімейство iPod є одним із найбільш захоплюючих прикладів її 

інновацій, пов’язаних із музикою. Хоча iPod стали більш-менш застарілими, їхня 

філософія поширилася на iPhone та такі сервіси, як Apple Music. Але якщо ви 

хочете не лише відтворювати локальні музичні файли, а й мати у легкому 

доступі тисячі різноманітних пісень та можливість відстежувати тенденції у 

музичному світі, то варто звернути свою увагу на музичні додатки. 

Так як музика – це невід’ємний елемент нашого життя, то на 

сьогоднішній день важко знайти смартфон на якому не було б встановлено 

музичного додатку. Вони несподівано увійшли в наше життя та стали 

незамінною частиною сучасного світу. 

Останнім часом особливої популярності набули подкасти. Подкаст – це 

медіа-файл або низка таких файлів, які розповсюджуються інтернетом для 

відтворення на портативних медіапрогравачах або персональних комп'ютерах. 

За змістом вони можуть нагадувати радіошоу, звукову виставу, включати 

інтерв'ю, лекції тощо, що належить до усного жанру.  

Слідуючи тенденціям, в музичних додатках створено окрему категорію, 

в якій можна знайти подкасти на будь-який смак. Тим самим, застосунки 

підвищили свою практичність. Тепер можна не лише слухати музику, а й 

дізнаватись щось нове. 

Додаток розроблений за допомогою фреймворку SwiftUI. SwiftUI – це 

новий спосіб створення користувацького інтерфейсу для програм на платформі 

Apple. З приходом цього фреймворку стає доступними функціонал, що значно 

полегшує розробку, а створення інтерфейсу більш гнучким. 

Отже, виходячи з вище наведеного, можна зробити висновок, що тема 

роботи та підхід до розробки мобільних додатків відповідають сучасним 

тенденціям. 
 

Література: 
1. Чому музика так важлива у житті? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://zaholovok.com.ua/blog/chomu-muzika-tak-vazhliva-u-zhitti-0 

2. SwiftUI [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://developer.apple.com/xcode/swiftui 

3. What is SwiftUI? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.hackingwithswift.com/quick-start/swiftui/what-is-swiftui 

 

 

 

 

 



36 
 

ЗАСОБИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА 

МОВІ PYTHON 

Францев А.В., Гаманюк І.М. 

Державного університету телекомунікацій, м.Київ 

 

Розробка мови почалась в кінці 1980-х років, орієнтованої на навчання 

програмування. За основу було взято багато рис таких мов, як C, C++, Modula-3 

та Icon, й окремі риси функціонального програмування з Lisp.[1] 

Python – це мова комп’ютерного програмування, яка часто 

використовується для створення веб-сайтів і програмного забезпечення, 

автоматизації завдань і аналізу даних. Python є мовою загального призначення, 

це означає, що його можна використовувати для створення різноманітних 

програм. Ця універсальність разом зі зручністю для початківців робить її однією 

з найбільш широко використовуваних мов програмування сьогодення. 

Причини популярності Python: 

 має простий синтаксис, який імітує природну мову, тому його легше 

читати та розуміти. Це дозволяє швидше створювати проєкти та швидше їх 

покращувати; 

 універсальний. Можна використовувати для багатьох різних завдань, 

від веб-розробки до машинного навчання; 

 зручний для початківців; 

 відкритий вихідний код, а це означає, що його можна безкоштовно 

використовувати та розповсюджувати навіть у комерційних цілях; 

 архів модулів і бібліотек Python — пакети коду, які сторонні 

користувачі створили для розширення можливостей Python — величезний і 

зростає. 

PyCharm – одна з найпопулярніших IDE Python. Є багато причин для 

цього, включаючи той факт, що він розроблений JetBrains, розробником 

популярної IDE IntelliJ IDEA, яка входить до трійки кращих Java IDE і є" 

найрозумнішою IDE JavaScript " WebStorm. Доступність використання 

підтримки веб-розробки з Django є ще однією вагомою причиною. 

Доступний у вигляді кросплатформенного додатка, PyCharm сумісний з 

платформами Linux, macOS і Windows. Витончено вписуючись в число кращих 

IDE Python, PyCharm забезпечує підтримку як версій Python 2 (2.7), так і Python 

3 (3.5 і вище). 

Багатоплатформність (кросплатформність, мультиплатформність) — 

властивість програмного забезпечення працювати більш ніж на одній 

програмній (в тому числі — операційній системі) або апаратній платформі; 

технології, що дозволяють досягти такої властивості. Кросплатформність 

дозволяє суттєво скоротити витрати на розробку нового або адаптацію 

існуючого програмного забезпечення. 
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Залежно від засобів реалізації поділяється на кросплатформність на рівні 

мов програмування (а також інструментів таких мов: компіляторів та редакторів 

зв'язків), середовища виконання, операційної системи та апаратної платформи.  

PyCharm поставляється з безліччю модулів, пакетів та інструментів, що 

прискорюють розробку Python і одночасно скорочують зусилля, необхідні для 

виконання того ж самого в значній мірі. Крім того, PyCharm може бути 

налаштований відповідно до вимог розробки та особистих уподобань. Вперше 

він був представлений широкій публіці ще в лютому 2010 року. Крім аналізу 

коду, PyCharm має додаткові функції: 

 графічний відладчик; 

 вбудований модульний тестер; 

 підтримка інтеграції для систем контролю версій (vcss); 

 підтримка науки про дані за допомогою anaconda. 

При розробці системи були підключені бібліотеки Python (Рис. 1): sys, os, 

shutil, typing, datetime, PyQt5, PySide2, qt_material, pysnmp, ipaddress, netifaces, 

pandas, sqlite3. 

 

 
 

Рисунок 1 - Підключення бібліотек Python 

 

За допомогою імпорту код Python в одному модулі може одержувати 

доступ до коду в іншому модулі. Інакше кажучи тоді як модуль імпортується, 

Python виконує цілий код у файлі модуля. Оголошення імпорту поєднує дві 

операції; воно шукає іменований модуль, а потім прив’язує результати цього 

пошуку до імен у локальній області. 

Модуль sys надає програмісту набір функцій, які дають інформацію про 

те, як інтерпретатор Python взаємодіє з операційною системою. 
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Модуль sys часто використовують з модулем os. За допомогою sys 

отримують потрібну інформацію про операційну систему, щоб уникнути 

непередбачених помилок, а за допомогою os взаємодіють з нею (робота з 

файлами, запуск програм на виконання, обробка шляхів тощо). [2] 

Бібліотека під назвою shutil включає в себе кілька корисних функцій для 

створення копій об'єктів на жорсткому диску. Щоб швидко скопіювати файл у 

вихідний каталог, варто скористатися методом copyfile, попередньо 

підключивши модуль shutil.  

У ролі першого аргументу тут виступає оригінальний документ, в той час 

як другим параметром потрібно поставити передбачуваний новий файл. Варто 

враховувати, що копіюється тільки вміст, але не метадані. Функція copyfile 

також повертає адресу створеного документа. 

Вбудований метод copy з модуля shutil дозволяє в Python копіювати файл 

в зазначену папку, зберігаючи при цьому його початкове ім'я. 

Модуль «typing» в Python, представлений в Python 3.5, намагається 

надати спосіб підказки типів, щоб допомогти засобам перевірки статичних типів 

і лінтерам точно передбачати помилки. Через те, що Python повинен визначати 

тип об'єктів під час виконання, розробникам іноді дуже складно дізнатися, що 

саме відбувається в коді. [2] 

Бібліотека «datetime» зі стандартної бібліотеки мови програмування 

Python являє собою збірник з самих різних класів для комфортної роботи з часом 

і датами. За рахунок безлічі вбудованих методів, призначених для зручного 

відображення, а також маніпуляції над часом і датами, підвищується 

функціональність деяких програм. 

Бібліотека «datetime» використовується для роботи в Python з часом і 

датами, дозволяючи представляти дану інформацію в найбільш зручній формі.  

PyQt5, PySide2 – це набір інструментів для графічного інтерфейсу. Це 

інтерфейс Python для Qt, однієї з найпотужніших і популярних 

кросплатформних бібліотек графічного інтерфейсу. Основна відмінність PyQt5 і 

PySide2 – це Ліцензії під якими поширюються ці дві обгортки над Qt. PyQt5 

поширюється під GPL і комерційною ліцензією. PySide2 поширюється як Qt під 

GPL, LGPL і комерційною ліцензією.PyQt був розроблений компанією Riverbank 

Computing Ltd.  

PyQt API – це набір модулів, що містять велику кількість класів і функцій. 

У той час як модуль QtCore містить функції не-GUI для роботи з файлами, 

каталогами тощо, модуль QtGui містить всі графічні елементи управління. Крім 

того , існують модулі для роботи з XML (Getxml), SVG (Svg), SQL (Tsql) і т. д. 

Модуль «Pysnmp» – це реалізація Python, з відкритим вихідним кодом і 

безкоштовною реалізацією SNMP-движка v1 / v2c / v3, поширювана за ліцензією 

BSD з 2 пунктами. 

Модуль «ipaddress» - надає можливості для створення, управління і 

роботи з адресами і мережами IPv4 і IPv6. 

Функції та класи в цьому модулі спрощують виконання різних задач, 

пов'язаних з IP-адресами, включаючи перевірку того, чи знаходяться два хоста в 
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одній підмережі, перебір всіх хостів в певній підмережі, перевірку того, чи 

представляє рядок допустимий IP-адреса або визначення мережі тощо. 

Модуль «netifaces» - портативна стороння бібліотека на Python для 

перерахування мережевих інтерфейсів на локальній машині. 

Модуль «sqlite3» -це автономна файлова база даних SQL. SQLite 

поставляється в комплекті з Python і може використовуватися в будь-якому з 

ваших додатків на Python без необхідності установки будь-якого додаткового 

програмного забезпечення. 

 

Література: 

1. . The Making of Python. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://www.artima.com/articles/the-making-of-python 

2. . Sys — System-specific parameters and functions. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: https://docs.python.org/3/library/sys.html 

3. . The standard type hierarchy. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://docs.python.org/2.0/ref/types.html 

 

 

ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ СИСТЕМ 

ОПЕРАЦІЙНОЇ ТА БІЗНЕС-ПІДТРИМКИ 

 

Жебка В.В., Корецька В.О., Гордієнко К.О., Маяраш Д.Г. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

Одним з основних пріоритетів державної політики України є 

цифровізація суспільства та економіки в рамках співпраці з Європейським 

Союзом. Сучасна цифрова трансформація визнається майбутньою рушійною 

силою економіки країни. Динамічний розвиток ринку телекомунікацій за 

європейськими стандартами забезпечується прийняттям Закону України «Про 

електронні комунікації», що сприяє євроінтеграції та входженні України до 

єдиного цифрового простору Європейського Союзу. 

Телекомунікації є фундаментом формування нової інноваційної 

економіки України, оскільки обмін інформацією відіграє вирішальну роль в 

формуванні конкурентоспроможності на світовому ринку товарів та послуг. 

Сучасний ринок телекомунікацій направлений на збільшення доходів 

операторів зв’язку засобами надання нових послуг підвищеної якості. Разом з 

тим важливе своєчасне реагування на зміни попиту та пропозиції на ринку, 

ефективність роботи мереж. Тому актуальності набувають системи операційної 

та бізнес-підтримки діяльності операторів зв’язку. Такі системи забезпечують 

досягнення значної ефективності при впровадження нових послуг, оптимізують 

роботу телекомунікаційних мереж, мінімізуючи витрати та сприяючи зростанню 

прибутку. 

https://www.artima.com/articles/the-making-of-python
https://docs.python.org/3/library/sys.html
https://docs.python.org/2.0/ref/types.html
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Сучасні тенденції розвитку ринку телекомунікаційних технологій 

спонукають операторів до впровадження операційних систем і систем бізнес-

підтримки. Це пояснюється, по-перше підвищенням ефективності роботи 

операторів; по-друге, оператори переходять від мереж TDM до мереж 

наступного покоління на базі NGN-технологій, які складніші в експлуатації та 

наданні послуг. 

Системи підтримки операційної та бізнес-діяльності оператора 

(OSS/BSS) дозволяють досягти більшої гнучкості при розгортанні нових послуг, 

а їх ефективна експлуатація телекомунікаційних мереж сприяє мінімізації витрат 

і скороченню недоотриманого прибутку. Основна властивість систем OSS/BSS 

– це незалежність від типу обладнання, виробника, все менше відмінностей між 

постачальниками продуктів. 

Впровадженню OSS/BSS-рішень операторами зв’язку сприяють такі 

тенденції: 

 перенасичення ринку традиційними операторами, що значно 

випливає на зменшення доходів компаній; 

 поступовий перехід від TDM-мереж до мереж наступного покоління, 

побудованих на базі NGN-технології, що за умови одномоментного переходу на 

пакетну комутацію зменшить доходи операторів на 20 відсотків, а 

експлуатаційні витрати зростуть мінімум на 40 відсотків. 

Тому дуже важливо передбачати впровадження елементів OSS/BSS вже 

на етапі закладки концепції побудови мережі з використанням технології NGN. 

Процес впровадження системи OSS досить тривалий з обов’язковим 

врахуванням чітких критеріїв оцінки реалізації проекту, інструментів 

управління його розвитком. Крім того, важливо сформулювати бізнес-цілі 

оператора та розробити ключові показники ефективності, а також метрики 

(зокрема прописані в рекомендаціях міжнародної асоціації операторів і 

постачальників телекомунікаційного устаткування TeleManagement Forum 

(TMForum)) для оцінки ефективності впроваджуваної системи. 

Таким чином, для оптимізації процесу управління телекомунікаційних 

мереж та підвищення ефективної роботи оператора телекомунікацій актуально 

застосування операційних систем та систем бізнес-підтримки з інтеграцією 

різних модулів. Переваги інтеграції виявляються у зниженні сукупної вартості 

володіння інформаційною системою та зменшенні витрат на її експлуатацію та 

обслуговування. 

В умовах стрімкого розвитку новітніх технологій, появи нового 

досконалішого обладнання та загальної динамічної ситуації на ринку 

електронних комунікацій процеси дослідження підвищення якості 

обслуговування та реалізації ефективних систем управління завжди будуть 

залишатися актуальними напрямками дослідження в галузі телекомунікацій.  

 

Література: 

1. ДСТУ ISO/IEC 13236: 2003 Інформаційні технології. Якість послуг. Основні положення. 
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2. Стеклов В.К., Кільчицький Є.В. Основи управління мережами та послугами 

телекомунікацій. Підруч. для студ. вищ. навч. закл.за напрямком “Телекомунікації” – 

К.:Техніка–2002.–438 с. 

3. ITU – T Recommendation M.3400. TMN management functiqns. 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ТА АВТОМАТИЗОВАНЕ ТЕСТУВАННЯ 

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ 

 

Дзененко В.О., Гаманюк І.М.  

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

Тестування програмного забезпечення – перевірка відповідності між 

реальною та очікуваною поведінкою програми, що здійснюється на кінцевому 

наборі тестів, вибраному певним чином (Рис. 1). У більш широком сенсі 

тестування та аналіз одержаних результатів.  

 

 

Рис.1 Діаграма діяльності тестування 

 

Розробка програм не може обходитися без помилок. Більше того, при 

внесенні будь-яких змін до складних програмних продуктів дуже складно 

зрозуміти, як це позначиться на інших частинах системи. 

Всі види тестування програмного забезпечення, залежно від 

переслідуваних цілей, можна умовно поділити на такі групи: 

1. Функціональні; 

2. Нефункціональні; 
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3. Пов’язані зі змінами 

Інтернет-магазин – сайт на якому користувач може переглядати, зазвичай 

це каталог товарів, різні речі або послуги та купувати їх. Такі сайти мають 

відповідний захист, бо проводять грошові операції. 

Веб-додаток передбачає щільну взаємодію з користувачем, отримання від 

нього «бізнес даних», їх складну обробку та зберігання, можливо навіть без 

надання результату користувачеві. Це означає, що можна взаємодіяти з 

матеріалом, функціями: натискати кнопки, заповнювати форми, робити 

покупки. Практично будь-який інтернет-ресурс входить  до веб-додатків: 

пошукові системи, відео сервіси, соціальні мережі, а також будь-які веб-сайти з 

функціями автентифікації користувача, купівлі товарів та послуг, замовлень, 

бронювання квитків тощо. 

Особливу увагу потрібно приділити вибору та замовленню 

товара/продукції, так як цей етап вважається вразливим для такого типу сайтів. 

Важливо щоб оформлення замовлення було правильним, бо у випадку 

помилки користувач втрачає «товар», а сайт – дохід. Так як оформлення 

замовлення буде досить частим виконуваним фрагментом сайта, найкращим 

способом його перевірки на правильність буде створення автоматизованих 

тестів. Для цього було створено наступні діаграми діяльностей та пакетів: 

З урахуванням потреб замовника, потрібно провести та створити декілька 

тестів для покриття відповідних функцій сайту. Дані дії мають бути спрямовані 

на досягнення загальної мети – усунення помилок у структурі і роботі інтернет-

магазину та забезпеченні його якості. 

 

Рис.2 - Архітектура програмного забезпечення з використанням 

тестування 

 

Література: 

 

1. Тестування. Тести, їхня класифікація. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: https://www.psychologos.ru/articles/view/testirovanie. 

 

https://www.psychologos.ru/articles/view/testirovanie
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РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКА ЯК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

НАВЧАННЯМ 

Поперешняк С. В., Мельник М. А. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

 На сьогоднішній день у світі розповсюдилось використання 

електронної системи управління навчанням. Переваг у такої системи багато: 

менше використання паперу, структурність даних, доступність та простота у 

використанні, підвищення якості та ефективності навчання, індивідуалізація 

процесу навчання, інше. Також, однією із перевагою такої системи є відносно 

невелика вартість, що дає змогу розгортання такої системи у навчальних 

закладах з невеликим фінансуванням. Через можливу навантаженість в 

навчальному процесі, студент чи учень навчального закладу може не встигати за 

навчальною програмою, але весь матеріал доступний в системі управління 

навчанням, а тому в будь який момент є можливість самостійно опрацювати 

матеріал та обговорити це з викладачем. 

 В такій системі можуть використовуватись різні технології, залежачи 

від того, якого результату намагаються досягнути розробники системи. Як 

приклад, розробник може обрати реляційну модель бази даних, або об’єктно-

орієнтовану, мову програмування, на якій буде написана система, реалізація 

авторизації та автентифікації (JWT Token або Bearer Token) впровадження 

електронного журналу, форуму та багато чого іншого. Також, систему можна 

спокійно розмістити як на локальному комп’ютері або системі, так і виділити 

домен. 

  Зрозуміло, що чим більше система буде мати функціоналу, тим 

зручнішою вона буде у використанні. Форум, який допоможе студенту знайти 

відповідь на цікаве йому питання, електронного журналу для оновлення оцінок 

та наявності в режимі реального часу, особистої сторінки для надання 

детальнішої інформації про себе та багато чого іншого. Все це дає нам зрозуміти, 

що система управління навчанням має бути встановлена майже чи не в кожному 

навчальному закладі. Це не тільки вагома допомога студентові, але й викладачам 

та батькам, особливо коли навчання проходить в дистанційній формі.  

 

Література: 

1. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV(45), Issue: 93, 2016 

2. JSON Web Token Introduction - jwt.io– [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

https://jwt.io/introduction 

 

Життєвий цикл моделей Entity Framework 
 

Поперешняк С.В.,Заїчко І.О. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

Entity Framework дає існування моделі, дозволяючи розробникам вимагати 

сутності та зв'язку в моделі предметної області (концептуальна модель в Entity 
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Framework), також опираючись на Entity Framework перетворення цих операцій на 

команди, які стосуються джерела даних. Дозволяє відмовитись від застосування у 

додатках суворо заданих залежностей від конкретного джерела даних. 

Даний підхід до розробки ділиться на три частини: 

 Модель домену, визначає цілі та зв'язки в модельованій системі. 

 Логічна модель для реляційної бази даних надає нормалізацію сутностей 

та зв’язків  з метою організації таблиць з обмеженнями зовнішнього ключа. 

 У фізичній моделі враховуються здібності конкретної системи обробки 

даних шляхом визначення залежать від ядра бази даних докладних відомостей про 

зберігання даних, що відносяться до секціонування та індексування. 

Модель EF зберігає інформацію про зіставлення класів та властивостей 

додатків із таблицями та стовпцями баз даних. Модель EF створюється двома 

способами: 

 За допомогою Code First: розробник пише код, щоб вказати модель. Під 

час виконання EF створює моделі та зіставлення на основі класів сутностей та 

додаткової конфігурації моделі, наданих розробником. 

 За допомогою Entity Framework Designer: розробник малює поля та рядки 

для вказівки моделі використовуючи Entity Framework Designer. Результат моделі 

зберігається у вигляді файлу XML з розширенням EDMX. Об'єкти предметної області 

програми зазвичай створюються автономно з урахуванням концептуальної моделі. 

Модель Entity Framework включає в себе такі компоненти як: 

1. Об'єкти предметної області програми чи самі типи сутностей. (рівень 

об’єктів) 

2. Концептуальна модель, що складається з відповідних предметних 

областей типів сутностей і зв'язків, що описуються за допомогою моделі EDM. 

(концептуальний). 

3. Модель зберігання, що представляє таблиці, стовпці та зв'язку, як 

визначено у базі даних.(зберігання). 
 

Література: 

1. https://www.codeproject.com/Articles/363040/An-Introduction-to-Entity-Framework-for-

Absolute-B  

2. https://metanit.com  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАТ- БОТОВ В ТЕЛЕГРАММІ 

  

ЛугинаО.В, Трінтіна Н. А. 

Державний університет телекомунікації, м. Київ 

 

Все більше користувачів у світі очікують від брендів негайної відповіді у 

будь-який час доби.  Але більшість питань користувачів є типовими.  Правильно 

налаштована програма, наприклад Телеграм-бот, на них цілком може 

відповідати. Роботу не складно відповісти 100 користувачам одночасно, а 

https://metanit.com/
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менеджера доведеться чекати. Телеграм-бот створює відчуття, що бізнес завжди 

з тобою на зв'язку. 

У середньому Телеграм-ботам відповідає 30-40% користувачів, а добре 

налаштовані Телеграм-боти отримують відповіді у 90% випадків. За даними 

статистики, 69% користувачів віддають перевагу спілкуванню з ботами, тому що 

вони можуть отримати відповіді зі зручною для себе швидкістю. Логіка робота 

контролюється за допомогою HTTPS запитів до нашого API для роботів. 

Потрібно відмітити основні можливості: 

1) інтеграція з іншими сервісами. Наприклад, бот може надсилати коментарі 

або керувати «розумним будинком». Або, наприклад, надсилати вам 

повідомлення при скоєнні якоїсь дії або події (Приклади: GitHub Bot, Image Bot); 

2) утиліти та інструменти. Бот може відображати погоду, перекладати тексти 

або попереджати про майбутні події на ваш запит (Наприклад: бот опитувань); 

3) одно - та розраховані на багато користувачів ігри. Бот може погратися з 

вами в шашки або шахи, проводити вікторини і таке інше. (Приклад: Trivia bot). 

4) Соціальні послуги. Бот може знаходити вам співрозмовника, ґрунтуючись 

на ваших спільних інтересах та захопленнях. (Приклад: HotOrBot). 

 Відмінність боту від звичайного облікового запису: 

1) роботи не мають статусів «онлайн» і «був у мережі», натомість 

відображається напис «бот»; 

2) для роботів виділено обмежене місце на серверах - всі повідомлення будуть 

видалені після певного терміну після обробки; 

3) боти не можуть почати спілкування з користувачем. Користувач повинен або 

додати робота до групи, або першим розпочати з ним діалог. Для цього можна 

використовувати посилання типу t.me/<bot_username> або пошук на ім'я 

користувача; 

4) ім'я користувача у робота має закінчуватися на "bot" (наприклад, 

@controllerbot); 

5) при додаванні до конференції за промовчанням робот не отримує всіх 

повідомлень (див. режим приватності); 

6) роботи ніколи не сплять, не їдять і не скаржаться (якщо ви не запрограмуєте 

їх на зворотне). 

Найцікавіше в роботах це те, що для їх створення вам не потрібно вивчати 

низькорівневі методи роботи з MTProto та шифруванням - спілкування з роботом 

організовано за допомогою звичайного інтерфейсу HTTPS зі спрощеними 

методами Telegram API. Ми назвали його Bot API. 

Боти можуть навіть пропонувати своїм користувачам HTML5-ігри для 

гри поодинці або змагатися один з одним у групах та чатах віч-на-віч. Боти 

можуть відслідковувати високі бали для кожної гри, зіграної у кожному чаті. 

Щоразу, коли у грі з'являється новий лідер, боти можуть повідомляти інших 

гравців у чаті про те, що їм потрібно посилити його. 

 Відсутність офіційного торгового майданчика та офіційного 

інструменту для створення ботів уповільнила прийняття ботів Telegram.  
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 Важливим є також використання Телеграм - ботів. 

 Ботів можно налаштувати для автоматизації багатьох дій на каналах. 

Наприклад, для нагадування про ваші текстові повідомлення або допомозі 

користувачам зберігати файли у хмарі. 

Розгоянемо різновиди  телеграм-ботів: 

1. АлертБот - @ alertbot дає можливість створювати прості оповіщення 

та нагадування, використовуючи формат: /alert time text. (Рис.1) 

 

 
 

Рис.1 АлертБот - @ alertbot 

 

 

2. Доктор Веб - @drwebbot забезпечує збереження файлів та посилань, 

що передаються через Telegram; він перевіряє їх у лету. Робот позиціонує себе 

як перший антивірусний бот. Ви можете надсилати файли безпосередньо в 

Dr.Web або надсилати їх з інших чатів. За бажанням ви можете додати його до 

групи для перевірки всіх файлів та посилань. (Рис. 2) 

 

 
 

Рис. 2 Доктор Веб - @drwebbot 

3. DropMail.me — @dropmailbot використовують для створення 

одноразової адреси електронної пошти. Наприклад, якщо ввести /get, буде 
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згенерована випадкова адреса електронної пошти, а /start розпочне діалог. Він 

використовує сервіс одноразової пошти dropmail.me. Найчастіше ви будете 

використовувати його, якщо вам потрібна одноразова адреса електронної пошти 

для анонімної реєстрації на ненадійних сервісах або веб-сайтах. (Рис.3) 

 

 
 

Рис.3 DropMail.me — @dropmailbot 

 

 За даними статистики, за останні роки все більше користувачів 

віддають перевагу спілкуванню з ботами. Телеграм надає простоту і 

багатогранність використання своїх ресурсів. Тому можна дійти висновку, що 

зараз ми маємо велику кількість ботів які спрощують, автомазують, оптимізують 

роботу в телеграмі і не тільки у ньому. 

 
Література: 

1. Документація телеграм боти: https://tlgrm.ru/docs/bots 

2. 23 Best Telegram Bots To Save You Time  https://influencermarketinghub.com/top-

telegram-bots/ 

 

 

USER FLOW В РОЗРОБЦІ WEB-ДИЗАЙНУ 

Зінь А.М., Яскевич В.О. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

   Концепцію user flow в UX-дизайні вперше придумав психолог Михайло 

Чиксентміхайі. Він вважав це дуже зосередженим психічним станом, коли 

користувач повністю занурюється в те, що він робить, і завдання, яке вони прагне 

виконати. Його часто називають «в зоні». Потоки користувачів допомагають 

дизайнерам зрозуміти й передбачити когнітивні моделі наших користувачів, щоб 

створити продукти, які забезпечують такий стан потоку. 

   User flow, UX flows або блок-схеми, як їх іноді називають, — це 

діаграми, які відображають повний шлях, яким йде користувач під час 
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використання продукту. User flow - викладає рух користувача через продукт, 

відображаючи кожен крок, який виконує користувач — від точки входу аж до 

кінцевої взаємодії [1]. 

   Почати створювати інформаційну архітектуру для свого майбутнього 

продукту відразу, не будуючи жодної стратегії – не найкраща ідея. Щоб у ваших 

клієнтів склалося позитивне враження від продукту, дизайнери повинні 

зосередитися на потребах клієнтів, а це означає, що вони повинні розвинути 

розуміння того, як створити найкращий алгоритм виконання завдань для 

конкретного користувача. Чим легше клієнту рухатися по своєму шляху під час 

виконання завдання, тим приємніше йому взаємодіяти з вашим веб-сайтом або 

програмою. А це означає, що ви, швидше за все, забезпечите чудовий досвід 

користувача. 

   User flow  можуть приймати різні форми залежно від типу веб-сайту чи 

програми, які ви створюєте. Наприклад, для сайту електронної комерції типовий 

User flow може виглядати так: 

 Користувач починає на домашній сторінці 

 З домашньої сторінки користувач переходить на сторінку категорії 

 На сторінці категорії користувач натискає продукт 

 На сторінці товару користувач додає товар у кошик 

 З кошика для покупок користувач здійснює оплату 

 На екрані оплати користувач завершує покупку 

   Звичайно, наведений вище приклад є дуже спрощеним. У реальному 

світі користувачі можуть вибрати багато різних шляхів для покупки. Наприклад, 

у наведеному вище сценарії користувач міг повернутися на сторінку категорії, 

щоб переглянути більше продуктів, замість того, щоб переходити безпосередньо 

до кошика для покупок. Або вони можуть використовувати пошук для навігації 

по сайту замість клацання по ієрархії сайту. Або користувач може зайти з іншої 

сторінки, а не з домашньої. 

   Оскільки існує багато різних шляхів, якими можуть пройти користувачі, 

потоки користувачів часто моделюються як блок-схеми з вузлами для кожного з 

основних навігаційних шляхів. Метою аналізу потоків користувачів є визначення 

основних потоків користувачів через вашу програму чи веб-сайт і визначення 

областей, де можна покращити навігаційний потік. 

   Збір даних про кожен крок вашого потоку користувачів дозволить вам 

оцінити, як ваші користувачі переміщаються по вашій воронці продажів. За 

своєю природою воронки будуть скорочуватися на кожному кроці, де 

користувачі залишаються. Дані вкажуть, де ваша послідовність «дірява» (з 

великим відсотком людей, які випадають між кроками), і може знадобитися 

допомога. 

   Щоб закрити «витоки», подумайте, де ви можете виправити точки болю 

чи тертя, де надати більше інформації, а де зменшити відволікання та 

пропонувати менше.   
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   Наприклад, на сайті електронної комерції ви можете провести аналіз 

потоку користувачів і помітити, що багато людей доходять до кошика для 

покупок, але не завершують покупку. Визначивши, що залишення кошика для 

покупок є проблемою, ви можете почати генерувати гіпотези про те, чому 

користувачі відходять у цей момент. 

   Можливо, ваші тарифи на доставку занадто високі, і користувачі 

відчувають шок. Або, можливо, забагато полів для заповнення, і клієнти 

втрачають інтерес. Або, можливо, навігація не зрозуміла, що робити далі. 

   Після того, як ви створили гіпотезу щодо того, чому ваш User flow 

неоптимальний, ви можете почати A/B-тестування своїх ідей, щоб визначити, які 

зі змін насправді позитивно вплинуть на ваш User flow [2]. 

 

Література: 

1. What are User Flows in User Experience (UX) Design? [Електронний ресурс] – 

Ресурс доступу: 

https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/what-are-user-

flows/#:~:text=User%20flows%20help%20designers%20understand,takes%20when%20using%20a

%20product 

2. What is A/B testing? [Електронний ресурс] – Ресурс доступу: 

https://www.optimizely.com/optimization-glossary/ab-testing/ 

 

 

Застосування JWT(JSON Web Tokens) для автентифікації 

користувача в веб додатку 

Котул О.Ю. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

В сучасному світі безпека зберігання та передачі даних в мережі інтернет 

має найбільший приорітет. Витік даних являється однією з найнебезпечніших 

загроз в кіберпросторі, але людство все більше прикладає зусиль для безпечного 

використання інтернет-ресурсів. Для прикладу протоколи шифрування SSL або 

TLS. 

В клієнт-серверних додатках для автентифікації та створення токенів 

доступу  набув популярності відкритий стандарт RFC 7519, який заснований на 

форматі JSON. Токени створюються сервером, підписуються секретним ключем 

і передаються клієнту, який надалі використовує цей токен для підтвердження 

своєї особи. 

https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/what-are-user-flows/#:~:text=User%20flows%20help%20designers%20understand,takes%20when%20using%20a%20product
https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/what-are-user-flows/#:~:text=User%20flows%20help%20designers%20understand,takes%20when%20using%20a%20product
https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/what-are-user-flows/#:~:text=User%20flows%20help%20designers%20understand,takes%20when%20using%20a%20product
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Як правило, при використанні JSON-токенів у клієнт-серверних додатках 

реалізована така схема: 

1. Клієнт проходить автентифікацію в додатку (наприклад, з 

використанням логіну та паролю). 

2. У разі успішної автентифікації сервер надсилає клієнту access-і 

refresh-токени. 

3. У разі подальшого звернення до сервера клієнт використовує access-

токен. Сервер перевіряє токен на валідність та надає клієнту доступ до ресурсів.  

4. У випадку, якщо access-токен стає невалідним, клієнт відправляє 

refresh-токен, у відповідь на який сервер надає два оновлені токени. 

5. Якщо refresh-токен стає невалідним, клієнт знову повинен пройти 

процес аутентифікації 

Висновки:  

JWT має ряд переваг у порівнянні з підходом зберігання виданих сесій на 

сервері та в cookie на стороні клієнта: 

 При використанні JWT - не потрібно зберігати додаткові дані про 

видані сесії, все що повинен зробити сервер - це перевірити підпис. 

 Сервер може не займатися створенням токенів, а надати це зовнішнім 

сервісам. 

 У JSON-токенах можна зберігати додаткову корисну інформацію про 

користувачів. Як наслідок – більш висока продуктивність. У разі використання 

cookie іноді необхідно здійснювати запити для отримання додаткової 

інформації. З використанням JWT ця інформація може бути передана у самому 

токені. 

 JWT робить можливим надання одночасного доступу до різних 

доменів та сервісів. 
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НАПРЯМ 3. БЕЗПЕКА ПРОГРАМ ТА ДАНИХ В 

  ІНФОКУМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ  

 

ВИКОРИСТАННЯ JWT BEARER АВТОРИЗАЦІЇ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 

Кравчук В.С., Гаманюк І.М. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

В наш час значна частина людей користується інтернетом для різних 

цілей. І з розвитком різних акаунтів для авторизації в яких міститься 

персональна інформація, файли та в деяких випадках дані кредитних карт 

з'явилася необхідність забезпечувати безпеку для користувачів. Тому 

розробники використовують багато різних способів які підвищують безпеку для 

користувачів. 

Перш за все в базі даних користувачів не зберігається пароль до акаунту 

а захешований пароль. Також є багато різних застосунків які при авторизації 

надають користувачеві ключ який надає доступ до функціоналу такі як : Jwt 

token та Session. 

Також в деяких випадках використовується подвійна аутентифікація яка 

дає змогу підтвердити вхід до акаунту за допомогою смс коду на телефон чи 

підтвердження на пошту. 

Тому з вище сказаного випливає те, що для авторизації використовують 

відразу декілька методів для забезпечення безпеки. І я вирішив використати для 

власного дипломного проекту використання хешованого паролю та додаткове 

забезпечення безпеки за допомогою JWT token.  

 

 
Рисунок 1 - Архітектура взаємодії застосунку користувача з 

сервером інформаційного ресурсу за допомогою серверу авторизації JWT 

 

JSON Web Token (JWT) — є відкритим стандартом. Він визначає спосіб 

безпечної передачі даних у вигляді JSON об’єкту між сторонами. Він є 

автономним і компактним. Ця інформація має цифровий підпис і її можна 



53 
 

перевіряти і їй можна довіряти. 

Токен набагато спрощує доступ користувача, так як несе в собі ключову 

інформацію про користувача та його легко перевірити на правильність (Рис. 2). 

Також JWT легко використовувати та контролювати, так як ми завжди можемо 

контролювати те для кого призначений цей токен та ким він призначений. 

 

 
Рисунок 2 - Діаграма послідовності перевірки користувача 

 

Література: 

2. JSON Web Token Introduction [Електронний ресурс]. – Режим доступу: jwt.io 

 

 

КРИПТОГРАФІЧНІ АЛГОРИТМИ У РОЗРОБЦІ  

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Цатурян Е.Р., Коваленко Д.С. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

Криптографічні алгоритми поділяють на безключові, з одним ключем, та 

з двома ключами: безключові алгоритми не використовують у обчисленнях ніякі 

ключі; алгоритми з одним ключем використовують один ключовий параметр 

(або секретний ключ); алгоритми що використовують два ключі: секретний 

(приватний) та відкритий (публічний). 

До безключових алгоритмів відносяться хеш-функції, тобто функції, що 

перетворюють вхідні дані будь-якого розміру в дані фіксованого, а результатом 

https://jwt.io/introduction
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обробки є хеш-сума. Найпопулярнішими представниками цього типу є алгоритм 

MD5, SHA-1, SHA-2 та SHA – 3, bcrypt тощо. 

Алгоритми з одним ключем (або симетричні) в свою чергу поділяють на 

блочні та потокові. Блочні шифри обробляють інформацію блоками (64 – 256 

біт), застосовуючи до блоку ключ у встановленому порядку, зазвичай декількома 

циклами змішування та підстановки. Потокові шифри – шифри, в яких 

шифрування виконується над кожним бітом вихідного тексту з використанням 

шифру XOR, тобто накладанні послідовності, що складається з випадкових 

чисел на вихідний текст. Симетричні алгоритми використовують один ключовий 

параметр (секретний ключ) для шифрування та розшифровки даних. 

Використання одного ключа для цих операцій робить процес простим та 

ефективним. Одним з головних недоліків цього типу алгоритмів є передача 

секретного ключа по спеціальних захищених каналах задля запобігання 

заволодіння його третіми особами. Типовими та найпопулярнішими 

представниками являються алгоритми: DES, AES, Blowfish, RC4, RC5 тощо. 

Алгоритми з двома ключами (або асиметричні) – алгоритми, що 

використовують різні ключі для шифрування та розшифрування даних. 

Публічний ключ здатний лише шифрувати дані або перевіряти електронний 

цифровий підпис (далі ЕЦП). Цей ключ передається по відкритому 

(незахищеному, доступному для спостереження) каналу тому всі, хто бажає, 

можуть ним скористатися. Приватний ключ має ті самі властивості що й 

публічний та має доповнення у вигляді розшифровки даних та генерацію ЕЦП. 

Це дозволяє людям, що не мають домовленостей про безпеку, обмінюватися 

секретними даними. 

Проаналізувавши існуючі криптографічні алгоритми для розробки 

проєкту було вирішено обрати алгоритм, що використовує два ключі, а саме 

асиметричний алгоритм RSA (абревіатура від прізвищ Rivest, Shamir та 

Adleman). 

Алгоритм RSA стоїть біля витоків асиметричної криптографії. Він став 

першим асиметричним алгоритмом придатним як для шифрування так і для 

електронного цифрового підпису. 

Розроблений проєкт містить два сервери, один з яких відповідає за 

аутентифікацію користувачів, інший – сам сервіс (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Діаграма розгортання 

 

Це дає можливість в подальшому розширити функціонал проєкту на 

декілька сервісів, при цьому, використовуючи лише один акаунт на всі сервіси 
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(Рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Розширена діаграма розгортання 

 

При реєстрації або авторизації користувача дані у зашифрованому 

(публічним ключем) вигляді передаються на аутентифікаційний сервер, де вони 

спочатку розшифровуються (приватним ключем) потім виконується їх валідація. 

У разі успішного проходження валідації, у випадку реєстрації нового 

користувача, дані хешуються за допомогою хеш-функції і зберігаються на 

аутентифікаційному сервері. Після перевірки формується відповідь сервера з 

певним набором даних, підписаних ЕЦП. Сервер сервісу за допомогою 

публічного ключа перевіряє валідність цього підпису та надає певний 

функціонал. 
 

Література: 
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3. Криптосистема з відкритим ключем [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
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АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ШИФРУВАННЯ 

КОРИСТУВАЦЬКИХ ДАНИХ 

Соловйов К.В., Золотухіна О.А. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
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Зараз, в час розквіту інтернету , персональних комп’ютерів, смартфонів 

та інших електронних носіїв інформації, кількість конфіденційної інформації яка 

на цих носіях зберігається збільшується, що є сприятливою середою для 

злочинців які хочуть оволодіти цією інформацією. 

Для захисту своїх файлів використовують спеціальне програмне 

забезпечення яке шифрує інформацію та не дає хакерам до неї дістатися. Таких 

програм є немало але розглянемо одні з най популярніших. 

CipherShed[1]- безкоштовна комп’ютерна програма для шифрування 

даних з відкритим кодом. До його функціоналу входить створення 

зашифрованого віртуального диску в декількох варіантів , а саме: в файлі-

контейнері, в виді зашифрованого розділу диску, та повне шифрування вмісту 

пристрою. З недоліків можна зазначити що ця програма є прямим наслідником 

старого проекту «TrueCrypt»(2004р), тому CipherShed успадкував головну 

проблему це нездатність роботи з GPT-дисками. 

VeraCrypt[2]-програма для шифрування на льоту (on-the-fly encryption) з 

відкритим кодом, є удосконаленим клоном TrueCrypt. Має такий же функціонал 

як у свого старшого брата. Може працювати с файлами формату «Трукріп». 

Файли зашифровані за допомогою  VeraCrypt є більш захищені до атак прямим 

перебором , але знижена швидкість роботи з такими фалами. Недоліки 

зашифрувати GPT-диск все так же неможливо. 

Більшість подібних програм є наслідниками TrueCrypt. Вони наслідують 

не тільки його плюси а й головний недолік , неспроможність шифрувати GPT-

диски. Оскільки  форматом GPT користуються мільйони людей, то створення 

програми яка його підтримує є досить затребуваним. 

Одною з головних цілей додатку є захист користувацьких файлів , 

незалежно від формату розміщення таблиць розділів на фізичному жорсткому 

диску. 

Користувачами цього додатку будуть люди які хочуть захиститися від 

несанкціонованого доступу до їх файлів , навіть якщо їх файли находяться на 

диску GPT формату. 

 

Література: 

1. CipherShed [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.ciphershed.org/ 

2. VeraCrypt [Електронний ресурс] / Mounir Idrassi. – Режим доступу до ресурсу: 

https://veracrypt.fr/en/Home.html. 

 

 

СТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАРОДАВНЬОЇ ТА СУЧАСНОЇ КРИПТОГРАФІЯ 

Музика В.П 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

 

https://www.ciphershed.org/
https://veracrypt.fr/en/Home.html


57 
 

 



58 
 

НАПРЯМ 4. СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА 

  НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ  
 

. 

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ВІДЕОІГРАХ 

Сокирко Д.О 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

Розробка штучного інтелекту (ШІ) наразі є одним з найбільш 

перспективних напрямків у сфері ІТ технологій. Він зустрічається у багатьох 

сферах людського життя, а однією з найбільш розвинених є саме ігрова 

індустрія.  

Зараз у більшості відеоігор ви можете зустріти принаймні найпростіший 

ШІ. Його мета полягає у тому, щоб дати гравцю цікавий досвід, та забезпечити 

отримання ним задоволення впродовж довгого періоду часу.  

ШІ – це дуже широкий термін, і це не обов’язково має бути моделлю, яка 

вчиться на діях гравця. Наприклад ШІ The F inite State Machine(FSM) – це 

простий штучний інтелект, для якого спочатку створюється список усіх 

можливих подій, які може відчути бот, а потім призначаються конкретні 

відповіді бота на кожну ситуацію. Але такий алгоритм неможливо 

використовувати у кожній грі, адже тоді вони стануть занадто передбачуваними 

та нецікавими. Саме задля запобігання повторюваності був створений алгоритм 

дерева пошуку Монте Карло(MCST). Принцип роботи MCST полягає в тому, 

щоб спочатку візуалізувати всі можливі доступні для бота рухи, потім для 

кожного з цих рухів він аналізує всі ходи, на які гравець міг би відповісти, а вже 

потім розглядає усі можливі ходи, які бот може зробити у відповідь. Але у 

деяких іграх варіант вибору може бути занадто великим, тоді алгоритм обере 

лише кілька можливих варіантів та буде відштовхуватися від них. 

Ще однією цікавою структурою ШІ у відеоіграх є дерево поведінкових 

рішень. Принцип його роботи полягає у тому, щоб завдавати питання зліва 

направо, успіх дозволяв просунутися по дереву, тоді як невдача поверталася до 

вузла послідовності. Якщо в будь-який момент один з вузлів повертався 

невдалим, тоді уся послідовність була невдалою. Така структура допомагає 

зробити ШІ більш “живим”, та створити ілюзію його навчання завдяки тому, що 

деякі частини поведінкового дерева можуть бути заблоковані на початку гри, та 

ставати активними у відповідь на якусь дію гравця, або ігрову ситуацію. 

І останніми будуть нейронні мережі покоління. Нейронна мережа 

покоління структурована так само, як і звичайна нейронна мережа. Вона 

починається з певної кількості вхідних вузлів, які потім подаються в один або 

кілька прихованих шарів, зрештою забезпечуючи вихід. Нейронна мережа 

покоління навчається шляхом визначення розміру кожного покоління. 

Наприклад з деякого числа найуспішніших дій першого покоління обирається 

частина, які потім стають відправною точкою другого покоління. Тобто модель 
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першого покоління запускається знову і знову, щоб побачити діапазон варіацій 

трохи змінюючи кожну з ваг. Потім обираються найкращі виконавці, які 

впливатимуть на коефіцієнти нейронних мереж у другому поколінні. Цей процес 

для кожного покоління повторюється до тих пір поки швидкість навчання не 

сповільниться, або не зупиниться зовсім. 

 

Література 

1. https://uk.theastrologypage.com/how-is-artificial-intelligence-used-video-games 

2. https://towardsdatascience.com/artificial-intelligence-in-video-games-3e2566d59c22 

 
 

https://uk.theastrologypage.com/how-is-artificial-intelligence-used-video-games
https://towardsdatascience.com/artificial-intelligence-in-video-games-3e2566d59c22
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НАПРЯМ 5. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС 

ПРОЦЕСАМИ  

    

 
ВИКОРИСТАННЯ UML-ДІАГРАМИ ПАКЕТІВ ДЛЯ 

ПРОЕКТУВАННЯ ЛОГІЧНИХ РІВНІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З 

ОБЛІКУ ВИТРАТНОГО МАТЕРІАЛУ САЛОНІВ КРАСИ 

 

Єздакова А.С., Гаманюк І.М. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

При створенні програмного забезпечення виникає необхідність розбити 

велику систему на невеликі підсистеми для структурованої роботи. З цією метою 

використовується UML-діаграма пакетів (package). Ця діаграма містить пакети 

класів і залежності між ними. Пакетом є набір логічно пов’язаних елементів 

UML. 

В даному випадку архітектура програми була спроектована на трьох 

рівнях: UI Level, Business Logic Level, Data Level (Рис.1). 

 

Рисунок 1 – Трирівнева архітектура програми 

 

UI Level складається з таких підрівнів (Рис.2): 

 

Рисунок 2 – Структура UI Level 
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Business Logic Level складається з (Рис.3): 

 

Рисунок 3 – Структура Business Logic Level 

 

Data Level складається з (Рис.4): 

 

Рисунок 4 – структура Business Data Level 

 

Між собою об’єкти взаємодіють таким чином: спочатку на нижчому рівні 

Data Level створюється об’єкт системою управління DB. Відповідний об’єкт БД 

передається на рівень вище до CRUD_Service (Business Logic Level). Далі 

створюється об’єкт CRUD_Service та передається ще вище до CRUD_UI (UI 

Level). Після цього створюється об’єкт з CRUD_UI. На об’єкті CRUD_UI 

викликаються методи для отримання відповідних даних від користувача. Потім 

викликаються методи на об’єкті CRUD_Service, які створюють об’єкти для 

зберігання даних і передають ці об’єкти до методів, що викликаються на об’єкті 

системи управління БД для зберігання в БД. Методи системи управління БД 

зберігають об’єкти з даними у вигляді даних в базі даних.  

Спроектована трирівнева архітектура дозволяє легко збільшувати 

масштаб та нарощувати систему з обліку витратного матеріалу. 
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Література: 

1. Діаграми пакетів, компонентів і розміщення - rational rose [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: https://ua.waykun.com/articles/diagrami-paketiv-komponentiv-i-

rozmishhennja.php 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ UML ДІАГРАМИ ПРЕЦЕДЕНТІВ ДЛЯ 

МОДЕЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ СИСТЕМИ З ТЕСТУВАННЯ 

ПАЦІЄНТІВ 

Луппа О. А. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

Для підвищення ефективності тестування логічним було б розширити 

коло перевіряються психічних процесів і, відповідно, діапазон вимірюваних 

психологічних характеристик. Звичайно, для цього потрібні принципово нові, 

особливо чутливі психологічні тести, адаптовані до конкретних видів пацієнтів. 

Оцінювати пацієнтів потрібно з точки зору споживчого мислення. Визначення 

того, що і за яких умов необхідно перевірити, є важливою теоретичною 

проблемою, вирішення якої дає змогу психологу отримати значні переваги перед 

конкурентами. 

Проектування діаграм які, зазвичай, використовуються для тестування  

На початковому етапі проектування інформаційної системи необхідно 

визначити ролі користувачів системи та їх функціональні можливості. Було 

визначено три ролі користувача: 

Адміністратор (психолог) і користувач (студент), а також 

неавторизований користувач. 

Адміністратор - авторизований користувач, який має доступ до панелі 

керування тестами, що містяться в програмі. Може додавати, видаляти та 

редагувати тести та новини в системі. 

Користувач - авторизований користувач, має функціонал 

неавторизованого користувача, крім того, додано можливість перегляду 

каталогу тестів, початку тестування, завершення тестування та перегляду 

результатів. 

Неавторизований користувач – не авторизований користувач. 

Може зареєструватися, авторизуватися, переглядати новини та писати 

психологу. 

Якщо розглядати психологічне тестування всередині групи як процес, то 

початком або ініціатором цього процесу є розпорядження керівництва про 

проведення тестування, тобто обов’язкового тестування на 1 курсі. Потім учні 

виконують інструкції, підготовлені психологом. 

На рисунку 1 показано варіанти використання системи. 

https://ua.waykun.com/articles/diagrami-paketiv-komponentiv-i-rozmishhennja.php
https://ua.waykun.com/articles/diagrami-paketiv-komponentiv-i-rozmishhennja.php
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Рисунок 1 - Функціональні можливості адміністратора 

 

Психолог аналізує отриману під час тестування інформацію та формує 

підсумковий звіт для керівництва, при необхідності додатково запрошує 

студентів до індивідуальної роботи. На рисунку 2 наведена діаграма в нотації 

IDEF0, яка дозволяє зрозуміти входи, виходи, механізми та елементи керування, 

залучені в цей процес. 

 

Рисунок 2 - Процес організації психологічного тестування в нотації 

IDEF0 

 

Процес тестування не є атомарним і цікавий для більш детального 

розуміння процесу. 

Автоматизація процесу психологічного тестування знизить 

навантаження на всіх учасників процесу, в тому числі студентів і психологів, що 

значно скоротить тимчасові та фінансові витрати. Розклад процесу тестування 

показано на рисунку 3 
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Рисунок 3 - Декомпозиція процесу «Провести тестування» 

 

Проведення психологічного тестування дозволяє оцінити ситуацію в 

колективі і, як наслідок, сформувати сприятливий психологічний клімат у групі 

та сприяти зростанню інтересу учнів до навчання. 

Відразу слід сказати, що існує багато завдань для тестування пацієнтів, 

які, в принципі, неможливо вирішити іншими методами, крім експерименту. І 

експеримент не можна звести лише до пробних тестів (як це іноді трактують у 

літературі). 

На сьогоднішній день є досвід впровадження проектної форми роботи в 

систему вищої освіти.  

Психодіагностика. За допомогою спеціальних тестів і методик 

вивчаються особистісні особливості учнів (опитувальник «Ролі майстра 

групової роботи», вправа «Машина», методика розподілу ролей у колективі за 

М. Бельбіним та ін.). Процедура психологічної діагностики дозволяє сформувати 

уявлення про студента як про члена команди проекту. Для отримання повної 

оцінки ситуації студенти поділяються на групи. Завдання – розв’язувати випадки 

та вивчати відповідний матеріал. Мета – створити умови для індивідуальної та 

командної роботи. Тут вибудовується єдиний комунікативний простір всередині 

команд. 

 

Література: 

1. Тестування. Тести, їхня класифікація. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: https://www.psychologos.ru/articles/view/testirovanie; 

2. Психологічні випробування онлайн. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: https://psytests.org. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ 

ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 

Матвійчук А. М. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

Підвищення ефективності діяльності будь-якого закладу громадського 

харчування (і бізнесу в цілому) передбачає оптимізацію всіх процесів, 

пов’язаних з приготуванням, починаючи від надходження замовлення, до того, 

як замовник покине заклад. При тому, щоб запустити ланцюжок, клієнт повинен 

звідкись дізнатися про вас, бути впевненим у якості та мати час для відвідування. 

Однією з причин, чому бізнес втрачає можливий прибуток називають 

неможливість швидко та зручно зв’язатися. Наприклад, якщо номер телефону 

для замовлення не копіюється при кліку, це спричиняє незручності при 

використанні з телефону, а кількість мобільного трафіку перевищила 

комп’ютерний у 2019 році [1]. 

Сучасний ритм життя потребує максимальної оптимізації всього вільного 

часу. За різними оцінками, люди протягом дня в середньому можуть проводити 

до години часу в чергах та очікуваннях, не враховуючи часу на вибір бажаних 

товарів, їх оплату та приготування. Переважну його більшість можна 

зекономити за рахунок того, що клієнт буде прямувати до закладу після того, як 

обере та замовить бажані опції меню, замовлення поступить в обробку. Саме 

тому, за даними компанії TechNavio, автоматизація бізнес процесів являє собою 

ключовий аспект розвитку бізнесу [2]. 

Для такої оптимізації необхідний централізований банк закладів 

громадського харчування з можливістю зробити замовлення. Цей підхід 

дозволяє зменшити скупчення людей, що особливо важливо у часи пандемії, 

зробити роботу персоналу більш продуктивною за рахунок розподілення 

навантажень (кількість часу простою через нерівномірність клієнтського потоку 

буде знижено) та допомогти людям витрачати менше часу в очікуваннях товарів. 

Саме через такі очікування, наприклад, студенти часто запізнюються на пари, а 

викладачі відмовляють собі у чашечці кави, бо мають починати лекцію. Додаток 

буде розроблено, щоб надати клієнту можливість замовляти такі товари просто 

з телефону, за декілька хвилин до того, як він дістанеться точки обслуговування. 

Прикладом такої оптимізації зі сфери таксі є додатки, які дозволяють 

замовляти автомобіль на адресу (Uber, Uklon, Bolt тощо). До цього існували 

лише стоянки та виклик за телефоном, але, як показав досвід, мобільний додаток 

є набагато зручнішим та простим інструментом для клієнта, з можливістю 

автоматичної оплати. 

Наразі такого централізованого додатку для замовлень їжі немає. Є 

доставки додому від бізнесу, доставки від третіх сторін (Raketa, Glovo). У деяких 

закладів є опція самовивозу, у деяких можна замовляти за номером телефону, 

але не централізовано. Запропонований додаток націлений на об’єднання цих 

двох опцій, переважно для малих закладів (кав’ярні, кіоск з шаурмою тощо), 
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адже зазвичай саме в таких випадках клієнт приречений чекати доки 

замовлення  буде приготоване на його очах. 

Проєкт матиме клієнт-серверну архітектуру. У ролі back-end виступатиме 

REST API, розроблене на платформі .NET 6.0 з використанням Entity Framework 

Core версії 6.0.4 та Microsoft SQL Server в якості СУБД. Для розробки клієнтської 

частини проєкту буде використаний Angular версії 13.3.0. За даними компаній-

розробників, ці версії є найактуальнішими на даний час [3, 4]. Також, REST API 

дає можливість у майбутньому зробити спеціалізований front-end під окремі 

операційні системи, проте наразі стоїть питання універсальності, для чого 

чудово підходить обраний фреймворк. 

Основний функціонал включатиме: 

 Реєстрацію користувача та бізнесу, вхід та вихід з аккаунту. 

 Можливість створювати опції меню (для бізнесу) та налаштовувати 

їх, розташовувати місце продажу на карті. 

 Обирати бажаний заклад, бажані опції, кількість та можливість 

оплати замовлення (для клієнта). 

 Сповіщення про нові замовлення та можливість їх обробляти (для 

бізнесу). 

 Закриття замовлення через підтвердження його виконання та переказ 

коштів надавачу послуг. 

Отже, запропонований додаток дозволить оптимізувати процес 

обслуговування в закладах громадського харчування. 
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МОНІТОРИНГ  СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА 

ДОПОМОГОЮ GPS-ТЕХНОЛОГІЙ 

Добрівський О.В., Гаманюк І.М. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

Галузь сільського господарства є основою економіки нашої країни, тому 

аграрному сектору приділяється особлива увага. Для того, щоб підвищити 
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ефективність галузі та зменшити витрати на посівні, а також на утримання і 

експлуатацію технічних засобів, сьогодні в багатьох державах активно 

використовують так зване «Точне землеробство» [1], яке здійснюється за 

допомогою GPS-технологій. 

Точне землеробство [1] стало можливим завдяки об’єднанню глобальної 

системи позиціонування (GPS), географічно-інформаційних систем (GIS) та 

технології дистанційного зондування землі (ДЗЗ). Це надає можливість в режимі 

реального часу поєднувати збір даних з місцезнаходженням об’єкту з точністю 

до кількох сантиметрів, що призвело до ефективного управління та аналізу 

великих обсягів геопросторових даних.  

Використання точного землеробства сприяє полегшенню планування 

посівних, складанню карт полів, управлінню та моніторингу транспорту, збору 

проб ґрунту та врожаю, складанню карт врожайності. За допомоги GPS можна 

працювати в умовах низької видимості, наприклад: дощ, пил, туман і навіть в 

суцільній темряві. 

У сільському господарстві GPS-технології можуть використовуватися 

для управління сільгосптехнікою, управління тваринництвом, а також 

допомагають ефективніше протистояти шкідникам, та проводити моніторинг 

врожаю. Розглянемо більш детально використання цих технологій. 

Управління сільгосптехніки. Фермери та агрокомпанії можуть при 

обробці полів за допомогою спеціальних записуючих систем GPS 

запам’ятовувати маршрут, який вони здійснювали для можливості подальшого 

програмування спецтехніки на те, щоб вона слідувала наперед заданим шляхом 

– для обробки ґрунту, внесення добрив і збору врожаю. Програмування 

маршрутів сприяє покращенню тайм-менеджменту  та зменшує витрати. 

Управління тваринництвом. Фермери отримують можливість 

безперервно контролювати стан свого тваринницького господарства: 

відстежувати місце розташування худоби, вести спостереження за вагітними і 

хворими особами, визначати найбільш раціональний час доїння і т. ін.  

Ефективніше протистояти шкідникам. За допомогою технологій GPS 

можна запам’ятовувати координати уражених ділянок шкідниками, комахами і 

бур'яном. По цих даних створюється детальна карта обробки окремих ділянок 

хімікатами, замість обробки всього поля. Цей метод призводить до економії 

часу, палива, інсектицидів і зменшує вплив хімічних речовин на навколишнє 

середовище та врожай. 

Моніторинг врожайності. У режимі реального часу дає можливість 

контролювати основні аспекти землеробства. Програмне забезпечення дозволяє 

оцінювати рівень вологості і мінералізації ґрунту, контролювати рівень світла, 

яким харчуються рослини. Детально планувати механізми поливу і збору 

врожаю. Для наочності вся інформація може бути представлена у вигляді 

інтерактивної карти.  

Висновки: За допомогою GPS та дистанційного зондування ділянок 

можна збирати інформацію, необхідну для поліпшення землеробства. Фермери 

можуть отримати додаткові переваги, поєднуючи більш ефективне 
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використання добрив, визначати економічний поріг використання хімії для 

боротьби зі шкідниками і бур'янами, захищаючи природні ресурси для 

майбутнього використання. 
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ВИКОРИСТАННЯ UML ДІАГРАМИ ПРЕЦЕДЕНТІВ ДЛЯ 

МОДЕЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ СИСТЕМИ 

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ 

 

Дзененко В.О., Гаманюк І.М.  

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

     

Інтернет-магазини дуже популярні в наш час, нині будь-яка людина з 

доступом до інтернету може зайти на сайт-магазин за будь-яким товаром. Тому 

стає важливим питання правильної навігації користувача по сайту та вибору 

замовлення. Особливу увагу потрібно приділити якраз вибору та замовленню 

товара/продукції, так як цей етап вважається вразливим для такого типу сайтів.  

На рисунку 1 показано варіанти використання сайту. 

 

Рисунок 1 – Функціональні можливості користувача 

Додати, наприклад, футболку до кошика досить просто, з цим етапом 

проблем не буде. Але щоб оформити замовлення потрібно передати ці дані на 
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склад, або базу даних. Де воно буде опрацьовуватися. Важливо щоб все було 

оформлено правильно, бо у випадку помилки користувач втрачає «товар», а сайт 

– дохід. Цей етап важливий, тому що він опрацьовується як зі сторони клієнта 

(покупця), так і зі сторони адміністратора. Важливо також забезпечити 

правильне опрацювання купівлі товару в інтернет-магазині через банківські 

системи і таке інше, так як до питання грошей потрібно поставитись з 

відповідальністю.  

Для управління інформацією щодо товару використовується інша 

функціональність (Рис. 2): 

 

Рисунок 2 – Функціональні можливості адміністратора 

 

В наш час інтернет-магазини та інші схожі веб-додатки стали досить 

поширеними, і стоїть питання їх правильного моделювання. Для цього 

найкращим засобом є уніфікована мова моделювання UML. 
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО ДОДАТКУ 

ДЛЯ СПІЛЬНИХ ПОЇЗДОК ПРАЦІВНИКІВ КОМПАНІЇ НА МОВІ 

ПРОГРАМУВАННЯ C# ТА JAVASCRIPT 
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Не так давно я скористався такою чудовою послугою як убер шатл, на 

мою думку це дуже зручна послуга для поїздок на роботу, тому що ми точно 

знаємо коли прибуде транспорт, ми точно знаємо що там є вільне місце, а також 

у нас є можливість відслідковувати розположення нашого транспорту в 

https://www.uml-diagrams.org/
https://www.uml-diagrams.org/
http://www.umletino.com/umletino.html
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реальному часі. Надихнувшись цим видом поїздок мені спало на думку, було б 

непогано створити такий додаток, який би дозволяв робити все теж саме, але у 

розрізі компанії та співробітників. Так як кожен день співробітники їдуть в одну 

й ту саму точку, вони могли брати своїх колег і підвозити до роботи, таким 

чином уникаючи ранкових проблем з публічним транспортом (та його 

наслідками) та дещо знижуючи нагрузку на трафік. 

 

Рисунок 1 - Діаграма розгортання 

Враховуючи, що додаток повинен бути кросплатформенним, було 

прийняте рішення написати його на мові програмування C# для бекенд частини 

додатку (REST API) та на мові програмування JavaScript, використовуючи 

бібліотеку React для фронтової частини (рисунок 1). 

Так як на бекенді це буде REST API, яке дозволятиме робити нам всі 

необхідні операції такі як читання, редагування, створення та видалення (CRUD) 

ми зберігаємо простір для створення додатків для таких платформ як IOS, 

Android або взагалі десктопну версію, так як вони будуть спілкуватись виключно 

через API нам не потрібно змінювати наш бекенд, а тільки юзер інтерфейс. 

Бібліотека React, яка написана на мові програмуванні JavaScript дуже 

добре підійде для веб версії застосунку, так вона повністю дозволяє імітувати 

поведінку застосунку, тобіж це буде незвичайний сайт, який оновлює сторінку 

при кожному запиті, а це будет одна сторінка, яка буде ререндерити 

відображення після запиту до серверу та обробки цього запиту нальоту, що дуже 

позитивно впливає на користувацький досвід. Ще один великий плюс, на даному 

етапі це кросплатформне рішення додатку на різних девайсах використовуючи 

різні сайти. 
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Рисунок 2 - Архітектура застосунку 

 

Використовуючи мову програмування C# можна створити гнучкий та 

кросплатформений додаток. 
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ВПЛИВ ВЕБ-РЕСУРСИ УНІВЕРСИТЕТІВ НА КОРИСТУВАЧІВ 

Руденко В.Д. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

На сьогоднішній день майже кожен вищий заклад освіти України має 

цифрове представлення у вигляді веб-сайту. Кожного року тисячі студентів та 

абітурієнтів користуються даними сервісами для навчання, вступу та ведення 

студентського життя. Тому вкрай важливо надавати якісні веб-інструменти для 

своїх користувачів. 

За звітом Top Design Firms за 2021 42% користувачів покидають веб-

ресурс через поганий функціонал; 50% користувачів вважають, що дизайн вкрай 

важливий для компанії [1]. За даними Red Website Design причиною того, що 

92% користувачів залишають веб-сайт є саме його дизайн [2].  

https://dotnet.microsoft.com/en-us/learn/dotnet/what-is-dotnet
https://uk.reactjs.org/tutorial/tutorial.html#what-is-react
https://evergreens.com.ua/ua/articles/uml-diagrams.html
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В Україні налічується близько 282 закладів вищої освіти, і кожен з них 

має своє цифрове представлення [3]. Більшість з веб-сайтів вищих навчальних 

закладів розроблені без дотримання елементарних правил веб-дизайну. Закладам 

освіти вкрай важливо мати достойне цифрове представлення для заохочення 

абітурієнтів навчатись саму у їхньому закладі.  

Українським закладам вищої освіти потрібно комплексно підійти до 

редизайну своїх інтернет ресурсів. Потрібні комплексні дослідження UX, а саме: 

провести евристичний аналіз вже наявних веб-ресурсів,  створити якісний 

Customer Jorney Map, провести опитування користувачів ресурсу, щоб виявити 

проблеми, створити якісну інформаційну архітектуру тощо.  

У результаті застосування запропонованих в роботі рішень відбувається 

покращення user experience, що в майбутньому значно підвищить зацікавленість 

майбутніх студентів вищими навчальними закладами, значно полегшимо 

взаємодію студентів та викладачів з сайтом та допоможе створити сучасну 

візитну картку вищого навчального закладу. 

 

Література: 

1. Half Of Consumers Consider A Company’s Website Design Crucial To Their Opinion Of That 

Brand [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://martechseries.com/video/brand-safety/half-of-consumers-consider-a-companys-website-

design-crucial-to-their-opinion-of-that-brand/. 

2. Web Design Statistics, Trends & Predictions [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://review42.com/resources/web-design-statistics/. 

3. Довідник ВНЗ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-0-475.html. 

 

 

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ЗАСТОСУВАННЯ GPS ТРЕКЕРІВ ДЛЯ 

АВТОТРАНСПОРТУ 

Собко І.І. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

GPS – трекер, також GPS – контролер - це пристрій прийому-передачі 

даних для супутникового моніторингу автомобілів, людей або інших об'єктів, до 

яких він прикріплюється, що використовує Global Positioning System для точного 

визначення місцезнаходження об'єкта. Трекер містить GPS-приймач, за 

допомогою якого він визначає свої координати, а також передав нач на базі GSM, 

що передає дані по GPRS, SMS або на базі супутникового зв'язку для відправки 

їх на серверний центр, оснащений спеціальним програмним забезпеченням для 

супутникового моніторингу. Крім GPS-приймача і передавача важливими 

технічними елементами трекера є GPS-антена, яка буває як зовнішня так і 

вбудована в трекер, також акумуляторна батарея і вбудована пам'ять. 

Використовуючи GPS для визначення місця розташування об'єкта тарізні 

канали зв'язку для доставки інформації користувачеві, системи моніторингу 

транспорту дозволяють детально простежити весь маршрут прямування 

https://martechseries.com/video/brand-safety/half-of-consumers-consider-a-companys-website-design-crucial-to-their-opinion-of-that-brand/
https://martechseries.com/video/brand-safety/half-of-consumers-consider-a-companys-website-design-crucial-to-their-opinion-of-that-brand/
https://review42.com/resources/web-design-statistics/
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автомобіля, спецтехніки або просто контейнера з важливинм вантаженм. 

Принцип дії системи GPS-моніторингу транспорту. Основнинм 

пристронєм в системі GPS-моніторингу транспонрту є ГЛОНАСС / GPS / GSM-

термінал, що виконує функції визначення координат за допомогою 

супутникового приймача, збір інформації від бортового обладнання та 

додаткових датчиків, пересилання інформації по каналах GSM-зв'язку, 

управлінння бортовинм обладнаннням по команданм, що надходять від 

оператора. Зібрана інформація далі передається на сервер обробки у вигляді 

бінарного AVL-пакета, що містить «знімок» одержуваних терміналом даних - 

час, координнати, значення внутрішніх і зовнішніх параметрів. AVL-пакет 

передається на сервер в процесі руху транспорту через канали бездротового 

зв'язку, GPRS або 3G/4G або під час стоянки на базі через пряме кабельне 

підключення. Користувач потім отримує інформацію з сервера за допомогою 

клієнтської частини програмного забезпечення, або, в деяких випадках - прямо 

через браузер,використовуючи WEB-інтерфейс системи. 

Переваги використання GPS-систем моніторингу транспорту. 

Скорочення пробігу автотранспорту. За рахунок оптимізації маршрутів 

переміщення, перенаправлення потоку транспорту в  залежності від поточної 

обстановки досягається скорочення пробігу на 5-15%. 

Виняток «людського фактора». Система контроля за автотранспортом 

присікає нецільове використання в особистих цілях або вчиненння «лівих» 

рейсів. Підвищення ефективності використання транспорту. Грамотна 

автоматизована диспетчеризація з контролем в режимі реального часу дає 

можливість знизити час простою техніки і підвищити ступінь завантаження 

вантажного транспорту. Поліпшення якості обслуговування клієнтів. Ефективне 

управління, засноване на постійному контролі, дозволяє збільшувати швидкість 

обслуговування клієнтів, швидко вирішувати виникаючі спірні ситуації. 

Зменшення витрати палива на 20- 30%. 

Важливо розуміти, що сам по собі, трекер є досить обмеженим в своїх 

функціях пристроєм. Він здатний лише акумулювати дані про місцезнаходження 

і показчики датчиків, а потім відправляти їх на сервер для подальшої обробки. 

Саме на цьому етапі, в зв'язці з програмним забезпеченням нескінченні одиниці, 

нулі  і  інший набір символів перетворюється в зрозумілу простій людині 

інформацію. Класична схема «GPS трекер + ПЗ» використовується в багатьох 

сферах бізнесу і звичайному житті.  

Найбільш популярні сфери бізнесу де використання GPS – трекерів вже 

давно є нормою: 

Транспортні компанії та кур'єрські служби; 

Служби доставкни; 

Служби таксі; 

Сільськогосподарські підприємства   та   дорожні   служби;    

Охоронні служби; 

Страхові компанії; 
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Банки та інкасаторські служби; 

Організатори спортивних змагань. 
 

Література: 

1. GPS-моніторинг. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://cbto.com.ua/gps  

2. GPS-трекер. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/GPS-

%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80 

 

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОФОРМЛЕННЯ ТА РОБОТИ С 

СИЛАБУСАМИ В ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

Кундик В.О., Бондарчук А.П. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

Силабус є одним із ключових документів, який використовується для 

організації навчального процесу в сучасній вищій школі та є своєрідним 

контрактом між викладачем та студентом в процесі навчання. Структура та 

формат силабусів різних закладів вищої освіти регламентується нормативними 

документами закладів. Зазвичай він включає опис навчальної дисципліни, мету 

та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять, тривалість кожного 

заняття, завдання до самостійної роботи, час консультацій тощо [1]. Силабуси 

заповнюють даними з навчальних планів спеціальностей [2], робочих 

навчальних програм, освітніх програм спеціальностей та інших документів. 

Ключовими проблемами при створенні, редагуванні, узгодженні силабусів є те, 

що викладачеві та іншим особам (завідувач кафедри, група забезпечення 

освітньої програми, гарант освітньої програми та ін.) доводиться працювати з 

документами, що представлені в різних форматах, а також необхідністю 

контролювати в процесі складання силабусу контрольні числа навантаження та 

оцінювання студентів та відповідність вмісту силабусу пов’язаним документам. 

Для моделювання процесу формування силабусу можна використати 

нотацію IDEF0. Елементами діаграми нульового рівня будуть виступати:  

 вхідні дані: навчальний план, освітньо-професійна програма, дані про 

викладача, робоча навчальна програма; 

 керуючи впливи: положення про організацію навчального процесу, 

інструкція складання силабусів; 

 механізми: викладач, завідувач кафедри, гарант освітньої програми, 

автоматизована система роботи з силабусами; 

 вихідні дані: готовий силабус ( в форматі .docx, .pdf), електронний 

силабус. 

Пропонується автоматизувати етапи пов'язані перш за все зі збереженням 

даних (на поточний момент дані зберігаються в форматі .docx, .pdf, базі даних 

розкладу) та об'єднати це все в єдину базу для можливості автоматизованого 

формування силабусу. Також доцільним буде автоматизація розрахунків даних 

http://cbto.com.ua/gps
https://uk.wikipedia.org/wiki/GPS-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/GPS-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80
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силабусу, автоматизований контроль кількості годин, шо виділяються на окремі 

види занять, підвищення зручності формування силабусу. 

Завдяки впровадженню інтерфейсних форм, орієнтованих на специфіку 

задачі, зручний UI (випадаючі списки, check box, combo box та ін.) дозволить 

спростити та пришвидшити заповнення документу, а також допоможе зменшити 

кількість помилок при складанні силабусу. Для підвищення зручності 

редагування, зменшення помилок, пов'язаних з необхідністю узгодження даних 

різних документів, також пропонується формування силабусу в електронному 

вигляді, як елемента бази даних. 

 

Література: 

1. Силабус навчальної дисципліни «Захист інформації в інформаційно-комунікаційних 

системах» [Електронний ресурс] // Державний університет телекомунікацій. – 2014. – Режим 

доступу до ресурсу: https://dut.edu.ua/uploads/p_163_83081563.pdf. 

2. Робочий навчальний план [Електронний ресурс] // Державний університет 

телекомунікацій – Режим доступу до ресурсу: http://e-rozklad.dut.edu.ua/workPlan/speciality. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОРУШЕНЬ ПИСЬМОВОЇ МОВИ ПРИ АФАЗІЇ 

Міщук А.Ю., Золотухіна О.А. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

Проблема збереження здоров’я людей є однією із ключових задач 

держави. Порушення письмової мови, які є частиною афазії, спостерігаються у 

дітей та дорослих з розладами аутистичного спектру (РАС), як наслідок 

захворювання на інсульт, після черепно-мозкових травм та інших захворювань. 

Відновлення працездатності хворого або послаблення наслідків хвороби 

повинно відбуватися за мінімальний час та з максимальним ефектом. На 

практиці швидке відновлення потребує значних коштів як на рівні закладів 

лікування так і власних коштів, часу та зусиль хворого та сім’ї [1]. Успіх значною 

мірою залежить від самостійної роботи хворого та допомоги оточуючих – членів 

сім’ї, знайомих, друзів.  

Зважаючи на складність процесів реабілітації, як допоміжний інструмент 

розумним є використання програмних засобів, що дозволяють хворим чи людям 

з їх оточення організувати самостійну роботу з відновлення письмових навичок 

та вмінь, які пов’язані з письмом (пам’ять, когнітивні здібності тощо) [2, 3]. 

Наприклад застосунок «Digital Inclusion» розроблений ТОВ «Хуавей Україна» 

[4] спрямований на розвиток або відновлення мовлення, соціалізацію та 

реабілітацію дітей та дорослих із розладами аутистичного спектра, наслідків 

інсульту або в інших ситуаціях протягом життя, які призводять до порушення 

вербальної комунікації. Додаток, розроблений в Британії «Language Therapy 4-

in-1» [5] використовується для терапії мови. Його метою є її покращення, а також 

відновлення навичок читання та письма у осіб з афазією. Що стосується додатків 

з україномовним інтерфейсом, які б успішно використовувались в реабілітації 

порушень письмової мови, вони взагалі відсутні. 

https://dut.edu.ua/uploads/p_163_83081563.pdf
http://e-rozklad.dut.edu.ua/workPlan/speciality
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Більшість додатків, які призначені для реабілітації порушень при афазії, 

в тому числі письмової мови, платні. Окрім того, інтерфейс додатків не 

призначено для людей, які навіть не можуть прочитати опис завдання, тож 

використання додатку постійно потребує помічника, який пояснював би вголос 

суть завдань. В більшості випадків у користувачів відсутня можливість 

коригувати завдання, що може викликати у хворих незадоволення надлишковою 

простотою чи, навпаки, складністю завдань, а це значною мірою знижує ефект 

від використання додатку та зменшує імовірність успішного лікування.  

Таким чином, є нагальна потреба в розробці програмного забезпечення 

для українського ринку, яке б мало необхідний функціонал з різними рівнями 

складності реабілітації для кожного пацієнта та україномовний інтерфейс, 

максимально адаптований під інклюзивні потреби користувача. Використання 

зазначеного програмного забезпечення дозволить зробити процес реабілітації 

більш комфортним для хворих та їх сімей та в багатьох випадках скоротити час 

і вартість реабілітації, а також постійну потребу у спеціалізованих фахівцях-

логопедах. 

 

Література: 

1. Балаж М. С. Проблема реабілітації осіб із сенсомоторною афазією внаслідок гострого 

порушення мозкового кровообігу з позиції фізичного терапевта [Електронний ресурс] / М. С. 
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[Електронний ресурс]. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: 
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РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ 

ТВАРИН НА ОСНОВІ NODE.JS ТА REACT NATIVE 

Шевцова Т.І., Жебка В.В. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

На сьогоднішній день все більше популяризується рух, спрямований на 

захист тварин. Волонтери, організації, просто небайдужі люди по всьому світу 

борються за права тварин, допомагають притулкам та влаштовують акції на 

підтримку наших молодших друзів. 

Звичайно, для волонтерів дуже важливо мати актуальну інформацію про 

поранених чи загублених тварин, місця їх знаходження, спосіб перевезення до 
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притулків. Для найбільш ефективного процесу деякі організації вже створили 

мобільні застосунки. Як, наприклад, застосунок «Let It Wag», засновник якого 

мав на меті відстежувати бездомних тварин, що потрапили в небезпеку та 

надавати вчасну медичну допомогу на території Індії. В Україні є дуже багато 

організацій, приватних об’єднань, притулків, що працюють на досягнення цієї ж 

цілі. Чудовим прикладом є застосунок «Animal ID». Спочатку засновники 

розроблювали QR паспорти та мікрочіпи, які дозволяють відстежувати 

місцезнаходження домашнього улюбленця. Зараз функціонал додатку 

розширили і власники тварин можуть з легкістю створювати профіль свого 

улюбленця, додавати документи, медичні картки та планувати візити до 

ветеринара та інші справи в календарі. 

Більшість додатків спеціалізуються на конкретному напрямку та мають 

якийсь мінімальний функціонал. Тому було б корисно мати можливість 

кожному, хто користується додатком, надавати свіжу інформацію про знайдену 

тварину, повідомляти спеціальні порятункові служби та притулки про 

місцезнаходження та стан тварини. 

В рамках цього мобільного додатку буде створено, перш за все, мапу, що 

буде відображати гарячі точки місць, де в даний час знаходяться тварини, яким 

потрібна допомога, евакуювати в безпечне місце, надати медичну допомогу. Цю 

інформацію буде залишати користувач, а вже служби порятунку тварин чи 

волонтери її оброблюватимуть та відповідно реагуватимуть. Для власників 

домашніх улюбленців буде можливість також створювати профіль свого 

підопічного, додавати документи та вести звіт про стан здоров’я тварини. В 

календарі буде можливість додавати дати візиту до ветеринара, час прийому 

ліків, час вигулу і будуть оповіщатися за допомогою Push-повідомлень.  

Головна ціль цього додатку – це покращити процес допомоги тваринам 

від етапу їх знаходження до передачі спеціальним службам. 

Користувачами мобільного застосунку будуть всі небайдужі люди, які 

цінують життя кожної живої істоти та готові допомагати тим, хто цього 

потребує. 

Додаток буде написаний на мові програмування JavaScript, зокрема, з 

використанням бібліотеки React Native для розробки мобільних додатків. Для 

серверної частини буде використовуватися Node.js. 

 

Література: 
1. Kedia S. This mobile app connects animal lovers across India, provides real-time help to strays 

[Електронний ресурс] / Shruti Kedia. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: 

https://yourstory.com/2018/02/let-it-wag-mobile-app-stray-dogs/amp. 

2. You Don't Know JS: Up & Going [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.oreilly.com/library/view/you-dont-know/9781491924471/.  

3. Додаток Animal ID — універсальне рішення для відповідальних власників тварин 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://animal-id.net/ua/. 
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ТЕЛЕГРАМ-БОТ ЯК ІНСТРУМЕНТ У ВЕДЕННІ БІЗНЕСІ 

Ярош А.О. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

Виходячи з офіційної документації Telegram, отримано наступне 

визначення «телеграм-боту»: Боти – спеціальні акаунти в Telegram, створені для 

автоматичного оброблення та надсилання повідомлень. Користувачі можуть 

взаємодіяти з ботами за допомогою повідомлень, що надсилаються через 

звичайні або групові чати. Логіка робота контролюється за допомогою HTTPS 

запитів до API для роботів. 

То ж чому їх буде раціонально використовувати у сфері бізнесу?  

По-перше, за повідомленнями, месенджер сьогодні має понад 550 мільйонів 

активних користувачів на місяць з різних країн. За кількістю завантажень 

Telegram входить до десятки найпопулярніших соціальних мереж у світі. Це 

дуже велика кількість потенційних клієнтів для власників малих та середніх 

бізнесів.  

По-друге, Telegram продовжує стрімко розвиватися, що тільки збільшує 

перспективу його використовування у бізнес-цілях. Щодня кількість нових 

реєстрацій в месенджері становить від 300 000 до 700 000.  

По-третє, у Telegram є офіційна можливість для дії рекламних компаній. 

За словами Telegram, реклама неперсоналізована. Це означає, що дані 

користувача не видобуваються й не аналізуються для показу реклами, і кожен 

користувач, який переглядає певний канал у Telegram, бачить одні й ті самі 

спонсоровані повідомлення. Керування оголошеннями доступне на 

спеціальному вебсайті promote.telegram.org. 

Враховуючи усі вищеописані факти, прийнято рішення розробити 

телеграм-бота, який якраз і буде використаний, як інструмент для ведення 

бізнесу. Аналогів (окрім певних реалізацій функцій), які можна взяти за основу 

для розробки при пошуку не було знайдено, тому запропонований телеграм-бот 

буде розроблено за запропонованою власною архітектурою, яку попередньо 

розроблено у вигляді mind-map.  

Головною метою телеграм-боту буде покращення процесу реалізації 

продуктів побутової хімії. Завдяки товариському інтерфейсу Телеграм при 

роботі з ботами, планується реалізувати «спілкування» між користувачем та 

ботом через кнопки (перегляд інформації про категорії, товар, додаткову 

інформації; підтвердження/скасування дії; перехід до зовнішніх ресурсів та 

інше) та повідомлення (наприклад, кількість товару, який користувач хоче 

придбати). Серед асортименту будуть різновиди мила та гелів ручної праці, які 

будуть розділені на декілька категорій (чоловічі, жіночі, дитячі та святкові). 

Придбати товари можливо буде виключно безготівково. Користувач це зможе 

зробити найбільш зручним для нього, серед запропонованих, варіантом (Приват-

Банк або Монобанк). 

 
Література: 

https://promote.telegram.org/
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АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗАЦІЇ СПЛАТИ ТА ОБЛІКУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

ГРОМАДЯН  

Панібратов А.І., Золотухіна О.А. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

На сьогоднішній день в Україні існує декілька застосунків , що значно 

полегшують сплату комунальних послуг. Зазвичай вони існують у вигляді 

мобільних програм , проте деякі з них доступні прямо у веб браузері. В роботі 

розглянуто декілька таких додатків та описано їх загальний функціонал, що 

пов’язаний з ключовими операціями, наприклад, можливість вести облік 

комунальних послуг, передавати показання лічильників, а також сплачувати 

рахунки за послуги. 

Додаток “Комуналка” [1] є державним застосунком, орієнтованим в 

першу чергу на киян. Це виключно мобільний додаток , що має вбудований 

функціонал по оплаті ЖК послуг, а також передачі показань лічильника. Це 

додаток пов'язаний з сайтом ЦКС ,звідки він і отримує показання. Користувач 

може використовувати картку Киянина для оплати послуг без комісії. 

“Комунальні послуги” – це безкоштовний застосунок для мобільних 

телефонів по веденню звітності комунальних платежів. До функціоналу додатку 

входить можливість вираховувати загальну суму платежів цього місяця, бачити 

детальну історію минулих нарахувань та отримувати нагадування про нові 

нарахування. З головних недоліків цього додатку можна виділити той факт , що 

він містить рекламу. 

Додаток “Єдиний рахунок” [2] дозволяє користувачу проводити оплату 

комунальних послуг за лічені секунди. Інтерфейс додатку дозволяє сплатити 

комунальні послуги за лічені секунди. За необхідності користувач може 

переглянути історію минулих платежів або показань лічильника. Також 

доступна можливість передивлятися історію заборгованостей. 

“Дах” [3] є комплексним додатком для управління своєю нерухомістю. 

Головний напрямок додатку – полегшення роботи з великою кількістю 

нерухомості. Користувач може бачити нові та минулі платежі по своїм 

квартирам , передавати показання лічильника , читати новини по своєму регіону 

, оформлювати виклик майстра тощо. Додаток існує як у вигляді мобільного 

застосунку , так і у формі веб-додатку. 

https://promote.telegram.org/
https://core.telegram.org/bots
https://uk.wikipedia.org/wiki/Telegram
https://backlinko.com/telegram-users
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Аналіз програмного забезпечення для автоматизації сплати та обліку 

комунальних послуг громадян показує, що зазвичай додатки включають у себе 

не увесь можливий функціонал , а отже є доцільною розробка нового застосунку 

, який поєднає у собі всі необхідні функції. Використання такого додатку 

дозволить значно зменшити витрати часу на ведення звітності комунальних 

послуг , а також полегшить сам процес. Це також допоможе користувачеві 

вчасно сплачувати комунальні платежі , а отже – уникати виникнення 

заборгованостей. 

 

Література: 

1. Сайт “Центр Комунальних Послуг”: мобільний додаток”Комуналка”. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: Комуналка | ЦКС (cks.com.ua) 10.04.2022 

2. Головний сайт додатку “Дах” : опис головного функціоналу додатку. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: Дах | Додаток для управління об'єднанням нерухомості (dah-

online.com) 10.04.2022 

3. Сайт “Електронний журнал Pay.ua” : Мобільний додаток “Єдиний рахунок” 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: Мобільний додаток «Єдиний Рахунок» (pay.vn.ua) 

10.04.2022 

 

ОГЛЯД ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

КОМУНІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ 

Халецький В.С., Золотухіна О.А. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

У більшості людей є потреба у розширені свого оточення новими людьми 

зі схожими інтересами для співпраці, дружби, тощо. Також необхідно мати 

можливість ділитися враженнями, оцінювати їх та коментувати. 

 Сьогодні у світі існує багато застосунків, котрі надають можливість 

спілкуватися, знайомитися, ділитися враженнями на дуже великих відстанях за 

лічені хвилини, але багато з них націлено на вирішення конкретної задачі. 

Прикладами таких додатків є найпопулярніші сервіси у світі, з величезною 

аудиторією, котрі ми розглянемо у роботі. 

Додаток Instagram [1] є найпопулярнішим сервісом для поширення фото 

та відео контенту, надає можливість користувачам оцінювати та коментувати 

контент, та взаємодіяти з підписниками за допомогою інтерактивних 

інструментів. Зараз додаток продовжує розвиватись та намагається покрити 

більше потреб своїх користувачів. Почав це з інтеграції з сервісом обміну 

повідомлень “Direct”. 

Додаток WhatsApp [2] є одним з популярних сервісів для швидкого 

обміну повідомленнями, та можливістю телефонних дзвінків. Месенджер 

націлений тільки на якісний обмін повідомленнями, і не надає можливість 

пошуку нових контактів. 

Додаток Badoo [3] є найпопулярнішим сервісом для пошуку нових 

знайомств і орієнтований на пошук майбутньої пари, але не орієнтований для 

пошуку людей для співпраці. 

https://cks.com.ua/komunalka/
https://dah-online.com/
https://dah-online.com/
https://pay.vn.ua/articles/1092
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Аналіз програмного забезпечення для комунікації користувачів інтернет-

ресурсів показує, що популярні додатки для спілкування не включають 

можливість пошуку людей по заданим критеріям, наприклад по спільним 

інтересам, за сферою діяльності. Створення додатку з функціоналом, що 

забезпечує можливість швидко знаходити контакт необхідного професіонала 

для співпраці, а майбутнім підприємцям інвесторів для своїх ідей, а також, для 

залучення більшої кількості зацікавленої аудиторії, ділитися своїми 

враженнями, коментувати, і оцінювати контент, дозволить зайняти проміжну 

нішу між месенджерами, платформами роботи з клієнтами та ресурсів для 

інтерактивного обміну контентом. 

 

Література: 

1. Instagram [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.instagram.com/. 

2. WhatsApp [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.whatsapp.com/. 

3. Badoo [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.badoo.com/. 

 

 

РОЗРОБКА ПРОГРМАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 

ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДАЖІВ ТОВАРІВ  

 

Бондар Д. В.  

Державний університет телекомунікацій, м.Київ 

 

Сьогодні в на полицях магазинів можна знайти що завгодно. На одну 

позначку товару існує безліч виробників. Одиниця товару існує в декількох 

видів, об'ємів, ціни тощо. І на всі товари знаходиться свій споживач. Але товар 

та його продаж залежить від багатьох факторів. В наш час ведеться аналітика і 

статистика для кращого розуміння які товари актуальні більше а які менше, і а 

на які зник попит зовсім. 

Підприємці які займаються продажем товарів, потрібно автоматизувати 

прогнозування продажу, це допоможе своєчасно поповнювати запаси потрібних 

товарів. Завдяки цьому можна уникнути перебоїв в продажах. 

 Все це обумовлює той факт, що в сучасних умовах якісне управління 

економічними системами різних рівнів можливе тільки на основі використання 

ефективного механізму прогнозування та планування, що забезпечить гарний 

прибуток. 

На сьогодні, на ринку існує багато різних автоматизованих систем для 

прогнозування товарів. Це можуть бути платформи, або комбіновані системи з 

командою аналітиків, або просто команда аналітиків, які самі прогнозують і 

демонструє звіти на майбутнє. 

Streamline є провідною в світі програмною платформою для 

прогнозування продажів для малих, середніх і великих підприємств.  Ця 

програмна платформа на основі штучного інтелекту допомагає виробникам, 

https://www.instagram.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.badoo.com/
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роздрібним торговцям і дистриб’юторам підвищити прибуток на 1-5 процентних 

пунктів.  

Kinaxis RapidResponse допомагає компаніям реорганізувати планування 

ланцюгів поставок. Kinaxis RapidResponse - це хмарне програмне забезпечення 

для управління ланцюгами поставок, яке з’єднує ваші дані, процеси та людей у 

єдине гармонійне середовище. Колекція RapidResponse хмарного ланцюжка 

поставок та додатків S&OP підтримує організації в галузі високотехнологічної 

електроніки, аерокосмічної та оборонної галузі, автомобілебудування, наук про 

життя та промисловості. Переваги: є багато звітів які налаштовуються та 

планування бази винятків.  

Oracle Demantra - це інструмент управління попитом та управління 

ланцюгами поставок, що надається Oracle. Це допомагає в автоматизованих 

процесах прогнозування, що одночасно відображає прогнозування попиту на 

такі фактори, як обмеження пропозиції, зобов'язання споживачів та кількість 

запасів. 

SAP Інтегроване програмне забезпечення для бізнес-планування 

пропонує рішення для планування та консолідації, які надають клієнтам 

інструменти фінансового прогнозування, бюджетування, планування сценаріїв, 

консолідації та інструментів співпраці. Абсолютно можливо використовувати 

цю ERP для процесів ланцюга поставок. Переваги та недоліки цього рішення.  

Переваги використання SAP “Дуже проста у використанні, оскільки ви в 

основному налаштовуєте свої ієрархії в Excel". Недоліки: “Обмежена 

документація щодо сценаріїв. Навчання сценаріям дуже спеціалізоване та 

інтенсивне". 

 Окрім тих  систем існують і багато інших. Але відповідно до кожного 

підприємця з чим питанням потрібно підходити особисто. Оскільки SAB це не 

гнучка платформа вона більше вузько направлена і налаштовується на одну 

сферу продажів. Streamline це дуже гнучка і масштабна платформа з великим 

функціоналом, підходить для багатьох але відповідно є обмеження на 

безкоштовну версію за окремий функціонал потрібно доплачувати. Прогнозує за 

допомогою нейронної системи. Kinaxis система вона не потребує нових навичок 

вивчення так як більша частина працює на майкрософт ексель і це дуже зручно 

для аналітиків. 

 На ринку зараз існує багато пропозицій різноманітних продуктів для 

прогнозування. Всі мають свої переваги і мінуси. Для підприємців це великий 

плюс. Не обов’язково мати гарні навички з математики, аналітики, статистики. 

Головне обрати потрібний інструменти знайти і навчитись правильно їм 

володіти. 

 

Література: 

1. https://gmdhsoftware.com/uk/sales-forecasting-software/  [ найкращих програм для 

прогнозування продажів на 2022 рік ] 

2. https://studopedia.com.ua/1_26773_prognozuvannya-prodazhu.html 

 

 

https://gmdhsoftware.com/uk/sales-forecasting-software/
https://studopedia.com.ua/1_26773_prognozuvannya-prodazhu.html
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                        НАПРЯМ 6. ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ                         
 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ МОДУЛІВ GPS ЗА ДОПОМОГОЮ 

РОЗРАХУНКІВ В ХМАРІ 

 

Добрівський О.В., Гаманюк І.М. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

Чипи з визначення місцезнаходження GPS є одними з найпоширеніших 

навігаційних пристроїв. На сьогоднішній день майже всі смартфони, планшети, 

навігатори та інші гаджети оснащуються системою GPS (Global Positioning 

System)  [1], що представляє собою супутникову систему навігації, яка була 

розроблена Міністерством оборони США та визначає точні координати і час. 

Може працювати в будь-якій точці Землі (крім приполярних областей) і в будь-

яких погодних умовах. GPS складається з трьох частин: орбітальних супутників, 

наземних систем керування та контролю і приймачів сигналу.  

Як правило, активна робота з навігаційним програмним забезпеченням 

швидко виснажує заряд акумулятора пристроїв. Це пов’язано з тим що чіпам 

навігації потрібно постійно приймати і декодувати сигнали які посилаються з 

орбітальних супутників. Проте втрата зв’язку та слабкий сигнал збільшують час 

на декодування та роботу процесора, якому доводиться відокремлювати слабкі 

сигнали від фонових шумів та багаторазово порівнювати їх один з одним, а потім 

проводити розрахунки і обчислювати місце розташування об’єкта на основі 

отриманих даних. 

Для вирішення цього питання компанія Microsoft запропонувала 

перенести більшу частину розрахунків, які здійснюють модулі GPS та 

віднімають у мобільних пристроїв чималу частину енергії в "Хмарний простір". 

Зі слів розробників підрозділу Microsoft Research, які займаються розвитком цієї 

технології, економія електроенергії може досягати 99%.  

Ця нова система, яка зветься CO-GPS (Cloud Offloaded GPS) [2,3], буде 

захоплювати лише перші кілька мілісекунд найважливіших даних, необхідних 

для чіпа GPS. Потім на віддаленому сервері дані перетинаються з іншою 

інформацією, зібраною з загальнодоступних баз даних, таких як значення висот 

землі і траєкторії супутників. Оскільки більша частина роботи з визначення 

місця розташування виконується обчислювальних можливостей хмари, це 

економить енергоспоживання мобільного пристрою. 

На Рис.1 зображена загальна діаграма технології CO-GPS, котра показує 

як вона працює. Вона включає в себе блок Block I який складається із чотирьох 

супутників (satellite), які надсилають дані навігаційні до мобільного блоку GPS 

(mobile device) який у свою чергу пов’язаний з хмарою (cloud) в якій і 

проводяться розрахунки координат у режимі реального часу. 
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Рисунок 1 - Діаграма технології CO-GPS 

 

Що дійсно вражає – це те, що прототип зроблений на принципах цієї 

системи може виконувати безперервне GPS-зондування більше року, 

використовуючи для цього живлення лише від двох батарейок типу АА. 

Спочатку ця технологія розроблялась для стеження та моніторингу міграцій 

диких тварин, на яких з дослідницькими цілями встановлюються GPS-датчики. 

Оскільки бігати за гепардом з новим комплектом батарейок не так просто, 

довелось шукати шляхи економії електроенергії. 

За допомогою перенесення розрахунків координат в хмару зменшується 

навантаження на процесор що поліпшує енергетичні показники мобільних 

пристроїв. Крім того, технологія CO-GPS дозволяє отримувати початкові 

координати за декілька мілісекунд. На сьогодні для так званого «холодного 

старту» навігаційним програмам в смартфонах потрібно не менше 30 секунд. 

Також хмарний сервіс може зберігати дані про орбіти супутників, що дозволить 

швидше і точніше отримувати координати. 

 

Література: 

1. Тимошенко В.Р. Дослідження можливості використання диференційної GPS поправки в 

мобільних пристроях Android / В. Р.Тимошенко. Київ : НТУУ «КПІ», 2018. – 6 с. 

2. Microsoft розробила енергоефективну технологію GPS-навігації — CO-GPS, [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://itc.ua/ 

3. Jie Liu, CO-GPS: Energy Efficient GPS Sensing with Cloud Offloading, 2012. 

 

 

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО ДОДАТКУ 

ДЛЯ СПІЛЬНИХ ПОЇЗДОК ПРАЦІВНИКІВ КОМПАНІЇ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Пелюховський С.С. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

При розробці веб-додатків або застосунків ми рано чи пізно стикаємося з 

питанням як та де нам краще зберігати наші медіа файли (зображення, відео і т. 

ін.). У нас в розпорядженні є декілька опцій, наприклад ми б могли зберегти їх в 
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базі даних, але при цьому підході у нас є кілька недоліків: це не ефективно, 

зображення зберігаються у форматі BLOB (це тип даних MySQL для зберігання 

бінарних даних, таких як зображення, мультимедійні файли та файли PDF), а це 

не те, що нам потрібно від нашої бази даних (нам потрібно щоб вона працювала 

з реляційними даними а не з файлами типу BLOB), та розмір файлової системи 

(вона буде стрімко зростати) (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 - Зберігання файлів використовуючи базу даних 

Інший підхід для збереження файлів який у нас є, це файлова система, 

адже саме для цього вона і була спроектована. Для більшості додатків цей підхід 

буде прийнятний, якщо ми не плануємо зберігати великі об'єми. Та при цьому 

підході ми також стикаємось з деякими проблемами, нам треба слідкувати за 

розміром даних, бо рано чи пізно місце на сервері або девайсі закінчиться, а це 

може бути дуже критично, або навіть вивести з ладу додаток. Інша проблема це 

те, що наш додаток не буде гнучким при переносі на інший сервер або сервіс, 

нам треба буде певний час щоб зберегти наші файли а потім розгорнути в іншому 

місці, і цей час може дорого коштувати (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 - Зберігання зображень за допомогою файлової системи 

 

І одна із опцій яка у нас є, це зберігання в хмарному сервісі на якому я 

зупинився при розробці додатку. Із плюсів, які має цей підхід, це звичайно ж 

висока масштабованість (нам майже не потрібно думати про розмір файлової 
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системи), наші медіа більш захищені, так як ми використовуємо приватний ключ 

для отримання та збереження файлів, також наш додаток стає дуже гнучкий для 

переносів да і в цілому йому не треба знати як та де ми зберігаємо файли, якщо 

нам потрібно буде змінити сервер чи сервіс. Але і в цьому підході є декілька 

мінусів, по перше це ціна, для маленьких додатків в більшості хмарних сервісів 

підійде і безкоштовний план, але з часом при збільшенні розміру файлової 

системи буде більша ціна, ну і по друге це зовнішня залежність, адже є 

маленький шанс, що у хмарної системи також можуть бути збої або неполадки і 

в цьому плані наш додаток залежний в сервісу. Але як показує практика в 

хороших хмарних сервісах цього майже ніколи не трапляється (рис.3).  

 

Рисунок 3 - Використання хмарного сервісу 

 

Використання тієї або іншої технології зберігання зображень залежить 

від поставленої задачі, об’єму інформації, можливостей продукту та навичок 

спеціаліста, але найоптимальнішим, практичним та гнучким є варіант з 

використанням хмарного сервісу. 

Література: 

1. How to Gracefully Store User Files [Електронний ресурс]  - Режим доступу до ресурсу: 

https://stormpath.com/blog/how-to-gracefully-store-user-files 

2. Should I use DB to store file? [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: 

https://medium.com/@vaibhav0109/should-i-use-db-to-store-file-410ee22268c7 

https://stormpath.com/blog/how-to-gracefully-store-user-files
https://medium.com/@vaibhav0109/should-i-use-db-to-store-file-410ee22268c7
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  НАПРЯМ 7. РОЗРОБКА ІГОР  

 
ФІЗИЧНИЙ РУШІЙ, ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА МАЙБУТНЬОГО 

ВІДЕОІГОР 

 

Савенко В.В. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

Перш ніж заглиблюватись у пояснення ідей майбутнього ігрового світу, який 

бачиться розробникам вже зараз, потрібно описати зародження і суть фізики у 

цифрових іграх. 

Фізичний рушій являє собою набір програмного визначених технологій, який 

симулює реальні фізичні закони у створеному віртуальному світі гри. Та як 

правило рушії є складовою частиною більш ширшого поняття ігрового рушія, який 

надає засоби для формування повноцінної гри з фізичного рушія, графічного 

рушія, звукового рушія та інших допоміжних засобів. 

Тепер варто додати, що на практиці існує два різновиди фізичних рушіїв. Ті які 

призначені для симуляції фізики у дослідних цілях, які зазвичай служать вченим, 

та ті які служать розробникам ігор у процесі надання створюваним продуктам 

властивої механіки для формування цікавої варіації ігрового досвіду. Так їх 

головна різниця у тому, що для ігрової галузі важливе відтворення фізики у 

реальному часі з допущенням неточностей і пріоритетом на візуальну 

задоволеність гравців, а от дослідницький підхід готовий знехтувати швидкістю 

заради точності симуляції і отримання чітких розрахунків у результаті. 

Технології звісно ж не стоять на місті і кількість і якість варіантів фізичних 

взаємодій, які можна вже зараз побачити в іграх не обмежені лише цими, але 

включають: 

 Динаміка взаємодії твердих тіл 

 Динаміка деформації тіл 

 Динаміка поведінки рідин 

 Динаміка поведінки газів 

 Динаміка поведінки тканин 

 Поведінка мотузок 

 Поведінка волосся 

 Руйнування фізичних об’єктів 

Також, якщо ми хочемо мати розуміння сучасної ситуації розвитку світу 

фізичних рушіїв, варто описати відомих представників, таких як: 

 nVidia PhysX (26,8% ринку) 

 Havok (22,7% ринку) 

 Bullet Physics Library (10,3% ринку) 

 Open Dynamics Engine (4,1% ринку) 

 TrueAxis 

 Newton Game Dynamics 
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 Karma 

 Box2D 

 OPAL 

 Tokamak 

 Digital Molecular Matter (науковий) 

Звісно для повного розуміння варто навести і приклади ігрових продуктів, де 

яскравим чином можна представити можливості фізичних рушіїв у дії.  

Так наприклад візьмемо одну з найпопулярніших ігор Angry Birds, де було так 

вдало реалізовано механіку векторного кидка тіла і дії на нього у польоті сили 

тяжіння. А також не забуваємо про взаємодію з іншими блоками, різної структури 

і механіку їх руйнації, тріння і фізичного падіння з передачею імпульсу. Саме такі 

та інші моделювання можливі лише дякуючи фізичним рушіям, що вдало 

інтегруються розробниками в подібні ігри. 

А от ще один вдалий, але простий у розумінні приклад фізики у відомій грі Hill 

Climb Racing, де представлена одна з моїх улюблених механік розгону з 

накопиченням енергії та механіки балансу фізичного тіла у польоті. Звісно ми не 

можемо тут говорити про повну реалістичність відповідну реальному світу, але у 

цьому і є одне з фундаментальних бачень розробників ігор, у апроксимації заради 

створення цікавих гравцю варіантів для впливу на гру.  

У підсумку варто зазначити, що ринок розробки ігор є спраглим до балансу між 

використанням реалістичних фізичних взаємодій і достатньо простими у розумінні 

механіками ігрового досвіду, що здатні задовольнити гравця. Таким чином 

майбутнє відеоігор стоїть за покращенням і грамотним використанням фізичних 

рушіїв у своїх іграх новими розробниками. 

 

Література: 

 

1. David M. Bourg, Bryan Bywalec // Physics for Game Developers: Science, math, 

and code for realistic effects 2nd Edition 

2. Christer Ericson // Real-Time Collision Detection 

 

 

РОЗРОБКА ГРИ OUTDEF У ЖАНРІ TOWER DEFENSE 

НА UNITY C# 

Мягких М. О., Негоденко О. В. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

Разом з появою комп'ютерів з'явилися комп'ютерні ігри, які відразу 

знайшли своїх шанувальників. Розроблена гра ОutDef у жанрі Tower Defense 

являє собою комп’ютерну стратегію в якій завдання гравця полягає в боротьбі з 

наступаючими ворогами до тих пір, як вони перетнуть ігрову карту, за 

допомогою будівництва башен [2]. 
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Комп'ютерна гра ОutDef - це програмний додаток, написаний на мові 

Unity C# і він створений для розваги. Враховуючи такі попередні відомі ігри, як 

Temple Run, Endless Space, Deus Ex: The Fall, Hearthstone: Heroes of Warcraft, 

Endless Legend (2014 року), Ori and the Blind Forrest (2015), що були створені з 

допомогою движка Unity C# слід відмітити, що дане середовище дозволяє 

створювати ігри не тільки для комп'ютерів, що працюють на операційних 

системах: для Windows і для Macintosh, але і для мобільних пристроїв на базі: 

iOS, андроїд, ігрових консолях. Перевагами Unity C# під час роботи на грою є: 

найбільше ком'юніті в світі серед всіх існуючих платформ; хороший ігровий 

редактор; велика кількість інструментів; 4) значна кількість бібліотек, які 

дозволяють розширити функціонал платформи; 5) швидка компіляція. 

Суттєвими обмеженнями Unity C# для створення гри є відсутність у розробника 

доступу до вихідного коду платформи на системному рівні та умовно-

безкоштовний інтерфейс [1]. 

У інтерфейсі проєкту є шість елементів робочої області: Верхня панель 

інструментів (File, Edit, Help) та вкладки Assets, GameObject, Components і 

Window; Scene – вікно сцени (елементи ігрового світу, текстури, фігурки 

персонажів); Games - це вікно гри, Hierarchy – вікно ієрархії з списком елементів 

(GameObject); Project - це система папок за категоріями (текстури, шрифти, 

звуки); Inspector – вікно для зміни елементів гри, їх розміру. 

Проєкт Unity C# складається з кількох сцен (Scene), на яких розташовані 

ігрові об'єкти (GameObject) з прикріпленими до них компонентами (Component). 

У кожного ігрового об'єкту є обов'язковий компонент Transform, що відповідає 

за розташування об'єкту на сцені. Об'єкт Player відповідає за поведінку і логіку 

гравця на ігровому полі. До нього підключені компоненти Sprite Renderer, Box 

Collider 2D, Rigidbody 2D, Player (Script), Health (Script), Destroy (Script). 

Компонент Text має параметри: Font (шрифт тексту), Font Style (стиль шрифту: 

жирний, курсив), Font Size (розмір шрифту), Alligment (задає вирівнювання 

тексту), Color (колір тексту) і деякі інші. Параметр Volume задає гучність, а Pitch 

- тон. Також можна задати звукові параметри RandomVolume та RandomPitch. 

 

Література: 

1. Алієва О. Віртуальні ігри як феномен сучасної культури. Схід. 2016. № 5. С. 64-67. 

2. Гордієнко А. В. Комп’ютерні ігри та їхні позитивні психологічні ефекти. Наукові записки 

НаУКМА. 2017. Том 199. C. 58-62. 

 

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ГЕЙМДИЗАЙНУ 

Рудий А.С. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 
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Сьогодні відеоігри скрізь, і всі вони працюють за певними законами. В 

них мільйони тонкощів і нюансів, які відомі лише геймдизайнерам. Як усе 

врахувати? Як поєднати звуковий та відеоряд, підібрати правильний баланс 

нагород та потрапити до цільової аудиторії? Геймдизайн — це процес створення 

правил і цілей гри, проектування ігрового контенту і геймплею.  

Дизайнер відеоігор направляє юзера за допомогою визначених механік, 

стимулює інтерес і викликає бажання рухатися далі по грі. Геймдизайнер може 

виконувати самі різні завдання: проектувати рівні, розраховувати баланс в 

економіці гри, продумувати призначений для користувача інтерфейс. Кількість 

та різноманіття його тасків залежить перш за все від жанру та масштабів 

проекту.   

Можна відмітити основні принципами дизайну ігор. Перші принципи 

стосуються режисури геймерского досвіду. До цих принципів відносяться 

утримання фокусу уваги, створення елементів передчуття і оголошення про 

зміни.  

У грі повинні чітко простежуватися основна сюжетна лінія і основна 

механіка. Завдання геймдизайнера — зберегти фокус уваги гравця на основній 

задачі/мисії/цілі упродовж усієї гри. 

Важливо уміти оповістити гравця про подію, що наближається, 

викликати емоції і підштовхнути до здогадки, що ж станеться. Треба додати 

відповідні звуки, короткі імпульси трясіння і тд. Йдеться не про текстове 

нагадування, а про створення ігрового досвіду, який допоможе усвідомити 

найближче майбутнє.  

Важливими є текстові вставки і інші елементи, які напряму говорять про 

подію. Демонстрація факту зміни займає місце між передчуттям і самою подією. 

“Місія виконана”, “Операція провалена”, “Збери 20 монет і отримай джекпот” 

— про усі подібні моменти треба оповіщати гравця. Існує правило: якщо зміни 

повторюються сто раз на годину, оголошення не є обов’язковим. Але якщо за 

весь час проходження гри ця зміна трапляється від сили разів 5, то візуальні 

підказки потрібні. Виключення — проходження/провал місії — тут сповіщення 

потрібні повсюди.  

Усі ігрові події і реакції персонажів мають бути логічними, співпадати з 

очікуваннями гравця.  

Щоб гра не втрачала динамічності, варто включити в процес декілька 

паралельних, таких, що не суперечать одна одній подій. Якщо йдеться про 

сюжет, можна включити у нього додаткову історію, яка стала наслідком 

попереднього вибору гравця. Наприклад, персонаж гравця пощадив одного з 

ворогів, а той пообіцяв бути йому союзником до тих пір, поки не врятує його від 

смерті. Таким чином на якийсь час в оповідання включається ще один персонаж.  

У інтерфейсі це може програватися через моментальне додавання балів 

за виконання ігрових дій під час проходження місії. А в дизайні рівня — через 

можливість вибирати, яким способом досягати цілі.  
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Щоб гра сприймалася живіше і реалістичніше, усі взаємодії і рухи в ній 

повинні відбуватися з урахуванням головних фізичних властивостей об’єктів і 

оточення. 

У захоплюючій грі важливо зберігати відчуття темпу, ритму і 

терміновості. Події треба розподіляти так, щоб високоінтенсивні сцени (на 

зразок стрільби, активного бою, гонитви, збору артефактів за певний час) 

чергувалися з плавнішими, тими, що не вимагають того ж рівня концентрації. У 

такі моменти гравець може “видихнути”. 

Також важливо адекватно оцінити масштаби ігрової локації на екрані 

пристрою і врахувати просторове співвідношення між головними точками. 

Гравець має без зусиль пересуватися по локації до мети, а усі стратегічно 

важливі об’єкти повинні знаходитися в полі його зору (якщо сюжетом все не 

задумано навпаки). Взаємодія з іншими персонажами теж має бути логічною  

 

Література: 

1. Steve Swink // Game Feel: A Game Designer's Guide to Virtual Sensation 

2. Tracy Fullerton // Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative 

Games 
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4. Jesse Schell  The Art of Game Design: A Book of Lenses, Third Edition 

 

РОЗРОБКА ГРИ “MINE RACING” ЖАНРУ ПЕРЕГОНИ 

Євтаєв Я.О. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

Перегони - це жанр відеоігор, в якому мета гравця досягнути фінішу на 

будь якому виді транспорту включаючи повітряний, водний, підземний та 

наземний. Перемога в цьому жанрі гри може бути досягнена декількома 

методами, однак основний це за певний проміжок часу досягти кінцевої точки 

маршруту, тобто фінішу.  

Перегони можуть проходити за правилами реального світу і справжніх 

спортивних змагань, так і за правилами віртуального, вигаданого світу. Деякі 

ігри в цьому жанрі також можуть підпадати під жанр спортивних комп'ютерних 

ігор. 

Основні під жанри перегонів: 

1. Симулятори перегонів 

Гоночні симулятори намагаються максимально наближтися до законів 

реального світу, відтворити в комп’ютерній грі справжні закони фізики, 

параметри справжніх автомобілів та трас. 

2. Аркадні перегони| 

Такі ігри дозволяють цілком зануритися в вигаданий світ з своєю 

гравітацією та вигаданими законами фізики , щоб створити яскравий і 

захоплюючий ігровий процес. На трасах можуть бути вигадані об’єкти які 
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гравець повинен підбирати, щоб отримати бонуси, такі як: отримання монет, 

ремонт автомобіля, прискорення, незламність на певний проміжок часу та інші. 

При розробці мобільної комп’ютерної гри “Mine Racing” обрано жанр 

аркадних перегонів на ігровому двигуні Unity мовою C#. Концептуально гра на 

відміну від на аналогу “Hill Climb Racing ” має деякі особливості:  

Гра мультиплатформна, тобто розроблятися як для PC користувачів так і 

для мобільних геймерів. 

Візуальний стиль оформлений в стилі гри “Mincraft”, тобто у кубічній 

стилістиці.  

Гравцю потрібно стежити за декількома аспектами гри: за шкалою 

палива, за тим щоб не перевернути автомобіль та за самою трасою - на рівні 

розкинуті блоки різних дорогих металів які гравець може підбирати натискаючи 

на них. 

Головною метою гри є розвага користувача, гра повинна відволікати 

гравця від буденних проблем і повністю занурювати його в ігровий світ. Гравець 

зможе колекціонувати різні автомобілі, проходити на них різноманітні рівні та 

збирати гроші на цих рівнях для модернізації свого авто парку. 

 

Література: 
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РОЗРОБКА ГРИ «DELIVERY SERVICE» У ЖАНРІ СИМУЛЯТОР  

МОВОЮ С# НА ДВИГУНІ  UNITY 

Сендецький М.І,, Коба А.Б. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

Гра — діяльність людини з моделювання іншого виду діяльності з 

розважальною чи навчальною метою. Людство грається і грає в ігри з 

доісторичних часів, починаючи з ритуальних ігор (наприклад, обряду ініціації), 

а з розвитком цивілізації ігри робилися дедалі складнішими й відобразили 

практично всі сфери життя суспільства: війну, кохання, історію тощо.  

Ймовірно, найскладніші нині ігри — MMORPG з режимом мультиплеєра 

на кшталт World of Warcraft, до якого щохвилини підключені тисячі 

користувачів у всьому світі, й у якому щомиті відбуваються мільйони різних дій.  

Симулятором менеджменту та будування називають тип симуляційних 

відеоігор в якому гравець займається розбудовою чи розширенням здебільшого 

вигаданих спільнот, установ, імперій тощо з обмеженою кількістю доступних 

йому ресурсів, має реагувати на внутрішні проблеми (такі як злочини чи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/MMORPG
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/World_of_Warcraft
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забруднення, як в SimCity), незалежні від дій гравця події (наприклад, стихійні 

лиха чи монстри, як в SimCity, або рівень необхідності тераформування планет, 

як в Spaceward Ho!) чи конкурувати з іншими гравцями. В однокористувацьких 

відеоіграх даного піджанру проходження здебільшого є необмеженим у часі, а 

кінець може настати тоді, коли гравець сам того захоче, в той час як у 

багатокористувацьких відеоіграх — проходження, як правило, триває допоки 

один із гравців не почне домінувати над іншими.  

Відеоігри жанру симулятора менеджменту та будування також можна 

розділити на два підтипи: симулятор бізнесу та симулятор містобудування. В 

першому випадку гравцеві необхідно буде займатися розвитком якогось 

конкретного підприємства, або цілої мережі підприємств, в той час як гравцям 

відеоігор жанру симулятора містобудування необхідно буде розширювати та 

розбудовувати вже цілу економічну систему, тобто міста чи поселення. 

Delivery Service (в перекладі «Служба доставки») – це гра про розвиток 

нового філіалу в невеликому містечку. Гра «Delivery Service» виконана у жанрі 

симулятора. Головним героєм гри є звичайний адміністратор, якого призначили 

керівником філіалу та поставили ціль – заробити більше грошей. 

Метою дипломного проекту було створення гри «Delivery Service» на 

основі класів з використанням концепцій та механізмів об’єктно-орієнтованого 

програмування. Гра була написана за допомогою мови програмування С#, з 

використанням ігрового двигуна Unity та візуального редактора коду Microsoft 

Visual Studio 2022. 

Література: 

1. Приклад створення програми [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: 

https://www.youtube.com/watch?v=5v8pepQrjcg. 

2. Симуляційна відеогра [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Симуляційна_відеогра. 

3. Середовище розробки Unity [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Unity. 

 

 

РОЗРОБКА ГРИ - СТРАТЕГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ТЕХНОЛОГІЇ UNITY 

 

Галеєв В.В., Гаманюк І.М. 

 Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

Ігрова індустрія з кожним роком розвивається швидше та стає все більше, 

зараз вже важко уявити сучасний світ без мобільних ґаджетів, комп'ютерів, 

ігрових приставок та іншої розважальної техніки, яка формує наше дозвілля у 

вільний час. Після технічної революції та приходу комп'ютерів у кожен дім, 

почався процес активного розвитку ігрової індустрії, розробка комп'ютерних 

ігор перетворилась на цілу індустрію з безліччю напрямків, одним з таких 

напрямків є стратегічні ігри, або ігри-стратегії, які дозволяють гравцям 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Spaceward_Ho!&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Симуляційна_відеогра
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розвивати в собі стратегічні навички та дають змогу розвивати критичне 

мислення, завдяки цьому у такого жанру сформувалася своя аудиторія.  

Основною метою статті є аналіз та дослідження вже існуючих стратегій 

на прикладі відомих ігор, розгляд їх будови, переваг та недоліків, а також 

дослідження проблематики створення власної стратегії, що будуть краще 

задовольняти потреби цільової аудиторії. 

Загалом історії виникнення стратегічних ігр налічує вже не один десяток 

століть, людству завжди було цікаво робити своє дозвілля різноманітним, 

особливої популярності набували різноманітні інтелектуальні ігри по типу 

Шахів, Го, Нард та інших їх аналогів, саме подібні ігри можно заслужено 

вважати першими представниками подібного жанру. Перші саме комп’ютерні 

відеоігри-стратегії почали з’являтися у 80х з розвитком персональних 

комп’ютерів та портативних приставок. На сьогоднішній час жанр комп'ютерної 

стратегій розподіляється на: 

1. покрокові стратегії (англ. Turn-Based Strategy, TBS) — ігровий процес 

поділено на кроки, впродовж яких кожен з гравців може виконати обмежену 

кількість дій (Рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Діаграма станів покрокової стратегії 

Кроки відбуваються почергово: спершу ходить один гравець, потім 

інший. В деяких випадках крок завершується тільки тоді, коли всі гравці 

виконали свої дії. Покрокові стратегії беруть свій початок від настільних ігор, де 

гравці ходять по черзі(наприклад Шахи, Шашки та багато інших); 

2. стратегія в реальному часі (англ. Real Time Strategy, RTS) — ігровий 

процес триває безперервно і гравці можуть виконувати дії одночасно (Рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Діаграма станів стратегії в реальному часі 
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Цей жанр є більш динамічним та має більший ухил до тактики. Час у 

самій грі не відповідає реальному, а масштабується — дії, що в реальності 

зайняли б години чи дні (будівництво споруд,  переміщення військ), у грі можуть 

займати лише лічені хвилини. 

Одними з перших родоначальників жанру RTS була гра Herzog Zwei 

(Герцог Цвей), що вийшла в 1989 році за видавництва Sega Enterprises Ltd., вона 

була розрахована на двох гравців, основною задачею гравця було знищення бази 

ворога. Кожному гравцю надавалась головна база та декілька підконтрольних 

баз, а також на мапі були присутні нейтральні бази. Єдиний підрозділ що був під 

командуванням гравця був його боєць, котрий може змінювати форму (міг 

ставати повітряним підрозділом чи наземним). Основним фокусом цієї гри був 

саме боєць під керуванням гравця, а всі інші виступали у ролі підтримки. Гра 

являлась гібридом action/стратегії, але ідея командування індивідуальним 

підрозділом в реальному часі з віддачею наказів і слідкуванням за ходом їх 

виконання досі не зустрічалась в такому масштабі. Значною частиною гри є ваш 

боєць, в своїй бойовій формі він потребує більше ресурсів, але сражається 

сильніше, пехота та техніка коштують грошей, і на задньому плані доводиться 

керувати як розходом ресурсів так і грошовими потоками. Herzog Zwei виявив 

велику кількість рис, які стали характерними для сучасних стратегій в реальному 

часі, наприклад битва за бази. 

Але гра мало також і деякі відмінності, наприклад на відміну від 

сучасників місце розташування баз було фіксоване, і вони не можуть бути 

відбудовані заново чи відремонтовані. 

Справжнім же піонером жанру комп’ютерних RTS стратегій є гра студії 

Westwood Dune II, що вийшла за видавництва Virgin Interactive у 1992 році. 

 Dune II основана на знайомій по роману Френка Херберта місцевості і має 

в собі дуже багато деталей з книги. Гра перевершує Herzog Zwei в деяких 

аспектах, котрі можуть показатись тривіальними зараз, але саме ці аспекти і 

легли в основу жанру RTS. По-перше ви можете будувати базу де завгодно, та 

будувати у будь-якому порядку, по-друге хід гри залежить від побудованих 

структур, так для побудови харвестеров і танків потрібно побудувати Важку 

Фабирку(Heavy Factory), але щоб збудувати її потрібно мати Легку Фабрику 

(Light Factory), по-третє в Dune II протиборчі сторони мають різноманітні 

підрозділи так зброю. Але не обійшлось і без деяких особливостей що були 

виправлені в більш сучасних стратегіях, так наприклад в Dune II є ліміт на 

кількість підрозділів в 25 одиниць, що не дивно дивлячись на «залізо» того часу. 

Тим не менш в цій грі вже були помітні всі характеристики цього нового жанру.  

Проаналізувавши вищезазначене, та особливості моєї розробки вважаю 

що моя розробка буде надавати користувачеві додаткові можливості, що 

допоможе у додатковому приверненні уваги до жанру RTS стратегій, який за 

останній час втратив деяку аудиторію через відносний брак розвитку та нових 

ідей. На відміну від більш стандартних RTS стратегій моя розробка буде 

надавати гравцю більше свободи та різноманітних шляхів розвитку та 

геймплейних особливостей, що дозволить діяти більш тактично та ефективно, а 
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наявність більш сучасних середовищ розробки таких як Unity дозволить не 

тільки збільшити кількість юнітів під контролем гравця та суттєво покращити 

візуальну складову гри, а й зробити гру кросплатформною. Саме такий підхід 

може привернути нову аудиторію чи поспливати частковому поверненню старих 

поціновувачів стратегій. 

На сьогоднішній день існує чимало ігор-стратегій. У цього жанру є ще 

великі можливості для росту, і незважаючи на те що навколо нього вже 

сформувалась певна аудиторія, вона завжди потребує чогось нового та більш 

цікавого. Ттехнології та ігрова індустрія ніколи не стоять на місці, тому розробка 

власної стратегії з певними унікальними особливостями є досить перспективним 

та може дати ще один етап розвитку цього жанру та порадувати його 

поціновувачів та можливо привернути додаткову увагу до цього жанру у нової 

аудиторії. 
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Мурзін А.О. 
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За даними сайту gamedatacrunch.com, у 2021 році 49,48% всіх платних 

ігор, що вийшли в Steam, були зроблені на Unity. А в сфері мобільних ігор цей 

показник вже давно перевищив 50%. І це недивно, адже двигун має багато 

переваг, через які більшість розробників, особливо починаючих, роблять свої 

ігри за допомогою Unity.  

Unity — багатоплатформовий інструмент для розробки відеоігор і 

застосунків, і рушій, на якому вони працюють. Створені за допомогою Unity 

програми працюють на настільних комп'ютерних системах, мобільних 

пристроях та гральних консолях у дво- та тривимірній графіці, та на пристроях 

віртуальної чи доповненої реальності. Застосунки, створені за допомогою Unity, 

підтримують DirectX та OpenGL. 

 Доцільно виділити основні властивості Unity: 

 простота - у движка низький поріг входу, тому його можуть освоїти 

навіть новачки; 

 універсальність - за його допомогою можна зробити гру для будь-якої 

сучасної популярної платформи (ПК, iOS, Android, PlayStation, Xbox, Switch),  
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 гнучкість - Unity можна легко налаштувати під конкретний проект, 

щоб зробити розробку максимально ефективною. 

Завдяки особливостям движків в індустрії відбувся поділ. Якщо компанія 

розробляє ААА-гру, то перевага віддається Unreal Engine, оскільки він більш 

продуктивний і має більше готових функцій. Unity найчастіше використовується 

для інді-проектів або мобільних ігор — в движку менше стокових функцій і його 

можна охарактеризувати як «пісочницю», з якої можна створити майстерню, 

зручну для роботи над конкретним жанром або серією ігор. 

Враховуючи встановленні властивості двигуна Unity та його 

можливостей ефективним є створення гри у жанрі Tower Defence для мобільної 

платформи Android. Так універсальність двигуна дозволяє створення гри у жанрі 

Tower Defence із власними унікальними фічами та звичним для цього жанру 

захоплюючим ігровим процесом. А гнучкість Unity дозволяє заощадити власний 

час для більш детального продумання певних нюансів гри, таких як: вороги, 

вежі, рівні, гейм-дизайн, левел-дизайн, сюжет та ін. 
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Гейміфікація (англ. gamification) — це стратегічна спроба покращити 

системи, послуги, організації та види діяльності, щоб створити подібний досвід, 

який відчувається під час гри, щоб мотивувати та залучати користувачів. 

Зазвичай це досягається шляхом застосування елементів ігрового дизайну та 

ігрових принципів (динаміки та механіки) в неігрових контекстах.[1] 

Python – універсальна мова програмування, що є однією з найкращих для 

вивчення новачками. Через свою простоту і лаконічність синтаксису, Python є 

дуже затребуваною, що значно полегшує роботу програмістам і тестувальникам, 

а наявність великої кількості бібліотек забезпечує можливість використання 

практично в будь-якій сфері IT. 

Мова програмування Python застосовується в багатьох сферах (Рис. 1): 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Unity_(%D1%80%D1%83%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8)
https://unity.com/
https://habr.com/ru/company/netologyru/blog/590365/
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Рисунок 1 - Застосування мови Python  

 

Найпопулярнішими прикладами використання мови програмування 

Python та гейміфікації можна виділити застосунки: Netflix, Uber, Instagram, 

Spotify тощо. 

Поєднання простоти написання коду та простого, яскравого інтерфейсу в 

застосунку – це запорука успіху. 

Одна з причин використання Python з Netflix полягає в тому, щоб 

допомогти вивчити машинне навчання та підтримати основні алгоритми, такі як 

рекомендації, вибір графіки та маркетинг. 

Зрештою, те, наскільки легко та інтуїтивно використовувати Python для 

вирішення мережевих проблем, є основною причиною, чому Netflix 

використовує код Python.[2] 

Для вивчення мови Python використовуються мобільні застосунки: Learn 

Python (Programminghub), Python SoloLearn, Learn Coding/Programming: Mimo, 

Python Code Play, а також серію застосунків від розробника Viktor Trofimov 

«Програмування ігор, створення з нуля (Python 3)» з першої по третю частину. 

Найчастіше такі застосунки є кросплатформними, що дозволяє продовжувати 

навчання як у ґаджетах, так і з ПК. Це означає, що шанс на опанування та 

закріплення нових знань вище. 

Отже, гейміфікація разом з Python легко пов’язуються між собою і 

застосовуються, як у розвагах, так і навчальному процесі. 

 

Література: 

1. Does Gamification Work? – A Literature Review of Empirical Studies on 

Gamification. Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://gamification-research.org/2013/09/does-

gamification-work-a-look-into-research/ 

2. Python and Netflix: What Happens When You Stream a Film? [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: https://medium.com/edureka/how-netflix-uses-python-1e4deb2f8ca5 

 

http://gamification-research.org/2013/09/does-gamification-work-a-look-into-research/
http://gamification-research.org/2013/09/does-gamification-work-a-look-into-research/
https://medium.com/edureka/how-netflix-uses-python-1e4deb2f8ca5
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЖАНРУ «ВІЗУАЛЬНІ НОВЕЛИ» В 

КОМП’ЮТЕРНИХ ІГРАХ   

 

Ігнатова М.В., Дібрівний О.А. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

Візуальна новелла - жанр комп'ютерних ігор, який має свій початок в 80 

х-90 х роках в Японії.  

Суть гри полягає в проходженні історії з можливістю впливу на хід подій 

гравцем. До того ж важливу роль відіграє візуальна частина проєкту. Тобто 

процес проходження текстового квесту поєднують з зображенням головних осіб, 

місць де проходить історія, предметів, що грають роль для сюжету тощо. 

Історія цього жанру має свій початок  в 1983 році, коли  Юдзі Хорієм 

розробив гру під назвою “The Portopia Serial Murder Case”. 

Портопія вважається однією з найвпливовіших ігор всіх часів в Японії. 

Це джерело тропів для японських пригодницьких ігор і жанру візуальної новели. 

Його успіх поставив Enix на карту ігрового ринку, дозволивши їм створити 

Dragon Quest, і це стало величезним натхненням для творця Metal Gear Хідео 

Кодзіми. [1] 

На сьогоднішній день візуальні новели стали більш розповсюдженими за 

межами Японії. Ігри цього жанру розробляють в Америці, Китаї,  

Канаді, Україні і т.д. 

Прикладом візуальної новели українського виробництва є Moon Chai 

Story.  

Іншими ж яскравими прикладами цього жанру в світі є: “Коли плачуть 

цикади”, “Грати штейна”, “Персона”, “Докі-Докі літературний клуб”, “Чия 

Ліза”, “Underworld office”, “Моя дитина lebensborn” та інші.  

Всі представники жанру мають два основні критерії: пропрацьованність 

і різноманітність сюжету та мальовничість (приємність) для ока візуальної 

складової. [2] 

Чим більш зроблено акцент на цій частині - тим більше шансів гри 

отримати успіх. 

Проведення часу за чимось, що дозволяє людині перенести себе в інший 

світ завжди було актуальним і цікавим для людей. А можливість впливати на 

сюжет безпосередньо своїми діями і видимість того, що насправді бачить 

головний герой ще більш наближають до уявного та притягують аудиторію. 

Через сюжет гри, до того ж, можна передавати не тільки розважальний, 

але й повчальний матеріал. Наприклад, як в вже згаданій грі “Моя дитина 

lebensborn” гравець може впливати на майбутнє дитини післявоєнного часу, що 

не була винна в діях одного з батьків, але зіштовхнулась з відношенням 

оточуючих до цього. Ми, як опікуни вчимо і вчимося розуміти цей світ, та бути 

перш за все людяним. 
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Ще одним аспектом актуальності саме для України є те, що на ринку дуже 

мало нашого продукту в цьому жанрі. Навіть перекладів подібних ігор можна 

перерахувати на пальцях однієї руки. А гравців, що полюбляють такі ігри 

достатньо. 

Отже візуальні новели являють собою ігри, які занурюють гравця у свій 

світ шляхом прямої взаємодії з сюжетом та гарної картинки. Також ця ніша є 

актуальною і затребуваною на сьогоднішній час.   

 

Література: 

1. Visual Novel / The Portopia Serial Murder Case- 

URL:https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/VisualNovel/ThePortopiaSerialMurderCase 

2. What are Visual Novels? - URL:https://electrastreet.net/2019/11/what-are-visual-novels 

 

 

ScriptableObject – що це таке 

Дібрівний О.А., Музика А.П 

Державного університету телекомунікацій, м.Київ 

Одне з основних завдань розробки ігор - зберігання інформації про 

ігровий контент. Варіанти зброї, броні, різні предмети або навіть будівлі, 

доступні для будівництва. У будь-якому випадку більшість розробників починає 

свій шлях з пошуку бази даних і часто вибір падає на SQLite або завантаження 

даних з json файлу опису. Але в Unity міститься потужний вбудований 

інструмент для цих завдань - ScriptableObject. 

ScriptableObject - це клас, який є основною частиною ігрового двигуна 

Unity та надає можливість зберігання ігрових даних. У ньому використовуються 

такі самі правила серіалізації даних, що при написанні скриптів в 

MonoBehaviour. Можна подумати, що ScriptableObject нічим не відрізнятиметься 

від префабів з даними, записаними в MonoBehaviour об'єкті, але це не так. 

Важливо розуміти наступне: при створенні нового екземпляра префабу дані 

повністю копіюються, дозволяючи перевизначати для даного екземпляра деякі 

значення. При використанні ScriptableObject дані не копіюються, всі префаби 

будуть використовувати один і той же ScriptableObject. 

Тепер уявімо, що ми робимо масову стратегію, де необхідно розміщувати 

від 500 юнітів одночасно. За дуже грубими розрахунками, один юніт займатиме 

від 600 байт даних, відповідно 500 юнітів – 306 Кб. З одного боку, в цьому нічого 

страшного немає, але не варто забувати, що даних про юніту може бути набагато 

більше. 

З використанням ScriptableObject копії юнітів займатимуть не більше 32 

байт, відповідно для 500 юнітів – 16 Кб, а дані зберігатимуться в єдиному 

екземплярі на всю гру та займатимуть близько 500 байт. 

https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/VisualNovel/ThePortopiaSerialMurderCase
https://electrastreet.net/2019/11/what-are-visual-novels
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ScriptableObject дійсно корисний інструмент та потужний інструмент при 

створенні ігор який допомогає оптимізувати кількість використання памяті 

системи і тим самим підвищуючи швикодію додатку. 

 

Література: 

1. DevTribe[Електронний ресурс] : [Веб-сайт] – Режим доступу: 

https://devtribe.ru/p/unity/21-05-2019-scriptableobject---chto-eto-takoe 

 

 

OBJECT POOLING В РОЗРОБЦІ ІГОР 

Мидинський О.І., Дібрівний О.А. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 

 

Object pooling — це чудовий спосіб оптимізувати ваші проекти та 

зменшити навантаження на центральний процесор, коли доводиться швидко 

створювати та знищувати ігрові об’єкти. Це хороша практика та патерн 

дизайну, який слід пам’ятати, щоб допомогти розвантажити процесорну 

потужність CPU для обробки більш важливих завдань і не засипати 

повторюваними викликами створення та знищення [1]. Це особливо корисно, 

коли ви маєте справу з кулями в шутері. 

Якщо вам доводиться працювати з великою кількістю об’єктів, 

екземпляр яких особливо «дорогий», і кожен об’єкт потрібен лише протягом 

короткого періоду часу, це може негативно вплинути на загальну 

продуктивність вашої програми. У таких випадках можна вважати бажаним 

патерн дизайну Object pooling. 

Патерн створює набір повторно використовуваних об’єктів. Коли 

потрібен новий об’єкт, він буде викликаний пулом. Якщо раніше 

підготовлений об’єкт доступний, він буде негайно повернений, уникаючи 

витрат на створення екземпляра. Якщо об’єкта не існує в пулі, буде створено та 

повернуто новий елемент. Коли об’єкт використаний і більше не потрібен, він 

повертається в пул і може бути використаний знову в майбутньому без 

повторення, дорогого для обчислень процесу створення, екземпляра [2].  

Деякі пули об’єктів мають обмежені ресурси, тому вказується 

максимальна кількість. Якщо це число буде досягнуто, і запитуватиметься 

новий елемент, викличеться помилка або потік буде заблоковано, поки об’єкт 

не з’явиться в пулі. 

Пул нічого не знає про реалізацію збереженого об'єкта. Тому 

повернений об’єкт вважається таким, що перебуває у невизначеному стані. Для 

подальшого використання його необхідно перевести (скинути) у вихідний стан. 

Повторне використання може призвести до помилок. Тому при скиданні 

необхідно очистити поля (повернути до початкового стану). 
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Можливе сумісне використання Object pooling з іншими патернами. 

Наприклад, ви можете використовувати Prototype для створення об’єкта в 

певному стані. А за допомогою Singleton створити єдиний екземпляр пулу у 

вашій системі. 

Приховування пулу за іншими патернами – погана практика. 

Розробники, які використовують такий «гібрид», не очікують обов’язкового 

повернення об’єкта із, наприклад, фабричного методу. І якщо об’єкт не 

повернутий, сам пул стає марним. У цьому випадку потрібне відокремлення 

реалізації класів, які створюють об’єкти. 

 

Література: 

1. Unity – Scripting API: ObjectPool<T0>. [Електронний ресурс] – Ресурс доступу: 

https://docs.unity3d.com/2022.1/Documentation/ScriptReference/Pool.ObjectPool_1.html 

2. Kircher M., Prashant J. Pooling, EuroPLoP 2002, Germany, 2002, pp. 8-9. 

 

 

РОЗРОБКА МОБІЛЬНОЇ ГРИ В ЖАНРІ ТРИ В РЯД З 

ВИКОРИСТАННЯМ ІГРОВОГО ДВИГУНА UNITY 

Черепаха А.А., Дібрівний О.А 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

Мабуть, одна з основних проблем людства сьогодні – це як убити час. 

Інакше кажучи, як убити час в умовах кліпового мислення та отримати  швидкий 

дофамін. Гіперказуальні розваги, у свою чергу, дають можливість в умовах 

подібного мислення вирішити насущу проблему. Оскільки це ігри з 

надкороткими сесіями та інтуїтивним управлінням, вони підходять для 

максимально широкої аудиторії. В них максимально легко і комфортно грати. 

Короткі сесії та динамічний прогрес забезпечують швидке занурення у стан 

потоку та дозволяють отримувати задоволення вже за декілька хвилин. 

Гіпер-казуальні ігри безсумнівно стали одним із трендів останніх років. 

Якщо подивитися на топи в Google Play, то можна побачити, що серед 10 

найкращих ігор за кількістю завантажень – 4 належать до гіперказуальних ігор. 

До таких ігор належить і гра жанру три в ряд. 

Метою даної роботи є створення мобільної гри в жанрі три в ряд з 

використанням ігрового двигуна Unity.  

Ігри три в ряд жанру характеризуються тим, що їхній ігровий світ 

складається з дошки або сітки елементів, а завданням гравця є маніпулювання 

елементами таким чином, щоб збіглися задані грою шаблонні комбінації, такі як 

постанова в ряд або стовпець трьох та більше елементів одного типу, після чого 

при виконанні умови зібрані елементи зникають, а сітка заповнюється новими. 

Головними принципами розробки цієї гри є: 

 Дуже прості правила. 

https://docs.unity3d.com/2022.1/Documentation/ScriptReference/Pool.ObjectPool_1.html


104 
 

 Короткі ігрові сесії: для більшості казуальних ігор характерні короткі 

ігрові сесії, і при цьому в них можна швидко починати грати, так і без ускладнень 

переривати гру для того, щоб потім в неї повернутися. 

 Декілька рівнів успішної гри: якщо гравець проходить гру або 

виконує локальне завдання складнішим способом, то це винагороджується.  

 Давати можливість гравцеві досягти успіху на самому початку. 

 Намагатися уникати карати гравців якщо вони припускаються 

помилок. 

 Стежити за тим, щоб було якнайменше вимушених ходів на полі. 

Завжди має бути кілька варіантів. 

Майже 60% всіх ігрових студій працюють на Unity.. Ігровий двигун 

спеціалізується на розробці двовимірних та тривимірних додатків та ігор під 

різні платформи. Найкраще він підходить для не масштабних та не важких 

проектів, в особливості таких як мобільні ігри. Одна із переваг це те, що Unity 

повністю безкоштовний. Також програма дає можливість створювати та одразу 

розставляти об'єкти в реальному часі, при цьому можна протестувати результат. 

Третій плюс програми – це підтримка одразу безлічі платформ, API. Ігри, 

створені у програмі, підійдуть для проектів на різних платформах, включаючи і 

мобільні пристрої. 

 

Література: 

1. Unity Solutions. Режим доступу до ресурсу:  https://unity.com/ru/solutions/game 

2. Розробка match-3 гри: f.a.q. Режим доступу до ресурсу: 

https://hsbi.hse.ru/articles/match-3-f-a-q/ 

 

 

АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВІДПРАЦЮВАННЯ 

ВПРАВ ЗІ ЗВУКАМИ В ПРОЦЕСІ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ПАЦІЄНТІВ З АФАЗІЄЮ 
 

Карнадський С.С., Золотухіна О.А 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

Проблеми з використанням або розумінням мови (афазія) виникають, 

згідно зі статистикою досліджень, у 25 пацієнтів із 100, які мають гостре 

порушення мозкового кровообігу.  Кожен четвертий хворий відчуває труднощі, 

пов’язані з вербальним спілкуванням — вмінням говорити, писати або розуміти 

усну або письмову мову. Афазія зазвичай виникає раптово після інсульту або 

травми голови. Але це також може виникнути поступово від повільно зростаючої 

пухлини мозку або захворювання, яке спричиняє прогресуюче, постійне 

пошкодження (дегенеративне). Існуючі підходи до реабілітації пацієнтів з 

афазією включають традиційне лікування, що передбачає роботу з логопедом, 

психоневрологом, ерготерапевтом та іншими спеціалістами, які сприяють 

виправленню фізіологічних та психічних порушень, що викликають афазію. 

Використання програмних додатків в процесі реабілітації дозволяє забезпечити 

https://unity.com/ru/solutions/game
https://hsbi.hse.ru/articles/match-3-f-a-q/
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можливість як самостійної роботи пацієнта буз залучення вузьких спеціалістів, а 

також допомогти організувати процеси в спеціалізованих закладах реабілітації.  

Tactus Therapy пропонує широкий спектр логопедичних програм для 

дорослих з афазією та іншими проблемами спілкування. Ці програми, засновані 

на доказах, розроблені логопедами для використання в клініці та вдома. 

Додатки Tactus Therapy прості у використанні та доступні за ціною, не мають 

підписок, екранів входу або Wi-Fi. Програма для відновлення “RecoverBrain 

Therapy for Aphasia, Stroke, Demstia” створена ImagiRation LLC. Доступні 

різноманітні навчальні модулі для легкого використання в таких когнітивних 

галузях: розуміння мови, розуміння складних речень, розуміння граматики, 

увага, пильність, чуйність, нехтування, пам’ять, виконавча функція, поле зору, 

увага до деталей, слухова робоча пам’ять. Програма має в цілому інтерфейс 

призначений для дітей і орієнтована на дитячі ігри, що не робить її дружньою 

для всіх вікових груп. Озвучення призначено для дітей, і в налаштуваннях 

програми не можливо змінити його, що може призвести до дискомфорту 

дорослих користувачів. 

Більшість існуючих додатків для реабілітації афазійних порушень 

призначена для дітей та не має української локалізації. Саме за цієї причини 

необхідно створити додаток українською та вправи для будь-якої вікової 

категорії. Головна мета додатку, це звичайно українська мова та можливість 

додавати свої слова та зображення при необхідності. Всі матеріали будуть 

зберігатися в внутрішній базі даних, до якої буде повний доступ у користувача. 

Також, є мета зробити всі вправи у вигляді гри, для зацікавлення користувачів 

та менш монотонних дій. Звичайно необхідне озвучення, як інтерфейсу, так і 

вправ які необхідно виконати. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІГОРОВОГО ЖАНРУ ШУТЕР 
 

Косенко А.П., Дібрівний О.А. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

 
Сьогодні в It-індустрії одним з найпопулярнішим напрямком є Game 

development. 

Game development це процес розробки гри під певну платформу. Це може бути 

гра для ПК, для консолей, для смартфонів, для VR-шоломів і т.д. 

Одним з найпопулярнішим жанром вважаються саме шутер. Згідно 

опитувань, проведених у США Entertainment Software Association 2015 року. 

Далі приводжу таблицю найпопулярнішими жанри.(див. табл 1) 

Жанр відеогри використовується для класифікації відеоігор відповідно до 

інтерактивних ігрових дій гравця. 

Шутер вимагають від гравця боротися з суперником шляхом стрілянини. 

Залежно від перспективи, поділяються на шутери від першої (Wolfenstein 3D) 

чи третьої особи (Макс Пейн). Існують різновиди як тактичні, в яких ігровий 

персонаж діє у складі команди (SWAT 4), аркади (Alien Shooter), стелс-екшн, 

метою якого є приховані дії для виконання завдань, без прямого знищення 

противників (серія Hitman). Щодо ігор, де основою ігрового процесу є 

знищення великих кількостей ворогів, а сама стрілянина в цьому переважає над 

тактикою і влучністю, застосовується термін Shoot 'em up (R-Type, Touhou, 

Contra). 

 

Жанр популярність 

Екшн 28,2 % 

Шутер 21,7 % 

Спортивні 13,3 % 

рольові 9,5 % 

Файтинг 6 % 

перегони 5,2 % 

Стратаегії 4,1 % 

 

Рисунок 1 – Порівняння ігрових жанрів 

 

Тож зупинимося саме на шутерах, так як саме цей жанр більше всього від 

деяких людей, або СМІ піддаються критики, начебто шутерні ігри викликають 

агресію, або якісь не правильні психологічні схильності, і що в іграх немає 

нічого корисного і.т.д. Що звісно не так, і далі буду приводити наукові 

дослідження в якості доказу позитивного впливу. 

Результати дослідження 

У дослідницькій роботі Ізабели Гранік, Адама Лобеля та Рутгера C. M. E. 

Енгельса під назвою «The Benefits of Playing Video Games». Вони узагальнюють 

дослідження позитивного впливу ігор у наступних областях: когнітивної, 
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мотиваційної, емоційної та соціальної. 

У контрольованих тестах люди, які грали в шутери від першої особи, 

показали «швидший і точніший розподіл уваги, більш високий просторовий 

дозвіл при обробці зображень та покращені здатності до уявного обертання». 

Зважаючи на все, поліпшення просторових навичок, яке розвивають геймери, 

порівняно з тим, що розвивається на формальних курсах, призначених для 

навчання тим самим навичкам. 

Нарешті, є переконливі докази того, що ігри покращують навички вирішення 

проблем та підвищують творчий потенціал. "Серед вибірки з майже 500 12-

річних учнів гра у відеоігри була позитивно пов'язана з творчістю". Ті ж 

результати не були вірними, коли діти взаємодіяли з іншими видами 

технологій. 

У дослідженні 2006 року, проведеному Бавельє і дослідником К. Шоном 

Гріном, дев'ять осіб, які не грали в ігри, грали в Medal of Honor: Allied Assault 

по одній годині на день протягом 10 днів, а вісім людей, які не грали в ігри, 

грали тетрис протягом того ж періоду часу. Потренувавшись із військовим 

стрільцем менше двох тижнів, неігрові гравці змогли покращити свої 

результати у трьох тестах зорової уваги — навички, життєво важливої для 

таких занять, як читання та водіння. 

Також Шон Грін вирішив дізнатися, як ігри  впливають на нашу здатність до 

прийняття рішень. Його метою було з'ясувати, чи можуть ігри, що вимагають 

від нас уваги до дрібних деталей, підвищувати нашу здатність до сприйняття і 

тим самим покращувати прийняті рішення. 

Група молодих людей без досвіду комп'ютерних ігор награла 50 годин у 

стрілялку від першої особи. Другій групі запропонували неквапливу стратегію. 

Виявилося, що шутери, які вимагають уваги до об'єктів, які несподівано 

виникають і зникають на периферії поля зору, значно покращують так зване 

«низькорівневе сприйняття» і справді прискорюють прийняття рішень. Відмінні 

новини для фанатів «Halo» та «Call of Duty». 

 

Тому можна дійти висновку, що такі ігри розвивають здатність, яка називається 

контрастною чутливістю. Ця здатність дозволяє нам розрізняти відтінки сірого 

на кольоровому фоні, і особливо важлива при керуванні автомобілем у нічний 

час 
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USING A CRM SYSTEM TO PROTECT INTELLECTUAL PROPERTY 
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Informatization is a set of interconnected organizational, legal, political, socio-

economic, scientific and technical, production processes aimed at creating conditions 

to meet information needs, realization of rights of citizens and society through the 

creation, development, use of information systems and networks. Computer and 

communication technologies, telecommunication networks, databases and data banks, 

information technologies, system of information and analytical centers of various 

levels, production of technical information resources, systems of research institutions 

and training of highly qualified specialists are part of national information. ensure 

economic prosperity [1,2]. 

Considerable attention is paid to the problem of information security, which is 

solved both in each specific informatization project and systemically. CRM system is 

software that helps to organize the process of communication with customers. Its main 

goal is to put things in order, make work easier, faster and more convenient. Depending 

on the tasks, CRM can be installed on a computer or used as a cloud service. Most 

modern CRM systems also have a smartphone version. The main features of the CRM-

system: organized customer base; automation; managing the work of employees; sales 

management and analytics[2,3]. 

All the variety of CRM types can be divided into four groups: operational, 

analytical, collaborative and combined. Each CRM has its own characteristics. 

However, there are points that are especially important when choosing CRM: comfort 

and ease of use; flexibility of settings, which is especially important for growing 

businesses; availability of the mobile version. We have developed CRM to implement 

the tasks. Bitrix24 was selected during the work. After completing the registration 

process, the directories for further work with the CRM system were set up (directory 

of contact types, directory of company types, directory of spheres of activity, data 

entered in the contacts section, data entered in the section with companies, a new 

section with products and services Based on the added companies and contacts, 

agreements were created with them. The rapid development of digital technology is 

changing reality - today's companies have access to more data than ever before. 

Progressive organizations can now use software and informatization mechanisms in 

general to move from simple data storage and basic transactions to analyzing large 

amounts of data from multiple systems and optimizing many processes.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ФРЕЙМВОРКА ФЛАТЕР ДЛЯ РОЗРОБКИ 

МОБІЛЬНИХ ЗАСТОСУНКІВ 
 

Полтавець Н.В. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

Інновації вже впливають на наше життя, полегшуючи та покращуючи його. 

На сьогодні прогрес не пройшов повз освіту. Інформаційно-комунікаційні 

технології(ІКТ) вже впроваджують у навчання за допомогою комп’ютерів та 

мобільних телефонів. У наш час смартфони купують дітям з ранніх років, тож 

сьогодні першокласники можуть користуватися своїми смартфонами краще 

ніж їх батьки. Як виявилося, це стало у пригоді у зв’язку з глобальною 

пандемією. Всі студенти та учні були зобов'язані перейти на дистанційне 

навчання, де на підмогу прийшло ІКТ, для продовження навчання. Тож 

мобільний телефон став містком між вчителем та учнем, допомагаючи у 

зв'язку та отримуванні потрібного матеріалу для навчання. Можливості, де 

можна використовувати технології, безмежні. За допомогою мобільних 

телефонів можна впровадити віртуальний щоденник, розклад занять, 

проходити тести та мати миттєву оцінку, отримувати навчальний матеріал та 

інше.   Але постає питання: яку технологію використовувати для розробки 

мобільних застосунків? На це питання відповіла компанія Google—

випустивши нову технологію Flutter  у 2017 році. Нижче перераховані 

переваги та недоліки даної технології, тож ознайомившись з ними можна 

зробити висновок у користь використання Flutter для реалізації різних 

мобільних додатків, які можуть допомогти в навчанні.  

Переваги використовувати Flutter для розробки мобільних застосунків, 

включаючи програми для освіти: 

 Dart як мова програмування 

Flutter використовує Dart як об’єктно-орієнтовану мову програмування для 

створення програм. Визначні особливості Dart включають багату стандартну 

https://www.bitrix24.ua/blogs/5-realnykh-perevag-bitriks24.php
https://www.bitrix24.ua/blogs/5-realnykh-perevag-bitriks24.php
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бібліотеку, збір сміття, надійну типізацію, генерики та асинхронні очікування. 

Dart схожий на Java і також використовує багато популярних функцій інших 

мов. Його реактивний стиль програмування дозволяє розробникам з легкістю 

виконувати свої загальні завдання. 

 Скорочений час розробки коду 

Зазвичай розробникам iOS та Android потрібно написати код, потім 

дочекатися його компіляції та завантажити на пристрій, перш ніж побачити 

зміни. Але завдяки гарячому перезавантаженню Flutter вони можуть 

перевірити ефекти негайно або без затримки. 

Тобто під час розробки розробник може швидко вносити зміни та бачити 

результат. Саме це робить розробку програми Flutter швидше, ніж інші. 

Крім того, набір віджетів також зменшує час на розробку. Набір віджетів 

дозволяє легко створювати програми будь-якої складності. Незалежно від 

розміру екрана, віджети швидкі, надійні та розширювані. Крім того, ви можете 

використовувати готові віджети з великим набором Material і Cupertino. Також 

є можливість гнучко працювати з анімацією та обробкою жестів. Таким 

чином, весь процес проходить швидше і простіше. 

 Потенційна здатність виходити за межі мобільного 

Розробляючи на Flutter ви отримуєте перевагу створення чогось, що 

адаптується. Ви можете створювати програми для шести різних платформ 

одночасно. Це включає в себе різні операційні системи, такі як Android, iOS, 

macOS, Windows, Linux і Web.  

 Вимагає менше тестування 

Зазвичай тестування вимагає перевірки на сумісність на різних платформах. З 

Flutter програми використовують єдину кодову базу без змін для роботи на 

різних платформах. Все, що потрібно зробити, це лише один раз протестувати 

програму Flutter і заощадити багато часу та грошей для розробника. 

 

Велика кількість організацій вже використовує Flutter для розробки своїх 

програм, серед таких компаній: 

https://www.suntecindia.com/hire-flutter-developers.html
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 Google 

 eBay 

 BMW 

 Square 

 Alibaba Group 

 Capital One та інші. 

 

Звичайно, як і будь-яка технологія для розробки, Fluter має недоліки, проте у 

порівняні з іншими технологіями Fluter має мало недоліків:  

 Нова технологія, тож не має сторонніх бібліотек та підтримки 

Під час створення програмного забезпечення вирішальне значення має 

підтримка сторонніх бібліотек. Враховуючи, що Flutter – новинка у розробці 

мобільних додатків, розробникам трохи складно знайти безкоштовні 

бібліотеки та пакети. Але він постійно вдосконалюється, щоб забезпечити 

бездоганне середовище розробки.  

 Великий розмір файлу 

Хоча програми, розроблені в Flutter, красиві, розміри їх файлів великі. Розмір 

файлу програми є вирішальним фактором для користувачів, які його 

використовуватимуть. Користувачі вважають за краще мати програми з 

невеликим розміром файлу, тому що майже кожен користувач бореться з 

обсягом пам'яті. Величезний розмір файлу програми потребує багато часу для 

завантаження та оновлення. 

 

Flutter — це найшвидший спосіб розробити ефективний кросплатформний 

мобільний додаток. Це чудова можливість створити красиві, 

високопродуктивні та видатні мобільні додатки, які відповідають вашим 

потребам і вимогам. Варто розглянути Flutter, особливо якщо вам потрібна 

програма як для iOS , так і для Android. 

Література: 

1.Головні переваги Flutter [https://open.zeba.academy/glavnye-preimushestva-flutter/] 

https://www.thedroidsonroids.com/services/ios-mobile-app-development
https://www.thedroidsonroids.com/services/android-mobile-app-development
https://open.zeba.academy/glavnye-preimushestva-flutter/
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ЦИФРОВИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО 

СТАНУ ЛЮДИНИ 
 

Щєпін В.В., Трушаков Д.В. 

Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький 
 

Мозок людини сприймає різні кольори через окремі схеми активності. 

Вченим вдалося з’ясувати, що кожний відтінок кольору викликає різну 

активізацію мозку у людини [1]. На наш погляд досягти покращенню 

психоемоційного стану людини без нанесення шкоди організму можливо 

завдяки використанню спеціально створеного електронного пристрою, який 

випромінює світлові потоки різного кольору та інтенсивності. Керування 

пристроєм здійснюється за допомогою смартфону через bluetooth канал зв’язку. 

Нами запропоновано принцип побудови цифрового пристрою для покращення 

психоемоційного стану людини [2]. Принцип роботи пристрою полягає у 

наступному (рис. 1). У смартфоні 1 спеціальна программа програмує світлові 

ефекти з певною частотою мерехтіння. Вихідний сигнал зі смартфону 1 через 

перший bluetooth модуль 2 (hc-06), що виконує функцію бездротового 

передавання даних, надходить до першого входу першого мікроконтролеру 3 

(Atmega328). Датчик реального часу 4 (ds3231)  призначений для  відліку часу. 

Вихідний сигнал з  датчика реального часу 4 (ds3231) надходить на другий вхід 

першого мікроконтролера 3 (Atmega328). Датчик збору даних мікроклімату 5 

(ВМЕ280) призначений для виміру атмосферного тиску, температури та 

вологості навколишнього середовища. Вихідний сигнал з датчика збору даних 

мікроклімату 5 (ВМЕ280) надходить до третього входу першого 

мікроконтролеру 3 (Atmega328). У першому мікроконтролері 3 (Atmega328) 

виконуеться обробка інформації про світлові ефекти, обробка даних 

мікроклімату та обробка даних реального часу. Сигнал з першого виходу 

першого микроконтролеру 3 (Atmega328) надходить до входу модулю, що керує 

світлодіодною стрічкою 6 (SP110E) в якому відбувається перетворення сигналу 

для створення світлодинамічних ефектів і керування кольором світлодіодної 

стрічки. Сигнал з виходу модулю, що керує світлодіодною стрічкою 6 (SP110E) 

надходить на вхід світлодіодної стрічки 7 (WS2818), яка віпромінює 

різнокольорові світлові ефекти з певною частотою. Сигнал з другого виходу 

першого мікроконтролеру 3 (Atmega328) надходить до входу LCD дисплея  8 

(2004 I2C), в якому відоброжається інформація про атмосферний тиск, 

температуру та вологість навколишнього середовища, а також реальний час. 

Вихідний сигнал зі смартфону 1 через другий bluetooth модуль 9 (hc-06), що 

виконує функцію бездротового передавання даних, надходить крізь другий 

мікроконтролер 10 (Atmega328), в якому виконується обробка інформації, на 

вхід реле часу циклічне 11 (ADC-0440 ADECS). Реле часу циклічне 11 (ADC-

0440 ADECS) призначене для вмикання та вимикання пристроїв в симетричних 

циклах на певні проміжки часу – кондиціонера 12 та зволожувача повітря 13. 

Сигнал з першого виходу реле часу циклічного 11 (ADC-0440 ADECS)  

надходить на вхід кондиціонера 12, сигнал з другого виходу реле часу 
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циклічного 11 (ADC-0440 ADECS) надходить на вхід зволожувача повітря 13. 

Таким чином, реле часу циклічне 11 (ADC-0440 ADECS) здійснює вмикання та 

вимикання кондиціонера 12 та зволожувача повітря 13 у певні заданні проміжки 

часу на протязі доби. 

Структурна схема пристрою представлена на рис. 1. Запропонований 

пристрій дає можливість підвищити якість покращення психоемоційого стану 

людини завдяки випромінюванню різнокольорових світлових ефектів з певною 

частотою випромінювання. Також цей пристрій створює для людини комфортні 

умови навколишнього середовища у приміщенні шляхом автоматичного 

корегування основних параметрів мікроклімату у приміщенні (температури та 

вологості повітря) завдяки автоматизованому вмиканню та вимиканню 

зволожувача повітря та кондиціонера у  певні проміжки часу на протязі доби.  

 

Рис.1. Структурна схема пристрою для покращення психоемоційного стану. 
 

Література: 

1. Петренко В. Ф. Взаимосвязь эмоций и цвета. Вестник Московского университета. Серия 

психология», 3. 1998. С.132-141. 

2. Щєпін В.В., Трушаков Д.В. Патент на корисну модель №150453. Пристрій для корекції 

психоемоційного стану людини. Бюл. №7 від 16.02.2022 р. 
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РОЗРОБКА ERP (ENTERPRISE RESOURSE MANAGEMENT) 

РІШЕННЯ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ІНСТИТУТОМ НА ОСНОВІ 

MICROSOFT DYNAMICS NAV 

 

Кондратюк Д.С., Негоденко О.В. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

Керування інститутом – це складний процес, який включає в себе 

відповідальність за дуже багатою кількістю аспектів роботи закладу, а саме: 

студентами, викладачами та іншими співробітниками, партнерами, бюджетом, 

оцінками та багато іншого. Люди, які відповідають за різні аспекти мають бути 

дуже пильними, адже вони несуть вагому відповідальність. Контролювати 

велику кількість інформації на папері або в одних Excel файлах не зручно, 

довго та має певні ризики втрати деяких даних. Інша справа, коли геть усе 

можливо робити в одному застосунку, де кожен співробітник має власний 

перелік дозволенних інструментів та інформації, мати велику швидкість 

реагування, незважаючи на об’єми інформації, і навіть працювати як в 

десктопній, так і у веб версіях одночасно без втрати даних.  

 

Наукова новизна даної роботи полягає в наступному: 

 

 Система управління Microsoft Dynamics NAV є одним з найкращих 

інструментів для керування великої кількості даних, серед яких: фінанси, 

аналітика, працівники, клієнти, ресурсами та багато іншого. 

 Перша реалізація керування таким закладом, як інститут з використанням 

Microsoft Dynamics NAV. 

 Можливість працювати з десктопного застосунку або веб клієнту, що дозволить 

кожному окремому співробітнику працювати з будь-якого місця, швидко і 

комфортно 

 

Результати дослідження. Додаток був розроблений на основі Microsoft 

Dynamics NAV мовою C\AL, проаналізувавши всі його можливості. Аналіз 

аналогів показав, що це буде першим використанням цих інструментів для 

керування інститутом, так як зазвичай цей продукт обирали власники малого, 

середнього та великого бізнесів для покриття власних потреб. Аналіз потреб 

показав, що це буде так само чудове рішення і в даному випадку. 

 

Висновки та перспективи. 

 

 Універсальність продукту дозволить використання в будь-якому інституті та 

університеті. 

 За допомогою цього додатка керування інститутом стане набагато зручнішим, 

швидшим на універсальнішим. 

 Керування додатком буде доступне як в десктопній, так і в веб версії. 
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 Кожен співробітник буде мати необхідний йому перелік інструментів, без 

зайвого доступу до інформації від різних сфер роботи інституту. 

Література: 

 Wikipedia [Електронний ресурс] : [Веб-сайт] – Режим доступу https://www.wikipedia.org/ 

 Microsoft Docs [Електронний ресурс] : [Веб-сайт] – Режим доступу https://docs.microsoft.com/  

  

СТРУКТУРА ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

ТЕХНОЛОГІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СИГНАЛІВ 

БАГАТОВИМІРНОГО ОБ’ЄКТА З РОЗПОДІЛЕНИМИ 

ПАРАМЕТРАМИ 
 

Федотова М.О., Скриннік І.О., Голик О.П. 

Центральноукраїнський національний технічний університет 

 

Часто постає необхідність аналізу величезних масивів даних із 

застосуванням прикладних програм на шляху до синтезу систем автоматичного 

керування різного роду виробничими процесами.  

Виконання методик, що викладені в роботі [1] потребувало розробки 

такого програмно-технічного комплексу, який не лише прискорить обрахунок 

величезної кількості неодноразово повторювальних і громіздких операцій, а й 

гарантуватиме отримання очікуваного результату при мінімальній витраті часу. 

Розроблені методики ідентифікації та синтезу базувались на виконанні 

таких складних і трудомістких операцій як додавання і множення дробово-

раціональних матриць, внесення (винесення) полюсів (нулів) матриць, 

знаходження їх визначника, сепарація та факторизація дробово-раціональних 

матриць, їх транспонування, обернення, перехід від матриць передаточних 

функцій до рівняння стану тощо.  

На сьогодні існує ряд програмних продуктів, на базі яких можна 

реалізувати розроблені методики. 

MatLab – сучасний, відомий в усьому світі пакет прикладних програм 

(ППП), створений саме для роботи з матрицями і підтримує весь перелік 

потрібних нам операцій і не лише. За рахунок зручного інтерфейсу навіть 

недосвідчений користувач MatLab опанує роботу з матрицями, графіками і 

зможе змоделювати синтезовану САК з аналізом її роботи. Тому більшість етапів 

роботи [1] були виконані саме в ППП MatLab. 

Враховуючи вищезазначене, для ідентифікації сигналів «вхід-вихід» ЗКШ 

нами був розроблений програмно-технічний комплекс (рис. 1), вихідними 

даними якого стали масиви експериментально знятих сигналів: зміни положення 

завантажуючого шиберу Sh, зміна температури агента під кожним каскадом Tk, 

зміна висоти киплячого шару по-каскадно hk та зміна кінцевої вологості 

висушеного матеріалу w [2]. 

В результаті застосування вбудованої в MatLab програми interp кількість 

елементів експериментальних даних збільшуємо в n раз, що покращить точність 

обрахунку оцінок дисперсій (функція var) та математичного очікування (функція  

https://www.wikipedia.org/
https://docs.microsoft.com/
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mean). На основі визначених таким чином оцінок дисперсій (
hSD , 

kTD , 
khD , 

wD ) та 

інтерпольованих масивів даних (Sh_i, Tk_i, hk_i, w_i) і застосувавши вбудовану в 

MatLab функцію xcov були знайдені оцінки авто 
hSR , 

kTR
khR , 

wR  і взаємних 

кореляційних функцій
khR , 

wR , wTk
R , 

kwhR  між сигналами «вхід-вихід». Отримані 

кореляційні функції стали базою для обрахунку оцінок відповідних 

спектральних щільностей [3]. 

 

 
Рис. 1 Структурна схема програмно-технічного комплексу ідентифікації 

сигналів зерносушарки з киплячим шаром для k-того каскаду  

На останньому кроці ідентифікації ми апроксимували графіки оцінок 

спектральних щільностей дробово-раціональними функціями комплексного 

аргументу s=jω і отримали авто і взаємноспектральні щільності сигналів «вхід-

вихід» (
hSS ,

kTS ,
khS , wS ,

khhSS , wSh
S , wTk

S ,
kwhS ) зерносушарки з киплячим шаром 

каскадного типу. 

Отриманий програмний комплекс дуже спрощує громіздкі повторювальні 

розрахунки і виключає людський фактор на рахунок помилок. 

 

Література: 

1. Федотова М.О. Автоматизація процесу стабілізації висоти киплячого шару насіння у 

зерносушарці за неповними вимірами: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук: 05.13.07. Кропивницький, 2017. 276 с.  

2. Федотова М.О., Скриннік І.О., Осадчий С.І., Трушаков Д.В. Ідентифікація сигналів як один з 

етапів синтезу системи стабілізація  висоти киплячого шару в зерносушарці «Системні 

технології» 4 (135) 2021 «System technologies» [DOI 10.34185/1562-9945-4-135-2021-09] 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ДАНИХ 
 

Скуратовський А.В. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 
 

 Автоматизація бізнес-процесів (BPA) — це використання технології для 

автоматизації повторюваних повсякденних завдань. Це прискорює виконання 

роботи, перенаправляючи інформацію потрібній людині в потрібний час за 

допомогою визначених користувачем правил і дій. BPA допомагає організаціям 

оптимізувати такі процеси, як адаптація співробітників, кредиторська 

заборгованість, управління контрактами тощо. 

Ключові елементи для визначення процесу для автоматизації: 

 Процес вимагає послідовності в усій організації 

 Процес повторюється 

 Кожен раз у цьому процесі не повинно бути помилок 

Йдеться не тільки про заміну паперу на PDF-файли — автоматизація бізнес-

процесів має на меті зробити процеси економічно ефективнішими, 

оптимізованими, надійними та прозорими. Завдяки автоматизованим процесам 

організації економлять час і забезпечують впровадження найкращих практик 

для підвищення загальної ефективності роботи.[1] 

Кожен етап ланцюга бізнес-процесу обробки даних може займати від 

декількох хвилин, до декількох годин, залежить від багатьох факторів : 

кількість даних, складність інформації яка обробляється, тип та розмір даних 

(фото/відео/текст/файли і т.п.), зв’язок між працівниками, швидкість інтернету. 

І це лише технічні фактори, які можуть завадити, або уповільнити процес 

обробки. Є ще людські фактори, які інколи або пошкоджують, або 

пришвидшують весь ланцюг обробки даних, наприклад : настрій працівник, 

його моральний стан, стан здоров’я, думки, сконцентрованість на робочому 

процесі і т.п..  

Все це, дає нам загальну картину потреби в автоматизації бізнес процесів. 

Після. успішного складання плану конкретних дій тієї чи іншої ланки обробки 

даних, ми можемо складати план автоматизації та вирішити, які конкретні 

моменти можемо перекласти на «робота», щоб прискорити ланку задля 

збільшення продуктивності всього ланцюга, а які залишити без змін, наприклад 

– виявлення підозрілих адрес електронних поштових скриньок, де є всілякі 

завуальовані нецензурні слова, або висловлювання, або відбір кандидатів по їх 

живому відгуку на вакансію і т.д.. Приклад процесів, які може виконувати 

робот/програма/система самостійно, без втручання людини – пошук дублікатів 

заявок при реєстрації, перевірка зареєстрований користувач в системі за 

якимись критеріями (номер телефону/логін/електронна пошта), або видалення 

зайвих символів, які можуть заважати цілісності даних. 

Тому автоматизація є гарним рішенням у вирішенні питання прискорення, 
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або ж задання більшої надійності обробки даних. Так, програма не виконує 

повністю всю роботу за людину, тому як є чутлива інформація, або інформація, 

де потрібно застосовувати штучній інтелект задля збільшення продуктивності. 

Але, це обмеження дозволяє працівнику майже повністю контролювати процес, 

і у випадку якогось збою програми, чи відсутності змоги обробити дані 

автоматизовано, оперативно замінити програму власноруч. Це і є ще одним 

ключем елементом всієї автоматизації – що, саме людина, а не робот контролює 

процес. 

Література: 

1. What is Business Process Automation? [Електронний ресурс] // Laserfiche – Режим доступу 

до ресурсу: https://www.laserfiche.com/ecmblog/what-is-business-process-automation-bpa/. 

 

 

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДОВІДКОВО-

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТУРИСТИЧНОГО АГЕНСТВА 

 

Агапов А.О. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

      Поява турфірм і турагенств дало можливість туризму стати окремою галуззю 

бізнесу. Основними завданнями турагенства є наступні. По-перше, повне і 

широке висвітлення можливостей відпочинку і подорожей по всіх наявних турах, 

курортах, туристичних центрах. По-друге, просування інформації про власні 

можливості за допомогою реклами. По-третє, організація продажу туристичного 

продукту з урахуванням специфіки і особливостей туристичного ринку. 

Інформаційно-довідкова система – це структура, що надає дані за спеціальним 

запитом. Вона призначена для швидкого пошуку і подання відомостей про 

виплачені в зручному форматі. 

       Основні причини створення довідково-інформаційної системи туристичного 

агенства: 

1) потреба в дешевому, доступному і зручному способі донести інформацію про 

туристичне агенство та його пропозиції; 

2) необхідність пошуків розширення клієнтури і збільшення продажів; 

3) потреба підтримувати імідж компанії в очах клієнтів і конкурентів; 

4) необхідність просування своїх продуктів на ринку туристичних послуг; 

5) необхідність створення сприятливіших умов для придбання саме ваших 

послуг. 

     Актуальність дипломної роботи обумовлена необхідністю підвищення 

ефективності та якості надання туристичних послуг споживачу за рахунок 

використання інформаційних технологій. Кожне туристичне агенство потребує 

дешевого, доступного і зручного способу донесення інформації про власні 
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пропозиції і про саме агенство. Існує необхідність пошуків розширення 

клієнтури і збільшення продажів та необхідність просування своїх продуктів на 

ринку туристичних послуг. 

Література: 

1. Кифяк, В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / В.Ф. Кифяк. – Ч.: Зелена 

Буковина, 2003. – 324 с. 

2. Роглєв, Х.Й. Основи готельного менеджменту / Х.Й. Роглєв.– К.: Кондор, 2005. – 408с. 

3. Інформаційно-довідкова система: види і приклади. Що це таке - інформаційно-довідкова 

система?  [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.campwaltblog.com/4229602-

information-reference-system-types-and-examples-what-is-it-a-reference-system 

 

РОЗРОБКА ВЕБ ДОДАТКУ  РІШЕННЯ ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ 

КОРИСТУВАЧАМИ НАВЧАЛЬНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ НА ОСНОВІ 

ANGULAR ФРЕЙМВОРКУ 

 

Вероівська А.О., Корецька В.О. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

Сучасний розвиток інформаційних технологій дає можливість 

розширення спілкування в режимі онлайн. Все більше людей користуються 

конференц-зв’язками для спілкування одночасно з багатьма людьми. 

Проведення веб-конференцій можуть сприяти в онлайновому, змішаному або 

традиційному навчанні. Веб-конференції – це простий спосіб раціонального 

використання робочого часу. Тому надзвичайно актуальним є розробка веб 

додатку для проведення конференцій що сприятиме самоконтролю та 

мотивації користувача в навчальному процесі, покращить навички комунікації 

у колективі. 

 Перша реалізація відстеження навчальних конференцій, з використанням 

Angular фреймворку. 

 Можливість працювати з десктопного застосунку або веб додатку, що 

дозволить кожному окремому користувачу навчатися з будь-якого місця, 

швидко і комфортно. 

 Система відстеження онлайн конференцій на Angular фреймворку. 

Додаток був розроблений на основі Angular фреймворку мовою JavaScript, 

проаналізувавши всі його можливості. Аналіз аналогів показав, що це буде 

першим використанням цих інструментів для відстеження навчальних 

конференцій, так як зазвичай окремі сервіси веб конференцій 

https://uk.campwaltblog.com/4229602-information-reference-system-types-and-examples-what-is-it-a-reference-system
https://uk.campwaltblog.com/4229602-information-reference-system-types-and-examples-what-is-it-a-reference-system
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використовувалися для покриття власних потреб. Аналіз потреб показав, що 

це буде гарне рішення в даному випадку. 

 Розроблений додаток сприяє самоконтролю у навчанні та мотивації 

користувача, покращувати навички комунікації у колективі. 

 За допомогою цього додатка відслідковування веб конференцій стане 

набагато зручнішим, швидшим та універсальнішим. 

 Користування додатком буде доступне як в веб версії, так і в адаптивнй 

версії. 

 За допомогою Angular легко розширювати додаток, що значно збільшить 

кількість аудиторії. 

Література: 

 

 Dalton, N, 2001, “Fractional configurational analysis and a solution to the Manhattan 

problem”, in Proceedings of the 3rd International Symposium on Space Syntax, Georgia Institute 

of Technology, Atlanta, Georgia, pp 26.1–26.13. 

 "Angular, version 2: proprioception-reinforcement" September 14, 2016.Adam 

 Nathan Universal Windows Apps with XAML and C# Unleashed /- Sams  Publishing – c. 104 

– 130. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВАЖАЛЬНИХ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ 

 

Поперешняк С. В., Зволинська А. А. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

  

В сучасному світі діти, підлітки та молоді люди прагнуть себе якось 

розважити в компаніях. Завдяки технологічному прогресу це зробити дуже 

легко. 

З’являється багато настільних ігор та мобільних додатків під будь-які інтереси 

компанії людей.  

 Більшість людей в компанії, так чи інакше, задавались питанням «Що 

будемо робити далі», «Як розважити понуру компанію» тощо. Завдяки 

виникненню запитань та попиту людей, були винайдені розважальні ігри саме 

на такий випадок. 
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 Гра являє собою певну діяльність людини з моделюванням іншого виду 

діяльності з розважальною метою. 

 Коли виникає ситуація, що компанія не знає, як себе розважити, вони 

шукають подібні розважальні додатки та настільні ігри. Так як технології в 

сучасному світі розвиваються з великим темпом та майже кожна людина має в 

себе смартфон, то багато настільних ігор переносять в електронний формат для 

зручного використання. Тепер не треба перейматись з приводу підготовки до 

таких видів гри, як це було раніше – купа паперу та олівців, власне вигадування 

всіх завдань, що займало багато часу та ресурсів. Зараз все це містить в собі 

розважальний мобільний додаток, який потрібно тільки завантажити на свій 

смартфон та почати користуватись.  

 Раніше, коли в світі ще не було смартфонів та іншої техніки, люди самі 

вигадували собі розваги. Все було покладено на власну фантазію та пам’ять, що 

також займає певний час. У великих обсягах для цієї мети використовувався 

папір, олівці та інші потрібні засоби для повноцінної гри.  

 Але в теперішній час все це залишається в минулому та успішно 

забувається, ігри стали більш екологічними та не вимагають посторонніх 

ресурсів задля повноцінного відпочинку. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ 

КАНДИДАТІВ 
 

Морозов О.О., Дібрівний О.А. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

  

Головна ідея додатку полягає в тому щоб забеспечити рекрутменту 

ідеальні умови для праці, а саме: легкість у використанні, сучасність дизайну та 

респонсив дизайн, стабільна робота програми без помилок. 

Метою досліджень є покращення процесу відстежування кандидатів у 

процессі рекрутменту за допомогою створення веб додатку. 

Аналізуючи актуальність додатку, для найефективнішого 

розповсюдження, та використання цільової аудиториї було прийняте рішення 
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його розробки у вигляді веб-додатку. 

Цільова аудиторія – це рекрутмент, якому потрібно автоматизувати свою 

роботу у вигляді веб-додатку. Також цільовою аудиторію можуть бути 

компанії, які хочуть напряму стежети не тільки за кандидатами а й за роботою 

самих рекрутерів, та актуальністю інформації у вакансіях та кандидатиів. 

 Актуальність теми дослідження визначає необхідність розробки веб 

додатку, через його розповсюдження, найкращу відповідність вимогам 

додатку й найбільшим потенціалом успіху в майбутньому. 

Під час роботи над проектом, було досліджено рекрутинг процеси, 

проаналізовано актуальність цієї теми,  та визначено її наукову новизну. Було 

зроблене рішення створити саме веб додаток, через його комфортне 

застосування, найкращу відповідність вимогам й найбільшим потенціалом 

успіху в майбутньому. Для покращення розуміння можливостей та функцій, які 

реалізуватиме додаток, був проведений аналіз конкурентів. 

Створений веб-додаток має значні перспективи подальших досліджень. 

Можна буде доповнити функціонал, додавши можливість інтегрування 

кандидатів з різних платформ, рейтинг кандидата, можливість завантажувати 

файли з excel таблиці. 

Література: 

 Andrew Troelsen, Phil Japikse, Pro C# 7: With .NET and .NET Core /- Apress – c. 403 – 420. 

 "Karma" in: John Bowker (1997), The Concise Oxford Dictionary of World Religions, 

Oxford University Press, pp 351–352. 

 

 

РОЗРОБКА ТЕЛЕГРАМ-БОТУ ДЛЯ ТУРИСТИЧНОГО АГЕНСТВА 

“UNID TRAVEL” МОВОЮ PYTHON 
 

      Струпінський І.Ю., Коба А.Б. 

          Державного університету телекомунікацій, м.Київ 

 

          Розвиток сучасних технологій не стоїть на місці. Люди пересідають на 

електрокари та готуються до польотів в космос, а штучний інтелект вже давно 

не вважається чимось за межею фантастики. 

          Технології також дістался до бізнесу в плані автоматизації процесів які 
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поліпшують  наприклад роботу менеджерів. Як для туристичного агенства 

технології які б могли спрощувати та пришвидшувати роботу дуже потрібні. 

На прикладі можна розгледіти Telegram-бот.  

          Telegram — це безкоштовна програма, яка дозволяє спілкуватися один з 

одним, надсилати повідомлення та здійснювати аудіодзвінки. Додаток працює 

з 2013 року. Багато пристроїв та операційних систем підтримують його. Версії 

програми розроблені для настільних комп’ютерів і смартфонів. У Telegram 

також є онлайн-версія. 

           Окрім спілкування в месенджері, можна створювати групи, слухати 

музику, зберігати файли та створювати боти. 

           Боти — це спеціальні облікові записи Telegram, які можуть автоматично 

обробляти та надсилати повідомлення. Вони створені програмістами і 

працюють на їхніх серверах. Боти можуть виконувати практично будь-яке 

завдання, яке може виконати будь-який користувач з обліковим записом 

Telegram з онлайн-сервісом. 

Бот взаємодії з користувачами за допомогою Telegram Bot Api. А через 

BotFather можна керувати ботами. 

          Так ось для туристичного агенства дуже цікаве рішеня є розроблення 

бота для зібрання інформації. Актуальність роботи полягає в тому, щоб 

створити телеграм-бот, призначений для збору інформації, за допомогою 

якого менеджер бачитиме всю важливу інформацію щодо вибору поїздки чи 

відпустки та не витрачатиме час на базові та стандартні запитання. Таким 

чином компанія може зберегти номер телефону клієнта для подальшої 

співпраці з ним і заощаджити час і гроші.  

Для такого чат-боту було використаний сам месенджер Telegram, створювався 

чат-бот за допомогою Bot API та мови програмування Python та библиотека 

Telebot. База даних було обрана Mongodb. 

 

Література: 

 
 Сайт Pyhton: https://www.python.org/ 

 Бібліотека Telebot: https://habr.com/ 

 Telegram: https://telegram.org/ 

 Telegram Bot Api: https://core.telegram.org/bots/api 

 

 

БАЗА ДАНИХ GOOGLE BIGQUERY ЯК МАЙБУТНЄ АНАЛІТИКИ 

ВЕЛИКИХ ДАНИХ 

Трофименко В.В., Корецька В.О. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

Великі дані потребують широких можливостей для їх зберігання і 

обробки. Одним з найбільш актуальних корисних сервісів є Google BigQuery, 

https://www.python.org/
https://habr.com/
https://telegram.org/
https://core.telegram.org/bots/api
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що був введений в дію в 2011 році. Цей хмарний сервіс призначений для роботи 

з великими даними, іншими словами, пропонує онлайн-сховище даних, що 

дозволяє надійно зберігати і швидко обробляти великі масиви інформації без 

необхідності задіяння додаткового сервера [1]. 

Google BigQuery є PaaS-сервісом («платформа як послуга»), який 

підтримує більшість функцій системи управління базами даних. Він є 

складовим елементом Google Cloud Platform, в якому представлено ще декілька 

десятків додатків для аналізу, зберігання і обчислення даних. 

Технологія BigQuery кардинально змінила спосіб представлення 

корпоративних даних. Будучи спочатку призначеною для роботи з гігантськими 

наборами даних, BigQuery стала однією з найкращих платформ для аналізу та 

вивчення даних. BigQuery – хмарне, безсерверне сховище корпоративних 

даних, яке допомагає розробляти, впроваджувати та масштабувати керування 

даними з інтелектуальних додатків для цифрової трансформації [2]. 

 

 
Рис.1. Архітектура BigQuery 

 

Основні функції та можливості Google BigQuery: 

– Управління даними – сервіс дозволяє створювати та видаляти 

таблиці та функції користувача, а також імпортувати дані у форматах JSON, 

Avro, Parquet або CSV. 

– Запити – запити Google BigQuery створюються через стандартний 

діалект SQL, а результат повертається в JSON-форматі. 

– Контроль доступу – користувачі сервісу можуть надавати стороннім 

особам публічний або обмежений доступ до своїх даних. 

– Машинне навчання – сервіс дозволяє створювати та запускати ML-

моделі за допомогою SQL-запитів. 

– Інтеграції – сервіс можна використовувати як скрипт Google Apps 

Scripts або ж створений будь-якою іншою мовою, сумісною з REST API. 

Актуальність і перспективність використання Google BigQuery 

підтверджується розширенням можливостей сумісного використання бази 
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даних з іншими програмними продуктами. 

Більшість серйозних компаній (Twitter, Alpega та інші) вказують на 

позитивний досвід використання можливостей Google BigQuery в керуванні 

бізнесом з високою оцінкою функціональності.  

 

Література: 

1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:  

https://apix-drive.com/ru/blog/marketing/chto-takoe-google-bigquery 

2. Pulgar-Rubio F, Rivera-Rivas AJ, Pérez-Godoy MD, González P, Carmona CJ, del Jesus MJ. 

2017. MEFASD-BD: multi-objective evolutionary fuzzy algorithm for subgroup discovery in 

big data environments-a mapreduce solution. Knowledge-Based Systems 117:70–78 DOI 

10.1016/j.knosys.2016.08.021. 

 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ UI/UX ДИЗАЙНУ ДОДАТКУ ДЛЯ 

ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

Потєєва Д.М., Негоденко О.В. 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

 Використання додатків для вивчення іноземних мов, зокрема англійської 

дуже популярне у сьогоденні. Оскільки англійська це міжнародна мова, її 

вивчають усі, хто прагне навчатися та працювати у міжнародних компаніях або 

за кордоном. Вивчення мови за допомогою додатків це швидкий спосіб 

оволодіти базовим словниковим запасом, граматикою та лексикою. Це зручно 

та доступно майже для кожної людини. UI/UX дизайн додатку має великий 

вплив на успіх додатку в цілому. Без правильно створеного дизайну користувач 

не зможе ефективно використовувати додаток і концентруватися на вивченні 

мови. Навпаки ж зручний дизайн допоможе мотивувати людину навчатися, 

полегшить роботу з додатком.  

Метою досліджень є аналіз актуальності розробки UI/UX дизайну 

додатку для вивчення англійської мови . 

Вивчення англійської мови за допомогою сучасних технологій стає все 

більш популярним. Кількість додатків кожного року зростає разом з кількістю 

користувачів. UX дизайн намагається задовольнити потреби користувача. Він 

спрямований на надання позитивного досвіду, який підтримує лояльність 

користувачів до продукту чи бренду. Крім того, він дозволяє визначити шляхи 

клієнта до продукту, які найбільше сприяють успіху бізнесу. UX зменшує 

витрати на розробку/виправлення помилок/маркетинг тощо та забезпечує 

покращену рентабельність інвестицій. Орієнтований на користувача дизайн 

виділяє продукт серед конкурентів. 

 Проаналізувавши важливість UX дизайну додатку для користувачів та 

бізнесу можна зробити висновок, що ідея створення UI/UX дизайну додатку для 

вивчення англійської мови є актуальною. Більш того, подивившись на кількість 

завантажень додатку для вивчення мов Duolingo стає зрозумілим, що ефективне 

https://apix-drive.com/ru/blog/marketing/chto-takoe-google-bigquery
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вивчення мов за допомогою додатків не втратить свою актуальність ще довгий 

час. 
Література: 

 

 Medium [Електронний ресурс] : [Веб-сайт] – Режим доступу: https://uxplanet.org/the-

importance-of-user-experience-design-988faf6ddca2  

 Medium [Електронний ресурс] : [Веб-сайт] – Режим доступу:  https://uxplanet.org/the-

importance-of-user-experience-design-988faf6ddca2 

 

 

 

РОЗРОБКА ТЕЛЕГРАМ-БОТУ ДЛЯ ТУРИСТИЧНОГО АГЕНСТВА 

“UNID TRAVEL” МОВОЮ PYTHON 
 

      Струпінський І.Ю., Коба А.Б. 

          Державного університету телекомунікацій, м.Київ 
 

         Розвиток сучасних технологій не стоїть на місці. Люди пересідають на 

електрокари та готуються до польотів в космос, а штучний інтелект вже давно 

не вважається чимось за межею фантастики. 

         Технології також дістался до бізнесу в плані автоматизації процесів які 

поліпшують  наприклад роботу менеджерів. Як для туристичного агенства 

технології які б могли спрощувати та пришвидшувати роботу дуже потрібні. 

На прикладі можна розгледіти Telegram-бот.  

          Telegram — це безкоштовна програма, яка дозволяє спілкуватися один з 

одним, надсилати повідомлення та здійснювати аудіодзвінки. Додаток працює 

з 2013 року. Багато пристроїв та операційних систем підтримують його. Версії 

програми розроблені для настільних комп’ютерів і смартфонів. У Telegram 

також є онлайн-версія. 

          Окрім спілкування в месенджері, можна створювати групи, слухати 

музику, зберігати файли та створювати боти. 

          Боти — це спеціальні облікові записи Telegram, які можуть автоматично 

обробляти та надсилати повідомлення. Вони створені програмістами і 

працюють на їхніх серверах. Боти можуть виконувати практично будь-яке 

завдання, яке може виконати будь-який користувач з обліковим записом 

Telegram з онлайн-сервісом. 

          Бот взаємодії з користувачами за допомогою Telegram Bot Api. А через 

BotFather можна керувати ботами. 

          Так ось для туристичного агенства дуже цікаве рішеня є розроблення 

бота для зібрання інформації. Актуальність роботи полягає в тому, щоб 

створити телеграм-бот, призначений для збору інформації, за допомогою 

якого менеджер бачитиме всю важливу інформацію щодо вибору поїздки чи 

відпустки та не витрачатиме час на базові та стандартні запитання. Таким 

чином компанія може зберегти номер телефону клієнта для подальшої 

співпраці з ним і заощаджити час і гроші.  

            Для такого чат-боту було використаний сам месенджер Telegram, 
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створювався чат-бот за допомогою Bot API та мови програмування Python та 

библиотека Telebot. База даних було обрана Mongodb. 

 
Література: 

Сайт Pyhton: https://www.python.org/ 

Бібліотека Telebot: https://habr.com/ 

Telegram: https://telegram.org/ 

Telegram Bot Api: https://core.telegram.org/bots/api 

 

МОДИФІКОВАНА МОДЕЛЬ ДЕЛЬТА СУПРОВОДЖЕНОСТІ 

ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Лихвар А.В., Негоденко О.В. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

Супроводженість є складною концепцією, неодноразово розглянутою 

дослідженнями, що пропонують різні формулювання та підходи до вимірювання. 

Однак, більшість досліджених підходів, в тій чи іншій мірі мають:  

1) неоднозначність термінології та визначень критеріїв якості;  

2) абстрактність, відсутність визначень формулювань та способів 

вимірювання; 

3) cкладність або неможливість інтерпретації, або проведення причинно-

наслідкового аналізу результатів вимірювання.  

Модель супроводженості (SIG-MM) не має означених недоліків, однак 

базується на вимірюванні всього вихідного коду програмного продукту, що 

обумовлює слабка репрезентативність результатів вимірювання при незначних 

змінах вихідного коду. Прикладом цього є запис #402331 в системі реєстрації 

дефектів програмного продукту Mozilla Rhino 

(https://bugzilla.mozilla.org/showbug.cgi?id=402331). Зазначений дефект було 

виправлено комітом #262602 (https://github.com/mozilla/rhino/commit/262602), 

який в діапазоні вимірювань від -5 до 5. Модель супроводженості (SIG-MM) має 

рейтинг −0.007. Зазначений результат не демонструє будь-яких істотних змін в 

супроводженості, що не відповідає дійсності, оскільки внесені змінами 200 

рядків коду істотно негативно впливають на супроводженість.  Однак відносно 

розміру всіх строк коду Mozilla Rhino, в порівнянні до якого зміни були 

валідовані, показник отримав не репрезентативний результат [1].  Модель дельта 

супроводженості (DMM) не містить наведених недоліків, однак не враховує 

специфіки об’єктно-орієнтованої парадигми програмування. 

В роботі пропонується модифікація моделі дельта супроводженості (DMM) 

шляхом розширення вимірюваних властивостей вихідного коду, визначення їх 

взаємозв’язку з підхарактеристиками супроводженості, що визначені ІSО/ІЕС 

25010:2016, визначення способів вимірювання та порогових значень [2, 3]. 
Література: 

 

1) M. di Biase, A. Rastogi, M. Bruntink and A. van Deursen, "The Delta Maintainability Model: 

Measuring Maintainability of Fine-Grained Code Changes," 2019 IEEE/ACM International 

Conference on Technical Debt (TechDebt), 2019, pp. 113-122, doi: 10.1109/TechDebt.2019.00030. 
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2) ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality 

Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models 

3) ДСТУ ІSО/ІЕС 25010:2016 Інженерія систем і програмних засобів. Вимоги до якості 

систем і програмних засобів та її оцінювання (SQuaRE). Моделі якості системи та програмних 

засобів 

АВТОМАТИЗАЦІЯ СКЛАДУ 

Воронецький М. А., Коба А Б. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

В епоху глобалізації розвиток бізнесу став важливою складовою світової 

економіки. Майже в кожній країні існує величезна кількість підприємців які 

представляють різні види бізнесу від малого (продуктовий магазин, лавка на 

ринку) до великого (підприємства, мережі супермаркетів). Тут варто 

розібратись з питанням: а що ж пов’язує усі ці види бізнесу? Звісно ж, їх 

об’єднують певні юридичні обов’язки, наприклад вирішення питань зі сплати 

податків. Окрім цього можна виділити необхідність обліку товарів, обліку 

фінансів та інші важливі речі. Але ж у цій тезі ми розглянемо найголовніше, 

що необхідне майже для кожного виду бізнесу, пов’язаному з реалізацією 

певної продукції. Мова йде саме про складський облік, адже склад – не просто 

приміщення для зберігання товару або виробленої продукції. Склад – це 

складна система, яка не завжди має просту структуру.  

Автоматизація складу – це комплексне впровадження програмно-

апаратної інфраструктури, яка мінімізує участь людини при вирішенні різних 

товарооблікових завдань. Тож давайте виділимо ці основні завдання: 

 Облік продукції та контроль надходжень; 

 Заповнення локації товарними запасами; 

 Складування та зберігання. Потрібно автоматизувати розподіл товарів за 

складською локацією, контроль та облік залишків; 

 Інформаційне обслуговування складу за допомогою WMS (Warehouse 

management system). 

Окрім основних функцій, можна виділити додаткові, які можливі при 

майбутньому розвитку бізнесу: 

 Внутрішньоскладське транспортування; 

 Збір та повернення порожньої багатооборотної тари; 

 Логістичний сервіс; 

 Контроль виконання замовлень - з звіркою відомостей про фактично 

відвантажену продукцію. 

Таким чином, визначивши основні потреби бізнесу та спираючись на ці 

дані, розглянемо певні конкретні кроки для автоматизації складу: 

1. По-перше, необхідно відштовхуватись від розміру бізнесу та його потреб. 

Якщо ми говоримо про малий бізнес – необхідно власноруч проаналізувати 

основні процеси, виявити слабкі та сильні сторони вашого складу. Найкращим 

вирішенням стало б залучення експерту в області автоматизації ланцюга 

поставок. Варто також не забувати про залучення персоналу в процесі аналізу, 
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якщо окрім вас хтось також працює безпосередньо зі складом. Для 

автоматизації складу великого бізнесу зазвичай на першому етапі створюється 

спеціальна комісія з впровадження. 

2. Збір критично важливих даних. Перш ніж впроваджувати нову технологію 

автоматизації, оцініть поточний процес збору даних та інфраструктуру. 

Успішна автоматизація складу базується на даних про існуючий ланцюжок 

поставок і важливі для бізнесу складські операції. 

3. Оцінка контролю залишків. Контроль залишків є основою складських 

операцій. Перш ніж впроваджувати рішення для автоматизації складу, 

визначте або уточните свої стандартні робочі процедури (SOPs – standard 

operating procedures) для контролю запасів. Визначте SOP для закупівлі, 

доставки, отримання, задоволення клієнтів та втрати запасів. Визначте 

ключові показники ефективності (KPI) для вимірювання успішності процесів 

і процедур автоматизованого контролю запасів. Оцініть існуючий метод 

обліку запасів (наприклад, періодичні або безстрокові системи) і визначте, як 

автоматизація вплине на нього. 

4. Впровадження системи управління складом (WMS – warehouse automation). 

Платформи WMS містять програмні модулі, які допомагають контролювати та 

відстежувати запаси, керувати складськими операціями, зменшувати витрати 

на оплату праці, пов’язані з виконанням ручних завдань, та покращувати 

обслуговування клієнтів. Сучасна WMS підтримує мобільні пристрої і 

повинна мати можливість працювати з наявним програмним забезпеченням 

підприємства. 

5. Визначення типу автоматизації складу, спираючись на потреби. Чи є ваша 

мета використовувати автоматизацію для впорядкування ручного введення 

даних і зниження витрат на оплату праці, пов’язаних з операціями бек-

офісного складу та обліком? Або ви розширюєте площу свого складу або 

додаєте місцеположення і думаєте, що настав час використовувати передову 

автоматизацію фізичних процесів, як-от роботів та системи GTP? Важливо 

визначити тип автоматизації складу, який відповідає цілям і попиту клієнтів. 

Отже, у висновку давайте приведемо основні плюси на користь 

автоматизації складу: підвищення продуктивності; збільшення пропускної 

здатності складу; зменшення помилок при доставці; зменшення 

експлуатаційних витрат; оптимізація складських приміщень; покращена 

безпека на робочому місці; зменшення втрат запасів. 
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РОЗРОБКА ТЕЛЕГРАМ-БОТА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕАНСІВ ГРИ В 

ПОКЕР 

Волощук Р. М. 

Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

 

     Покер — це родина спортивних карткових ігор, у яких гравці роблять ставку 

на те, яка комбінація найкраща відповідно до правил цієї конкретної гри. Хоча 

покер і набрав свою популярність за рахунок того, що люди, граючи в нього, 

могли заробити одразу велику суму грошей, але бажання грати в покер мають не 

лише азартні люди. Одна з найбільших властивостей саме покеру полягає в тому, 

що гравець вчиться розуміти думки іншого гравця. Часто для виграшу в раунді є 

потреба розпізнати, чи опонент дійсно має причину для високої ставки, чи він 

попросту блефує. Саме тут до гри підключається логічне мислення, інтуїція та, 

навіть, психологія. За це багато людей, в тому числі і я, полюбляють цю 

настільну гру. 

      Основна і, певно, єдина категорія цільових користувачів це компанія друзів, 

знайомих, чи родичів, що шукають варіант проведення вільного вечору, години.   

В ході аналізу аудиторії було зрозуміло хід думок та потреб потенційних 

користувачів. Ці потреби було поділено на чотири категорії: 

1. технічні можливості; 

2. доступність; 

3. ціль процесу гри. 

      У ході аналізу технічних можливостей потенційних користувачів мого 

продукту було виявлено те, що у більшості немає бажання виділяти якусь 

кількість пам’яті на пристрої, що планується використовуватись для гри, в яку 

вони не так часто будуть заходити, так як можливості для зустрічей з друзями 

обмежені. Тому з’явилась інша потреба: обмежити до мінімуму розмір додатку, 

або, що краще, розмістити його повністю на сервері. 

      Іншим параметром для вибору платформи була доступність. Одною з потреб 

стала можливість роботи додатку на всіх можливих платформах, можливість 

продовжити гру з іншого пристрою. Також одним із потенційних місць 

проведення гри є гра під час відпочинку на природі. Тобто, з’явилась ще потреба 

підтримки місць з обмеженим доступом в мережу Інтернет. Інша потреба у 

доступності була в тому, щоб користувачі мали можливість користуватися 

продуктом зі своїх старих пристроїв. Тобто, з’явилась потреба у підтримці 

широкого діапазону операційних систем. 

     У ході аналізу потреб користувачів, одним із пунктів опитування було 

запитання про бажаний настрій гравців, про атмосферу під час гри. У більшості 

відповіддю була атмосфера, що не зобов’язує, неспішна. Тобто час на хід 

повинен бути необмежений, щоб ціллю гри стало більше спілкування, аніж 

виграш. Також продукт має бути однаковий для зручності як для людей, що 

зібрались в одному приміщенні для гри, так і для людей, що знаходяться на 

відстані, але спілкуються, до прикладу, онлайн на відео-конференції. 

Онлайн-додатки це найпопулярніший зараз вид проведення сеансів гри в покер. 
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Їх є десятки тисяч, із яких переважна більшість по структурі абсолютно 

однакова: наявність пробного режиму, тобто ігри на уявну валюту, яку теж треба 

заробляти, але дивлячись рекламу, виконуючи завдання, і так далі; режим 

класичний, тобто ігри на справжні гроші. У більшості додатків є необхідність в 

реєстрації, завантаженні на пристрій, суто обмежений час на хід та інші 

незручності для потенційного користувача моїм продуктом. 

      Найбільш наближеним за потребами додатком на ринку є EasyPoker, який в 

свою чергу все одно не відповідає нашим вимогам. Це додаток, за допомогою 

якого будь-який користувач може створити віртуальну кімнату для гри в покер, 

налаштувати її та запросити інших гравців. Із виявлених мінусів є наявність 

платного функціоналу в додатку доступного за підпискою. Без підписки ж у 

користувача немає можливості відключити спливаючу рекламу, налаштувати 

гру, тобто встановити кількість фішок, відключити таймер ходу. Також до 

мінусів можна віднести можливу складність гри з поганим інтернет з’єднанням, 

необхідність завантажувати додаток. Також із підтримуваних платформ лише 

Android та iOS, і ті потребують збірок систем, випущених мінімум 2016 року для 

Android та 2015 року для iOS. 

       Виходячи з потреб користувача, можна згрупувати основні завдання роботи. 

Вони полягають в забезпеченні взаємодії користувача з ігровою системою через 

месенджер Телеграм, можливості користувачем створення сеансу гри, 

приєднання до нього, забезпеченні короткого, але інформативного сповіщення 

про кінцеві результати гри, збереження сеансів за допомогою Систем Управління 

Базами Даних. Також ігрова валюта жодним чином не повинна монетизовуватись 

за рахунок користувача, задля обмеження азартності. 
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