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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Відкриття Шістнадцятої міжнародної  

науково-технічної конференції  

“Проблеми інформатизації” 

11-12 грудня 2020 року 

 
Вступне слово голови оргкомітету  

декана факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії 

Національного авіаційного університету,  

доктора технічних наук, професора Нестеренко Катерини Сергіївни 

 

 

Шановні учасники конференції! 

Вітаю вас на Шістнадцятій міжнародній науково-технічній конференції 

“Проблеми інформатизації” та щиро дякую всім, хто відгукнувся на запрошення 

та взяв участь у нашій конференції.  

Приємно зазначити, що серед учасників цьогорічної конференції багато 

студентів, які хочуть і можуть розвивати науку в Україні та світі.  

Саме такі заходи, як наша конференція, дають змогу ділитися своїм 

досвідом, взаємно збагачувати арсенал знань, визначати національні та світові 

тенденції розвитку інформатизації. 

Ми впевнені, що подані тези доповідей знайдуть практичне застосування не 

тільки в науці, а й на практиці. 

Оргкомітет конференції бажає всім приємного і результативного наукового 

спілкування на нашому заході, творчих успіхів та міцного здоров’я! 

Сподіваємось, що участь у конференції залишить позитивні враження і 

дасть поштовх до подальших наукових досліджень! 
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СЕКЦІЯ 1  

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Керівник секції: К. С. Нестеренко, д-р техн. наук, проф., Національний авіаційний 

університет, Київ 

Секретар секції: Т. В. Уварова, канд. техн. наук, Національний університет оборони 

України імені Івана Черняховського, Київ 

 

 

1. ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОГО ОЦІНЮВАННЯ В 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 
 

К. С. Нестеренко, д-р техн. наук, проф.; Є. Р. Осипенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

У сучасному світі, коли мова заходить про освіту, не зважаючи на весь науковий 

прогрес, ми часто зустрічаємося з ситуаціями, коли навіть банальне ведення журналів 

тягне за собою тяганину з фізичними журналами, їх постійне ведення та заповнення. Чи 

оцінювання студента чи учня тягне за собою велику кількість робіт, написаних на 

звичайних аркушах. Маючи такі не те що не зручності, а просто так би мовити, спадок 

минулої епохи, чи не простіше та зручніше, а в першу чергу краще, перевести всі етапи 

оцінювання в електронний формат. 

Перевагами такого переходу, безперечно буде пришвидшення та автоматизація 

процесів оцінювання. Викладачам треба буде менше часу витрачати на обробку, та 

супровід даних стосовно успішності учнів, що в свою чергу дасть їм більше часу як на 

відпочинок, так і на опрацювання нового матеріалу, що в свою чергу приведе до 

підвищення якості освіти. Оцінювання студентів в свою чергу буде автоматизованим, що 

зможе виключити людський фактор в їх оцінювання, і в перспективі, змогло б покращити 

рівень підготовки студента. 

 

2. ОПТИМІЗАЦІЯ ПОЄДНАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ 

І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПІЛОТІВ-СТУДЕНТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ 

ПІДГОТОВКИ ПРИВАТНИХ ПІЛОТІВ 
 

Р. В. Хращевський, д-р техн. наук, проф. 

Національний авіаційний університет, Київ 

Й. Станкунас, проф., хабілітований д-р 

Вільнюський технічний університет Гедиміна, Вільнюс 
 

Кожен пілот своє становлення починає як пілот-студент, будь то його хобі або 

становлення його як професійного пілота. Навчитися літати не займає багато часу. Так, 

вже протягом перших 20 годин льотної підготовки пілот-студент засвоює основні 

навички. Оскільки період навчання дуже короткий, то професійні звички і навички 

повинні розвиватися з самого початку. Шаблони, сформовані в перші години, 

залишатимуться протягом усього льотного життя, і тому, щоб отримати максимальну 

користь від кожної години в повітрі і виробити професійні навички, пілот-студент 

повинен бути добре підготовлений. Оптимізація поєднання процесів теоретичного 

навчання і практичної підготовки пілотів-студентів допомагає створити навчальний план, 

що призводить до вирішення завдання по формуванню професійних знань, вмінь і 

навичок. Відповідно до вимог EASA Part-FCL претенденти на отримання свідоцтва 
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приватного пілота повинні пройти теоретичну підготовку не менше ніж 100 годин по 

загальних і спеціальних дисциплінах та отримати наліт у розмірі не менше 45 годин. 

Поєднання етапів теоретичної і практичної підготовок має велике значення при 

формуванні шкали часу підготовки в цілому. Шкала часу навчання – це самий 

неконтрольований чинник. Нестійка погода призводить до порушення графіку навчання. 

Тому такі дні, коли погода не відповідає умовам візуальних польотів слід 

використовувати для теоретичної підготовки. Оскільки безпека в авіації є найважливішим 

елементом системи, то і здобуття додаткових знань підвищує рівень безпечного 

використання літальних апаратів. 

Досягнення основної мети пілота-студента – отримання якісної підготовки і 

свідоцтва приватного пілота буде одним із найбільших успіхів у житті пілота-студента та 

відкриває можливості не тільки літати по всьому світі, але й надає можливість подальшого 

навчанням для того, щоб стати капітаном авіакомпанії.  

 

3. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ НА БАЗІ ОПЕРАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ IOS ТА ANDROID ДЛЯ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ЗНО 
 

К. С. Нестеренко, д-р техн. наук, проф.; М. В. Ребіцький 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Кожного року учні старших класів розпочинають активну підготовку до ЗНО. Ці 

екзамени є важливими для подальшого навчання більшості учнів, адже від їх результату 

залежить вибір навчального закладу, можливість навчання та майбутнє. Учні зазвичай 

використовують матеріали які викладені у друкованому форматі, які можуть втрачати 

певну актуальність, чи інформативність. Але у кожного учня в наш час вже є сучасний 

смартфон на який можливо встановити програмне забезпечення з якого можливо буде 

отримувати матеріал та знання. 

Підготовка до ЗНО у вигляді складання тестів різної складності, нагадування 

кожного дня про повторення певної частини матеріалу, вказування на помилки, могло би 

підвищити рівень підготовки учнів, та покращити результативність. Учні старших класів 

частково все ще є дітьми, та процес “геймифікації”, та “змагання” допоміг би їм 

подивитись на процес підготовки до важливих іспитів з іншого боку. 

Програмний продукт буде доступний у магазинах AppStore для операційної системи 

iOS та iPadOS та PlayMarket для платформи Android, продукт буде безкоштовним. 

Основна суть програмного продукту складається з можливості розв’язування та 

вирішення різних задач, з певних предметів які вони можуть обрати, отримати додаткову 

та розширену інформації з певних питань, та відслідковувати свій прогрес у підготовці. 

 

4. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
 

К. С. Нестеренко, д-р техн. наук, проф.; А. В. Ужва 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Інформатизація – процес, спрямований на вдосконалення інформаційних систем, 

систем управління та інших систем завдяки використанню комп’ютерного обладнання. За 

допомогою інформатизації нові комунікаційні технології використовуються як засіб для 

подальшого розвитку, оскільки нація стає все більше і більше інформаційним 

суспільством.  

Інформатизація – сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, 

політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що 
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спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб суспільства на 

основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та 

інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної 

обчислювальної та комунікаційної техніки.  

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій призводить до певного 

перетворення інформаційного середовища сучасного суспільства, відкриваючи нові 

можливості для соціального прогресу, що знайшло місце також і в галузі освіти.  

Навчання на базі інформаційно-комунікаційних технологій організоване як процес 

взаємодії освіти та інформатизації при забезпеченні телекомунікаційного доступу до 

інформаційних ресурсів в освітніх цілях. Взаємодія відбувається між студентом, 

інтерактивним джерелом освітньої інформації та викладачем.  

Для задоволення потреб сучасного суспільства в інформатизації повинні бути 

розроблені основні напрями навчального процесу: 

нові шляхи освіти  відповідно до сучасних умов інформаційного суспільства ; 

інноваційні моделі використання засобів інформаційних технологій; 

навчальні системи, орієнтовані на розвиток інтелектуального потенціалу та 

формування вмінь самостійно здобувати знання;  

програмні засоби та системи для автоматизації навчального процесу. 

 

5. СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ПЕРЕВІРКИ ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ 

ПРАКТИЧНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ 
 

Д. А. Березній 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Інформатизація навчального процесу зумовлює підвищення рівня підготовки 

фахівців. Проте й досі невід’ємною частиною виконання практичних робіт є оформлення 

звітів. Подібна формальність часто уповільнює і стає перепоною до здачі робіт у студентів 

і викладачів. 

Різні види звітів потребують різних правил оформлення, наприклад: практичні, 

курсові, дипломні роботи, тощо. Комп’ютеризована система, яка може зберігати набори 

правил оформлення і перевіряти текстові документи на відповідність цим правилам 

слугуватиме вирішенням цієї проблеми. Автоматизація обов’язкового кроку з перевірки 

оформлення  може пришвидшити здачу звітів у середнього студента на 25-30%. 

Автоматизація щоденних процесів є одним з головних напрямів застосування 

програмного забезпечення, тому автоматизація такого рутинного процесу як перевірка 

звітів студентів на відповідність правилам оформлення є простим, але ефективним 

способом оптимізації навчального процесу. 

 

6. ВАЖЛИВІСТЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  
 

Є. А. Михайловський 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

У наш час дуже важливим є вміння користуватися сучасними технологіями, яке 

залежить від відповідного оснащення учбових закладів необхідним обладнанням та 

програмним забезпеченням, а також від вміння ефективного їх використання.  

На сучасному етапі інформатизації вищих навчальних закладів  виникла нова 

стратегічна ціль, як глобальна раціоналізація інтелектуальної діяльності за рахунок 

використання інформаційних технологій, радикальне підвищення ефективності і якості 

підготовки спеціалістів. Досягнення цієї мети залежить від масової комп’ютерної 
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грамотності і сформованості інформаційної культури, тобто вміння використовувати 

засоби інформаційних технологій від телефону, комп’ютера та комп’ютерних мереж до 

користування найбільш розповсюдженими програмними продуктами, знання 

особливостей потоків інформації в своїй сфері діяльності, вміння виявляти її та ефективно 

використовувати.  

Отже, інформатизація освіти сприяє підвищенню ефективності та інтенсифікації 

учбового процесу за рахунок використання інформаційних технологій і впровадження 

нових методичних розробок в процес навчання.  

 

7. РОЛЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Т. О. Ковтуненко 
Національний авіаційний університет, Київ 

 

Інформатизація навчального процесу передбачає створення, впровадження і 

розвиток комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища на основі інформаційних 

систем, мереж, ресурсів та технологій, побудованих застосуванні сучасної 

обчислювальної і телекомунікаційної техніки. Інформатизація має охопити всі напрямки 

та сфери діяльності учнів, учителів, керівників навчальних закладів та установ і суттєво 

вплинути на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління навчально-

пізнавальною діяльністю. 

Головною метою інформатизації навчальних закладів та процесу є підготовка 

підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформатизованому 

суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності освіти. 

На сьогодення інформатизація навчального процесу є невід’ємною частиною 

розвитку нового покоління. Без цього наше суспільство не зможе розвиватися, и дуже 

тяжко дивитися на статистику 2020 року, так як лише 10% населення є впевненими 

користувачами комп’ютеру. Наше майбутнє залежить від технологій, а насамперед від 

людей, які зможуть створити програмне забезпечення, яке буде опереджати час. 

Інформатизація навчального процесу насамперед передбачає широке використання 

педагогічних програмних засобів на базі сучасних комп’ютерів у процесі вивчення 

шкільних навчальних дисциплін. 

Тож ціль інформатизації навчального процесу полягає у формуванні інформаційної 

компетентності учнів, яка стає сьогодні невід’ємною складовою загальної культури 

кожної людини і суспільства в цілому. 

 
8. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Д. Е. Матицин 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Інформатизація навчального процесу – це впровадження в навчальний процес 

інформаційних знань, методів та технологій. 
Насамперед інформатизувати треба загальноосвітні навчальні заходи, щоб 

підростаюче покоління було готове до повноцінної життєздатності в інформатизованому 

суспільстві та щоб підвищити якість, доступність та ефективність освіти в світі. Для цього 

треба оснастити заклади освіти спеціально обладнаними навчальними кабінетами, 

сучасними комп’ютерними мультимедійними класами, прикладними програмними 

засобами навчального призначення. В Україні гарною ідеєю інформатизації навчального 

процесу було б створення мережі комп’ютеризованих шкіл та участь їх у міжнародних 

освітніх проєктах. Але проблемою повної інформатизації навчального процесу може стати 
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те, що молодь перестане вести активний спосіб життя і з головою погрузиться в мережу 

Інтернет. Тому рішенням такої проблеми може стати, наприклад, введення комбінованих 

уроків – це коли клас ділиться на дві групи: одна група працює з комп’ютерами, а інша з 

вчителем. Також для введення комп’ютера в навчальний процес створюються навчальні 

програми, які керують пізнавальною діяльністю учня. Наприклад програмне забезпечення 

для вивчення іноземних мов Lingualeo. Це одне з найкращих застосунків для вивчення 

мов. Програма цікава системою, яка сама визначає ваші слабкі і сильні сторони і 

розробляє для вас програму навчання. Вам залишається тільки слідувати запропонованим 

рекомендаціям. Також розроблена система мотивації, для людей, котрим важко змусити 

себе вчитися. Вам потрібно щодня годувати Левеня Лео фрикадельками – виконувати 

завдання. Якщо ви будете займаєтеся 5 днів поспіль, отримаєте невеликий, але приємний 

приз, наприклад, активацію преміум-аккаунта на добу. Таке навчання в ігровій формі 

дуже добре підійде для учнів молодших класів. 

 

9. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 

Т. В. Андреєва 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Унаслідок введення карантину на довготривалий період через Соvid-19, багатьом 

закладам освіти довелося заняття проводити в дистанційному режимі.  

Дистанційне навчання передбачає використання різних веб-сервісів, за допомогою 

яких відбувається обмін інформацією між викладачами та студентами. Серед найбільш 

розповсюджених веб-сервісів слід відмітити GoogleClassroom. Викладач може видавати 

завдання у вигляді файлів. Комунікація зі студентами може бути здійснена за допомогою 

коментарів, а також за допомогою відеоконференцій Google Meet.  

Добре зарекомендувало себе на практиці поєднання веб-сервісу Google Meet і 

whiteboard. Це дає можливість максимально наблизити дистанційне практичне заняття до 

звичайного. Альтернативою whiteboard можуть слугувати віртуальні інтерактивні дошки 

(Padlet, Linoit, Jambord). Для набору формул можна також використовувати інструмент 

Microsoft Equation у режимі реального часу, демонструючи при цьому студентам екран 

свого комп’ютера. Графіки при поясненні матеріалу зручно малювати через веб-сервіс 

draw.io. 

 

10. ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В ПОБУДОВІ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

С. Ю. Дяконова 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Сучасна освіта України протягом останнього року зазнала значних змін. В умовах 

карантину більшість навчальних закладів вимушені були перейти в онлайн формат 

викладання. Раніше навчальний процес був побудований офлайн, де в студентів була 

можливість відвідувати лекційні, практичні та лабораторні заняття, проходити різні види 

контролю знань, задавати питання та отримувати відповіді в режимі реального часу. 

Проте наразі немає ідеальної інформаційної системи, яка дозволила б інтерактивно 

працювати з студентами покриваючи всі модулі навчальної діяльності без втрати їх якості. 

Поточні веб-додатки дозволяються викладачам розміщувати теоретичні матеріали, 

контролювати та перевіряти надіслані роботи студентів, проводити онлайн лекції та 
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комунікувати з студентами. Проте в подібних додатках не покриваються такі види 

навчальної діяльності як онлайн тестування, проведення письмових контрольних та 

модульних робіт, а також лабораторних досліджень, що напряму впливає на якість 

здобутих знань. 

Для підвищення ефективності сучасного навчального процесу в умовах онлайн 

освіти пропонується створення універсальної інтерактивно-інформаційної системи, яка 

буде виступати в якості навчальної платформи для студентів, де будуть покриватися усі 

модулі навчальної діяльності з можливістю їх візуалізації, моделювання, контролю, 

перевірки, та оцінювання.  

Таким чином, в майбутньому, освітня програма за будь-яким фахом зможе 

проводитись дистанційно, без втрати якості навчального процесу та його позитивних 

результатів. 

 

11. ІНФОРМАТИЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК СТРАТЕГІЧНО 

ВАЖЛИВУ СФЕРУ РОЗВИТКУ 
 

А. О. Шкляр 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

На сьогодні світове співтовариство характеризується якісно новим рівнем розвитку, 

заснованим на використанні інформаційно-комунікаційних технологій. Основний елемент 

інформації – це інформаційні системи та ресурси, які відрізняються від загальних 

інженерних застосувань і є предметом щоденних потреб. 

Вищі навчальні заклади в умовах відкритої економіки більшою мірою, ніж раніше, 

змушені примирити її діяльність зі світовими досягненнями у зв’язку з цим виникла 

потреба у створенні нових систем інформаційного обслуговування на основі сучасних 

технічних баз та передових інформаційно-комунікаційних технологій, що охоплюють всі 

аспекти діяльності навчального закладу. 

Освіта як найважливіша сфера людської діяльності, що забезпечує формування 

інтелектуального потенціалу суспільства, зараз у всьому світі знаходиться у дуже 

важкому становищі. Іншими словами, обсяг знань, необхідних людині, стає дедалі 

більшим, оскільки вони швидше оновлюються, а період часу в галузі прав людини 

залишається практично незмінним. З появою глобального курсу обміну даними в 

Інтернеті доступ до нього зросла на кілька порядків.  

Найважливіші завдання інформатизації навчального процесу: 

підвищення якості навчання шляхом використання в навчальному процесі сучасних 

інформаційних технологій; 

використання активних методів навчання, посилення творчих та інтелектуальних 

складових навчальної діяльності; 

адаптація навчання інформаційних технологій до індивідуальних потреб учня; 

розробка нових тренінгів з інформаційних технологій, що сприяють посиленню 

пізнавальної активності студента та посиленню мотивації; 

розвиток інформаційних технологій для дистанційного навчання; 

вдосконалення програмного та методичного забезпечення навчального процесу 

тощо. 

У процесі інформатизації ряд проблем стримує її розвиток. Зокрема, – психологічна 

проблема – неготовність населення переходити до інформаційного суспільства. На даний 

час цьому переходу перешкоджає низький рівень інформації культури населення, 

відсутність комп’ютерної грамотності, а отже, і нижчі інформаційні потреби, а також 

відсутність бажання їх розвивати. 
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Глобальною метою інформатизації навчального процесу є кардинальне підвищення 

ефективності якості освіти, що відповідає вимогам постіндустріального суспільства. 

Глобальна мета є багатофакторною, включаючи ряд підцілей, що включають підготовку 

студентів до повноцінної та ефективної участі у всіх сферах життя в інформаційному 

суспільстві, підвищення якості освіти, зростання ступеню доступу до освіти та 

інформаційну інтеграцію національної системи освіти у світову інфраструктуру. 

Процес інформатизації навчального процесу може призвести до позитивних змін, а 

саме створити міцніші зв’язки між предметами, що вивчаються та навколишньою 

дійсністю. Можливість моделювання житлового простору за допомогою комп’ютера 

дозволяє вводити предмети, що викладаються в контексті життя учнів та студентів. 

Позитивними змінами також можуть бути формування мережевих спільнот в освіті, що 

дозволяють ефективно використовувати географічно розподілений людський потенціал. 

Розвиток нових технологій навчання дозволить отримати освіту незалежно від місця 

проживання та мобільності людей. Освіта стане доступною і відкритою для всіх типів 

людей. Актуальність дистанційного навчання вийде на новий рівень, що в свою чергу 

зробить домашню освіту більш ефективною. Всі ці фактори інформатизації навчального 

процесу роблять величезну економію соціального часу та сприяють розвитку інтелекту 

людини, його творчості та критичного мислення. 

Проблема інформатизації освіти зараз знаходиться на новому етапі свого розвитку, 

основним змістом якого є те, що пріоритетами є не інструменти, а проблема 

інформатизації інформативної освіти. Сьогодні вони повинні бути в центрі уваги 

науковців, професіоналів та освітян, оскільки їх вирішення значною мірою залежить від 

якості освіти, соціальна значимість якої швидко зростає. 

Інформатизація навчального процесу є необхідною умовою для вирішення основних 

проблем системи освіти – її фундаментального характеру, покращення доступності для 

широких верств населення, надання формування передового характеру з метою 

підготовки людей до умов життя та праці в новій інформації навколишнього середовища. 

Тому сьогодні інформатизацію навчального процесу слід розглядати як стратегічно 

важливу сферу розвитку. 

 

12. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

В. Б. Шевченко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

У вік глобальної інформатизації суспільства, конче необхідно покращити рівень 

освіти, шляхом впровадження інформатизації навчального процесу. Інформатизація освіти 

сприяє підвищенню інтенсивності та ефективності учбового процесу за рахунок 

використання інформаційних технологій і впровадження нових методичних розробок в 

процес навчання. 

При розробці даної системи потрібно, щоб вона задовольняла потреби як студентів, 

так і викладацький корпус навчального закладу.  

Для успішного впровадження інформатизації, потрібно, щоб були дотримані 

наступні вимоги, а саме: 

1. Компютерна грамотність всіх учасників навчального процесу. 

2. Матеріально технічна база, та безперебійний доступ до необхідних сервісів та 

застосунків. 

3. Створення власного хмарного сховища для учбових матеріалів, відміток студентів 

та інших важливих даних, які використовуються в навчальному процесі 
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Отже, успішність впровадження та використання інформаційного забезпечення, 

залежить від інформаційної інфраструктури навчального закладу. 

 

13. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ НА БАЗІ ОПЕРАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ IOS ТА ANDROID ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

ТА ІНТЕРАКТИВНИХ ЛЕКЦІЙ 
 

К. С. Нестеренко, д-р техн. наук, проф.; О. В. Тимошенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Підхід до навчання кардинально змінився у ході пандемії останнього року – на зміну 

традиційній навчально-педагогічній парадигмі приходять інші методи: саморозвиток 

через онлайн семінари, курси, майстер-класи у професіоналів свого діла. Зараз 

дистанційне навчання та питання про організацію та поліпшення процесу його ведення 

стало затребуваним, як ніколи раніше. 

Навіть після закінчення пандемії дистанційне навчання залишиться актуальним, 

оскільки налаштувалися процеси, які дозволяють зробити навчання в університеті зробити 

доступним для кожного у кого є вихід в мережу Інтернет. Учні в навчальних закладах 

зазвичай мали відвідувати університети і школи фізично, щоб мати можливість навчатися, 

що є незручним і неекономним варіантом організації навчального процесу, адже у 

кожного учня зараз є смартфон на який можливо встановити програмне забезпечення з 

якого можливо буде отримувати навчальні матеріали, підключатись до уроку, надсилати 

виконані завдання на перевірку, дистанційно, незалежно від поточного місцеположення. 

Програмний продукт буде доступний у магазинах AppStore для операційної системи 

iOS та iPadOS та PlayMarket для платформи Android, продукт буде безкоштовним. Суть 

програмного застосунку заключається в можливості підключатись до онлайн-уроків та 

лекцій, де слайди презентацій, таксти і завдання відправляються від викладача до 

студентів. Студенти в свою чергу можуть в режимі реального часу переглядати 

презентацію та взаємодіяти знею, надсилати анонімні і неанонімні запитання, 

відслідковувати свій прогрес у підготовці. Застосунок буде оптимізувати читання лекцій і 

перевірку домашніх завдань. Його можна використовувати в двох основних напрямках: як 

можливість дистанційного навчання студентів, які знаходяться в іншому місці або на 

лікарняному; або ж як спосіб перевірки контрольних робіт, екзаменів, завдань, тестів. 

 

14. ПЕРСПЕКТИВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

А. В. Іваненко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Завдяки появі Інтернету людство отримало змогу отримувати необхідну інформацію 

практично безкоштовно і миттєво. Звісно будь яка інформація несе різну мету, 

розвеселити, навчити. Завдяки світовій мережі, будь-хто може мати доступ до інформації 

для навчання. Є змога навчатися з різних куточків світу в найпрестижніших ВНЗ світу. 

Створення єдиної бази знань для студентів систематизувало необхідні знання і надало 

змогу викладачам займатися створенням власних дослідів, актуалізації чи підтвердження 

інших теорій. Вчителі не витрачали час на систематизацію давно відомої інформації, а 

мали змогу займатися власними дослідженнями. Знаходити ефективні методи донесення 

інформації до учнів, та кращого засвоювання інформації. 

Також при повторенні матеріалу достатньо буде мати комп’ютер з доступом до 

мережі Інтернет, і користувач зможе з легкістю передивитися матеріал, дізнатися останні 

зміни чи доповнення. 
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Перевірка за допомогою тестування і швидка реакція вчителя через Інтернет 

допоможуть засвоювати матеріал з більшою швидкістю. 

 

15. COMPUTER-BASED TECHNOLOGY AND STUDENT ENGAGEMENT: 

A CRITICAL REVIEW OF THE LITERATURE 
 

V. Kucherenko 
National Aviation Univesity, Kyiv 

 

We were able to compile a list of recommendations for when and how to use technology to 

increase the likelihood of promoting student engagement. What follows is not an exhaustive list; 

rather, it is a synthesis of both research findings and lessons learned from the studies we 

reviewed. Our recommendations for practice are as follows: 

1. Consider context before selecting technologies. Contextual factors such as existing 

technological infrastructure and requirements, program and course characteristics, and the 

intended audience will help determine which technologies, are most appropriate. For example, 

requiring students to use a blog that is not well integrated with the existing LMS may prove too 

frustrating for both the instructor and students. Similarly, integrating Facebook- and Twitter-

based learning activities throughout a marketing program may be more appropriate, given the 

subject matter, compared to doing so in an engineering or accounting program where social 

media is less integral to the profession. Finally, do not assume that students appreciate or are 

familiar with all technologies.  

2. Carefully select technologies based on their strengths and limitations and the intended 

learning outcome. For example, Twitter is limited to 140 characters, making it a viable tool for 

learning activities that require brevity. In one study, an instructor used Twitter for short pop 

quizzes during lectures, where the first few students to tweet the correct answer received 

additional points, which helped students practice applying knowledge.  

3. Incentivize students to use technology, either by assigning regular grades or giving extra 

credit. The average participation rates in voluntary web-conferencing, Facebook, 

and Twitter learning activities in studies we reviewed was 52%. While there were far fewer 

studies on the use of technology for graded or mandatory learning activities, the average 

participation rate reported in those studies was 97%, suggesting that grading may be a key factor 

in ensuring students participate. 

4. Communicate clear guidelines for technology use. Prior to the implementation of 

technology in a course, students may benefit from an overview the technology, including its 

navigational features, privacy settings, and security. In addition, giving students examples of 

exemplary and poor entries and posts may also help to clarify how they are expected to use the 

technology. Also, if instructors expect students to use technology to demonstrate higher-order 

thinking or to interact with peers, there should be explicit instructions to do so.  

5. Use technology to provide authentic and integrated learning experiences. In many 

studies, instructors used digital games to simulate authentic environments in which students 

could apply new knowledge and skills, which ultimately lead to a greater understanding of 

content and evidence of higher-order thinking.  

6. Actively participate in using the technologies assigned to students during the first few 

weeks of the course to generate interest  and, preferably, throughout the course to answer 

questions, encourage dialogue, correct misconceptions, and address inappropriate behavior.  

7. Be mindful of privacy, security, and accessibility issues. In many studies, instructors 

took necessary steps to help ensure privacy and security by creating closed Facebook groups and 

private Twitter pages, accessible only to students in the course  and by offering training to 

students on how to use privacy and security settings. In the future, instructors should also keep in 
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mind that some technologies, like Facebook and Twitter, are not accessible to students living in 

China; therefore, alternative arrangements may need to be made. 

Conclusion. In 1985, Steve Jobs predicted that computers and software would 

revolutionize the way we learn. Over 30 years later, his prediction has yet to be fully confirmed 

in the student engagement literature; however, our findings offer preliminary evidence that the 

potential is there. Of the technologies we reviewed, digital games, web-conferencing software, 

and Facebook had the most far-reaching effects across multiple types and indicators of student 

engagement, suggesting that technology should be considered a factor that influences student 

engagement in existing models. Findings regarding blogs, wikis, and Twitter, however, are less 

convincing, given a lack of studies in relation to engagement indicators or mixed findings. 

Significant methodological limitations may account for the wide range of findings in the 

literature.  

 

16. МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ 
 

О. В. Бабало 

Відокремлений структурний підрозділ “Васильківський фаховий коледж” 

Національного авіаційного університету, Васильків 
 

Перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства зумовлює 

необхідність перебудови всієї системи освіти, змінює освітні потреби щодо підготовки й 

розвитку сучасного спеціаліста, мобільність якого залежить від володіння інформацією та 

здатності до обміну нею, комунікативності, самостійного набуття необхідних для 

професійної діяльності знань, вмінь, навичок. 

Інформатизація освітнього процесу є одним із важливих шляхів пізнання світу та 

науки і посідає провідне місце в реформі освіти України.   

Мультимедіа – система сучасних технічних засобів, що дозволяють працювати з 

текстовою інформацією, графічним зображенням, звуком (мовлення, музика, ефекти), 

анімаційною комп’ютерною графікою (мальовані фільми, тривимірна графіка) в єдиному 

комплексі; один з перспективних напрямків, що найбільш швидко розвиваються, особливо 

в галузі освіти. 

Кількість мультимедійної підтримки може бути різною: від кількох хвилин до 

використання мультимедіа впродовж цілого заняття. Під час заняття з мультимедійною 

підтримкою істотно змінюється роль викладача, який виступає передусім організатором, 

координатором пізнавальної діяльності аудиторії. 

Завдяки мультимедіа на уроках літератури можна: демонструвати репродукції 

картин та портрети письменників; здійснювати віртуальні екскурсії музеями світу, 

країнами, тобто перетинати кордони простору й часу; працювати з різними видами мап; 

здійснювати словникову роботу; стежити за алгоритмом дослідження поведінки того чи 

іншого літературного героя; працювати з уривками з фільмів, мультфільмів; 

прослуховувати виразне читання творів, а також під час уроку користуватися Інтернетом. 

Отже, мультимедійне заняття – один із засобів особистісного навчання. Таке заняття 

розраховане на кожного студента окремо і на аудиторію в цілому. Кожен епізод заняття в 

окремого студента викликає особисті почуття, бачення в окремих частинах цілого, 

захоплення і бажання знайти результат, відповісти на поставленні запитання. Таке заняття 

не примушує, а заохочує, пробуджує інтерес, захоплює побаченим, власними перемогами. 

Мультимедіа дозволяє оживити заняття, зв’язати його з дійсністю, збагатити власний 

досвід. 
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17. ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

І. В. Волохович 

Відокремлений структурний підрозділ “Васильківський фаховий коледж” 

Національного авіаційного університету, Васильків 
 

Розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх 

інформаційних технологій у всі сфери суспільного життя нині є одним із пріоритетів 

держави. На державному рівні впровадження інформаційних технологій визначено 

пріоритетом розвитку освіти, значні зусилля спрямовано на створення системи освіти, 

орієнтованої на використання сучасних ІТ у формуванні всебічно розвиненої особистості. 

Інформатизація освіти спрямовується на удосконалення форм і змісту навчального 

процесу, упровадження комп’ютерних методів навчання. 

Сьогодні комплексна інформатизація закладів передвищої фахової освіти 

спрямовується на формування та розвиток інтелектуального потенціалу науки, 

вдосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп’ютерних методів 

навчання, використання сучасних інформаційних технологій.  

Реалізація інформаційних технологій дозволяє організувати у коледжі такі види 

навчальної діяльності: реєстрація, збирання, накопичення, збереження, обробка 

інформації, представленої в цифровому форматі об’єктів, явищ, процесів, що вивчаються 

й передача великих обсягів інформації тощо. Перевагою використання комп’ютерних 

технологій у навчально-виховному процесі в коледжі є порівняння результатів досліджень 

з результатами інших учасників навчального проєкту, через локальну (з іншими 

дослідниками з цього самого коледжу), глобальну (Internet) мережі, спілкуючись з 

експертами та іншими учасниками подібних проєктів в інших містах і країнах.  

Отже, інформаційні засоби навчання сприяють ефективному вирішенню навчальної 

проблеми, засвоєнню навчального матеріалу. Використання ІТ у навчально-виховному 

процесі у закладах фахової передвищої освіти дозволяє досягти не лише освітню, а й 

розвиваючу мету. Студенти засвоюють не тільки самі знання, а й здобувають досвід 

виконання операцій, формуючи вміння й навички, вчаться робити самостійні висновки, 

коригувати педагогічний процес і виявляти професійну поведінку. 

 

18. ПОБУДОВА ВІРТУАЛІЗОВАНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИ’ЄМСТВА 
 

Л. О.Романовська 

Відокремлений структурний підрозділ “Васильківський фаховий коледж” 

Національного авіаційного університету, Васильків 
 

На сьогодні багатьом стало непрактично використовувати комп’ютери на робочому 

місці компанії. Розблоковані комп’ютери можуть бути джерелом проблем через їх 

привабливість для злодіїв, а також через їх наявність вірусів. Ось чому в компаніях будь-

якої форми, розмірів та галузей велике значення має використання хмарних комп’ютерів 

та віртуалізація з більш простими пристроями. Він безпечніший, доступніший, 

надійніший, зручний, масштабований та пропонує кращу віддачу від інвестицій та 

зменшує загальну вартість володіння, ніж ПК. Тонкі обчислення представляють собою 

використання стратегії потужного центру обробки даних, такого як Хмара обчислень або 

Клієнтська віртуалізація (з використанням Citrix XenApp, XenDesktop, VMware View, 

Microsoft Windows Remote Desktop або термінальних послуг Hyper-V, UNIX / Linux або 

HTML додатків), доступного з простіших, енергозберігаючих десктопів або мобільних 
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пристроїв, а не традиційних ПК. Ця перевірена модель забезпечує необхідний рівень 

продуктивності за нижчою ціною порівняно з традиційними методами, водночас значно 

підвищуючи ефективність, безпеку і керованість. 

Метою цього проєкту є вибір оптимального рішення для віртуалізації на основі 

існуючих рішень та розробка апаратної і програмної інфраструктури. Для реалізації мети 

потрібно вирішити такі завдання: 

провести аналітичний огляд найбільш популярних рішень для віртуалізації; 

обґрунтувати вибір відповідного рішення; 

провести порівняльний аналіз вибору тонкого клієнта на основі обраної технології 

віртуалізації; 

розробити системні вимоги до робочих місць; 

розробити апаратно-програмну інфраструктуру систем віртуалізації. 

На сьогодні віртуалізація робочих столів розвивається величезними темпами. 

Усе більше спостерігається зростання інтересу до тонких клієнтів. Це пов’язано з 

багатьма причинами, але в даний момент на перше місце виходять вимоги по безпеці. Ця 

тема, на мій погляд, є дуже затребуваною і її можна буде застосовувати не тільки в рамках 

навчального закладу, а й на інших різного роду підприємствах. Проєкт може стати 

корисним і в освітньому процесі, як опис технологій з віртуалізації і використання їх на 

підприємстві. 
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Керівник секції: В. В. Гавриленко, д-р фіз.-мат. наук, проф., Національний 

транспортний університет, Київ 

Секретар секції: В. В. Донець, ст. викладач, Національний транспортний університет, 

Київ 

 

 

1. НЕЙРОМЕРЕЖНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ 
 

С. С. Федін, д-р техн. наук, проф. 

Н. А. Зубрецька, д-р техн. наук, проф. 

Національний транспортний університет, Київ 
 

Метою дослідження є створення моделей нейронних мереж для симплекс-пошуку 

оптимальних параметрів технологічного процесу контактного точкового зварювання та 

забезпечення якості нероз’ємних зварних з’єднань. Об’єктом дослідження є процес 

нейромережного моделювання та оптимізації технологічних режимів виготовлення 

з’єднань деталей з листів сплаву Д16АТ, предметом дослідження є імовірнісні, 

нейромережні та оптимізаційні моделі. 

На прикладі технологічного процесу контактного точкового зварювання отримано 

рішення оберненої задачі регресії для визначення оптимальних значень технологічних 

режимів зварювання за заданим цільовим значенням діаметра ядра зварного з’єднання на 

основі використання методу оптимізації, що, на відміну від існуючих, заснований на 

використанні алгоритму симплекс-пошуку та моделей нейронних мереж типу персептрон, 

які створені у системі STATISTICA 6.1. Унаслідок симуляційного прогнозування із 

застосуванням моделей персептронів та ймовірнісного моделювання показано, що 

застосування запропонованого методу дозволяє знизити рівень дефектності точкових 

зварних з’єднань за параметром діаметр ядра. 

 

2. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ АВТОСЕРВІСНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Н. А. Зубрецька, д-р техн. наук, проф. 

Н. В. Тєлкова 

Національний транспортний університет, Київ 
 

Зростання вимог до якості обслуговування та ремонту автомобілів, збільшення їх 

кількості та структурно-функціональної складності обумовлює необхідність використання 

інформаційно-вимірювальних технологій на сучасних підприємствах автосервісу. 

Проведено дослідження вітчизняного та світового досвіду впровадження на таких 

підприємствах вимірювальних інформаційних систем (ВІС), як сукупності засобів 

вимірювальної техніки, засобів контролю, діагностування та інших технічних засобів, 

об’єднаних для створення сигналів вимірювальної та інших видів інформації з метою 

надання її споживачеві у потрібному вигляді. Проаналізовано засоби і методи 

метрологічного забезпечення типових процесів автосервісу та особливості нормативно-

правового регулювання. Систематизовано та установлено основні метрологічні 

характеристики ВІС – точність та достовірність вимірювань, а також інформаційні 

характеристики – параметри інформаційного потоку від об’єкта на систему та її окремі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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елементи; продуктивність елементів; необхідні ємності запам’ятовувальних пристроїв 

елементів ВІС. 

 

3. СТВОРЕННЯ РЕКЛАМНИХ ДОДАТКІВ НА РІЗНИХ ВЕБ-СЕРВІСАХ 
 

Л. М. Парохненко; Д. С. Якименко 

Національний транспортний університет, Київ 
 

На сьогодні дуже розвинена рекламна індустрія. Кожна компанія хоче  залучити все 

більше і більше людей до свого продукту, тим самим з’являються компанії, які роблять 

реклами на різних веб-сервісах. Всі компанії рекламодавців видають різні послуги за 

різними цінами. Сучасні компанії використовують технологію Magnific Popup, а також 

використовують ресурси CSS для встановлення розмірів рекламного вікна. У доповіді 

будуть висвітлені питання створення рекламних додатків та більш краща система їх 

створення. 

Детальніше розглянемо технологію Magnific Popup. Це lightbox-плагін, в якому 

основний акцент зроблено на продуктивність і надання найкращого відображення 

спливаючого вікна, в незалежності від того, з якого пристрою користувач відкрив 

сторінку. Плагін має можливість автоматично перемикатися на альтернативне 

відображення на мобільних пристроях при невеликому розмірі екрану. За замовчуванням, 

елементи управління реалізовані на чистому CSS, без зовнішньої графіки. Для переходів 

зображень використовується CSS3 замість повільної анімації JavaScript. Переходи можна 

налаштовувати за допомогою CSS3 так, як вам подобається. Плагін дозволяє 

завантажувати в lightbox-вікно відео, карти, форми і контент з інших джерел за 

допомогою AJAX. У декількох словах Ajax надсилає запит користувача на сервер і сама 

звідти дозавантажує потрібні користувачеві дані, не оновлюючи всю сторінку. 

 

4. ЕКСТРАПОЛЯЦІЙНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ В СТРАТЕГІЧНОМУ 

УПРАВЛІННІ Й ПЛАНУВАННІ 
 

О. С. Парохненко; Д. Сиклітенко 

Національний транспортний університет, Київ 
 

В умовах ринкових відносин робота сучасних підприємств усе більше має потребу в 

науково обґрунтованому прогнозуванні їхньої діяльності. Це пов’язано насамперед з тим, 

що процес вироблення й ухвалення рішення містить у собі визначення безлічі 

альтернативних рішень, їхню оцінку та вибір єдиного, оптимального рішення. І 

результати прогнозування при цьому мають сенс якби “матеріалу для міркування”, на 

основі якого можна істотно підвищити наукову обґрунтованість економічних рішень. 

Оскільки ціна потенційного збитку для підприємства і для суспільства від прийняття 

необґрунтованих рішень у ринку зростає, то чим вище рівень прогнозів, тим ефективніше 

прийняті рішення. Прогноз надає інформацію для вибору оптимального рішення. Саме 

для цього і використовують різні методи прогнозування.  

Екстраполяційні методи є найбільш поширеними й розробленими серед усієї 

сукупності методів прогнозування. Методи екстраполяції включають перспективну, 

ретроспективну та прогнозну екстраполяцію. При цьому для підвищення точності 

екстраполяції, використовують трендовий метод, метод найменших квадратів, метод 

екстраполяційного згладжування, метод ковзаючої середньої та інші. Методи 

екстраполяції є найпоширенішими методами короткострокового прогнозування.  

Основу екстраполяційних методів прогнозування складають динамічні ряди. 

Сутність його полягає в вивченні динамічних рядів, що описують зміну деякого показника 
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(параметр) у часі, виявлення тенденції й продовження її в майбутнє. Будь-який майбутній 

стан показника прогноз розглядає як результат попередніх станів. Але, слід пам’ятати, що 

методи екстраполяції використовують за відносно стабільного розвитку підприємства (чи 

окремих показників його діяльності) або за наявності сезонних чи циклічних коливань з 

чітко вираженим трендом. Під трендом розуміють тривалу тенденцію зміни економічних 

показників в економічному прогнозуванні. Якщо ж розвиток показників фінансово-

господарської діяльності підприємства у попередніх періодах характеризується значною 

нестабільністю і суттєвим коливанням фінансових показників, то їх екстраполяція на 

майбутні періоди буде неможливою, а отже, недоцільним є використання відповідних 

методів. Отже, уміння правильно вибирати і застосовувати методи прогнозування 

безсумнівно впливає на якість рішень, прийнятих у виробничо-господарській діяльності 

підприємств.  

 

5. ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ 
 

О. С. Парохненко; М. Плетньова 

Національний транспортний університет, Київ 
 

Новітні тенденції сьогодення свідчать, що досить широкого розповсюдження 

набувають інформаційні технології управління проєктами, що дозволяє автоматизувати 

одну або декілька складових управління проєктами: складання календарного плану робіт, 

управління ресурсами, витратами, ризиками, якістю тощо. Доцільно навести декілька 

відомих інформаційних систем управління проєктами. Наприклад, пакет Microsoft Project 

створений, щоб допомогти менеджеру проєкту в розробці планів, розподілі ресурсів по 

завданнях, відстеженні прогресу й аналізі обсягів робіт.  Керівник проєкту має можливість 

передати робочій команді дані про завдання, які необхідно виконати, і – в зворотному 

напрямі – робоча команда може інформувати керівника про всі зміни в робочому 

календарі. Для побудови інтегрованої системи управління проєктами компанія 

Primavera inc. пропонує декілька продуктів: для використання на нижніх рівнях 

управління – SureTrak Project Manager, професійний пакет управління проєктами – 

Primavera Project Planner (P3); для роботи із складними багаторівневими ієрархічними 

проєктами – Primavera Project Planner for the Enterprise (P3e). Зауважимо, що останнім 

часом все більшого розповсюдження набуває одночасне управління декількома 

проєктами. Інформаційні технології надають можливість реалізувати мультипроєктне 

управління, при якому управління декількома проєктами виконуються паралельно, 

незалежно один від одного, але при цьому використовуються спільні ресурси. Також 

мультипроєктне управління виконує і такі додаткові функції: ведення архіву та 

документообігу, аналітичні функції сітьового мультипроєктного планування та 

контрольно-ревізійні функції.  

Ефективність систем управління проєктами визначається сукупністю витрат і 
прибутків, які може принести система. Три основні параметри, які дозволяють 

оптимізувати використання проєктного менеджменту – це час, вартість і якість роботи. 
При неефективному управлінні проєктом компанія може зазнати збитків: із затягуванням 

строків впровадження інновацій; перевищенням бюджету проєкту або неякісним 
виконанням робіт. Тому, вся діяльність підприємства розглядається як дуже великий 

проєкт, спрямований на виживання та розвиток підприємства в умовах навколишнього 
середовища, яке швидко змінюється в ринкових умовах. Отже, впровадження в компанії 
методологій проєктного управління вже давно не конкурентна перевага, а засіб 

конкурентоспроможності. Вище згадані технології створені для оптимізації управління 
проєктами і служать також прекрасним інструментом для розв’язання задач розподіленого 
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управління, що дає змогу ефективно організувати життєвий цикл продукту та 

інформаційну взаємодію між учасниками проєкту, які досить часто є розосередженими в 
часі, просторі,  забезпечуючи ефективну взаємодію всіх членів команди. 

 

6. ПОЛІПШЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ 

ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ 
 

Л. М. Парохненко; Б. Я. Тесля 

Національний транспортний університет, Київ 
 

Смаки і переваги сучасних споживачів безперервно змінюються. У зв’язку з цим 

постійно змінюється кон’юнктура ринку. Щоб бізнес успішно розвивався, необхідно вміти 

швидко приймати рішення і своєчасно реагувати на вимоги клієнтів. Також слід шукати і 

впроваджувати нові підходи до організації діяльності підприємства. З розширенням 

бізнесу, зростає і кількість бізнес-процесів, які необхідно контролювати. Як організувати 

роботу таким чином, щоб чітко контролювати всі бізнес-процеси? Як не втратити довіру 

клієнтів і мінімізувати ризики? Виходом в даній ситуації стане автоматизація бізнес-

процесів. Використання програмного забезпечення для управління підприємством і обліку 

його фінансово-господарської діяльності не є чимось новим, навпаки успішний досвід 

автоматизації багатьох компаній, здавалося б, повинен був розвіяти всі сумніви щодо 

впровадження інформаційних систем – звичайно, впроваджувати! Однак, для величезної 

кількості підприємств дилема “автоматизувати або не автоматизувати” залишається 

актуальною, рішення на користь автоматизації відкладається – вигоди не здаються 

очевидними. 

Комплексна автоматизація будь-якого підприємства не може обійтися без 

налаштування і впровадження системи бухгалтерського обліку. Мета будь-якої 

бухгалтерської програми зводиться до накопичення облікових даних про господарську 

діяльність компанії, і підготовка на підставі зібрані даних звітності до контролюючих 

органів. Ще однією перевагою використання програми бухгалтерського обліку, може бути 

можливість подачі звітності та ведення документообігу з контрагентами в електронному 

вигляді, за допомогою електронної пошти. У ряді випадків, наприклад, невеликому обсязі 

господарських операцій, програма може служити надійним постачальником управлінської 

інформації про діяльність компанії. 

Окрім зручності, яку надає подібного роду віртуалізація, процеси, охоплені 

спеціалізованою системою здійснюються швидше, точніше, а головне – надійніше. 

 

7. ВІРТУАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ ЯК СПОСІБ УСПІШНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ 
 

Л. М. Парохненко; О. С. Парохненко 

В. Є. Луц; М. О. Корж 

Національний транспортний університет, Київ 
 

У сучасних умовах сьогодення ідеологія офісу постійно змінюється й розвивається. 

У значно більшому ступені використовується технологія віртуальної реальності, тобто 

створення штучного навколишнього середовища за допомогою комп’ютерних технологій. 

Широко розповсюджуються такі поняття, як “віртуальний офіс”, “віртуальні архіви й бази 

даних”, “віртуальні конференції” тощо. Віртуальний офіс це інтернет-ресурс/сайт, що 

дозволяє територіально віддаленим співробітникам компанії взаємодіяти (обмін, обробка 

та передача інформації) за допомогою електронних засобів комунікацій. У ринкових 

умовах віртуальний офіс – це ідеальне рішення для віддаленого управління бізнесом. 
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Virtual office створюється на базі комп’ютерів та комп’ютерних мереж. Технічна сторона 

віртуального офісу – це вибір обладнання, за допомогою якого він формується. Однією з 

основних проблем є проблема під’єднання віддалених користувачів до центрального 

офісу. При створенні віртуального офісу насамперед необхідно вибрати тип з’єднання та 

відповідні лінії зв’язку, визначити, які види мережного сервісу необхідно підтримувати. 

При виборі типу з’єднання потрібно враховувати той факт, що система, яка повинна 

працювати в режимі реального часу, не повинна залежати від якості і завантаженості 

комутаційних каналів. Тому вибір мережних служб в багатьох випадках залежить від 

конкретного інформаційного провайдера та вартості послуг зв’язку. Другою проблемою, 

яка виникає при створенні віртуального офісу, є невисокий рівень технічного персоналу у 

віддалених офісах. Проте розміри віддаленого офісу бувають настільки малими, що немає 

потреби залучати для його обслуговування висококваліфікованих спеціалістів, для чого 

всі функції обслуговування (перенесення сервісних функцій маршрутизації та 

адміністрування) переносяться в центральний офіс. Захист інформації віддалених філіалів 

та користувачів, а також розмежування доступу до неї здійснюється також на рівні центру. 

Зауважимо, що в розгортанні віртуального офісу типова ситуація полягає тому, що 

кошти на придбання обладнання, найчастіше не окуповуються. Причина цього полягає в 

тому, що обладнання купують не для вирішення конкретної задачі. Після закінчення 

поставок та розгортання інформаційних технологій починається їх інтеграція, тобто аналіз 

бізнес - процесів та технологій, які застосовуються в організації замовника. Іноді 

організація, що замовляє технологію, на якій працювала раніше, внаслідок впровадження 

в роботу підходу “віртуальний офіс” отримує реальний прибуток від такого рішення: 

оптимізується робота, зменшуються витрати, підвищується продуктивність праці. Але є і 

перспективи використання віртуального офісу. На сьогодні передові компанії у своєму 

“електронному офісі” використовують такі рішення, як: централізовані бази даних, 

комунікаційні пакети, засоби мобільного зв’язку. Якщо говорити про комп’ютерне 

забезпечення – то це найпотужніші персональні комп’ютери-сервери. Крім того, 

застосовують Internet-технології (контроль в режимі on-line діяльності дочірніх 

підприємств). Компанії планують підключити до корпоративної мережі усіх дилерів, 

склади та філіали, в тому числі і за кордоном. Безумовно, ці рішення потребують значних 

інвестицій, однак усі затрати дуже швидко окуповуються. 

На сьогодні найбільші концерни України мають свої філіали в інших містах, з якими 

зв’язуються за допомогою комутаційних ліній в режимі off-line. У місті, де зосереджене 

управління концерном, магазини та склади з’єднуються з адміністрацією через заздалегідь 

виділені канали. При цьому підрозділи теж локалізовані, що дозволяє суттєво зменшити 

витрати (наприклад, комп’ютерний відділ – в тій же будівлі, де перебуває і керівництво, і 

склад, і магазин). Найцінніше рішення в цій площині – це інтеграція компаній за 

допомогою територіально розподілених, а також і корпоративних мереж. 

 

8. РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА МАШИННОГО НАВЧАННЯ В 

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

А. В. Ільїн 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Технології та інструменти, що використовуються для процесу навчання, в умовах 

цифрової трансформації мають відповідати швидким змінам. Сьогодні вплив штучного 

інтелекту на сферу освіти повинен корелювати з потребами суспільства у вдосконаленні 

навчального процесу. 

Штучний інтелект може виконувати завдання, які раніше вимагали людських знань 
та навичок. ШІ в освіті спрямований на студентів, викладачів та систему в цілому: останні 
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дослідження в рамках інформатизації навчального процесу охоплюють адаптивні системи 

та персоналізацію контенту, профілювання та прогнозування, а також інтелектуальні 
системи навчання. 

Машинне навчання як метод аналізу даних, який автоматизує побудову аналітичної 

моделі, у рамках інформатизації навчального процесу широко використовується у 

побудові статистичної моделі знань студентів для комп’ютеризованого та 

персоналізованого зворотного зв’язку. МН допомагає оптимізувати оцінки, розділи 

підручників, відео лекції та адаптивно підбирає навчальні ресурси для кожного студента 

за для підвищення його ефективності навчання. 

Штучний інтелект та машинне навчання мають великий потенціал у вдосконаленні 

та автоматизації навчального процесу, але потребують коректного масштабування для 

ефективного впровадження у навчальний процес. 

 

9. РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКІВ ДЛЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 
 

В. В. Донець; М. А. Коберник; Р. О. Корнієнко 

Національний транспортний університет, Київ 
 

Був час коли доводилося копатися в газетах і журналах, щоб дізнатися про оренду 

житла. Коли потрібно було зловити таксі вручну і покластися на паперові карти, щоб 

досліджувати нове місце. Коли готелі, рейси, автобуси, поїзди потрібно було бронювати, 

відвідуючи будівлі. Цей час був не так давно. За останні два десятиліття технології 

змінили індустрію туризму в геометричній прогресії. 

Інформаційні технології розширюють можливості туристичного бізнесу. 

Незважаючи на те, що зараз мобільні додатки є більш бажаними інструментами для 

забезпечення персоналізованої взаємодії з користувачами, але для того, щоб почати з 

невеликого бюджету і розширити охоплення аудиторії, веб-додаток також є непоганим 

варіантом. 

Розроблення веб-додатків для подорожей може бути непростим завданням, але 

спрощення подорожей не тільки допоможе туристичному бізнесу, а й підштовхне всю 

галузь до ще більшого розвитку. 

 

10. АНАЛІЗ ТРАНЗАКЦІЙ БЛОКЧЕЙН 
 

В. Ю. Котетунов, канд. техн. наук, доц.; Д. М. Середа 

Національний транспортний університет, Київ 
 

Доповідь присвячена аналізу транзакцій користувачів в мережі блокчейну з метою 

прогнозування поведінки існуючих та нових користувачів та можливості аналізу мережі. 

Актуальність задачі обумовлена швидким поширенням застосування технології блокчейну 

в різних сферах діяльності та важливістю отримувати характеристику користувачів за їх 

історією діяльності в мережі блокчейну. 

Blockchain (з англ. block – блок, chain – ланцюг) – це ланцюжок блоків транзакцій, 

які зберігаються на комп’ютерах учасників ланцюжка. Кожен наступний блок пов’язаний 

з попереднім і складається з набору записів. Нові блоки завжди додаються лише в кінець 

цього ланцюжка.  

Усі учасники блокчейну об’єднуються в комп’ютерну мережу. На кожному сервері 

зберігається копія всіх даних блоку. Це і є основою надійності blockchain. 

Ґрунтуючись на шаблонах, можна зробити висновки про адреси, які можуть бути 

представлені наступними кластерами:  
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адреси, пов’язані з біржами: централізовані біржі криптовалюти зазвичай мають 

тисячі “гарячих рахунків”, які використовуються як взаємозамінні для управління 

обмінними операціями і транзакціями клієнтів;  

адреси “ботів” або загублені: адреси, які або відображають “автоматичну” модель 

транзакції (наприклад, повторювані, аналогічні транзакції для одного і того ж одержувача) 

або є явно одноразовими, які мають тільки одну вхідну і вихідну транзакцію;  

адреси, які належать людям і “інші”: зведена група адрес, які зазвичай відображають 

нестандартні моделі проведення транзакцій. 

Застосовуючи це, ми можемо отримати більш чітке уявлення про розмір мережі, 

проаналізувавши, чи дійсно даний токен використовується звичайними людьми або це 

ботнет. 

 

11. WEB-ПОРТАЛ FLYSKY ШКОЛА ПІЛОТІВ КВАДРОКОПТЕРІВ  
 

В. Ю. Котетунов, канд. техн. наук, доц. 

О. В. Уханов; А. А. Рева; В. С. Кравчук 

Національний транспортний університет, Київ 
 

Професія оператора дронів з’явилася близько 6 років тому, завдяки новому рівню 

розвитку комп’ютерів, відеотехнологій. Нині можна спостерігати справжній бум у цій 

галузі. Жоден великий захід не обходиться без кадрів знятих з повітря. Великі гонорари 

досвідчених пілотів-операторів показують рівень їх майстерності, до якого їм довелося 

самостійно прориватися через неминучі помилки і падіння дорого обладнання. Парадокс у 

тому, що досі навчитися цієї професії просто ніде. Її все ще не викладають в ЗВО, а 

існуючі мікро курси від продавців польотної техніки скоріше вводять в оману уявною 

легкістю, ніж дають реальні навички операторської роботи. Портал FlySky школа пілотів 

квадрокоптерів створений на прохання людей бажаючих спробувати себе в цьому 

динамічному бізнесі і початківців операторів. 

На сьогодні мі співпрацюємо в Національних та міжнародних проєктах з такими 

країнами: Білорусія, Німеччина, Індія, Сінгапур, Йорданія, Японія. Своїм досвідом і 

напрацюваннями ми ділимося на нашому порталі FlySky школа пілотів квадрокоптерів. 

 

12. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ПІДБОРУ КІНОФІЛЬМУ ДО 

ПЕРЕГЛЯДУ 
 

О. А. Шумейко; Р. Ю. Шумейко 

Національний транспортний університет, Київ 
 

У доповіді пропонується система підбору фільмів для перегляду, яка базується не на 

оцінках та рейтингах заангажованих рейтингових систем та кінокритиків, а на інформації 

отриманої із спеціально створеної соціальної мережі. Загальний принцип роботи системи 

полягає у створенні кола глядачів, смаки котрих співпадають із смаками користувача, 

після чого об’єкт перегляду підбирається на основі оцінок саме цієї групи глядачів. 

Додатковою перевагою системи є можливість обирати фільм не за одним критерієм, а 

використовувати декілька критеріїв, таких як: якість сюжету, саундтрек, гра акторів, 

операторська робота тощо. Крім процесу вибору фільму користувач також може 

виступити в якості критика і виставити власні оцінки фільму після його перегляду. Ця 

оцінка буде врахована у загальну характеристику і допоможе майбутньому вибору інших 

користувачів системи. 

Систему планується реалізувати як веб-орієнтовану систему з додатковим 

альтернативним інтерфейсом у вигляді мобільного Андроїд-додатку. 
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13. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

ПРИКЛАДІ СТВОРЕННЯ ВЕБ-ПУТІВНИК ПО МІСТУ КИЄВУ 
 

О. А. Шумейко; М. А. Шуляк 

Національний транспортний університет, Київ 
 

Головними цілями створення системи є процеси прискорення та покращення пошуку 

туристичних місць для туриста, виявлення оптимальних туристичних маршрутів, 

виявлення туристичних місць, що знаходяться поруч з маршрутом,  організація 

зворотного зв’язку та формування інформаційної середи для обміну враженнями від 

туристичних місць. 

Для досягнення поставлених цілей вирішені такі задачі: ведення даних про 

туристичні місця (назва, адреса, фото), реалізовано математичний алгоритм побудови 

маршруту, реалізовано алгоритм відсортування туристичних місць за обраними 

критеріями.  

Інформаційна система розроблена у вигляді веб-додатку. 

 

14. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАКУПІВЛІ 

ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 
 

О. А. Шумейко; О. В. Бобко 

Національний транспортний університет, Київ 
 

У доповіді пропонується обґрунтування та опис процесів розробки інформаційної 

системи оптимізації закупівлі продовольчих товарів для подальшої реалізації. Під час 

роботи над системою були вирішені наступні задачі: розроблено модель побудови 

інформаційної системи оптимізації закупівлі продовольчих товарів для подальшої 

реалізації і формування структури бази даних системи; розроблено алгоритми і програмно 

реалізовано інформаційна система. Система має забезпечити виконання таких функцій: 

реалізований інструментарій для замовлення товарів; механізм  підключення до бази 

даних з можливістю керування складами, списками найменувань товарів, критеріями 

порівняння, транзакціями, інтервалами поставок та розміри партій. 

Представлена система реалізована як програмний додаток, який працює під 

керуванням операційної системи MS Windows.  

 

15. СИНТЕЗ ЛЮДСЬКОГО МОВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНИХ 

НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 
 

О. А. Шумейко; В. І. Якимчук 

Національний транспортний університет, Київ 
 

Використання технологій синтезу мовлення має істотні перспективи у сферах 

електронних пристрів які передбачають функціонування у діалоговому режимі між 

людиною і комп’ютером. Особливо це важливо у системах, які повинні працювати із 

користувачами із порушенням зору або користувачами, які не можуть приділяти увагу 

екрану пристрою під час роботи з ним. 

Особливістю технологій синтезу мовлення на основі заздалегідь записаного 

словника початкових елементів синтезу є високі витрати  ресурсів системи при роботі. У 

доповіді пропонується технологія реалізації цієї задачі з використанням альтернативної, 

більш прогресивної технології, яка базується на нейронних мережах, використання яких 

при аналогічному або кращому результаті потребує значно менших ресурсів. 
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16. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ  
 

М. Б. Вітер, канд. фіз.-мат. наук, доц.; В. В. Донець; А. В. Пугач 

Національний транспортний університет, Київ 
 

Розглянуто структурні особливості інформаційної системи для фізичних осіб 

підприємців (ФОП). Ця форма діяльності є сьогодні однією з найпоширеніших форма 

підприємництва. У країнах ринкової економіки індивідуальні підприємці складають 

більшість серед усіх форм організації підприємництва. В Україні такий вид 

підприємництва задіяний у різних сферах: мистецтві, медицині, юриспруденції, бухобліку, 

інженерії, інформаційних технологіях,  маркетингу в соціальних мережах тощо.  

На жаль, сучасні системи автоматизації підприємницької діяльності, такі як, 

наприклад, “1С Підприємство”, є занадто громіздкими для використання їх ФОПами. 

Тому побудова спеціальної інформаційної системи у даному випадку є актуальною і 

сприятиме підвищенню ефективності роботи згаданих підприємців.  

Одним з аспектів специфіки функціонування підприємницької діяльності ФОПів в 

Україні є поділ їх на чотири групи. При цьому система обліку діяльності і сплати податків 

представниками кожної групи залежить від їх річного доходу, кількості найманих 

робітників, чи є вони платниками ПДВ тощо. Так, наприклад, підприємці 1–2-ї та 3-ї 

групи без ПДВ Податок на додану вартість ведуть тільки облік доходів і зобов’язані 

записувати виручку до книги обліку доходів. Очевидно, що в інформаційній системі цю 

роль повинна виконувати електронна книга обліку з автоматичним формуванням 

декларації з єдиного податку. При розробці інформаційної системи для ФОПів, необхідно 

передбачити варіанти автоматизації діяльності кожної з груп, а також можливість 

переходу з однієї групи в іншу. 

Система має надавати можливість використанням електронного цифрового підпису 

при безготівкових розрахунках з партнерами в рамках спільного документообігу, а також 

при автоматичному доступі до “Кабінету платника податків”.  

Оскільки підприємці на єдиному податку деколи зобов’язані використовувати 

реєстратори розрахункових операцій (наприклад, якщо підприємець з 2-ї або 3-ї групі 

року отримав річний дохід понад 1 млн. грн.), то в системі повинно бути передбачено 

використання програмного реєстратора розрахункових операцій, який буде безпосередньо 

пов’язаний з сервером відповідної фіскальної служби. З  програмного реєстратора 

розрахункових операцій усі електронні чеки одразу будуть попадати до фіскального 

сервера.  

 

17. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ 

ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ АЕС 
 

Л. В. Харитонова, канд. фіз.-мат. наук, доц.; В. В. Пушняк 

Національний транспортний університет, Київ 
 

Комплексні системи діагностики є ефективним засобом моніторингу стану 

обладнання складних систем промислових об’єктів, зокрема АЕС, необхідним для 

прийняття рішень по управлінню системою при її експлуатації, в режимі on-line. Такі 

системи включають комплекс датчиків, каналів зв’язку, серверів та іншого обладнання, 

необхідного для швидкого on-line оброблення та збереження інформації, генерування 

повідомлень оператору. З огляду на зазначене функціональне призначення таких систем, 

надзвичайно серйозні вимоги висуваються до математичного забезпечення, яке, по суті, 
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зводиться до алгоритмів перетворення інформації від датчиків в інформацію, потрібну 

оператору для прийняття ним рішень відповідно до технологічного регламенту 

експлуатації. В доповіді розглянута структура алгоритмів перевірки критеріїв міцності та 

структурної цілісності обладнання та трубопроводів АЕС. Дані алгоритми основані на 

застосуванні лінійних моделей та основаного на принципі суперпозиції методу функцій 

впливу. Наведені приклади застосування алгоритмів, проаналізовано їх точність та 

ефективність. 

 

18. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДОДАТКОВОГО 

ЛЕГУВАННЯ ПОВЕРХНІ БОРОВАНИХ СТАЛЕЙ ТИТАНОМ І ВАНАДІЄМ  
 

Л. В. Харитонова, канд. фіз.-мат. наук, доц. 

Національний транспортний університет, Київ 

О. Т. Сердітов, канд. техн. наук, доц. 

Ю. В. Ключников канд. фіз.-мат. наук, доц. 

Національний технічний університет України “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Київ 
 

З метою оптимізації процесу додаткового легування борованого шару сталей 

титаном і ванадієм запропоновано математичну модель, яка дозволяє за значеннями 

параметрів знаходити сукупність значень незалежних змінних для отримання бажаного 

результату. В якості таких змінних факторів обрано вміст ванадію і титану, температуру і 

тривалість процесу. Параметри оптимізації, відповідно - глибина борованого шару і 

мікротвердість. Оптимізація полягає в покращенні механічних властивостей боридних 

деталей за рахунок зниження росту зерен в перехідній зоні. Встановивши кінетику росту 

дифузійного шару, виявилось можливим визначити величини, пропорційні деяким 

константам дифузії та теплоті розрихлення при насичені аустеніту досліджуваних сплавів 

бором. Встановили, що збільшення вмісту титану та ванадію в бінарних сплавах 

призводить до збільшення теплоти розрихлення, зменшення коефіцієнтів дифузії та 

зростання передекспоненційного множника. Розглянутий приклад корелює з результатами 

експерименту, а саме: слід вважати доцільним легування сталей, що піддаються 

боруванню, титаном та ванадієм в кількості 0,5 – 1,0 ваг. %. 

 

19. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ WEB-ДОДАТКІВ 
 

Н. В. Тітова, д-р техн. наук, проф. 

А. Кривко; Л. Голобородько; В. Луц 

Національний транспортний університет, Київ 
 

На сьогодні для збільшення клієнтури в хід йдуть як маркетингові прийоми, так і 

трендові технічні рішення. Розробка інтернет-додатків стала популярним способом 

залучення стрімко зростаючого мобільного трафіку, який вже довів свою ефективність. 

Додатки зазвичай діляться на логічні частини, які називають “шарами”, при цьому 

кожному шару призначається своя роль. Локальні додатки можуть складатися тільки з 

одного шару, який розміщується на комп’ютері клієнта, а web-додатки за своєю природою 

слідують N-шаровому підходу. Хоча можливі різні варіанти, найбільш поширеними є 

функції, які залежать від певних  шарів: шар уявлення; шар бізнес-логіки; шар доступу до 

даних (сховище). Кожен шар включає набір компонент (наборів класів), які виконують 

спеціальні функції. 

Слід відзначити таку особливість як незалежність від операційної системи клієнта. 

Додаток створюється один раз для довільно вибраної платформи і на ній розгортається. 
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Проте різна реалізація HTML, CSS, DOM і інших специфікацій в браузерах може 

викликати проблеми при розробці web-додатків і подальшої підтримки. 

 

20. АНАЛІЗ BLE ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З WEARABLE 

TECHNOLOGIES  
 

Н. В. Тітова, д-р техн. наук, проф. 

О. Чигрин; А. Кручковський 

Національний транспортний університет, Київ 
 

Специфікації Bluetooth дає можливість підтримки широкого діапазону додатків і 

зменшує розмір кінцевого пристрою для зручного використання в галузях охорони 

здоров’я, фізкультури і спорту, охоронних систем. Саме завдяки цій новій специфікації 

Bluetooth з’явилася така область, як wearable technologies. 

Першими пристроями серед переносних технологій, стали фітнес-трекери. Вони 

підраховують згорілі кілокалорії, мотивуючи користувача, а також показують пульс 

користувача. За допомогою таких трекерів лікар має можливість контролювати та вести 

моніторинг рівня цукру і межі систолічного та діастолічного тиску. Також час від часу 

розробники презентують революційні пристрої, які цілком можуть потрапити в масове 

виробництво в майбутньому. Розумний слуховий апарат, окуляри, що захищають від 

перевтоми, контактні лінзи з вбудованими камерами, розумні устілки, зубні щітки - це 

тільки короткий перелік переносних технологій майбутнього. Всі медичні переносні 

технології мають можливість отримувати команди та обмінюватись даними зі смартфоном 

або комп’ютером тільки за допомогою нового стандарту Bluetooth Low Energy. 

 

21. УЗАГАЛЬНЕНЕ КЕРУВАННЯ РІВНЯННЯМ РІЧАРДСА-КЛЮТА ЗА 

ДОПОМОГОЮ ПЕРЕТВОРЕННЯ КІРХГОФА 
 

Д. А. Клюшин, д-р фіз.-мат. наук, проф. 

С. І. Ляшко, д-р фіз.-мат. наук, проф. 

А. А. Тимошенко; О. С. Бондар 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
 

Моделювання вологоперенесення у ненасиченому пористому середовищі, що 

описується рівнянням Річардса-Клюта, характеризується великою обчислювальною 

складністю. Для зниження цієї складності пропонується застосувати перетворення 

Кірхгофа і звести квазілінійну параболічну початково-крайову задачу до лінійної та 

безрозмірної. 

Розглядається двовимірна квазілінійна задача точкового оптимального керування 

зволоженням прямокутної ненасиченої області пористого середовища з відомими 

початковими умовами, фіксованою вологістю на нижній границі та заданою цільовою 

вологістю. Для розв’язання лінеаризованої безрозмірної задачі оптимального керування 

використовується варіаційний алгоритм ідентифікації оптимальної потужності точкових 

джерел. Доведено теореми щодо існування та єдиності узагальненого розв’язку, а також 

існування та єдиність оптимального керування потужністю занурених точкових джерел. 

Проведено моделювання переносу вологи із зануреного точкового джерела у сухому 

ґрунті. Наведено результати обчислювальних експериментів, які продемонстрували 

високу точність і ефективність методу.  
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22. ОГЛЯД ЧАТ-БОТІВ ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Н. В. Тітова, д-р техн. наук, проф.; 

Р. Хохлов 

Національний транспортний університет, Київ 
 

Viber зараз є практично в кожному телефоні і чат бот для Viber теж стають все 

популярнішими. Боти Viber найкраще підходять для масових продуктів і послуг. 

У Telegram високий рівень і захищений Messenger. У Telegram один з кращих API для 

чатботів, розробляється для тих, хто працює з захищеними даними. У Facebook бот це 

відмінний інструмент маркетингу, через чатбот для facebook можна організувати прийом 

замовлень або інформувати про акції вашої сторінки. 

Бот для Skype може бути корисним бізнес-додатком для ваших клієнтів або для 

автоматизації рутинних дій ваших співробітників. У Slack бот може виступати як 

помічник, але частіше за все Slack боти постачають різний корисний контент. 

Бот для Wechat - просунута платформа для ботів, популярна на китайському ринку. 

Вона дає максимум можливостей для своїх користувачів. Бот для Sender в основному 

використовується в бізнес колах. Це функціональний майданчик, що дозволяє створити 

персональний мобільний додаток всередині месенджера. 

 

23. ЙМОВІРНІСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ 

ПРОЦЕСІВ 
 

П. І. Бідюк, д-р техн. наук, проф.; 

Л. Б. Левенчук 
Національний технічний університет України “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Київ 

 

Ймовірнісний аналіз процесів, подій і даних різних типів передбачає два підходи 

[1, 2]: частотний, який базується на класичному підході та байєсівський, в основу якого 

покладається теорема Байєса. У байєсівському аналізі даних передбачається, що 

інформація надходить з двох джерел: апріорна – від доступних джерел стосовно 

досліджуваної задачі і нові статистичні дані – в результаті виконання експериментів [3].  

Оптимальні рекурсивні фільтри Калмана використовуються для моделювання 

процесів, які функціонують під впливом випадкових зовнішніх збурень та за наявності 

похибок вимірів. Гранулярні (particle) фільтри застосовуються у випадках, коли розподіл 

ймовірностей станів апроксимується множиною гранул (particles), вагові коефіцієнти яких 

пропорційні ймовірностям їх появи. Ці методи дають можливість будувати моделі за 

наявності множини невизначеностей (фактори негативного впливу на процес, що 

погіршують якість проміжних та остаточних результатів). Крім того, для боротьби з 

невизначеностями додатково можна скористатись байєсівськими мережами, нечіткою 

логікою, цифровими та оптимальними фільтрами, методами заповнення пропусків вимірів 

і т. ін. Моделі марковської локалізації – це моделі типу байєсівських фільтрів, які 

додатково включають керуючі змінні і також дають можливість моделювати і 

прогнозувати нелінійні процеси.  

Під час дослідження побудовано прогнозуючі моделі нелінійних нестаціонарних 

процесів ціноутворення на біржі за допомогою комбінованих моделей, які включають 

оптимальні фільтри, моделі байєсівського типу та регресійні рівняння (лінійні і нелінійні). 

За результатами моделювання зроблено висновок про можливість досягнення високої 

якості оцінок короткострокових прогнозів як самого нелінійного процесу, так і його 

волатильності. 
 



ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

Шістнадцята міжнародна науково-технічна конференція 

 

28 

 

 

 

24. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СИСТЕМИ 

ТРУБОПРОВОД-РІДИНА, ДОСЛІДЖЕННЯ І ОЦІНКА СИЛ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ 

НА РУХ РІДИНИ У ТРУБОПРОВОДІ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ЗАКРІПЛЕННЯ 
 

В. В. Гавриленко, д-р фіз.-мат. наук, проф.; О. П. Ковальчук 

Національний транспортний університет, Київ 

О. С. Лимарченко, д-р техн. наук, проф. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
 

Розглянуто задачу нелінійної динаміки трубопроводу з рідиною. Трубопроводи з 

рідиною є складовою багатьох інженерних систем. Ми розглядаємо трубопровід при 

різних закріпленнях який перебуває під дією швидкісної течії рідини. Коли швидкість 

рідини наближається до критичної, енергія рідини може перерозподілитись, і тоді 

коливання трубопроводу можуть збільшитись. Це може призвести інколи і до руйнування 

трубопроводу. 
Розглядається багатокомпонентна система, яка складається з пружної труби і рідини, 

яка в ній тече. Вважаємо, що рух рідини заданий, рідина ідеальна, а труба буде 
розглядатись на основі балочної моделі. 

Вирішальним у поведінці системи трубопровід – рідина, незалежно від способу 

закріплення, є наближення швидкості течії рідини до критичної. При критичних 

швидкостях, що перевершують половину критичної швидкості, спостерігається 

цілеспрямований енергообмін в системі, який приводить до зростання початкових збурень 

в часі, який може привести до небезпечних ситуацій. Найбільш складно і з більшими 

амплітудами ці явища проявляються для закріплень з вільними краями. 

 

25. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ В ПРОЄКТАХ 

АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ВАНТАЖНИМИ 

ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ 
 

А. Ф. Обшта, д-р техн. наук, проф. 

Національний університет “Львівська політехніка”, Львів 
 

Процес антикризового управління – це певна послідовність дій антикризового 

характеру, які спрямовані подолання кризових явищ у перевізника. Оперативність і 

своєчасність застосування методів антикризового управління сприяють швидкому виходу 

підприємства з кризового стану та відновленню його ефективного функціонування і 

розвитку. 
Досить поширеними в практиці функціонування підприємств методами антикризового 

управління є: метод моніторингу, аудит бізнес-процесів, контролінг, санація, 
реструктуризація підприємства, бенчмаркінг, аутсорсінг та даунсайзинг. 

У роботі розглянуті схеми формування інформаційних систем міжнародних 

перевізників на основі таких методологічних принципів: системний підхід; принцип 

глобальної оптимізації, логістичної координації та інтеграції; принцип тотальних витрат;  

принцип моделювання інформаційно-комп’ютерної підтримки; принцип; принцип 

стійкості і адаптивності. 
Розроблено алгоритм вимірювання показників та індикаторів аналізування 

антикризового управління автотранспортним підприємством, який надає інформаційне 
забезпечення застосування методів антикризового управління та розв’язано задачі 
реалізації аналітичних процедур, що дають змогу: 

отримати інформацію для перевірки відповідності діючих бізнес-процесів вимогам 

до виконання бізнес-процесів, встановленим у нормативних і організаційно-розпорядчих 

документах даного підприємства; 
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провести цільовий аналіз виявлення слабких ланок і “вузьких місць” 

господарювання перевізника, направлений на виявлення ознак кризового стану 
господарюючого суб’єкта;  

визначити імовірність та реальну можливість виникнення кризової ситуації;  

прийняти рішення щодо оптимального використання наявних можливостей і 
ресурсів, оцінки діяльності підприємства, а також запобігання та уникнення банкрутства і 

кризових ситуацій;  
збільшити швидкість реакції менеджерів на зміни зовнішнього та внутрішнього 

середовища, підвищити гнучкість підприємства, перейти з контролю минулого на аналіз і 
прогнозування майбутнього. 

 

26. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЛЕВІТРОНА ТА МЕТОД ЕКВІВАЛЕНТНОГО 

СОЛЕНОЇДА 
 

С. І. Ляшко, д-р фіз.-мат. наук, проф.; Н. І. Ляшко, канд. техн. наук; Є. Д. Гаврилко 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ 

С. С. Зуб, д-р фіз.-мат. наук, проф. 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харків 
 

У докладі запропоновано математичну модель левітрона, яка використовує метод 

еквівалентного соленоїда для моделювання бази левітрона – нерухомий кільцевий магніт, 

який створює аксіально-симетричне магнітне поле. Проведено чисельне моделювання 

динаміки магнітної дзиґи та дано оцінку стійкості системи на основі статистичних 

досліджень траєкторій руху та нахилу вісі дзиґи. Також перевірено запропоновану модель 

левітрона на стійкість із параметрами системи, які знайдені аналітично та 

експериментально. Попередній аналіз математичної моделі показує, що отримані 

результати не виходять за межі класичної електродинаміки та механіки. Обчислено зони 

експериментальної стійкості для типового левітрона. Надано рекомендації щодо 

можливості вдосконалення конструкції та натурного експерименту. 

 

27. БАЛІСТИКА НАМАГНІЧЕНОЇ ДЗИҐИ 
 

С. С. Зуб, д-р фіз.-мат. наук, проф. 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харків 

В. С. Ляшко 

Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Київ 

К. Є. Мельник 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ 

А. Ю. Чернявський 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “ХАІ”, Харків 
 

У роботі проведено моделювання динаміки намагніченої дзиґи поза межами системи 

магнітного запуску. Проведено аналіз енергетичних втрат щодо основних факторів впливу, 

враховуючи форму та масу дзиґи. Досліджено балістичну траєкторію дзиґи з урахуванням 

впливу на його рух магнітного поля Землі. Також враховано вплив магнітної системи запуску 

на траєкторію руху дзиґи після її запуску. Розглянуто різні варіанти запуску дзиґи щодо її 

намагніченості вздовж або перпендикулярно до осі симетрії. А також відносно кута між 

орієнтацією магнітного моменту дзиґи та вектором початкової швидкості запуску. 

Досліджено деякі аспекти взаємодії дзиґи через її магнітний момент із шаром плазми навколо 

неї. 
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28. ПРОЄКТУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ Е-ІНФРАСТРУКТУРИ 

УНІВЕРСИТЕТУ 
 

С. С. Зуб, д-р фіз.-мат. наук, проф.; І. Г. Яловега, канд. техн. наук, доц. 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харків 

Н. І. Ляшко, канд. техн. наук  

Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Київ 
 

Проаналізовано досвід створення дослідницьких е-інфраструктур передових 

університетів та наукових організацій світу. Використовуючи принципи та підходи ТРВЗ, 

запропоновано схему розгортання дослідницької е-інфраструктури в українському ЗВО. 

Обґрунтовано критерії, технічні параметри та вимоги, які висуваються для ефективного 

впровадження інформаційних та телекомунікаційних засобів у практику науково-

дослідних лабораторій ЗВО. Запропонована технічна платформа для реалізації сучасної 

ефективної е-інфраструктури, яка має всі зазначені властивості. Розглянуто можливість 

адаптації IE-“прилад елементу” проєкту GridCC на сучасних ґрід-платформах. 

 

29. ГЕНЕРАЦІЯ СТІЙКИХ ДО РОЗШИФРУВАННЯ КЛЮЧІВ ДЛЯ 

АЛГОРИТМУ RC4 
 

Р. С. Грушка 

Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Київ 
 

У сучасному світі шифрування та розшифрування даних постійно розвиваються. 

Винаходяться нові алгоритми та/або версії протоколів. Одним з широко використовуваних 

протоколів шифрування є TLS. Але вихід оновлення ще не означає повсюдне його 

використання. 

На сьогодні близько 850 000 веб-сайтів використовують технологію TLS 1.0 та 1.1. 

Застарілі версії протоколу мають низку вразливостей, зокрема алгоритм RC4. Його 

слабким місцем є генерація ключів. Використання генераторів псевдовипадкових 

послідовностей не вирішує проблему, адже їх легко прогнозувати. Також слід відмовитись 

від “слабких ключів”. Пропонується використовувати хеш-функцію від конкатенації 

довготривалого ключа та декількох чисел зі згенерованої псевдо послідовності. Хеш-

функція від схожих величин може суттєво відрізнятись. Неповнота даних (з хеш-суми 

неможливо відновити вхідний об’єкт) забезпечує надійний захист від дешифрування. 

Висновок. За неможливості оновити старі версії TLS слід  використовувати хеш-

функцію від конкатенації довготривалого ключа та декількох чисел зі згенерованої псевдо 

послідовності для генерації ключів алгоритму RC4 задля збереження надійності 

протоколу шифрування. 

 

30. ЗАЛЕЖНІСТЬ ІНТЕНСИВНОСТІ ВЕНТИЛЯЦІЇ ВІД ВМІСТУ 

ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ В ПОВІТРІ ЗА ДОПОМОГОЮ IOT 
 

М. О. Барабаш; М. В. Гладка 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ 
 

Обґрунтовано використання датчиків, що вимірюють вміст вуглекислого газу та 

наявність людей у приміщенні для забезпечення комфортних умов роботи. 

Експериментальні дослідження були проведені на контролері AUTOMIX 100E 

(пункт керування системи клімат-контролю), датчик DT802 (газоаналізатор CO2) та 

інфрачервоний датчик руху HC-SR501. Контролер виконував керування системою 
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вентиляції з рекуперацією тепла Vaillant recoVAIR VAR360 / 4 за даними, що отримані з 

датчиків. На чистоту повітря у приміщення впливають багато факторів: кількість людей у 

приміщенні та їх активність, інтенсивність опалення, сухість повітря, наявність пасивної 

вентиляції; тому кожне приміщення потребує індивідуального підходу до вентилювання, 

тож система вентиляції має бути гнучкою та адаптивною до умов конкретного 

приміщення.  

Система автоматичного регулювання вентиляцією надає суттєві переваги: економія 

електроенергії за рахунок відключення вентиляції коли в ній немає необхідності; 

покращення кліматичних умов для людей, що знаходяться у приміщенні та підвищення 

продуктивності їх роботи.  

Автоматичне регулювання інтенсивності вентилювання приміщення має позитивний 

вплив на людей, що в ньому знаходяться, а також пропонує суттєву економію 

електроенергії. 

 

31. КОНТЕКСТ, ОНТОЛОГІЯ ТА СИСТЕМНА ОПТИМІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ 

УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ  
 

Ю. П. Чаплінський, канд. техн. наук, ст. наук. співроб.; О. В. Субботіна 

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ 
 

Під час розробки, впровадження та функціонування системи управління безпечністю 

продуктів харчування виникають ситуації, коли значення в критичних точках контролю 

виходять за межі граничних значень та вимагають коригуючих дій.  

У доповіді представлені об’єкти, яких можуть стосуватися критичні точки контролю. 

Розглянуті ситуації виникнення необхідності в коригувальних діях для критичної точки 

контролю в рамках системи управління безпечністю продуктів харчування, що базується 

на принципах НАССР. Складність у реалізації такого прийняття рішень полягає в 

необхідності синтезу різних точок зору на проблему, несумісність задач прийняття рішень 

через структуру або обмежуючі фактори тощо.  

Системна оптимізація є засобом, що дозволяє врахувати особливості задач 

прийняття рішень та ідентифікувати, аналізувати та розв’язати такі задачі. Усі знання, що 

використовуються в процесі прийняття рішень на основі системної оптимізації, 

розглядаються в розрізі знань, що описують контекст, та знань, що описують контент. Для 

цього використовується взаємопов’язана множина онтологій та розглядаються всі процеси 

прийняття рішень через модель деякого контексту. 

 

32. СИСТЕМИ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ ДЛЯ ІOТ 
 

А. І. Чичкань, канд. фіз.-мат. наук, доц.; І. В. Чичкань 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ 
 

Розвиток технологій хмарних обчислень та їх імплементація в різних сферах 

суспільної діяльності вимагає пошуку та визначення пріоритетних напрямів розвитку 

системи хмарних обчислень ІоТ. У доповіді розглядаються наступні п’ять основних 

характеристик хмарних обчислень, що фактично визначають вимоги до хмаро 

орієнтованих систем: 

1. Самообслуговування за потребою. Користувач може швидко отримувати у своє 

розпорядження необхідні йому ресурси. 

2. Вільний мережний доступ. Ресурси і сервіси доступні користувачеві через відомі 

механізми, які передбачають різних платформи. 

3. Об’єднання ресурсів у пул.  
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4. Швидка еластичність. Обчислювальні потужності можуть надаватися гнучко і 

оперативно в режимі підвищеного масштабування. 

5. Вимірюваність сервісу. Хмарно-орієнтовані системи мають властивість 

автоматичного контролювання і оптимізації рівня використання ресурсів. 

Особливість цієї концепції полягає у створенні умов для ширшого доступу до різних 

типів даних. 

 

33. МОДИФІКАЦІЯ АЛГОРИТМУ СІРИХ ВОВКІВ ТА АЛГОРИТМУ 

МУРАШИНОЇ КОЛОНІЇ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ФОРМУВАННЯ 

ОПТИМАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ РОЗКЛАДУ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ 
 

С. В. Грибков, канд. техн. наук, доцент 

Національний університет харчових технологій, Київ 
 

Складність процесу прийняття рішення про оптимальне виконання замовлень 

полягає у тому, що необхідно повністю забезпечити потреби замовників, при цьому 

раціонально використати наявні виробничі потужності та сировинні ресурси, обов’язково 

забезпечивши виготовлення продукції у задані терміни та у повному обсязі. Авторами 

проведено модифікації алгоритмів сірих вовків та мурашиної колонії для розв’язання 

задачі формування оптимальних альтернативних планів виконання замовлень, що 

забезпечує при їх застосуванні проводити реконфігурації планів за короткий час. 

Проведено порівняння створених модифікованих алгоритмів з іншими класичними 

алгоритмами. Аналіз проведених результатів дає можливість стверджувати про те, що 

запропоновані модифіковані алгоритми знайшли однакові ефективні рішення, але вони 

відрізняються за часом виконання. Для більшої ефективності бажано використовувати 

декілька алгоритмів для розв’язку однієї задачі, що дає змогу скоротити час виконання 

кожного окремого алгоритму і не дасть при розв’язку задачі потрапити у локальний 

оптимум. 

 

34. BAYESIAN NETWORKS IN MODELING AND FORECASTING FINANCIAL 

PROCESSES  
 

О. V. Gavrilenko, PhD, Ass. Prof. 

Y. Matsuki, Dr. of Sci., Prof.; P. I. Bidyuk, Dr. of Sci., Prof. 

NTUU “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv 
 

One of promising approaches to modeling nonlinear non-stationary financial process is 

based on Bayesian methodology, and one of the methods of this class is based on constructing 

Bayesian networks (BN). According to definition BN is probabilistic and statistical mathematical 

model in the form of directed acyclic graph, vertices of which are variables selected to formally 

describe a system under study, and arcs characterize existing (or supposed) causal relations 

between the variables. Each daughter (dependent on some others) variable is assigned 

conditional probability table (CPT), and each parent (independent of others) variable is 

characterized by unconditional probability table. BN can be constructed by hiring expert 

estimates for the values of variables, and statistical data that are used for creating CPTs. The 

model constructed allows for computing probabilistic inference in “direct” and “inverse” 

direction dependently on specific problem statement.  

Generally the basic process of constructing a model in the form of BN is not substantially 

different from, say, constructing regression model. The basic steps of building BN are as 

follows: (1) a thorough study of a system under investigation, and selection of appropriate 

variables for describing the system states; (2) collecting data and expert estimates (if necessary), 
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and preliminary data processing; (3) BN structure estimation (determining necessary variables 

and relations between them) using appropriate optimization procedure; (4) parameter estimation 

using statistical data (i.e. computing conditional probabilities to fill in CPTs); (5) testing BN 

adequacy by making use the test samples. The whole procedure of model constructing can be 

composed according to adaptive scheme what provides a possibility for creating adequate 

models in conditions of non-stationarity. Perhaps it is possible to state that practically all the 

process we have to study today are nonlinear and non-stationary in all spheres of human 

activities including the nature itself. Very often we consider and describe them with linear 

models, i.e. approximate actual behavior what may lead to some inadequacy problems in time.  

The models in form of BN showed high adequacy in many applications [1]. Among successful 

known applications are financial credit and operational risk estimation problems, diagnostic systems 

in economy, finances, medicine and engineering systems. Dynamic BN are popular in forecasting 

NNP thanks to the fact they are capable to pick up subtle nonlinear interactions between input and 

output variables of the systems under study. The models of such type are also convenient to use in 

large scale simulation systems to capture and reproduce various scenarios in economic, 

environmental and military spheres.  

 

35. FORECASTING FINANCIAL PROCESSES WITH OPTIMAL FILTER 
 

T. I. Prosyankina-Zharova, PhD, Ass. Prof.; О. V. Gavrilenko, PhD, Ass. Prof.; 

P. I. Bidyuk, Dr. of Sci., Prof.; O. M. Terentiev, PhD, Ass. Prof. 

NTUU “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv 
 

Numerous computer based instruments are available today developed for solving the problems 

of forecasting nonlinear non-stationary processes (NNP) in the following spheres: financial, 

economic, ecological, social, and others. However, very often necessity comes to solve modeling and 

forecasting problems in a “non-standard” way. Non-standard application means that solutions 

available at the market cannot be used in some cases. The reasons can be different, and among them 

are the following: high cost; the software available cannot be incorporated into real life system due to 

time limitations; or the data available exhibits such elements that cannot be processed properly using 

“standard” software. In such cases it is possible to solve the modeling and forecasting problem with 

partially (or completely) known mathematical solutions but the software should be original. This is 

especially true when real-time systems are developed.  

One of possible mathematical solutions is based on optimal filtering algorithms developed 

upon Kalman ideology. There are various optimal filtering algorithms developed for solving the 

following problems: (1) optimal state estimation in conditions of influence of two stochastic 

processes (state and measurement noise); (2) short-term forecasting of NNPs; (3) estimation of 

non-measurable components of state vector; (4) estimation of system (under study) model 

parameters [1]. The filter can be implemented in adaptive version when some model parameters 

are estimated along with state estimation. The problem is that Kalman filter (KF) requires state 

space (SS) model for its application. In some cases this problem can be solved in a simple way 

by hiring random walk model for describing formally each state variable. Using such approach 

the state transition matrix is replaced with the unity matrix. At the same time, such filter still 

possesses a capability to take into consideration state and measurement noises. In spite of its 

simplicity the approach works quite well in many applications what was proved in practice. For 

example, such approach was used successfully to process financial data (evolution of stock 

prices) and generate quality short-term (one-step ahead) forecasts. Here KF played a double role: 

as estimator of short-term forecasts, and estimator of non-measurable state variable.  

The time and memory requirements for such filtering algorithm can be comparable to those of 

double exponential smoothing though simplified KF possesses better characteristics regarding 
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quality of state and forecasts estimation. Generally, such filtering algorithm is a translucent 

procedure that can be applied successfully to process NNPs. Another possibility for quality 

processing with low time and memory requirements create appropriately adapted to specific 

application particle filtering procedures.  

 

36. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ 

ЕФЕКТИВНОСТІ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
 

Є. О. Топольськов, канд. техн. наук, доц.; В. О. Тубань 

Національний транспортний університет, Київ 
 

На сьогодні статистичне імітаційне моделювання випадкових процесів широко 

застосовується для проведення факторного аналізу ефективності функціонування різних 

систем. Особливо це стосується систем із високим рівнем невизначеності, характерним 

прикладом яких є системи інформаційного забезпечення мультимодальних вантажних 

перевезень. Ці системи здійснюють наскрізний моніторинг перевезень вантажів 

декількома видами транспорту і повинні надавати інформацію про хід перевізного 

процесу у режимі реального часу, а також формувати звіти про ефективність та вчасність 

доставки вантажів. 

У доповіді проводиться аналіз існуючих методів імітаційного моделювання і 

статистичної обробки інформації та пропонується застосування методу статистичних 

випробувань Монте-Карло для моделювання тривалості мультимодальних перевезень і 

аналізу вчасності доставки вантажів. Наводиться імітаційна модель доставки вантажу 

“точно в термін” та надаються рекомендації щодо практичної реалізації відповідного 

програмного модуля у складі системи інформаційного забезпечення мультимодальних 

перевезень, що використовує супутникові навігаційні і телекомунікаційні технології. 

 

37. FORECASTING NON-STATIONARY PROCESSES USING BAYESIAN DATA 

ANALYSIS TECHNIQUES 
 

P. I. Bidyuk, Dr. of Sci., Prof.; N. V. Kuznietsova, Dr. of Sci., Prof. 

L. B. Levenchuk; V. G. Guskova  

NTUU “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv 
 

Bayesian data analysis (BDA) has definite advantages in many applications directed towards 

modeling and forecasting nonlinear non-stationary processes (NNP) in such areas as economy, 

finances, ecology, social studies and many others [1]. BDA technology includes (among others) the 

following methods: static and dynamic Bayesian networks (BN), Bayesian regression; generalized 

linear models (GLM), probabilistic filters including optimal ones, hidden Markov models, and 

others. The advantages of the methodology are as follows: (1) it is possible to deviate from Gaussian 

processes and switch to other probability distributions; (2) the models in the form of Bayesian 

networks (BN) reflect actual causal relationships between variables, and their dimensionality can be 

very large (hundreds of variables); (3) there exists substantial software support for constructing 

mathematical models based on BDA approach; (4) BN takes into account automatically probabilistic 

and amplitude type uncertainties; (5) the models based on BDA approach can be easily combined 

with models of other types, say, linear and nonlinear regression, neural networks, decision trees; (6) 

today there exist numerous procedures for computing probabilistic inference what provides a 

possibility for generating alternatives and selecting the best one of them for specific application; (7) 

models of this type are  convenient for their subsequent usage in complex simulation systems.  

The authors have experience of BN and GLM applications for solving the problems of 

financial risk modeling and forecasting, namely credit, market, operational and actuarial risks. 



ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

Шістнадцята міжнародна науково-технічна конференція 

 

35 

 

 

The results achieved are acceptable from the point of view of statistical criteria used for quality 

estimation, such as common accuracy, Gini index, area under curve, and others. Quality of the 

results is comparable to the ones achieved with application of logistic regression, neural 

networks, and neuro-fuzzy models.  

Other positive applications are related to modeling and forecasting NNP using financial data 

such exchange rate, evolution of stock prices, returns from various investments, financial loss due to 

fraud and loss of insurance companies. General conclusion resulting from application of BDA is that 

in most cases the models were adequate and quality of short term forecasts were acceptable 

according to respective sets of statistical quality criteria. Quality of conditional variance forecasts is 

highly dependent on a specific model structure used. Some of these models (usually of more 

sophisticated structure) showed quite acceptable quality of variance (volatility) forecasts.  

 

38. ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАТАЖНИХ 

АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
 

Ю. О. Сілантьєва, канд. техн. наук, доц. 

О. П. Процик, канд. техн. наук, доц.; Б. О. Кушим 

Національний транспортний університет, Київ 
 

Робота присвячена аналізу комп’ютерних програм, а також мобільних і веб додатків, 

які пропонують розробники програмного забезпечення,  для вирішення задач оптимізації 

процесу доставки вантажів на різних його етапах: підбір транспортного засобу; пошук 

вантажовідправників; розміщення партії вантажу у кузові автомобіля; маршрутизація; 

розрахунок техніко-експлуатаційних й економічних показників виконання окремих 

операцій; визначення загальної тривалості рейсу, часу простою на міжнародних 

вантажних пунктах пропуску; заповнення та облік транспортної документації; організація 

роботи менеджерів; складський облік; супроводження постачання на протязі всього 

процесу доставки партії вантажу різними видами транспорту тощо. В результаті аналізу 

визначені критерії, за якими можна класифікувати запропоновані програмні продукти і 

оцінити доцільність їх придбання для бізнесу. Окрему увагу було приділено застосуванню 

IoT для моніторингу експлуатаційних й екологічних характеристик роботи вантажного 

транспорту. 

 

39. ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ КОМБІНОВАНИХ АЛГОРИТМІВ 

РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ 
 

Л. П. Лагодіна, канд. техн. наук, доц.; Н. В. Рудоман; Д. В. Кисельов 

Національний транспортний університет, Київ 
 

Серед основних операцій у розпізнаванні образів можна виділити операції 

визначення подібності та відмінності об’єктів. Особливо це стосується задач, пов’язаних 

із рухом керованих об’єктів, що потребує багатоваріантних розрахунків та значних 

обчислювальних ресурсів. На даний час вже розроблено готові рішення з розпізнавання, 

проте вони мають певні недоліки. Загалом, критерії точності розпізнавання можна 

оцінювати за наступними основними показниками: ймовірність правильного рішення та  

загальний час розпізнавання.  

Пропонуються наступні підходи, які передбачають розроблення  комбінованих 

алгоритмів на основі функціонально взаємопов’язаної сукупності методів для здійснення 

процесу синтезу і аналізу образів. Для цього потрібно задачу розподілити на підзадачі 

таким чином, щоб мінімізувати кількість і обсяг інформаційної залежності між ними. При 

розв’язуванні однієї підзадачі можуть бути задіяні один чи декілька методів. Більш 
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ефективні за результатами комбінації методів можуть складати систему ідентифікації. 

Одним з варіантів може бути стиковка підзадач, де для першої буде використано апарат 

полікоординатного методу геометричного моделювання, для другої підзадачі – апарат 

штучних нейронних мереж, як один із ефективних сучасних математичних методів 

аналізу, прогнозування та моделювання складних процесів. Гнучкість полікоординатного 

методу і здатність нейронних мереж навчатися є значними з основних можливостей, які 

роблять їх більш незалежними в порівнянні зі статистичними підходами в розв’язуванні 

задач. 

 

40. АКТУАЛЬНІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ СУПУТНИКОВОГО МОНІТОРИНГУ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ 
 

Є. О. Топольськов, канд. техн. наук, доц. 

Національний транспортний університет, Київ 

А. А. Сердюк, канд. техн. наук, доц. 

Національний технічний університет України “КПІ імені Ігоря Сікорського”, Київ 
 

Для підвищення ефективності, безпеки та екологічності функціонування 

автомобільного транспорту доцільне впровадження на різних рівнях транспортного 

менеджменту сучасних програмних комплексів та web-орієнтованих платформ 

супутникового моніторингу. Такі інформаційні системи дозволяють автоматизувати контроль 

якості та безпеки транспортного процесу, а також інтегрувати різні функціональні області 

логістики та державні інформаційні системи. 

У доповіді робиться огляд найбільш сучасних та функціональних програмних 

комплексів супутникового моніторингу наземного транспорту, що представлені на 

українському ринку, проводиться аналіз їх функціональних можливостей та надаються 

рекомендації щодо удосконалення існуючих розробок і створення інтелектуальних 

телематичних додатків, які дозволять зменшити вплив людського фактору на 

ефективність та безпеку перевезень. Зокрема пропонується створення удосконалених 

програмних додатків для визначення оптимальних маршрутів перевезень з урахуванням 

ймовірностей безперешкодного проїзду та оцінки якості роботи водіїв автотранспортних 

засобів. 

 

41. АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРОБКИ ДОДАТКІВ НА БАЗІ МІКРОСЕРВІСНОГО 

ПРОГРАМУВАННЯ 
 

Г. Л. Баранов, д-р техн. наук, проф.; О. С. Комісаренко; Д. В. Єрмаков 

Національний транспортний університет, Київ 
 

Вплив глобальної комп’ютерної мережі Internet на сучасний світ не має історичних 

аналогів. Його сьогодення – це початок епохи електронного проникнення в усі сфери 

людського життя, це щось більше, ніж просто маркетингова кампанія, це основа нової 

філософії і нової ділової стратегії. 

Web-технологія повністю перевернула уявлення про роботу з інформацією, та й з 

комп’ютером взагалі. Виявилося, що традиційні параметри розвитку обчислювальної 

техніки – продуктивність, пропускна здатність, ємність запам’ятовуючих пристроїв не 

враховували головного “вузького місця” системи – інтерфейсу з людиною. Застарілий 

механізм взаємодії людини з інформаційною системою стримував впровадження нових 

технологій і зменшував вигоду від їх застосування. І тільки коли інтерфейс між людиною і 
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комп’ютером був спрощений до природності сприйняття звичайною людиною, послідував 

безпрецедентний вибух інтересу до можливостей обчислювальної техніки. 

Створення Web-сайтів є однією з найважливіших технологій розробки ресурсів 

Internet. Хороший сайт, вбираючи в себе всю корисну інформацію, є найкращою візитною 

карткою і комерційної фірми і освітнього закладу, працюючи на них в будь-який час доби. 

З кожним роком web-додатки стають все більшими та складними. Нині важко знайти 

сучасний web-додаток, який би показував нові дані тільки після оновлення сторінки 

браузера чи не мав би хоча б однієї анімації. 

Дослідження та визначення найбільш досконалої та кращої архітектури 

корпоративних web-додатків, з урахуванням того фактору, що розроблений програмний 

продукт потребує постійної підтримки та оновлення після його виходу в світ – на даний 

час дуже актуальне. Метою власника продукту є отримання більшого прибутку за менших 

витрат – це можливо лише за правильно спроєктованої архітектури додатку, так як 

легкість внесення змін до існуючих бізнес-функцій та простота додавання нових бізнес-

функцій до існуючої системи є основними витратами при підтримці додатку після його 

релізу. 

 

42. ВИКОРИСТАННЯ PWA ДОДАТКІВ ДЛЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ 

АДМІНІСТРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 
 

К. С. Нестеренко, д-р техн. наук, проф.; О. Є. Косюга 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

З урахуванням постійного розвитку мережевих технологій та майже суцільного 

розповсюдження потужних мобільних пристроїв, що забезпечують повний комфорт 

роботи користувачу незалежно від його необхідностей та цілей, інформатизація процесів 

підприємства для їх контролю співробітниками у будь-який час є очевидним рішенням 

для покращення загального стану продукту. Більшість сучасних підприємств вже має 

створені спеціальні веб-сайти, що виконують дану функцію, проте головною проблемою 

такого підходу є незручність їх використання на мобільних девайсів. У минулому це 

вирішувалось за рахунок розробки окремого мобільного додатку. Як результат 

створюються два окремих програмних продукти. Вони можуть бути структурно 

відокремлені один від одного, що фактично дублює вартість їх проєктування, розробки та 

підтримки.  

Очевидно, що сучасному користувачу не зручно використовувати веб-сайти як 

основну платформу для своїх потреб. Головними проблемами такого підходу є відсутність 

оптимізації інтерфейсу веб-сторінки для користування з мобільних пристроїв, зайвий 

функціонал, надмірне завантаження пристрою тощо. Більше того, в загалом, користувачі 

мобільних пристроїв надають перевагу окремим мобільним додаткам через загальну 

спрощеність використання. Створення спеціального додатку було стандартним у 

минулому і є досить неефективним у перспективі. Отже, необхідно знайти рішення, що 

забезпечить співробітників підприємства усім потрібним функціоналом вже наявного веб-

сайту без необхідності створювати та підтримувати окремий мобільний додаток. 

Саме таким рішенням і PWA (Progressive Web App) додатки – спеціальне гібридне 

рішення цієї проблеми. Вони являють собою абстрагування окремої веб-сторінки у вигляд 

нативного мобільного додатку, що робить їх  найкращим рішенням для створення 

мобільного доступу для потреб співробітників виробництва на основі вже існуючого 

адміністративного функціоналу їх веб-сайту. Структурно вони являють собою додаток, 

що запускається за допомогою вбудованого браузера девайса, що різнить їх від нативних 

додатків. 
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Головною перевагою такого підходу є універсальність – такі додатки працюють на 

різних платформах різних браузерів, немає необхідності піклуватися про доступність 

інтерфейсу для різних груп користувачів, – відносна простота у порівнянні з іншими 

рішеннями, та надання додаткового функціоналу. Наприклад, стандартним рішенням при 

розробці PWA є реалізація кешування даних, що дозволяє користувачу переглядати усю 

необхідну інформацію навіть за відсутності зв’язку з веб-сервером. 

Таким чином, створення PWA додатків є найбільш ефективним рішенням для 

надання персоналу підприємства доступу до його адміністративних функцій, таких як 

ведення звітностей, оформлення заказів, тощо на основі вже існуючих веб-сайтів. Воно є 

універсальним та нескладним у порівнянні з розробкою та підтримкою нативних додатків 

для різних платформ, та надає зручний та гнучкий інтерфейс користувачу. Іншими 

словами, саме PWA додатки є майбутнім у сфері інформатизації управлінського 

інтерфейсу вашого підприємства на мобільних пристроях. 

 

43. РОЛЬ ТА МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗЕВИХ 

ВИРОБНИЦТВАХ 
 

К. С. Нестеренко, д-р техн. наук, проф.; А. В. Чепак 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

На сьогодні ріст галузевого виробництва тісно пов’язаний з розвитком науки і 

техніки в галузі. У сучасних умовах попит на науку як джерело науково-технічного 

прогресу зростає, а загальний розвиток промисловості та галузевої науки розуміється як 

розвиток науки і техніки та впровадження сучасних інформаційних технологій. На 

кожному галузевому виробництві, особливо в інженерних системах, створення 

ефективного інформаційного середовища є актуальним завданням для управління, 

виробництва та науки.  

Важко уявити розвиток науково-технічних досягнень без інформаційної складової. І 

навпаки, не можна говорити про ефективність інформаційної сфери без впровадження 

сучасних технологій поширення інформації у виробничий процес. Тому впровадження 

науково-технічних досягнень та новітніх інформаційних технологій завжди відігравало 

особливу роль у галузевому виробництві. 

 

44. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СИНТЕЗУ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

К. С. Нестеренко, д-р техн. наук, проф.; О. С. Повшедний 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

У сучасному світі корпоративні мережі використовуються як великими так і малими 

підприємствами для обміну інформацією. Наявність мережі приводить до 

вдосконалювання комунікацій між співробітниками підприємства, а також його клієнтами 

й постачальниками. Мережі знижують потребу підприємств в інших формах передачі 

інформації, таких як телефон або звичайна пошта. Корпоративна мережа, що інтегрує дані 

й мультимедійну інформацію, може використовуватися для організації аудіо і 

відеоконференцій, крім того, на її основі може бути створена власна внутрішня телефонна 

мережа. У свою чергу, особливості організації комп’ютерних мереж визначають 

необхідність пошуку нових рішень, як на структурному рівні, так і при організації 

доставки повідомлень абонентам мережі. Розробка і дослідження способів і засобів, 

спрямованих на підвищення продуктивності корпоративних мереж є актуальними і мають 

теоретичне і практичне значення. 
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Метою доповіді є аналіз сучасних методів дослідження та технологій проєктування 

корпоративних мереж, а також побудова системи управління безпекою мережі із 

застосуванням комплексних заходів і засобів. 

У доповіді наводяться результати вирішення наступних задач: дослідження 

структури підприємства та аналізу існуючих рішень побудови мережі; аналіз та вибір 

технології та середовища для передачі даних, апаратного та програмного забезпечення 

необхідного для стабільного функціонування корпоративної мережі; виконання 

розрахунків параметрів мережі, які підтверджують працездатність мережі; дослідження та 

реалізація системи заходів забезпечення захисту мережі від несанкціонованого доступу. 

Практичне значення отриманих результатів визначається створенням єдиного 

інформаційного простору, оперативністю отримання інформації і можливістю 

формування консолідованих звітів на рівні підприємства, централізацією фінансових та 

інформаційних потоків даних, зниженням витрат при використанні серверних рішень, 

мобільністю користувачів шляхом створення корпоративної мережі підприємства. 

 

45. ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 
 

Є. В. Морозов 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

У сучасному світі мобільні пристрої стали невід’ємною частиною нашого життя. 

Завдяки зростанню ринку абонентських пристроїв на технології 3G/4G, сприяло 

створенню мережі п’ятого покоління. Це нове покоління радіосистем і мережевої 

архітектури, яке буде являти собою максимальний широкосмуговий доступ, 

ультранадійність, малий час затримки підключення і масивні мережі для користувачів та 

Інтернету речей. 5G також буде використовувати принципово нову мережеву архітектуру, 

засновану на технологіях Network Function Virtualization (NFV) і Software Defined 

Networking(SDN). 

Проведені дослідження висвітлили, що 5G отримає серйозну частку на ринку років 

за п’ять. У 2020 році Кабінет Міністрів України затвердив план впровадження технології 

мереж п’ятого покоління. Згідно із затвердженим роадмапу, тендер на частоти для 

розвитку 5G буде оголошений в жовтні 2021. Сам тендер планується провести в грудні 

2021 року і видати операторам відповідні ліцензії, щоб вони з 2022 року розпочали 

розгортання мереж 5G. 

 

46. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Є. А. Михайловський 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

На сьогодні програмне забезпечення є важливим у всіх сферах промисловості, це 

обумовлено великими обсягами виробництва, які мають бути розраховані, щоб 

промислові компанії не втрачали ресурси. Прикладом таких втрат може бути виробництво 

сирів та м’ясної продукції, таким продуктам необхідний суворий нагляд, так як ці 

продукти мають не великий термін придатності, тому задля того щоб уникнути втрат, 

компанія яка займається виробництвом повинна оцінювати потенційну реалізацію 

продукції у найближчих точках продажу, таким чином, знаючи середню кількість 

продукції яка необхідна певному регіону, компанія не буде виробляти зайвий товар, 

термін придатності якого буде вичерпано. Також програмне забезпечення допомагає у 

обліку продукції, автоматизації виробничих процесів, так як зараз іде тенденція на 

використання у промисловій сфері роботів, це у свою чергу дає можливість уникнути 
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людського фактору, а людей часто залучають як персонал, що слідкує за роботою машин 

та вносить корегування у робочі процеси роботів. Маючи данні щодо продажів за 

попередні квартали, можна передбачати коли та яка кількість продукції буде затребувана 

на конкретній точці, такий підхід дозволяє полегшити навантаження на сферу логістики, 

бо маршрути заздалегідь відомі.  

Отже, програмне забезпечення є важливою частиною промисловості, яка потребує 

великої уваги, бо надає можливість спростити роботу підприємства, дозволяє уникнути 

витрат на велику кількість робітників та вести практично абсолютний облік та планування 

продукції. 

 

47. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ РОБОТИ З 

ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ ПІДПРИЄМЦЯМИ 
 

С. Ю. Дяконова 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Щороку число фізичних осіб підприємців в Україні зростає. Минулого року їх 

кількість зросла на 4%. Це пов’язано зі збільшенням ділової активності на рівні 

мікробізнесу в країні. За рахунок цього, щодня зростають черги в податкових службах та 

інших державних установах. Щоб обслуговувати значну кількості ФОПів, потрібно 

збільшувати кількість працівників, що несе за собою додаткові витрати з бюджету.  

З розрахунку на поточні умови карантину, а також на щорічне стрімке збільшення 

кількості ФОПів, існуючі процеси державних органів потребують автоматизації. 

Пропонується створення інформаційної онлайн системи, яка дозволятиме 

здійснювати будь які роботи з реєстрації ФОПів, внесення змін щодо їх діяльності, 

управління рахунками та ведення інших видів робіт онлайн, без відвідування державних 

установ. Єдина інформаційна система дозволить систематизувати та структуровано 

зберігати дані про всіх фізичних осіб, контролювати будь які зміни їх персональних 

даних, зменшить кількість витрат на обслуговування та дозволить проводити будь-які 

види операцій дистанційно. 

У майбутньому подібна інформаційна система зможе обслуговувати понад десятка 

мільйонів ФОПів. 

 

48. ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ДОСЛІДЖЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 

МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ 
 

Т. В. Андреєва 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Під час розв’язання сучасних задач механіки часто доводиться розглядати нелінійні 

системи, що містять багато параметрів. Широке застосування при вирішенні таких завдань 

отримали методи математичного моделювання.  

Математична модель являє собою абстрактну систему, що складається з набору 

математичних об’єктів. 

Основним інструментом дослідження математичних моделей механічних систем є 

ІКТ. Найбільш популярними серед дослідників є такі пакети прикладних програм 

моделювання як MathCAD, Simulink та MаtLAB. 

Найбільш універсальними методами, що можна застосувати до дослідження  

математичних моделей механічних систем за допомогою ІКТ, на сьогодні є чисельні 

методи, а саме: методи кінцевих різниць, методи кінцевих елементів, методи кінцевих 

об’ємів, моделювання методом часток.  
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49. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ КОЕФІЦІЄНТУ ПОТУЖНОСТІ 

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕНСУЮЧИХ 

ПРИСТРОЇВ 
 

Р. В. Захарченко, канд. техн. наук, О. С. Матвієнко 

Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”, Полтава 
 

У роботі порушена задача підвищення коефіцієнта корисної дії роботи системи 

електропостачання і покращення якості електричної енергії, що постачається споживачам 

шляхом підвищення коефіцієнта потужності. Його підвищення на 0,01 в масштабі країни 

дає можливість додаткового корисного відпуску електроенергії до 80 млн кВт·год на рік. 

Запропоновано систему електропостачання споживачів шляхом спорудження головної 

розподільчої підстанції з встановленням силових трансформаторів і компенсуючи 

пристроїв на стороні 0,4 кВ в центрі електричних навантажень підприємства. Розглянуто 

питання природного і штучного підвищення коефіцієнта потужності споживачів, що 

розташовані поблизу головної розподільчої підстанції. За величинами розрахункових 

активної, реактивної і повної потужності дільниці визначений середньозважений 

коефіцієнт потужності. З врахуванням величини середньозваженого коефіцієнта 

потужності, визначено потужність компенсуючого пристрою, відповідно до вимог, щодо 

компенсації реактивної енергії в системі розподільчих мереж промислових підприємств. 

 

50. МОНІТОРИНГ ХАРАКТЕРИСТИК ЗEЛEНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ  
 

О. К. Веклич 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

На сьогодні людство прийшло до розуміння того природного факту, що ресурси, які 

воно споживає для забезпечення своєї діяльності, не нескінченні. Насамперед це 

стосується енергетичних ресурсів, таких як газ, нафта та інші види палива. Крім того, 

виробництво енергії часто пов’язано з негативним впливом на екологію планети, причому 

цей вплив весь час зростає. Важливим у дослідженні “зелених” ІТ є їх моніторинг. 

Одним із шляхів вирішення проблеми енергетичних ресурсів може полягати в 

розвитку технологій, що дозволяють економити енергію – так званих “зелених” 

технологій. 

При створенні та використанні зелених інформаційних систем і технологій слід 

керуватися трьома принципами сталого розвитку [1]: екологічна ефективність, екологічна 

справедливість, екологічна результативність. Інформаційні системи, будучи ресурсом 

інформаційних технологій, самі представляють джерело забруднення навколишнього 

середовища. Тому, зелені інформаційні системи – це такі, які відповідають екологічним 

принципам концепції сталого розвитку. 

Інформаційні системи складаються з двох частин – апаратної і програмної. 

Реалізація екологічних принципів для апаратної частини розглядається в трьох 

аспектах [2]: енергозбереження; ліквідація компонентів інформаційних систем; центри 

даних. 

Щоб озеленювати інформаційні технології можна використовувати такі підходи [3]: 

тактичний, інкрементний – ставляться окремі цілі, проводяться прості вимірювання, 

реалізуються окремі операції з озеленення не потребують великих витрат, наприклад, 

зменшення споживання енергії інформаційною системою і офісом в цілому; 
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стратегічний – виконується аудит організації і розробляється план, що охоплює різні 

аспекти озеленення, включаючи бізнес, інформаційну технологію, маркетинг, імідж; 

глибокий зелений – доповнюючи стратегічний підхід вимірами, наприклад, кількість 

вуглекислого газу, і проводячи широкі і систематичні заходи, досягають комплексного 

озеленення всієї організації. 

Очевидно, що починати слід з першого підходу, маючи на меті здійснювати 

конкретну діяльність в Відповідно до третього підходу. Рекомендується в зв’язку з цим 

вводити в структуру організації керівників і підрозділи, які будуть реалізовувати обраний 

підхід. Зелений керівник – Chief Green Officer має здійснювати таке [2]: 

зменшувати шкідливий вплив організації на навколишнє середовище; 

залучати замовників і інвестиції для реалізації зелених ініціатив; 

шукати нові можливості для отримання прибутку, використовуючи зелену 

концепцію. 

Зелені технології складаються з наступних елементів: зелений бізнес, зелені 

інформаційних технології і зелена енергія. Для зеленого бізнесу характерно впровадження 

зеленого виробництва, корпоративна і соціальна відповідальність. зелені інформаційні 

технології допомагають зберігати ресурси і раціонально переробляти відходи. Зелена 

енергія повинна бути відновлюваною, а ресурси треба економно споживати і ретельно 

підходити до організації процесу їх утилізації. 

На жаль, при використанні інформаційних технологій зростає споживання енергії. 

При цьому важлива роль відводиться програмному забезпеченню зелених інформаційних 

технологій. 

При цьому озеленення підлягають всі процеси життєвого циклу інформаційних 

систем. Метрики відтінків зеленого повинні ураховувати витрати пам’яті і процесорного 

часу. З урахуванням цього, розроблені метрики можна умовно розділити на три групи [4]: 

метрики ефективності використання пам’яті; 

метрики ефективності використання процесорного часу; 

змішані метрики, що оцінюють пам’ять і час одночасно. 

Отже, впровадження зелених інформаційних технологій – це крок на шляху до 

екологічної стійкості, який може бути економічно не вигідним зараз, але пройде час і 

завдання екології випередять за важливістю завдання економіки. 

 

51. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ І НАДІЙНОЇ РОБОТИ 

ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ 

СУЧАСНОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 
 

Р. В. Захарченко, канд. техн. наук; О. С. Убийвовк 

Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”, Полтава 
 

Для підвищення коефіцієнта потужності на підстанції проведено розрахунок і вибір 

статичних конденсаторних батарей та розрахунок і вибір силових трансформаторів. На 

стороні високої і низької напруги проведено розрахунок струмів короткого замикання, 

вибрано шини і кабелі живлення. На стороні низької наруги вибрано електрообладнання і 

комутаційний захист. Все вибране електрообладнання забезпечує якісну роботу та 

економне споживання електроенергії. Розглянуто задачу приймання трансформаторних 

підстанцій в експлуатацію, експлуатація силових трансформаторів, а також ремонт 

струмопровідних контактних частин розподільних пристроїв. Наведено структури 

ремонтного циклу електрообладнання, визначено трудомісткість ремонтів та собівартість 

ремонтів за двома варіантами, з яких вибрано економічно вигідніший.  
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КОМП’ЮТЕРНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ  

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ 

 

Керівник секції: М. П. Трембовецький, д-р техн. наук, проф., Національний авіаційний 

університет, Київ 

Секретар секції: В. М. Кучеренко, ст. викладач, Національний авіаційний університет, 

Київ 

 

 

1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ КРИТИЧНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ НА БАЗІ ОНТОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ  
 

І. Е. Райчев, канд. техн. наук, доцент 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Критичні програмні системи (ПС) широко використовуються в авіації, енергетиці, 

медицині та інших предметних областях (ПрО). Процеси їх проєктування та реалізації 

включають специфічні процедури: застосування безпечного життєвого циклу, аналіз 

ризиків та небезпек. Для допуску до експлуатації необхідно проводити сертифікацію на 

відповідність характеристик їх якості вимогам. Розглянута процедура побудови 

онтологічної моделі ПрО на прикладі одного з класів критичних систем – ПЗ 

автоматизованих систем контролю польотів (ПЗ АСКП) по зареєстрованій параметричній 

інформації.  

Побудована модель онтології ПрО ПЗ АСКП являє собою впорядковану трійку 

скінченних множин: FRАСКППЗ ,,C , де C – скінченна непуста множина 

концептів (термінів) ПрО, R – множина відношень між концептами ПрО, F – функції 

інтерпретації, що задані на поняттях і/або відношеннях онтології АСКППЗ . На базі 

онтологічної моделі визначені показники якості, що приведені до стандартизованих у 

відповідності зі стандартом ISO/IEC 25010, та отримана модель якості, яка може бути 

використана при сертифікації ПС.  

 

2. АНАЛІЗ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА ПЛИННОСТІ КАДРІВ 

СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Г. А. Полинкевич 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Ефективне керівництво прагне зменшити час на виконання рутини працівниками, 

для звільнення їх робочого часу для важливих завдань та більш доречного розподілу 

ресурсів. Однією із задач фахівців кадрового відділ є облік та розрахунок плинності 

співробітників. Висока плинність кадрів потребує від підприємства додаткових коштів на 

найм, навчання та розвиток нових людей.  

Інформатизація підприємства дозволяє встановлення різноманітного ПЗ, що надає 

можливість опрацьовувати дані. Хоча такі програми для обробки та зберігання даних як 

Microsoft Excel широко використовуються для обліку кадрів, але це не є прямим їх 

призначенням. Для задоволення таких цілей, та ряду інших завдань кадрового відділу, 

створено один із найрозповсюдженіших застосунків є 1С:Управління. Хоча ця програма і 

має ряд переваг, такі як моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства, 
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управління персоналом та фінансами, серед значних недоліків варто зауважити складність 

оперування, застарілий дизайн та неможливість делегувати завдання на інших 

співробітниках. При звільненні співробітника замість кадрового фахівця опитування чому 

людина залишає свою позицію може проводитися автоматично системою за участі 

лінійного менеджера. 

Розв’язанням питання делегування завдань між командою співробітників давно 

почали займатися в міжнародних компаніях. Іноземні рішення такі як BambooHR та 

Cezanne розраховані на те що у кожного співробітника в компанії буде створено свій 

профіль, тоді за відмітки про звільнення, працівник автоматично отримує опитування 

щодо звільнення та буде назначена зустріч з менеджером для обговорення даного 

рішення. Збережені дані будуть доступні фахівцям кадрового відділу, дозволяючи 

аналізувати інформацію та формувати звіти. Зі значних недоліків: відсутність підтримки 

української мови, що значно ускладнює використання застосунку та формування ціни. 

Вітчизняні компанії перейняли найкращі практики західного менеджменту та 

адаптували для українського ринку. Тут і підтримка декількох мов, розширені звіти не 

тільки з плинності, але й з вікового та гендерного розподілу, часу праці в компанії та 

рейтингу задоволеності. Поміж цього, українські рішення PeopleForce та Hurma, 

коштують менше, у порівнянні з зарубіжними програмами. Команда застосунку 

PeopleForce є клієнто орієнтованою та пристосовується до інших потреб автоматизації 

різних розмірів бізнесу. 

 

3. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗАПИТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

МЕТОДІВ ДЕНОРМАЛІЗАЦІЇ 
 

К. С. Нестеренко, д-р техн. наук, проф.; Б. О. Яковлєв 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Розподілені системи, які використовують реляційні системи керування базами 

даних, зазвичай ефективно вирішують завдання зберігання, контролю і обліку даних. 

Реляційна модель в даний час є найпопулярнішою логічною моделлю даних. Однак в силу 

своєї специфіки реляційна модель не завжди дозволяє задовольнити підвищені вимоги до 

продуктивності. Усунення аномалій даних відповідно до теорії реляційних баз даних 

вимагає, щоб будь-яка база даних була нормалізована, тобто відповідала вимогам 

нормальних форм. Процес нормалізації зазвичай припиняють на рівні третьої нормальної 

форми або нормальної форми Бойса-Кодда, оскільки подальша нормалізація не потрібна, 

або навіть шкодить (передусім приводить до ускладнення запитів і зниження 

продуктивності). 

Відповідність вимогам нормалізації мінімізує надмірність даних в базі даних і 

забезпечує відсутність багатьох видів логічних помилок оновлення та вибірки даних. 

Однак при запитах великої кількості даних операція з’єднання нормалізованих відносин 

здійснюється впродовж тривалого проміжку часу. Унаслідок цього в ситуаціях, коли 

продуктивність таких запитів неможливо підвищити іншими засобами, може проводитися 

денормалізація. 

Денормалізація – процес приведення схем відносин до нормальної форми більш 

низького рівня шляхом їх об’єднання. Нове відношення фактично є збереженим 

результатом операції з’єднання вихідних відносин. За рахунок такого перепроєктування 

операція з’єднання при вибірці стає непотрібною і запити вибірки, які раніше вимагали 

з’єднання, працюють швидше. Загалом можна виділити такі види денормалізації: 

об’єднання схем відносин; 

створення кешуючих схем відносин або окремих атрибутів; 
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створення агрегуючих схем відносин або окремих атрибутів; 

створення постійних (матеріалізованих) розрізів. 

Необхідно пам’ятати, що денормалізація завжди виконується за рахунок підвищення 

ризику порушення цілісності даних при операціях модифікації. Тому денормалізацію 

рекомендується проводити в крайньому випадку, коли інші заходи з підвищення 

продуктивності неможливі або не призводять до необхідного результату. Крім того, слід 

врахувати, що прискорення одних запитів на денормалізованій базі даних може 

супроводжуватися уповільненням інших запитів (наприклад операцій вставки, оновлення, 

видалення), які раніше виконувалися окремо на нормалізованих відносинах. Тому 

оптимальним є обмеження, при якому до денормалізованої структури застосовуються 

тільки операції селекції. Також денормалізація призводить до необхідності створення і 

підтримки додаткових структур бази даних, написання додаткових тригерів, збережених 

процедур, транзакцій, збільшення обсягу даних, що зберігаються. 

 

4. РОЛЬ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕТОДИКИ І ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ 
 

М. І. Кутовенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Комп’ютерні методи і засоби інформаційних технологій та управління – це 

комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, 

відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також 

принципи функціонування цих засобів та методи керування ними. 

Основною задачею є систематизація прийомів та методів роботи з сучасними 

апаратними та програмними засобами комп’ютерної техніки. Інформаційні технології – це 

процес, у результаті якого здійснюється приймання, передавання (обмін), перетворення і 

використання інформації. Поняття інформаційної технології з’явилося з виникненням 

інформаційного суспільства, основою соціальної динаміки в якому є не традиційні 

матеріальні, а інформаційні ресурси: знання, наука, організаційні чинники, інтелектуальні 

здібності, ініціатива, творчість тощо. Сьогодні комп’ютери і відповідне програмне 

забезпечення радикально змінюють методи і технологію обробки інформації. Комп’ютери 

забезпечують пристрої для зберігання і обробки  інформації. Комп’ютерні програми, або 

програмне забезпечення, є наборами керівництва по обслуговуванню, яке управляє 

роботою комп’ютерів. Комп’ютери і програми для них – це інструментальні засоби і 

матеріали сучасних інформаційних технологій, але вони самі по собі не можуть проводити 

потрібну для організації інформацію.  

Основна мета комп’ютерної інформаційної технології – отримувати за допомогою 

переробки первинних даних інформацію нової якості, на основі якої виробляються 

оптимальні управлінські рішення. 

 

5. РОЗРОБКА СЕГМЕНТУ ІНТЕРНЕТ-КОНТЕНТУ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ 

В ЧАСТИНІ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ  
 

Г. В. Сокол, канд. техн. наук, доц., Д. С. Нікітін 

Національний університет 

“Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”, Полтава 
 

У роботі розглянуто процес інсталяції Wordpress, розробку та базові налаштування 

веб-сайту. Проведені базові налаштування Wordpress та встановлено наступні плагіни: 

MultiplePageGenerator, Contact Form 7, WPOptimize. Розглянуто користування плагінами та 
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інтеграцію їх у веб-сайт. Надано рекомендації, щодо використання тем та шаблонів для 

платформи Wordpress. 

На основі проведених досліджень системи управлінням сайтом Wordpress можна 

зробити висновок, що дана система є відповідною, щоб вирішувати питання управлінням 

контентом сайту будь-якої складності. Інтерфейс платформи зрозумілий, проблем у роботі 

з системою не виникало. Отже,завдяки використанню Wordpress можна розробити якісний 

веб-ресурс. 

 

6. СУЧАСНІ ЗАСОБИ РОЗРОБКИ ЧАТ-БОТІВ 
 

О. О. Малиновський  

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Сьогодні чатботи (сhatbot) використовується для будь-яких цілей (наприклад, 

надання необхідної інформації) або для розваг. Чатботи часто використовуються в 

системах діалогу для різних практичних цілей, включаючи обслуговування клієнтів або 

пошук інформації. Тому питання розробки чат ботів є досить актуальними. 

Чатбот, або бот, а також інтернет-бот, www-бот тощо (англ. bot, скор. від англ. 

robot) – це спеціальна програма, що виконує автоматично і/або за заданим розкладом які-

небудь дії через ті ж інтерфейси, що й звичайний користувач. Зазвичай боти 

призначаються для виконання роботи, одноманітної й повторюваної, з максимально 

можливою швидкістю 

(очевидно, набагато вищою за 

можливості людини). Крім 

того, боти отримують 

застосування в умовах, де 

потрібна краща реакція, ніж 

можливості людини 

(тобто ігрові боти, боти 

для інтернет-аукціонів тощо) 

або, що менш звично, для 

імітації дій людини (тобто, 

боти для чатів тощо). 

Вибір архітектури 

чатботів є ключовим у 

розробці чатботів. Виходячи 

із зручності використання та  

контексту ділових операцій, 

архітектура, що бере участь у створенні чату, є різною. Вибір правильної архітектури 

залежить від того, який тип домену матиме чатбот. 

Нижче наведено ключові компоненти архітектури розмовного чату:  

Середовище 

Система запитань і відповідей 

Плагіни / компоненти 

Сервер вузлів / сервер трафіку 

Фасадні системи 

1. Середовище 

Саме тут відбувається основний механізм природного навчання (NLP Engine) та 

інтерпретація контексту. 

NLP Engine – це основний компонент, який інтерпретує те, що кажуть  

Архітектура розмовного чат-боту 
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користувачі в будь-який момент, і перетворює мову на структуровані входи, які 

система може додатково обробити. Оскільки чатбот залежить від домену, він повинен 

підтримувати багато функцій. NLP-движок містить вдосконалені алгоритми машинного 

навчання для виявлення намірів користувача та надалі відповідає їх списку доступних 

намірів, які підтримує бот. 

Крім того, NLP Engine має два компоненти: 

Класифікатор намірів: класифікатор намірів приймає вхід користувача, визначає 

його значення та відносить його до типу намірів, які підтримує чатбот. 

Екстрактор сутностей: це те, що витягує ключову інформацію з запиту 

користувача.  

Агент з управління діалогом – управляє фактичним контекстом діалогу. Наприклад, 

користувач може сказати “Йому потрібно замовити морозиво”, і бот може взяти 

замовлення. Тоді користувач може сказати “Зміни морозиво на каву”, тут користувач 

посилається на замовлення, яке він розмістив раніше, бот повинен правильно 

інтерпретувати це та внести зміни до замовлення, яке він розмістив раніше. Плагін 

управління діалогом дозволяє це зробити. 

Діалогове управління додатково має такі ключові плагіни: 

Механізм зворотного зв’язку: Тут агент час від часу отримує відгуки користувачів, 

щоб дізнатися, чи бот добре справляється з розмовою, і користувач задоволений 

відповіддю бота. Це підсилює бота вчитися на помилках і виправляє себе в майбутніх 

розмовах. 

Навчання: навчання – це структура вищого рівня, яка змушує бота проходити більше 

вдалих та правильних шляхів під час розмови, щоб поліпшити загальне задоволення 

кінцевих користувачів. 

2. Система запитань і відповідей 

Система запитань інтерпретує питання та відповідає відповідними відповідями з 

бази знань. Він має такі компоненти: 

Навчання вручну: ручне навчання включає в себе експерта з домену, який створює 

список часто запитуваних запитів користувачів і відображає їх відповіді. Це допомагає 

боту швидко визначити відповіді на найважливіші запитання. 

Автоматизоване навчання: автоматизоване навчання передбачає подання боту лише 

інформації та задання алгоритмів його навчання, Задається лише перелік питань і 

відповідей, бот сам навчається, а потім відповідає. 

3. Плагіни / компоненти 

Плагіни пропонують API-рішення для розпізнавання чатових програм та 

інші компоненти інтелектуальної автоматизації для чатів, які використовуються для 

внутрішнього використання компанії, наприклад, управління персоналом та чатботи 

на місцях. 

4. Сервер вузлів / сервер трафіку 

Сервер, який обробляє запити про трафік від користувачів і спрямовує їх до 

відповідних компонентів. Сервер трафіку також спрямовує відповідь від внутрішніх 

компонентів назад до передньої системи. 

5. Фасадні системи 

Фасадними системами можуть бути будь-які платформи, орієнтовані на 

клієнта. Вони можуть бути власне інтерфейсами чатботів, які розміщені на різних 

платформах, таких як: 

Facebook 

Telegram 

Google Hangouts 

Skype  
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Отже, питання розробки чатботів є досить актуальними, оскільки сучані бізнес-

системи дуже часто використовують їх, оскільки чат-боти є універсальним засобом для 

вирішення різноманітних завдань. У даній роботі наведені ключові компоненти 

архітектури розмовного чату. 

 

7. DEEP LEARNING INTEGRATION IN CHATBOTS’ TRAINING  
 

A. Boiko 
National Aviation University, Kyiv 

 

Chatbots are interactive messaging software platforms that can behave in a human way. 

Such a program is capable of answering and asking questions. To achieve such goal, for example 

i.e. recognizing messages, it is necessary to investigate ML algorithms for chatbot creation. 

DL (also known as deep structured learning or differential programming) (fig. 1) is part of 

a broader family of ML methods based on artificial neural networks with representation learning. 

Learning can be supervised, semi-supervised or unsupervised. 

 

 
Fig. 1. Relation between AI, ML and DL 

In DL process a chatbot is developed using machine learning algorithms. A DL chatbot 

studies using its data and human-to-human dialogue (fig. 2). The chatbot is trained or studies to 

develop its own consciousness on the text and at the same time user can teach it to converse with 

users. Alternatively, it is possible to teach a chatbot using movie dialogue or play scripts. 

However, a human-to-human conversation is the preferred way to create the best possible DL 

bot. Note that as there are more data, then the better and effectively of ML is. For understanding 

construction and teaching chatbot, let’s consider the following algorithms of steps. 

Building a DL Chatbot 

1. Prepare Data 

The first step of any ML related process is collection of data, i.e. to analyze cooperation 

between customers and support staff to teach a chatbot, in particular it is needed to collect, to 

analyze and to study them in details, such as data points for DL chatbot. This stage is called the 

ontology construction, the aim of which is collection of all possible information of interactions. 

 
Fig. 2. DL study process of chatbot 
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2. Data Reformatting 

This step may depend on data source. If the data is not sufficiently separated, it is needed 

to convert data into a single series of tracks. These tracks have names of pairs of response 

messages be added to the classification tool. The purpose of this step is to put single speaker in 

the talk. All input messages are used as text indicators that can help understand and predict the 

answer. The talk must to be only in couple of people. This makes it clear who the message is 

directed to. Individual messages sent within a minute can be combined into a single message. To 

attach a reply message, the reply message must be received within five minutes. If to gather this 

data, it is needed to clean the data, i.e. to delete URLs, image references, stop words, etc. 
 

 
Fig. 3. Data Reformatting Process 

 

3. Pre-Processing 

The next step in construction of a DL chatbot  is pre-processing. This stage consists of 

additing grammar into ML in such a way that chatbot could clearly try to understand 

misspellings correctly. This processes consists of  chat tokenizing, stemming, and lemmatizing, 

which make chat to be readable. It can be reached by using NTLK tool, which is free. At the end 

of this prosses of pre-processing, the parse trees  are created of the chats as a reference for DL 

chatbot. 

4. Select the Type of Chatbot 

After creation of ontology and execution of pre-processing, it is need to choose a kind of 

chatbot, which will be created. There are 2 major types of chatbots: 

Generative – according to this type of model, the chatbot doesn’t use any sort of 

predefined repository and it is an advanced form of chatbot that uses DL to answer on queries. 

Retrieval-Based – according to this type of model, the chatbot has a repository of answers 

to be used to solve the queries. It means to select an appropriate answer based on the questions 

and the chatbot will execute. 

The retrieval model seldom makes mistakes as it’s completely based on retrieving data. 

However, it has its own set of limitations such that it can seem too rigid and the responses may 

not seem “human”. 

From the point of view that a DL chatbot can easy apply its own style to the following 

questions and requires from its users. But even this kind of chatbot can not simulate human 

interactions without mistakes. The chatbot generative model is difficult to perfect as the 

knowledge in this area is really constraint. It means that DL chatbots are not able to pass 

the Turing test. Since that retrieval-based chatbots are extremely helpful for simple queries, 

generative chatbots are used for difficult queries, and it is a consequence of such fact that is 

especially true in cases where the chatbot needs to keep track of what was talked in previous 

messages as well. Search-based bots can only answer queries that are simple and easy to answer. 

5. Word Vectors Generation 

Word vectors are used for frequent using of words, for example as LOL, LMAO, and so on 

and which are common words to be used on social media but are not the part of each datasets. 

For easy usage of pre-trained vectors, create own word vectors for words that are not there in 

other word vector lists. For purpose of generation of word vectors, Word2Vec model can be 

used, in which word vectors are constructed by looking at how these words appear in the 
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sentences. But such words with similar or common contexts are placed closer at the vector space. 

For example, Python script to train Word2Vec model can be used. Or TensorFlow Seq2Seq 

function can be used disjunctive for the same purpose. 

6. Seq2Seq Model Creation 

TensorFlow can be used to create Seq2Seq model. For example, Python script as given 

below: create the Python script for DL chatbot, the important part of this model is 

the embedding_rnn_seq2seq() function on TensorFlow. 

7. Track the Process 

After creation of Seq2Seq model, track the training process, i.e. check how DL chatbot is 

begun trained. To reach this purpose, test the chatbot on different points in the loop through an 

input string, i.e. non-pad and non-EOS tokens back in the output. First of all, a lot of answers 

will be blank as the chatbot will only output the padding and EOS tokens. Eventually, chatbot 

starts to answer with a bit output strings as LOL, which are often used. Step by step, a chatbot 

begins to construct its answers and create them more longer, complete and difficult sentences 

with better structure and grammar after a while. 

8. Add it to an Application 

Then set up a Facebook or Telegram application and set up a chatbot and set up what it 

says. 

9. TensorFlow Mode Deployment 

To deploy a TensorFlow model it is necessary to use a Flask server to deploy a model 

because of absent of good interfaces between TensorFlow and Node. A DL chatbot’s Express 

app interacts with is flask server. 

10. DL Chatbot Testing 

The last stage of DL chatbot development isits testing. For example, open a Facebook 

page, message on page and a chatbot will start to answer on messages. But as a rule a chatbot can 

take some time before it answer firstly as a server needs to start up. If the answers don’t satisfy 

normal grammar, it means that some datasets must be added to the chatbot. 

11. Improvement Methods 

There are changes that can be done with chatbot: 

• add more datasets to help it learn better from more conversations, it means upgrading 

conversation skills and help chatbot to give a clearly answers on queries; 

• control scenarios where the encoder and decoder messages are completely unrelated; 

• use bi-directional long short-term memories (LSTMs), bucketing, and attention 

mechanisms; 

• consider tuning hyperparameters, such as the number of LSTM layers, LSTM units, 

training iterations, optimizer choice, etc. 

Final Steps 

DL chats can explore conversations and ultimately help resolve queries. The goal is to 

teach chatbot carefully as possible to improve their accuracy. Developing a DL chatbot is not as 

simple as developing a search-based chat, it can help you automate most customer support 

requirements. Pre-processing is a background of developing robust DL chatbot. For example, 

some Python knowledge and skills must be present to develop chatbots, and also it is needed to 

use TensorFlow, Express, and Node. 

Conclutions. This paper deals with ML methods for chatbot training, in particular DL 

methods. As a result of this research there were proposed steps for investigation of such methods 

in chatbot creation. 
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СЕКЦІЯ 4  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕТОДИ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ 

 

Керівник секції: О. І. Лисенко, д-р техн. наук, проф., Національний технічний 

університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського”, Київ 

Секретар секції: В. О. Талалаєв, канд. техн. наук, доц., Національний авіаційний 

університет, Київ 

 

 

1. ВІДМОВА ВІД ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР І ПЕРЕХІД НА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ СТРУКТУРУ 
 

К. С. Нестеренко, д-р техн. наук, проф.; М. В. Руденко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Ієрархічні структури – один з найнадійніших інструментів програміста. Більша 

частина даних усередині програми, та й сам її код мають ієрархічну організацію. З цієї 

причини багато программістів застосовують ієрархії (модель реалізації) і в призначених 

для користувача інтерфейсів. Як ми пам’ятаємо, перші меню були ієрархічними. Однак 

користувачам важко здійснювати навігацію в абстрактних ієрархічних структурах, за 

винятком тих випадків, коли ці ієрархії засновані на ментальних моделях користувачів, а 

категорії є дійсно взаємовиключними. Програмісти часто відмовляються прийняти цей 

факт, оскільки відчувають себе поряд з ієрархічними структурами цілком комфортно. 

Більшість людей знайомі з ієрархіями по роботі або по сімейним відносинам, але 

ієрархія не є природним поняттям для людини, коли мова йде про зберігання довільної 

інформації та доступ до неї. Більшість механічних систем зберігання інформації прості і 

складаються або з однієї послідовності об’єктів (як книжкова полиця), або з декількох 

послідовностей, що мають один рівень глибини (як в картотечному шафі з папками). 

Такий спосіб організації, що має на увазі один шар з декількох груп, дуже поширений, і 

його можна зустріти в кожному будинку і офісі. Оскільки він ніколи не має більше одного 

рівня вкладеності, ми називаємо подібну парадигму зберігання моноклінального 

угрупованням. 

Програмісти легко працюють з системами багаторівневої вкладеності, де екземпляр 

будь-якого об’єкта зберігається в іншому екземплярі того ж об’єкта. Більшості 

непрограмістів дуже важко сприйняти цю ідею. У складних механічних системах 

зберігання інформації на різних рівнях неминуче використовуються різні методи 

зберігання. Ви ніколи не знайдете папки всередині папок в картотечному шафі або ящики 

всередині ящиків. Навіть неоднорідна схема “папка – ящик – шафа” рідко перевищує два 

рівня вкладеності. У метафорі робочого столу, застосовуваної більшістю віконних систем, 

ви можете вкладати папки в папки до нескінченності. Не дивно, що більшість 

комп’ютерних неофітів приходять в замішання, коли стикаються з цією парадигмою. 

Більшість людей розкладає папери (та інші предмети) по стопках на підставі якоїсь 

однієї характеристики: сюди – паперу від фірми Асмі, туди – паперу за проєктом М, а 

особисті папери – в ящик. Дональд Норман (Norman, 1994) називає такий підхід “шафа з 

паперами”. І тільки в комп’ютері документи по проєкту М зберігаються в папці під 

назвою Активні клієнти, яка зберігається в папці Клієнти, а та в свою чергу зберігається в 

папці Бізнес. 
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Комп’ютерні технології пропонують нам ієрархічні структури як інструмент 

вирішення життєвих проблем маніпулювання великими обсягами даних. Але коли ця 

модель реалізації проявляється в моделі, пропонованої користувачам, користувачі 

приходять в замішання, оскільки вона конфліктує з їх ментальної моделлю систем 

зберігання. Моноклінального угруповання домінує за межами світу комп’ютерів настільки 

серйозно, що проєктувальники взаємодії можуть ігнорувати її лише на свій страх і ризик. 

Моноклінального угруповання не підходить для фізичного маніпулювання даними 

такого обсягу, який зазвичай представлений в комп’ютерах, проте це не означає, що вона 

не годиться в якості моделі представлення. Вирішення цієї головоломки – візуалізувати 

структуру згідно уявленням користувачів (моноклінального угруповання), але реалізувати 

також кошти пошуку та доступу до даних, можливо лише при ієрархічної організації 

інформації. Іншими словами, замість того щоб змушувати користувачів здійснювати 

навігацію по багаторівневим деревовидним структурам, дайте їм інструменти для 

зручного доступу до потрібної інформації. 

 

2. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ НА БАЗІ ОПЕРАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ IOS ТА ANDROID ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ 

JAVASCRIPT 
 

К. С. Нестеренко, д-р техн. наук, проф.; Є. В. Чут 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

У 21 столітті одним з найперспективніших направлень для майбутньої професії є 

програмування. Все більше людей різного віку обирають для себе дану сферу діяльності, 

навіть часто змінюючи постійну роботу. Лікар, вчитель, шахтар, та люди інших професій, 

може з легкістю обрати для себе програмування, деяким людям це потрібно для кращого 

працевлаштування, деяким – для власного розвитку. На жаль, для багатьох людей не є 

можливо піти на курси програмування, так як на це може витрачатися багато коштів. До 

університету також у багатьох людей немає можливості піти, так як на це потрібно багато 

часу, а часто і фінансів.  

Мова програмування JavaScript є доволі зрозумілою та багатогранною, тому вона 

дозволяє людям розробляти продукти у різних направленнях, задіючи різноманітні 

сучасні фреймворки та стеки технологій. Для майбутніх програмістів мова JavaScript є 

основою для розробки web-додатків та web-сторінок, мобільних мультиплатформних 

додатків, ігор, та навіть продуктів із застосування машинного навчання. Доказом цього 

буде сам програмний продукт, який стане помічником у процесі вивчення JavaScript, 

основою для якого є саме ось ця мова програмування.  

Програмний продукт буде доступним у магазинах AppStore для платформи IOS та 

PlayMarket для платформи Android, продукт буде безкоштовним.  

 

3. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ВИМОГ ДО 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
 

К. С. Нестеренко, д-р техн. наук, проф.; В. В. Іващенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Формуванням вимог – це одна з найактуальних проблем, з якою стикаються на 

початкових етапах розробки інформаційої системи. Етап переходу від неформального 
розуміння вимог замовника до (формального) запису цього розуміння є дуже важливим, 

тому що витрати на вирішення проблем у вимогах, які залишаються невиявленими до 

останніх стадій процесу розробки ПЗ, зазвичай значно зростають.  
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Так як сучасні системи стають занадто складними, щоб пройти верифікацію і 

валідацію, особливо в критично-важливих частинах, для реалізації цього переходу можуть 

використовуватись методи формальної специфікації. При формуванні такого роду 

специфікацій використовується область математики, яка називається дискретною 

математикою і ґрунтується на алгебрі, теорії множин і алгебрі логіки.  

Методи формальної специфікації широко використовуються у різних областях 

промисловості: оборона, авіація, космос, медицина, технологічні процеси на сучасних 

ядерних, хімічних та інших виробництвах. 

Строга математика, за допомогою прототипів та доказів, призводить до раннього 

виявлення проблем вимог. Тоді як в звичайних системах для перевірки відповідності 

вимогам часто використовують тестування, що допомагає лише знайти помилку, але не 

дає змогу довести, що ПЗ не має помилок взагалі.  

У процесі формалізації вимог у більшості випадків початкові вимоги подають за 

допомогою нотацій та діаграм UML, тоді як у випадку критично важливого ПЗ – 

використовують формальні специфікації. Зокрема, можлива комбінація обох методів, де 

формальні методи описують критично важливі частини системи і можуть доповнювати 

інші, менш суворі підходи. 

Щоб упростити застосування формальних методів в розробці критично важливого 

ПЗ трьома дослідниками Марком Філаксом, Тімом Гоншореком та Френком Ортмайєром 

у статті “Correct Formalization of Requirement  Specifications: A V-Model for Building Formal 

Models” було запропоновано модель переходу від початкових вимог до формальних 

нотацій, з використанням UML як проміжної мови.  

Перехід відбувається за 7 кроків з отриманням проміжних результатів: категоризація 

вимог – таблиця вимог, виділення архітектури – діаграма компонентів,  виділення 

поведінки – діаграма послідовності, формальна імплементація – формальна специфікація, 

інтеграційне, системне, прийомне тестування – відповідні тести. 

Перетворення вимог у формальні специфікації – це досить складне завдання. Воно 

передбачає не лише побудову моделі, яка є достатнім поданням реальної системи, але й 

перевірку дотримання всіх вимог. 

Так як розглянута модель переходу від початкових вимог до формальних 

специфікацій містить визначений перелік кроків у алгоритмічній послідовності, 

з’являється можливість автоматизувати процес з метою спрощення та підвищення 

швидкості розробки із подальшим редагуванням результату з боку користувача. Із 

залученням нейромереж та механізму навчання системи можна досягти мінімізації 

втручання людини у формування специфікацій. 

 

4. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДСИСТЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ У 

ЗЕРНОСУШАРЦІ НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ 
 

Р. В. Захарченко, канд. техн. наук 

Національний університет 

“Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”, Полтава 
 

Застосування системного підходу, а також структури і алгоритмів функціонування 

багаторазово адаптивної системи ідентифікації дозволяє підібрати метод ідентифікації 

процесів у зерносушарці. 

У якості оптимального протестований та використаний більш досконалий, ніж метод 

найменших квадратів, метод мінімізації оптимально взваженої суми симетричних 

кореляційних функцій, враховуючи не стандартну для використання метода найменших 

квадратів реальну ситуацію зашумленості як вихідних, так і вхідних змінних об’єкта 

ідентифікації.  
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Отримані незміщенім та ефективні оцінки параметрів передавальних функцій 

зерносушарки дозволяють реалізувати оптимальні адаптивні алгоритми автономного 

керування окремими каналами температури і вологості зерносушарки як багатомірного 

об’єкта з перехресними зв’язками. 

 

5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЗРОШУВАЛЬНИМИ 

СИСТЕМАМИ 
 

Л. І. Лєві, д-р техн. наук, проф. 

Національний університет 

“Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”, Полтава 
 

Сучасні агротехнічні методи вирощування культурних рослин пов’язані з розвитком 

новітніх технологій, які дозволяють покращувати врожайність за рахунок автоматизації 

людської праці та більш раціонального використання ресурсів. Складність та специфіка 

керування в землеробстві полягає у великій сукупності стохастичних факторів, які 

впливають на головний показник ефективності сільськогосподарської діяльності – 

врожайність. Особливе значення мають саме ті фактори, якими можна керувати. При 

управлінні складними системами особливе значення має побудова адекватної моделі, яка 

спроможна реагувати на мінливість і динаміку зовнішніх умов. Добре вивчені класичні 

підходи синтезу систем та моделювання, які здебільшого розроблені під впливом 

детерміністичних поглядів, не дають можливості у даному випадку отримати високі 

результати. Тому задачі розробки математичної моделі, ідентифікації та керування 

системою зрошення повинні розв’язуватися за допомогою найновіших інтелектуальних 

методів: нечіткої логіки, еволюційних методів оптимізації, штучних нейронних мереж, 

теорії прецедентів. 

 

6. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ 
 

О. В. Шефер, д-р техн. наук, доц. 

Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”, Полтава 

О. І. Лактіонов, канд. техн. наук 

Відокремлений структурний підрозділ “Полтавський політехнічний фаховий коледж 

Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, Полтава 
 

Відомо, електротехнічні системи розглядають через призму управління, враховуючи 

теорію систем, де використовують функціональні залежності.  

Вказане дослідження має на меті вивчення методології підвищення якості 

управління оброблювальним центром, як електромеханічною закритою системою. Тож 

план дослідження нараховує декілька етапів: 1. Вивчення методології досліджень 

показників підвищення якості управління; 2. Обґрунтування обрання математичного 

апарату, зокрема законів регулювання роботи приводу; 3. Експериментальне дослідження 

запропонованого підходу. 

За результатами першого етапу досліджень математично обґрунтовано обрання 

відомих критеріїв дослідження – показників якості системи, зокрема: часу та похибки 

регулювання, значення яких є мінімальними, підходи вивчення стохастичних процесів і 

стійкості системи управління оброблювальним центром. 

Наступний етап дослідження передбачає аналіз алгоритмів регуляторів, де варто 

врахувати існуючі підходи, навести переваги та недоліки запропонованого підходу. 
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СЕКЦІЯ 5  

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ 
 

Керівник секції: Г. А. Кучук, д-р техн. наук, проф., Національний технічний 

університет “Харківський політехнічний інститут”, Харків 

Секретар секції: М. О. Лосєв, асист., Національний авіаційний університет, Київ 

 

 

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ 

КОМПЛЕКСИ 
 

К. С. Нестеренко, д-р техн. наук, проф.; М. В. Семенюк 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Робота будь-якого технічного обладнання визначається технологічним процесом, 

який характеризується сукупністю фізичних параметрів. Надійна робота технічного 

обладнання можлива при наявності ІВС або ІВК, встановлених на ньому для отримання і 

оброблення інформаціі про стан об’єкта дослідження при впливі на нього зовнішніх 

факторів. ІВК та ІВС здійснюють вимірювання та контроль фізичних параметрів. 

Відповідно нижче наведемо визначення цих термінів.  

Вимірювання – знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом за 

допомогою спеціальних технічних засобів. При цьому отримуємо числове значення, яке 

характеризує вимірювану величину.  

Контроль – визначення відповідності між станом об’єкта контролю і заданою 

нормою фізичної величини.  

Збільшення контрольних параметрів в ІВС та ІВК при дослідженні об’єкта, 

підвищення швидкості протікання технологічних процесів привело до збільшення 

вимірювальної інформації. Ці фактори привели до створення ІВС та ІВК. Під ІВС 

розуміють системи, які призначені для автоматичного отримання інформаціі 

безпосередньо від об’єкта дослідження шляхом вимірювання і контролю, оброблення цієї 

інформації і відображення у вигляді чисел, графіків, гістограм і, таким чином, 

характеризують стан цього об’єкта.  

Згідно зі стандартом [1] ІВС – сукупність функціонально об’єднаних 

вимірювальних, обчислювальних та інших допоміжних технічних засобів для отримання 

вимірюваної інформації, її перетворення, оброблення з метою подання її оператору в 

зручному вигляді для подальшого оброблення і прийняття рішення. Таким чином до ІВС 

входять ІВК, засоби контролю, діагностики, ідентифікації та виконавчі механізми.  

Вимірювальні системи забезпечують: оператора інформацією про стан об’єкта, 

математичне оброблення вимірюваної інформації та її відображення на моніторі ЕОМ і 

вивід її на цифрову реєстрацію.  

Системи автоматичного контролю призначені для контролю об’єкта шляхом 

порівняння вимірювальних параметрів із заданими значеннями. Ці системи називають 

системами централізованого контролю. Інформація, видана системою, носить якісний 

характер і відповідає на запитання чи перебуває об’єкт в заданому режимі.  

Системи технічної діагностики на основі результатів вимірювання видають 

повідомлення про стан об’єкта дослідження, характер відхилень від алгоритму роботи 

системи, методи виправлення таких відхилень. Сучасні ІВС і ІВК здатні виконувати 

функції вимірювання, контролю та діагностики одночасно [5].  

Інформаційно-вимірювальний комплекс являє собою автоматизований засіб 

вимірювання електричних величин, на основі якого можливе створювання інформаційно-
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вимірювальних систем шляхом: приєднання до входів вимірювальних каналів ІВК 

первинних перетворювачів (давачів) вимірюваних величин, які мають електричний 

вихідний канал; генерації на основі програмних компонентів ІВК програм оброблення 

інформації і керування процесом, орієнтованих на вирішення конкретних задач; 

приєднання до вихідних каналів пристроїв безпосередньої дії на об’єкт вимірювання, 

тобто подачі сигналів керування об’єктом. 

На основі ІВК можуть бути створені: 

системи автоматизації наукових досліджень; 

системи автоматизації випробувань або досліджень виробів і об’єктів 

промисловості; 

системи автоматизації медичних обстежень та інші системи автоматизації 

вимірювань.  

Область застосування ІВК визначається: 

номенклатурою приєднуваних первинних перетворювачів, пристроїв безпосередньої 

дії на об’єкт, метрологічними характеристиками; 

можливістю програмного забезпечення; експлуатаційними характеристиками.  

Основні ознаки ІВК: комплекс нормованих метрологічних характеристик; блочно-

модульна структура; наявність мікропроцесорного контролера; використання типових 

інтерфейсів; наявність пристроїв відображення.  

ІВК виконують одну із таких функцій: 

прямі, непрямі, сумісні і сукупні вимірювання електричних величин; керування 

процесом вимірювання і дію на об’єкт вимірювання; 

відображення результатів вимірювання оператору в заданому вигляді. 

Для виконання цих функцій ІВК забезпечують: 

перетворення і обробку електричних сигналів від первинних вимірювальних 

перетворювачів; 

керування засобами вимірювання та іншими технічними компонентами; формування 

нормованих електричних сигналів дії на об’єкт вимірювання; 

оцінку точності вимірювання і відображення результатів вимірювання. 
 

2. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ 
 

А. В. Кучерявий 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Вимірювання відіграють важливу роль у розвитку економіки, науки і техніки. 

Теоретичні основи ІВС є одним із напрямів теорії вимірювань. 

Об’єктами вимірювань є значна множина явищ, процесів, систем різної природи в 

значній кількості предметних областях. 

Предметами вимірювання є моделі, методи, способи, технічні, інформаційні, 

програмні та інші засоби забезпечення єдності вимірювань. 

Існують три основні завдання вимірювань: гомоморфне відображення інформації 
для вимірювань об’єкта досліджень у фізичній та математичній моделі, використання 

однорідності у просторі і стаціонарності у часі мір при проведенні процесів вимірювання 

та забезпечення захисту інформації. Вирішення вказаних завдань вимірювань об’єднують 

на базі застосування фізичних і математичних моделей. Математичні моделі вимірюваних 

сигналів у загальному виді відображають динаміку у просторі і часі вимірювальних 

величин. 

Класифікація ІВС базується на використанні трьох основних ознак: 

функціонального призначення; режимів функціонування; кількості і динаміки у просторі і 

часі вимірювальних величин. 
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3. ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ САТУРАЦІЇ КИСНЮ КРОВІ МЕТОДОМ 

НЕПРЯМОЇ ФОТОМЕТРИЧНОЇ ПУЛЬСОКСИМЕТРІЇ 
 

М. Я. Саруханов 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Від точності роботи інформаційно-вимірювальних систем, що використовуються в 

медичних закладах залежить життя та здоров’я  пацієнтів.     

Розповсюдження електронних вимірювальних пристроїв започаткувало те, що деяку 

інформацію стосовно фізіологічного стану пацієнтів можна отримувати в реальному часі, 

виключаючи необхідність інвазійних досліджень та досліджень з отримуванням 

біологічних матеріалів. Деякі дослідження можливо робити навіть фізично не торкаючись 

до пацієнта, наприклад вимірювання температури тіла за допомогою інфрачервоного 

безконтактного термометра.  

Від отриманої інформації залежить багато стратегічних рішень. Отже, щоб отримана 

інформація вірно трактувалась та зменшити ймовірність хибних тлумачень, необхідно 

мати знання стосовно їх принципу дії. Прикладом сучасної інформаційно-вимірювальні 

системи стане пульсоксиметр. 

 

4. ВІДСТЕЖУВАННЯ ЯКОСТІ СНУ МОБІЛЬНИМИ ЗАСТОСУНКАМИ 
 

Г. А. Полинкевич 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Сон є важливою частиною життя кожної людини, так як від якості сну залежить 

самопочуття. Спочатку з’явилися перші застосунки, що вміли програвати заспокійливі 

мелодії або звуки, наприклад, лісу чи дощу, щоб швидше засинати. З часом, було додано 

нові функції – відстежування фаз сну, запис звуків, щоденне опитування про якість сну, 

будильники, що будять у оптимальну фазу.  

Відстежування звуків дозволяє розпізнавати хропіння та рухи під час сну. Храп 

може бути однією з ознак захворювання дихальних шляхів, тому додаток може 

попередити користувача про можливий недуг. Наприклад, додаток Sleep as Android не 

тільки збирає та аналізує дані про звуки та рухи під час з мобільного пристрою але й 

дозволяє з’єднатись з популярними розумними годинниками та фітнес трекерами, для 

відстеження рухів та пози, пульсу. Це покращує зібрані дані та дозволяє автоматично 

відслідковувати тривалість сну та краще визначати фазу. Для людей які виключають 

будильник та сплять далі є особливі режими, які потребують відсканували QR-код, який 

рекомендовано роздрукувати та розташувати десь у квартирі, розв’язати математичні 

приклади чи відмітити овечок на екрані. Зранку та впродовж дня використовується 

яскрава тема, вночі – темна, щоб не подразнювати очі.  

Є додатки, такі як SleepScore, що доступні для обох платформ: iOS та Android. Дане 

рішення також розраховує за власною формулою рейтинг, для оцінки сна користувача.  

Хоча створені додатки не варто порівнювати з точністю лабораторного обстеження, 

загальна інформація та тенденції можуть бути корисними для розуміння користувачем, а 

також надання інформації терапевту або профільному лікарю. Поміж цього, сучасні 

додатки заохочують людину до ідеї більш здорового сну.  
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5. ФУНКЦІЇ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ-

ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ 
 

М. І. Кутовенко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Згідно з ГОСТ 8.437 Інформаційно-вимірювальних систем (ІВС) – це сукупність 

функціонально об’єднаних вимірювальних, обчислювальних і інших допоміжних 

технічних засобів для одержання вимірювальної інформації, її перетворення, обробки з 

метою подання споживачеві в необхідному виді або автоматичному здійсненні функції 

контролю, діагностики, ідентифікації. Інформаційні системи вирішують коло завдань, 

пов’язаних зі збором, передаванням, переробкою, зберіганням та пошуком і видачою 

інформації. 

Різновид ІВС: 

Вимірювальні системи. Їхня функція складається в одержанні кількісної інформації 

про значення фізичних величин шляхом прямих, сукупних, непрямих вимірів. 

Системи автоматичного контролю. Їхня функція складається у встановленні 

відповідності між станом об’єкта й заданою нормою й у виробітку судження про даний 

або (чи) про майбутній стан об’єкта. 

Системи технічної діагностики. Їхня функція складається в контролі стану різних 

технічних пристроїв. 

Системи впізнання образів. Їхня функція складається у визначенні відповідності між 

досліджуваним об’єктом і заданим образом. 

Характерні риси ІВС: 

ІВС властива централізована структура; 

призначення ІВС звичайно полягає в тому, щоб поставляти інформацію для 

активного використання в тих або інших випадках людської діяльності; 

для ІВС, що збирають інформацію про велику кількість величин характерне 

використання загальних блоків, пристроїв або приладів. 

 

6. УМОВНЕ РОЗПОДІЛЕННЯ ТРИВАЛОСТЕЙ РАДІОІМПУЛЬСІВ 

СПІЛЬНОГО АЛГОРИТМУ РОЗРІЗНЕННЯ РАДІОСИГНАЛІВ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

ЇХ ПАРАМЕТРІВ 
 

Д. В. Євграфов, канд. техн. наук, ст. наук. співроб. 

Центр інформаційних технологій захисту інформації 
Вінницького національного технічного університету, Вінниця 

 

Вичерпною характеристикою для спільного алгоритму максимальної 

правдоподібності (АМП) розрізнення–оцінювання є розподілення оцінок, яке залежить від 

імовірностей помилок розрізнення, що розраховуються через густину ймовірності оцінки 

[1, с. 87]: 
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де 






 

ivivvAAw 021210 ,/,,,  – спільна чотиривимірна густина ймовірності 

розподілення абсолютних максимумів 1A  і 2A  й положень абсолютних максимумів 



1v і 



2v , за наявності i -го сигналу.  

Якщо спектральні моменти випадкових процесів радіовимірювального приладу вище 

за другий дорівнюють нескінченності, розподілення абсолютних максимумів 1A  і 2A  

статистично незалежні: 
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де  AF ji0  – розподілення абсолютного максимуму за умови, що є i-й сигнал, вирази для 

яких знайдено у роботі [2].  

 

7. ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ РОЗВИТКУ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ 
 

Д. О. Кислинська 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Інформаційно-вимірювальна система – це сукупність засобів та допоміжних 

пристроїв, що призначені для отримання вимірювальної інформації безпосередньо про 

досліджуваний об’єкт шляхом отримання результатів вимірювання та її обробки. 

Вимірювальна інформація – це кількісна оцінка або відомості про стан 

досліджуваного об’єкта, які отримуються від засобів вимірювання. 

Сенсор – це первинний вимірювальний перетворювач, тобто технічний засіб з 

певними метрологічними характеристиками, головна функція якого перетворення 

вимірюваної величини в іншу величину або сигнал, що використовується в подальшій 

обробці, перетворенні, індикації та зберіганні інформації. 

Шляхи розвитку інформаційно-вимірювальних систем, як інструменту теоретичної 

та прикладної метрології, нерозривно пов’язанні з розвитком як всіх сфер науки та техніки 

в глобальному сенсі, так і конкретно програмних та апаратних підсистем вимірювальної 

системи. Таким чином вимірювальна система з кожним новим вдосконаленням 

виділяється з поміж інших інформаційних технологій тим, що їй притаманні нові 

специфічні процедури такі, як отримання інформації в результаті взаємодії об’єкта 

вимірювання з сенсором  



ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

Шістнадцята міжнародна науково-технічна конференція 

 

60 

 

 

До однієї з найважливіших задач розвитку вимірювальних інформаційних систем 

відноситься розширення номенклатури вимірювальних величин та забезпечення процесу 

вимірювання в будь-яких умовах та з протидією зовнішнім факторам, які впливають на 

досліджуваний об’єкт. 

Рішення подібних задач забезпечується безпосереднім ускладненням структури 

засобів вимірювання, тобто шляхом створенням комплексів взаємопов’язаних засобів 

вимірювання та інтеграцією в них технічних засобів, необхідних для їх коректного 

функціонування.  

Розширення номенклатури вимірюваних величин вплине не тільки на збільшення 

широти діапазонів вимірювання, але й зменшить степінь погрішності вимірювання. 

Отже, розширення номенклатури вимірювальних величин забезпечується за рахунок 

розробки необхідних сенсорів з стабільними властивостями та характеристиками, які 

відповідають за формування вимірювальної інформації  при безпосередній взаємодії з 

об’єктом вимірювання. 

 

8. ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ САТУРАЦІЇ КИСНЮ КРОВІ МЕТОДОМ 

НЕПРЯМОЇ ФОТОМЕТРИЧНОЇ ПУЛЬСОКСИМЕТРІЇ 
 

М. Я. Саруханов 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Від точності роботи інформаційно-вимірювальних систем, що використовуються в 

медичних закладах залежить життя та здоров’я  пацієнтів.  

Розповсюдження електронних вимірювальних пристроїв започаткувало те, що деяку 

інформацію стосовно фізіологічного стану пацієнтів можна отримувати в реальному часі, 

виключаючи необхідність інвазійних досліджень та досліджень з отримуванням 

біологічних матеріалів. Деякі дослідження можливо робити навіть фізично не торкаючись 

до пацієнта, наприклад вимірювання температури тіла за допомогою інфрачервоного 

безконтактного термометра.  

Від отриманої інформації залежить багато стратегічних рішень. Отже, щоб отримана 

інформація вірно трактувалась та зменшити ймовірність хибних тлумачень, необхідно 

мати знання стосовно їх принципу дії. Прикладом сучасної інформаційно-вимірювальні 

системи стане пульсоксиметр. 
 

9. СИНТЕЗ ВЕРСТАТУ З ЧИСЛОВИМ ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ 
 

Г. В. Сокол, канд. техн. наук, доц. 

А. В. Виноградова; Т. В. Буряк 

Національний університет 

“Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”, Полтава 
 

На сучасному етапі розвитку промисловості щодня з’являється більш сучасне 

обладнання, що дає змогу випускати продукцію високої якості, маючи високу 

продуктивність і низькі накладні витрати виробництва. Таким чином, розробка 3D 

верстата та програмного забезпечення для нього  є актуальним науковим завданням. 

У роботі було розглянуто мову програмування верстатів з ЧПКG-код та обрано її як 

мову, яку буде сприймати верстат в якості описуючої дії верстата над деталлю. 

Створено структурну схему інтерпретатора G-коду, описано його складові та 

складено блок-схему алгоритму дій. Вибрано алгоритм розрахунку траєкторії руху 

робочого інструменту. Детально розглянуто алгоритми Брезенхема для пастеризації лінії 
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та кола, бо саме вони використані для розрахунку сигналів управління кроковими 

двигунами осей X та Y. 

Описано принципи роботи менеджера швидкості, які програмно реалізовані для 

узгодження швидкісних режимів руху робочого інструменту при переходах між блоками 

G-коду. 

Створено програму для мікроконтролера розташованого на платі Arduino UnoR3, яка 

керуючись даними, що надходять від персонального комп’ютера у вигляді G-коду 

безпосередньо управляє діями верстата. 
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СЕКЦІЯ 6  

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ 
 

Керівник секції: Є. В. Гаврилко, д-р техн. наук., проф., Національний технічний 

університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського”, Київ 

Секретар секції: Г. В. Сокол, канд. техн. наук, доц., Національний університет 

“Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”, Полтава 

 

 

1. ВПЛИВ СТРАТЕГІЧНИХ ІТ-ФРЕЙМВОРКІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ 

ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ 
 

Л. В. Оринич 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Сучасні управлінські ролі охоплюють управління ІТ-системами, а також ефективне 

управління фізичних та людських ресурсів організації за допомогою використання та 

застосування ІТ для бізнесу. Досягнення цілей, включаючи прибуток, продуктивність, 

успіх і зростання, вимагає ефективного та результативного використання ІТ-систем. 

Інформаційні системи допомогають підприємствам збільшити продажі, зменшити витрати 

за рахунок зменшення товарних запасів, підвищити якість продукції, створити альянси з 

постачальниками, зменшити витрати шляхом переговорів про високу якість за низькими 

цінами, зменшити витрати, оптимізуючи використання простору, підвищити 

продуктивність праці та зосередитись на основних бізнес-одиницях та активах. 

Одним з найважливіших аспектів зміни управлінських ролей, що виникає внаслідок 

більшого використання ІТ, є визнання та реалізація стратегій ефективної інтеграції ІТ у 

щоденні ділові функції та процеси. Сучасне інформаційне середовище, що керується 

інформаційними технологіями, має стати інструментом, завдяки якому менеджер виконує 

всі завдання, коли він або вона планує, організовує, керує та контролює різні вхідні 

ресурси. Таким чином, розвиток ІТ призвів до того, що ролі та обов’язки менеджерів 

трансформуються у всеосяжний системний підхід до досягнення організаційних цілей, 

оскільки він або вона змушені додавати системи, мережі, бази даних, процедури, 

обладнання та програмне забезпечення для традиційного управління людськими 

ресурсами  

Виконуючи управлінські ролі та обов’язки, менеджери як організаційні керівники 21 

століття повинен визнати необхідну роль ІТ та інших технологічних систем у виконанні 

завдань на всіх рівнях організації. Більше того, вони повинні визнати взаємозалежність, 

що виникла, а точніше синергію між ІТ та іншими факторами ресурсу у вартісному 

процесі. Для того, щоб дійти до цього, менеджери та їх організації повинні брати активну 

участь у розробці та управлінні ІТ-системами, такими як ланцюжок створення вартості та 

моделі конкурентних сил. Ця ІТ-структура описує структурування стратегічних 

інформаційних систем для того, щоб зробити можливим більш правдоподібне розуміння 

та класифікацію відносин мі стратегіями управління, конкурентними стратегіями та 

інформаційними технологіями. Коли менеджери стають озброєними маючи такі знання, 

вони набагато більш спроможні, ніж їхні колеги по галузі, у розробці концепцій та 

плануванні змін, контролюючи внутрішні та зовнішні “контрольовані фактори”, що 

впливають на успіх бізнесу та продуктивність, вивівши свої компанії на передній план 
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конкуренції та організувавши робочі групи та ресурси в які, по суті, стають організаціями 

без віртуальних кордонів.  

Стратегічні ІТ-фреймворки мають основне значення для управлінських рішень, 

оскільки вони ефективно інтегрують системи, завдання та функції, що відображають 

більшу згуртованість у виконанні організаційних завдань та збільшенні продуктивності. 

Розвиток та використання ІТ як стратегічного бізнесу чи рушія цінності для досягнення 

високої продуктивності є проблемою для менеджерів, які не в змозі розглядати всю 

організацію бізнесу як систему завдань, процесів і людей з боку суто технологічної 

перспективи. Менеджери сучасного ділового світу повинні скористатися ІТ як 

стратегічним фактором людей, систем та ресурсів, визнаючи, що ІТ є рушієм цінності в 

новій економіці, де глобалізація та трансформація підприємства йде повним ходом. 

 

2. НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ 

СИСТЕМАМИ 
 

Д. Е. Матицин 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Кожна організаційна система – це сукупність осіб і різних груп зі своїми цілями та 

інтересами. Найвпливовішими є такі групи: акціонери, профспілки, керівники, наймані 

робітники. Крім того, на діяльність організації впливають клієнти, місцеві органи впади, 

кредитори тощо. Управління організацією є динамічною системою, яка постійно і 

безперервно змінюється. Відповідно змінюються і всі її складові: керуюча і керована 

системи, технології, техніка, професійний, кваліфікаційний та віковий склад працівників, 

організаційні структури управління, цілі, продукція тощо. Всі зміни є взаємопов’язаними 

і, як правило, здійснюються з участю співробітників організації. Тому організації повинні 

приділяти людям першочергову увагу. Для цього була розроблена Virgin Pulse. Virgin 

Pulse – це онлайн-платформа, в якій співробітники тієї чи іншої компанії за допомогою 

онлайн-коучингу зможуть формувати корисні звички, вибудовувати правильний баланс 

життя і роботи. Це дозволяє поліпшити фізичне та емоційне здоров’я колективу і знизити 

медичні витрати. Спочатку функціонал сервісу налаштовується під запит компанії, яка 

планує запускати платформу Virgin Pulse, ставляться цілі і розробляється індивідуальний 

алгоритм роботи. Дослідження програм підтримки співробітників показують повернення 

інвестицій від 150% – наприклад, в США кожен вкладений долар в співробітника 

повертається трьома доларами. 

 

3. КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ 

РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 
 

О. М. Куліш 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Поганий день із обчисленнями в режимі реaльного часу краще, ніж хороший день 

без нього. Real-time computing – це cиcтеми, в якiй уcпiшнicть poбoти будь-якoї пpoгpaми 

зaлежить не тiльки від її лoгiчнoї пpaвильнocтi, a й від часу, зa який вoнa oтримaлa 

pезультат. Якщо чаcoвi oбмеження не зaдoвoленi, тo фiкcується збiй в poбoті cиcтем. 

Тaким чинoм, чaсoвi oбмеження пoвиннi бути гapaнтовaнo зaдoвoленi. Це вимaгaє вiд 

cиcтеми бути пеpедбaчувaнoю, тoбтo незaлежнo вiд cвoгo пoтoчнoгo cтaну i 

зaвaнтaженocтi видaвaти пoтpiбний pезультaт за неoбхiдний чаc. Пpи цьому бaжанo, щоб 

cиcтемa зaбезпечувалa якoмoга бiльший відсоток викоpистання нaявних pеcурсiв.  
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Системи реaльного часу повиннi реагувати на вхiднi сигнали, що вiдбуваються в 

рiзнi моменти часу. Отже, архiтектуру такої системи необхiдно органiзувати так, щоб 

керування переходило до вiдповiдного до оброблювача якнайшвидше пiсля одержання 

вхiдного сигналу. У послiдовних програмах такий механiзм передачi керування 

неможливий. Тому зазвичай системи реального часу проєктують як множину паралельних 

взаємодiючих процесiв. 

Наприклад, додаток для брокерської фірми збирає дані з різних сервісів, оперує 

різними операціями, які дозволяють аналізувати вхідний трафік і виводити кінцевий 

результат із проміжними значеннями. При роботі з фінансами дуже важливою є 

актуальність інформації і її швидкість обробки.  

Паралельно взаємодіючі процеси дозволяють відображати реальні значення за лічені 

секунди, що є необхідною перевагою для конкурентноспроможності на ринку і гнучкості 

реалізації самого клієнтського ПО. 

Системи реального часу поглинають комп’ютерні системи все більше і більше. Будь 

це якийсь авіаційний модуль, який збирає дані від супутників, для визначення геолокації, 

чи датчики, які використовуються для вимірювання серцебиття людини, чи навіть 

щоденний збір для контролю захворюваності коронавірусом, часто лічені секунди можуть 

коштувати життя тисячі людей і тільки правильно спроєктовані системи, які забезпечують 

надходженням реальних даних, можуть врятувати життя цим тисячам. 

 

4. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В СУЧАСНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 
 

К. С. Яцко 
Національний авіаційний університет, Київ 

Н. В. Яцко 

ЗОШ № 67, Київ 
 

Однією з проблем сучасної науки і техніки є розроблення та застосування новітніх 

методів дослідження характеристик різних рівнів інформаційних систем та 

обчислювальної техніки (наприклад, автоматизовані системи досліджень та комплексних 

випробувань, автоматизація проєктування). Системи, процеси АСУ та інтегровані системи 

управління, комп’ютерні системи, комплекси та мережі, інформаційні системи, цифрові 

інтегровані сервісні мережі тощо). Під час проєктування складних систем та їх підсистем 

існує низка завдань, що потребують оцінки кількісних і якісних зразків функціональних, 

структурних, алгоритмічних та параметричних процесів синтезу таких систем. Сучасний 

рівень розвитку суспільства характеризується якісно новою роллю інформації та засобів 

для її обробки. З появою комп’ютерів ІС дали новий поштовх для зростання і збільшили 

потребу людей в інформації як у професійній, так і в приватній діяльності. Сучасні ІС 

суттєво відрізняються за ступенем та обсягом діяльності, ступенем концентрації обробки 

даних, ступенем інтеграції функцій та багатьма іншими параметрами. Ви можете уявити 

інформатику як сукупність методів і способів вирішення типових комп’ютерних проблем, 

вашого програмного забезпечення, з докладним описом технології, яка використовується 

для вирішення цих проблем. 

Інформаційні технології поєднують об’єкти, дії, правила обробки даних в 

індивідуальну та масову діяльність. Інформатика може бути представлена у вигляді 

ієрархічної структури, що складається з фаз, дій та функцій. Широке використання 

сучасних комп’ютерних технологій та їх гнучкість призводять до формування новітніх 

інформаційних технологій (технологій зв’язків з громадськістю, IP-технологій, Інтернет-

технологій, WAP-технологій та ін.) та створення сучасної інфраструктури для сучасного 
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виробництва. Як наука предметом інформатики є аналіз даних у сучасних інформаційних 

системах. Вважається, що фактичне створення великої (складної) ІС розпочалось із 

створенням СІТ. Інформаційні технології тісно пов’язані з інтелектуальною власністю, 

основним обчислювальним середовищем. 

Сучасна ІС враховує різницю між рівнями управління, секторами бізнесу та 

зовнішніми умовами та забезпечує кожному рівню влади лише інформацію, необхідну для 

ефективного виконання своїх функцій управління. 

Кодування широко використовується при автоматизованій обробці даних у 

фінансових установах і кодуються не тільки об’єкти, але й процеси та функції обробки, 

технології, моделі тощо. Окрім шифрування, використовується також шифрування даних 

(інформації), але не для спрощення обробки (шифрування як технологічний акт при 

обробці даних, як правило, ускладнює процес і збільшує загальну вартість часу за рахунок 

шифрування та дешифрування даних), а не приховування інформації про вміст. 

Спільну роботу виробників та споживачів на єдиному товарному ринку забезпечує 

використання штрих-кодів. Ця технологія забезпечує захист товару шляхом пошуку 

інформації про ці процеси в режимі реального часу на основі корпоративного обліку, 

управління потоком інформації про рух і використання товару, розміщення предметів та 

пришвидшення обміну інформацією всередині компанії та методу електронного обміну 

даними між компаніями, які використовують ці кошти. 

 

5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОСВІТЛЕННЯМ ТЕПЛИЦІ 
 

С. Г. Кислиця, канд. техн. наук, доц.; А. В. Бліщ  

Національний університет 

“Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”, Полтава 
 

Одним зі шляхів зниження вартості продукції є підвищення енергоефективності 

технологічних процесів при виробництві тепличної продукції. Підвищення врожайності 

овочів можливе шляхом продовження світлового дня, що визначає процес фотосинтезу 

при використанні штучних джерел світла. Як показують експериментальні дослідження, 

активність фотосинтезу визначає частина поглиненої рослинами енергії випромінювання з 

довжинами хвиль, що відповідають спектру видимого сонячного випромінювання, тобто 

хвилям, довжини яких лежать в межах від 0,38 до 0,78 мкм, причому ефективними є синій, 

зелений та червоний діапазони спектра. Сприятливі умови росту рослин виконуються при 

співвідношенні 30%-20%-50% інтенсивностей випромінювання вказаних діапазонів. 

Авторами апробовані світильники на основі світлодіодів високої яскравості, що 

випромінюють світло переважно в синьому, зеленому та червоному діапазонах спектра 

оптичного випромінювання. 

 

6. РІШЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ МЕТОДІВ 
 

Ю. С. Крилова 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Ма́ркетинг – це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, 

організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб 

споживачів.  

Вхідний маркетинг – це метод залучення клієнтів до продуктів і послуг за 

допомогою контент-маркетингу, маркетингу в соціальних мережах, пошукової оптимізації 

та брендингу. 
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Цифровий маркетинг ( digital-marketing) – загальний термін, який використовують 

для позначення таргетингового і інтерактивного маркетингу товарів і послуг, що 

використовує цифрові технології та канали для залучення потенційних клієнтів і 

утримання їх як споживачів. 

 
Методи досягнення “Вхідного маркетингу” 

 

Проблема полягає в тому, що більшість компаній здійснюють Inbound Marketing з 

різними цифровими маркетинговими інструментами, які не працюють разом. Цей підхід 

створює проблему продуктивності праці для маркетолога та відсутність видимості різних 

методів маркетингу. 

Маркетологи не можуть отримати аналітику, необхідну їм, щоб зрозуміти, яка з їхніх 

кампаній генерує потенційних клієнтів та можливості для їх команди продажів. Потім 

виникає нездатність зрозуміти рентабельність інвестицій у свої маркетингові інвестиції. 

Рішення полягає в об’єднанні інструментів цифрового маркетингу в один 

інструмент, який реалізує все це, а також буде надавати аналітику, необхідну для 

оптимізації продуктивності. Керівники підприємств бажають ефективної, вимірюваної та 

масштабованої маркетингової стратегії. Інтегровані інструменти забезпечують 

масштабованість та вимірюваність. 

Висновок. Необхідно використовувати наступні технології: “CRM”; “HubSpot”; 

“Google Analytics”; “Kissmetrics”; “Chartbeat”; “SEO”; “CMS”. 
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СЕКЦІЯ 7 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНСТРУКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ПОВІТРЯНИХ СУДЕН 
 

Керівник секції: Р. В. Хращевський, д-р техн. наук, проф., Національний авіаційний 

університет, Київ 

Секретар секції: С. В. Рагулін, канд. техн. наук, доц., Льотна академія Національного 

авіаційного університету, Кропивницький 

 

 

1. ОПТИМІЗАЦІЯ МАРШРУТОВОГО РОЗВ’ЯЗКУ ПОВІТРЯНОГО 

ТРАНСПОРТУ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ  
 

Є. В. Морозов 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Широке використання розвідувальних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) 

тактичного призначення вимагає створення математичних моделей для оптимізації 

маршруту польоту. Через те, що БПЛА використовуються при постійних обмежувальних 

факторах, існує потреба у використанні математичних операцій для поведінки БПЛА в 

конфліктному середовищі. В умовах конфлікту, необхідно розуміти низку факторів та 

критеріїв, що впливають на політ БПЛА вздовж заданого маршруту: геофізичні та 

метеорологічні умови, доступні засоби знищення, технічні можливості БПЛА тощо. 

Під час дослідження розглядається можливість використання Р. Беллмана 

функціонального рівняння для динамічних систем, управління якими базується на 

обмеженій кількості рішення, прийняті послідовно в певні фіксовані моменти часу.  

Дослідження поведінки БПЛА на маршруті з перешкодами, що дозволяє знайти 

оптимальний маршрут через динамічне програмування з урахуванням критеріїв, що 

впливають на ефективність планування розвідки. 

 

2. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО 

ПРОСТОРУ 
 

К. С. Нестеренко, д-р техн. наук, проф.; А. О. Древінський 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Зі збільшенням темпів розвитку та експлуатації повітряних суден, повітряний 

простір України та світу все більше завантажується, а наявна система керування має 

безліч недоліків.  

Основною причиною затримок в Національному повітряному просторі є погодні 

умови. Для зміни цього фактору десятки тисяч спостережень за погодою у світі та дані з 

датчиків на суші, в повітрі та космосі мають об’єднатися в єдину систему прогнозування 

погоди, що оновлюється в режимі реального часу. Ця система має надавати загальну 

картину погоди та допомагати прийняти краще рішення щодо авіаперельотів. 

Наразі зв’язок між літаком та диспетчерами повітряного руху відбувається за 

рахунок голосового з’єднання. Цього недостатньо, тому система потребує додаткових 

каналів з’єднання, а саме додаткового двостороннього інструменту зв’язку для 

повідомлень про дозвіл від служби управління повітряним рухом, інструкцій, 

консультацій, запитів та звітів льотного екіпажу. З ростом кількості повітряних суден, які 

оснащені каналами зв’язку, обмін стандартними повідомленнями між диспетчером та 

пілотом та дозвіл на відправлення через такий канал зв’язку дозволить диспетчерам 
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підтримувати більшу кількість літальних апаратів. Це покращить продуктивність 

диспетчера повітряного руху, одночасно покращивши як пропускну здатність, так і 

безпеку організації повітряного простору. 

Глобальні системи позиціонування (GPS), нададуть диспетчерам повітряного руху та 

пілотам набагато точнішу інформацію, яку вони використовують для визначення точного 

положення літака на небі. Ці та інші дані потім передаються іншим повітряним суднам та 

службі управління повітряним рухом. Після того, як система буде повністю встановлена, 

пілоти та диспетчери повітряного руху зможуть побачити реальну повітряну ситуацію в 

режимі реального часу та зміни повітряного руху, що значно підвищить рівень безпеки 

організації повітряного простору. 
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СЕКЦІЯ 8 

ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБРОБКИ 

БАГАТОВИМІРНИХ ДАНИХ І КІБЕРБЕЗПЕКИ 

СУЧАСНОГО ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 
 

Керівник секції: В. В. Бараннік, д-р техн. наук, проф., Харківський національний 

університет Повітряних Сил імені Івана Кожежуба, Харків  

Секретар секції: С. В. Зибін, д-р техн. наук, доц., Національний авіаційний 

університет, Київ 

 

 

1. ОПТИМІЗАЦІЯ ОБРОБКИ ДАНИХ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ 

ПРОСТОРІ 
 

С. В. Зибін, д-р техн. наук, доц. 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Подальше вдосконалення елементної бази під час оброблення даних із 

використанням сучасних передових технологій у сучасних реаліях наблизилось до своїх 

фізичних меж. З цієї причини реалізація новітніх технологій і архітектур та принципів 

обробки даних є актуальною проблемою сьогодення. Цей напрям досліджень 

представляється перспективним і актуальним у процесі підвищення продуктивності 

систем обробки даних. 

Поєднання розширених понять розділення і взаємозв’язку на всіх рівнях повністю 

характеризує апаратне й програмно-математичне забезпечення, яке необхідне для 

розроблення систем обробки даних. Принципово важливо те, що вся система працює під 

керуванням єдиної операційної системи, яка організовує процес обробки інформації. 

У разі, якщо йдеться мова про продуктивність системи обробки інформації та її 

залежності від кількості процесорів, що входять до складу системи, необхідно розрізняти 

два способи підвищення продуктивності системи обробки даних: 

перший спосіб стосується випадків існування великих потоків порівняно невеликих 

задач. Загальна продуктивність системи наближається до суми продуктивностей окремих 

процесорів, які входять до складу системи; 

другий спосіб є найбільш важливим з погляду ефективності системи обробки даних. 

Система обробляє комплексне завдання, що розбивається на дрібні завдання, які 

обробляються на різних процесорах. Між елементами цієї системи організовується 

взаємодія і встановлюється взаємозв’язок для обміну інформацією. 

Створення систем обробки даних на базі мультипроцесорних обчислювальних 

систем є одним із найважливіших напрямів оптимізації продуктивності обчислювальних 

засобів на сучасному етапі розвитку техніки. 

 
2. ПОТРЕБА В УТВОРЕННІ І ПОСТІЙНІЙ АКТУАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАНОГО 

СТАНДАРТУ ЩОДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ КІБЕРБЕЗПЕКИ ЗІ ЗРОСТАННЯМ 

РІВНЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР 
 

Д. А. Березній 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Український уряд усе частіше схвалює рішення щодо переходу послуг державних 

служб у цифровий простір. Подібні проєкти потребують належного фінансування, що не 



ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

Шістнадцята міжнародна науково-технічна конференція 

 

70 

 

 

завжди гарантується. Часто виконавці отримують обмежений бюджетом, або діють на 

волонтерських засадах, що веде до зниження стандартів якості. 

Гарантування конфіденційності громадян має бути пріорітетом під час проєктування 

програмного забезпечення даного призначення. Постає необхідність у створенні і 

постійній підтримці актуальності державного стандарту щодо кібербезпеки додатків 

розроблених для державних структур. Прикладом подібного рішення може бути 

Національний інститут стандартів і технології (NIST), що забезпечує таксономию 

високого рівня результатів кібербезпеки і методологію для оцінки і управління 

результатами у США. 

Рух в бік зменшення бюрократії має багато позитивних аспектів, але в поточному 

вигляді ставить під загрозу конфіденційність громадян. Впровадження державного 

стандарту щодо інформаційної кібербезпеки має стати пріорітетним завданням 

найближчих років. 

 

3. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 
 

А. В. Ільїн 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

У ХХІ сторіччі галузь кібербезпеки стикається зі зростаючою кількістю загроз: 

шкідливе програмне забезпечення, програми-вимагачі, фішинг, використання 

вразливостей системи, кібератаки тощо.  

Однією з найпоширеніших загроз залишається фішинг. Він стає все більш 

досконалим: прицільно таргетує цифрові повідомлення на людей, які найімовірніше 

перейдуть за посиланням та встановлять шкідливе програмне забезпечення на свій девайс, 

або розкриють чутливу інформацію.  

Інший вид загроз – програми-вимагачі, що шифрують файли або блокують доступ до 

мережі. Після цього хакер вимагає гроші в залежності від важливості інформації, яку 

здобула програма. 

Хмарні онлайн-сховища даних також стають все більше вразливими до різного роду 

атак та витоків інформації. Для захисту сховищ використовують такі засоби, як firewall, 

Virtual Private Networks (VPN), мульти-факторну аутентифікацію та інші. 

Мета кібербезпеки – захистити приватність користувачів та не тільки нейтралізувати 

атаку, але й вживати превентивні заходи ще до того, як загрозу буде виявлено. 

 

4. SEMANTIC IINFORMATION CENTRIC NETWORK MODELING 
 

N. V. Patsei, PhD Engineering, Ass. Prof. 

G. Jaber, PhD Student; P. Karpovich  

Belarusian State Technological University, Minsk 
 

We proposes a new schema in ICN field named Semantic Information Centric Network 

(SICN) to solve the obstacles facing IP networks.  We detailed its naming, caching and routing 

designs. An important contribution is classifying data into the four types and classifying 

subscriber request into four classes. The three naming schemes were detailed. Naming scheme 

depend on three addresses: semantic address geographic and publisher ID address.  

The numerical results were exhibited. The analytical evaluation by comparing the SICN 

with different schemes including IP, DONA, PURSUIT, CBCB, KBN according to criterias as: 

routing approach, naming structure, caching, and backward comparability. An important feature 

of SICN is that it is backward compatable, i.e. it would work over IP. Empirical results were 
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tested over four scenarios that differs according to content abstract level: data, information, and 

knowledge. Three different metrics over the six schemas were tested.   

In terms of Effeciency, SICN shows a good results compared to many schemes, but KBN 

outperforms it. We believe that SICN with mixed optimization techniques can be an optimistic 

architecture in the ICN field.  

 

5. ERROR-CORRECTING OUTPUT CODES FOR AN IMAGE OBJECT 

CLASSIFICATION MODEL DESIGN 
 

N. V. Patsei, PhD Engineering, Ass. Prof. 

K. Tsybulka; D. Gulko 

Belarusian State Technological University, Minsk 
 

Then the correction property of code depends on the choice of coding matrix. Therefore, 

good Error-Correcting Output Code (ECOC) code should also consider the distance between 

columns, which can be considered a measure of the independence of the classifiers involved. 

However, there is no final certainty for the formulation of the requirement. You can control the 

probability distribution of the set of possible characters {-1, 0, 1} based on a randomly generated 

code by selecting columns (random codes). This type of code allows you to control the 

sparseness of the matrix (the proportion of zero characters in the encoding matrix). BCH codes 

(Bose-Ray-Chaudhuri) allow to set the desired minimum Hamming distance, have fast decoding 

methods and are cyclic. In previous methods of constructing a code matrix, the actual data is 

neglected. When generating code, only the number of k classes is used. In dependent codes, data-

specific relationships or expertise can be explicitly designed into a coding matrix. For example, 

knowledge of the internal hierarchy or order between classes can be used to model classifiers.  

And finally - discriminant ECOC (DECOC) which based on embedding discriminant tree 

structures that depend on the problem area. Binary trees are built by searching for subsets of 

classes that maximize mutual information between data and their respective class labels. As a 

result, the length of the code word is (n - 1). Obviously, an increase in the number of classes 

leads to an increase in the number of classifiers. 

 

6. CLEANING AND PREPARING INFORMATION ALGORITHM FOR 

SOLVING THE PROBLEMS OF INTELLECTUAL ANALYSIS 
 

N. V. Patsei, PhD Engineering, Ass. Prof. 

D. V. Shiman, PhD Engineering, Ass. Prof.; A. D. Samal  

Belarusian State Technological University, Minsk 
 

Cleaning and pre-processing of data should improve the quality of the model (but, as 

practice has shown, not in all cases). In addition, the cleaning process requires a lot of time to 

eliminate even simple errors (removal of emissions, duplicates, etc.). Structurally, the processes 

are similar, but for different for domains and datasets. Thus, the task arises of viewing the list of 

cleaning / processing functions and checking whether they are applied and how to parameterize 

the functions. 

An iterative structured processing algorithm that was proposed can correctly retrain the 

data cleaning/conversion model and provides a selection of optimizations. A small subset of the 

data is processed to obtain a cleaning model, which is then used on a complete set. Python was 

used as a development tool. 

To check the stability of the cleaning model against data errors, was performed testing in 

which various data errors were introduced to check the stability of the models of mining 

analysis. As preliminary experiments show, the application of the structured processing 
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algorithm allows increasing the absolute classification accuracy up to 11%, depending on the 

quality of the initial set, and gives acceleration of the analyses process. 

 

7. PROGRAM MODEL FOR MULTICLASS CLASSIFICATION OF SPACE 

IMAGERY OBJECTS 
 

N. V. Patsei, PhD Engineering, Ass. Prof. 

A. D. Samal; D. Gulko 

Belarusian State Technological University, Minsk 
 

A multi-class classifier model was developed in Python. Modified algorithms based on 

Error Correcting Output Codes (ECOC) were implemented. When developing software, the 

libraries Scikit-learn, Pandas, Matplotlib, NumPy and others were used. To test the model, as a 

test sample, 5 UCI machine learning repositories with satellite images were selected. To evaluate 

the work of the classifier, such metrics as: completeness, accuracy, and F-measure were defined. 

In the course of studies on the optimization of classification methods based on ECOC, a 

comparison was made in terms of accuracy in samples of sizes 1000 for the number of classes 

from 4 to 15. It was found that the classification accuracy increased from 1-23%. 

 

8. JAVASCRIPT PERFORMANCE PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTION 
 

D. V. Shiman, PhD Engineering, Ass. Prof.; E. Ryabchenko 

Belarusian State Technological University, Minsk 
 

Web Applications are very popular nowadays. Client side of those applications is mostly 

running in JavaScript (JS). It’s also suitable for Server side of Web Applications. JavaScript is 

pretty fast for common tasks. WebAssembly (Wasm) is a binary instruction format for a stack-

based virtual machine. WebAssembly is designed as a portable target for compilation of high-

level languages like C/C++/Rust, enabling deployment on the web for client and server 

applications. It’s widely supported by browsers. You could compile algorithm from C to Wasm 

and then use it in any language that supports WebAssembly. 

To investigate performance of WebAssembly, was written same-structured algorithms in 

JavaScript and C++; compiled C++ version to Wasm. Wasm is already compiled, and almost 

ready-to-execute. JS requires parsing, compiling and optimization before execution. JavaScript 

has dynamic types, that not allows browser to optimize code efficiently. On other hand, Wasm 

compiled from strict-typed languages, that allows browser to optimize code well. You could win 

or lose with Wasm, it’s could be faster or slower than JS and you need to think before use it. 

JavaScript becomes faster and faster (thanks to V8 engine), but it’s still slow in some 

specific cases. Some of these cases could be covered by Wasm with minimal loss of time and 

real increasing of speed. 
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СЕКЦІЯ 9 

СУЧАСНЕ КОМЕРЦІЙНЕ МЕРЕЖЕВЕ ОБЛАДНАННЯ 
 

Керівник секції: О. Г. Домотенко, Cisco, Київ 

Секретар секції: М. О. Лосєв, асист., Національний авіаційнийуніверситет, Київ 

 

 

1. КОМП’ЮТЕРНI МЕРЕЖI. ВПРОВАДЖЕННЯ НОВIТНIХ ТЕХНОЛОГIЙ 
 

К. С. Нестеренко, д-р техн. наук, проф.; Д. В. Чернецький 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Проблема передачі інформації з одного комп’ютера на інший існувала з моменту 

появи комп’ютерів. Для її вирішення використовувалися різні підходи. Найбільш 

поширений, в недавньому минулому, “кур’єрський” підхід полягав у копіюванні 

інформації на змінний носій (ГМД, CD і т. п.), перенесення до місця призначення і 

повторне копіювання, але вже зі змінного носія на комп’ютер адресат. В даний час подібні 

способи переміщення інформації поступаються місцем мережним технологіям. Тобто 

комп’ютери будь-яким чином з’єднуються один з одним, і користувач має можливість 

перенести інформацію до місця призначення, не встаючи з-за столу. Сукупність 

комп’ютерних пристроїв, що володіють можливістю інформаційного повідомлення один з 

одним, прийнято називати комп’ютерною мережею. У більшості випадків розрізняють два 

типи комп’ютерних мереж: локальні (LAN - Local Area Network) і глобальні (WAN – 

Wide – Area Network). У деяких варіантах класифікації розглядають ряд додаткових типів: 

міські, регіональні і т. п., проте всі ці типи (по своїй суті) в більшості випадків є 

варіантами глобальних мереж різного масштабу. Найбільш поширений варіант 

класифікації мереж на локальні і глобальні за географічною ознакою. Тобто під 

локальною обчислювальною мережею в цьому випадку розуміється сукупність кінцевого 

числа комп’ютерів, розташованих на обмеженій території (в межах однієї будівлі або 

сусідніх будівель), пов’язаних інформаційними каналами. 

В даний час в локальних обчислювальних мережах використовується кілька типів 

провідників. За фізичну природу сигналу, що передається, розрізняють електричні 

провідники і оптичні провідники. Крім цього може використовуватися апаратура для 

організації локальних обчислювальних мереж засобами бездротових каналів. 

Коаксіальний кабель являє собою провідник, укладений в екрануюче обплетення. 

Від контакту з опліткою провідник захищений трубчастим ізолятором. Важливою 

характеристикою кабельних систем взагалі і коаксіального кабелю зокрема є хвильовий 

опір або імпеданс. Другий варіант електричного провідника, який використовується при 

монтажі локальних обчислювальних мереж, отримав назву кручена пара. Фактично 

кабель, який називається витою парою, являє собою вісім (рідше чотири) провідника 

звитих попарно з певним кроком (шість оборотів на дюйм) і укладених в загальну 

ізолюючу трубку 

Кожен комп’ютер, що підключається до мережі, повинен бути оснащений мережним 

адаптером (або мережевою платою). Найвідомішими з них є адаптери наступних трьох 

типів: Arc-Net; Token Ring; Ethernet. З точки зору конструктивного виконання 

найбільшого поширення в даний час отримали три типи мережевих адаптерів. Оскільки 

коаксіальний кабель для з’єднання персональних комп’ютерів в локальну мережу вже 

практично не використовується, дана категорія адаптерів не розглядається 
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2. ВИДИ СУЧАСНОГО МЕРЕЖЕВОГО ОБЛАДНАННЯ 
 

А. В. Кучерявий 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Мережеве обладнання –пристрої, з яких складається комп’ютерна інфраструктура. Їх 

розділяють на два види: активне та пасивне. Активне мережеве устаткування – 

обладнання, яке являє собою інтелектуальні електронні пристрої, які здатні обробляти або 

перетворювати передану по мережі інформацію. Крім формування та передачі пакетів такі 

пристрої здатні виконувати комутацію сигналів. При цьому експлуатація активного 

мережевого обладнання не обходиться без додаткових джерел живлення. До них 

відносяться: концентратори, маршрутизатори, комутатори, мережеві адаптери і т.п. 

Пасивне мережеве обладнання – обладнання, що служить для простої передачі сигналу на 

фізичному рівні. Пасивне мережеве обладнання не потребує додаткових джерелах 

живлення, передача інформації при цьому відбувається без додаткових перетворень 

сигналу. До них відносяться кабелі витої пари конектори, патч-панелі, кабель канали 

тощо. 

 

3. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНОГО КОМЕРЦІЙНОГО 

МЕРЕЖЕВОГО ОБЛАДНАННЯ 
 

Т. О. Ковтуненко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Мережеве обладнання – пристрої, необхідні для роботи комп’ютерної мережі, 

наприклад: маршрутизатор, комутатор, концентратор, патч-панель тощо. Зазвичай 

розрізняють активне та пасивне мережеве обладнання. 

Під сучасним мережним обладнанням розуміють саме активне мережне обладнання. 

Це устаткування, що має певні “інтелектуальні” можливості. Тобто маршрутизатор і 

комутатор, які є активним мережним устаткуванням. Повторювач (репітер) і концентратор 

(хаб) не є АМО, оскільки він тільки повторює сигнал для збільшення відстані з’єднання 

або топологічного розгалуження і нічого “інтелектуального” собою не являють. Але 

керовані комутатори відносяться до активного мережного обладнання, так як можуть бути 

наділені певними “інтелектуальними властивостями”. Мережеве обладнання підсилює, 

перетворює одержувані сигнали, обробляє технічну інформацію, перенаправляє її і 

розподіляє потоки даних згідно вбудованим алгоритмам: подібна “інтелектуальна” 

здатність і робить обладнання активним. Також воно розподіляє навантаження на 

передавальні пристрої, що дозволяє оптимізувати маршрути передачі даних і робить 

можливим передачу великого обсягу інформації на великі відстані без втрат. 

Основне призначення активного мережного обладнання це забезпечити своєчасну і 

гарантовану доставку інформації від одного пристрою комерційної локальної мережі до 

інших пристроїв без втрат і затримок. Для реалізації даних основних завдань, активне 

мережеве обладнання містить різні протоколи передачі і маршрутизації пакетів, 

інтелектуальні алгоритми пошуку маршруту доставки і перевірки цілісності отриманих 

пакетів. 

Крім іншого, активне мережеве обладнання використовується для підвищення 

безпеки вже наявної мережі, воно може бути інтегровано з різними каналами передачі 

даних в єдину мережу. Тож вибір саме сучасного мережного обладнання є запорукою 

безпеки комерційних даних та швидкості передачі інформації. 
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4. СУЧАСНІ МЕРЕЖЕВІ ОБЛАДНАННЯ  
 

К. С. Нестеренко, д-р техн. наук, проф.; А. Є. Шестопал 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Мережеве обладнання – пристрої, необхідні для роботи комп’ютерної мережі, 

наприклад: маршрутизатор, комутатор, концентратор, патч-панель тощо. Зазвичай 

розрізняють активне та пасивне мережеве обладнання.   

Під активним мережевим обладнанням розуміється набір інтелектуально-технічних 

засобів для передачі даних і обміну інформацією між усіма пристроями локальної мережі 

як усередині одного офісного будинку, так і між територіально віддаленими офісними 

завданнями корпоративної локальної мережі. Тобто маршрутизатор і комутатор, які є 

активним мережним устаткуванням. Керовані комутатори також відносяться до активного 

мережного обладнання, так як можуть бути наділені певними “інтелектуальними 

властивостями”. Основним призначенням активного мережного обладнання є 

забезпечення своєчасної та гарантованої доставки інформації від одного пристрою 

корпоративної локальної мережі до інших пристроїв без втрат і затримок. Для реалізації 

даних основних завдань, активне мережеве обладнання містить різні протоколи передачі і 

маршрутизації пакетів, інтелектуальні алгоритми пошуку маршруту доставки і перевірки 

цілісності отриманих пакетів. 

Пасивне мережеве обладнання відповідає за установку з’єднань між пристроями 

активних мережевих пристроїв (маршрутизаторів, роутерів, адаптерів, точок доступу і так 

далі), не підключається безпосередньо від електромереж або інших джерел живлення. 

Воно розподіляє, передає або знижує рівень сигналу, не посилюючи його.  Пасивне 

обладнання є важливою складовою частиною всієї системи, для монтажу елементів, як 

правило, використовується кабель кручена пара. Залежно від того, наскільки правильно 

з’єднані всі елементи мережі, залежить нормальна і надійна робота всього обладнання. 

Пасивне мережеве обладнання можна визначити, що не споживає електрику, за 

допомогою нього передача даних між приладами здійснюється сигналами. 

Використовуються для з’єднання пристроїв забезпечуючи постійну і безперервну 

передачу сигналу. До пасивного обладнання можна зарахувати оптичні патч-панелі, 

кабельні організатори, оптичні муфти, інформаційні розетки, мідні та оптичні патчкорди, 

оптичні бокси та сплайс-касети. 

Основними елементами будь-якої мережевої IT інфраструктури підприємства є 

комутатори і маршрутизатори різного функціонального призначення. Велика 

корпоративна локальна мережа може складатися з десятків і сотень комутаторів і 

маршрутизаторів з різними технічними характеристиками. Чим більший обсяг 

оброблюваних даних, тим вищі вимоги до швидкості обробки даних і пропускної 

здатності активного мережного обладнання. Для побудови надійної мережевої 

інфраструктури, яка могла б просто масштабуватися, необхідно кваліфіковано підходити 

до підбору активного мережного обладнання. Найбільш типовими завданнями для бізнесу 

є побудова локальних мереж в будинках будь-якого масштабу, консолідація 

розосереджених об’єктів компанії в загальну локальну мережу підприємства, побудова 

цілісних центрів комутації обчислювальних мереж і телефонії, поліпшення безпеки 

мереж, об’єднання різноманітних каналів передачі даних в єдину мережу і багато іншого. 

Комутатори (або, як їх ще називають – світчі) являють собою мережеві пристрої, за 

допомогою яких кілька мережевих вузлів з’єднуються в одному сегменті. Саме 

комутатори є одні з ключових компонентів, що забезпечують коректну передачу даних 

між вузлами мережі. При підключенні користувачів до цього пристрою, воно приймає 

дані від одного з них, “зчитує” інформацію про адреси відправника і одержувача і 



ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

Шістнадцята міжнародна науково-технічна конференція 

 

76 

 

 

забезпечує доставку даних. Кількість можливих підключених користувачів залежить від 

кількості портів, якими оснащений свіч (порт являє собою своєрідну розетку, в яку 

вставляється коннектор). Коли до комутатора підключені користувачі, в ньому 

формується таблиця комутації – цифровий документ, що містить інформацію про номери 

портів і MAC-адреси елементів мережі. 

Комутатори діляться на некеровані і керовані типи. Некерований Ethernet 

комутатор є відносно простим пристроєм, в якому відсутня або зведена до мінімуму 

можливість налаштування з боку користувачів – режим роботи заданий виробником при 

виготовленні. Керований комутатор Fast Ethernet надає користувачам інтерфейс для 

зміни налаштувань і здійснення управління потоками даних в залежності від завантаження 

портів і особливостей функціонування мережі. Особливою різновидом світчів є POE 

комутатор Ethernet – пристрій, що не тільки об’єднує компоненти мережі, але й забезпечує 

кінцеве обладнання (камери відеоспостереження, IP-телефони, точки доступу і т. д.) 

електроживленням. 

 

5. ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНЬОГО КОМЕРЦІЙНОГО 

МЕРЕЖЕВОГО ОБЛАДНАННЯ 
 

А. В. Іваненко 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Мережеве обладнання – пристрої, необхідні для роботи комп’ютерної мережі, 

наприклад: маршрутизатор, комутатор, концентратор, патч-панель тощо. Зазвичай 

розрізняють активне та пасивне мережеве обладнання. 

Сучасні компанії довіряють придбання мережевого обладнання у виробників які 

займаються розвитком свого продукту. Конкуруючи за клієнта компанії виробники 

винаходять нові способи зробити налаштування та контроль мережі більш комфортним та 

зручним, здешевити виробництво обладнання і витрачати найменшу кількість матеріалів. 

За допомогою технологій додаткової реальності (AR) компанії створюють рішення для 

фізичної діагностики підключених патч-кордів, температури, перевірки якості сигналу 

маршрутизаторів, перегляду перешкод сигналу до кінцевого користувача за допомогою 

смартфону. Звісно це потребує якісного і надійного Програмного Забезпечення, яке зможе 

замінити багатьох співробітників на одного спеціаліста. Для цього виробники створюють 

навчальні програми, а також центри сертифікації і допомагають великим компаніям та 

державам в реалізації своїх завдань.  

 

6. СУЧАСНЕ КОМЕРЦІЙНЕ МЕРЕЖЕВЕ ОБЛАДНАННЯ  
 

К. Чаплинська 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Мережеве обладнання – пристрої, необхідні для роботи комп’ютерної мережі. 

Зазвичай розрізняють активне та пасивне мережеве обладнання. 

Активне мережеве обладнання – це устаткування, що має певні “інтелектуальні” 

можливості. Тобто маршрутизатор і комутатор, які є активним мережним устаткуванням.  

Прилади для організації мережі: маршрутизатори; комутатори; Wi-Fi антени і 

адаптери; повторювачі; концентратори; ДБЖ різної потужності і напруги; 

медиаконвертери; акумулятори та батареї; IP-телефонія і багато іншого. 

Під пасивним мережним устаткуванням мається на увазі обладнання, не наділене 

“інтелектуальними” особливостями. До пасивного обладнання можна віднести монтажні 

шафи і стійки, телекомунікаційні шафи.  
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Типи приладів: 

патч-панелі; 

вилки / розетки; 

концентратори; 

оптичні, 

телефонні та інші кабелі; 

стійки, монтажні шафи та інше. 

 

7. ВИКОРИСТАННЯ МАРШРУТИЗАТОРІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕРЕЖ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

К. С. Нестеренко, д-р техн. наук, проф.; М. О. Ляпкало 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Маршрутизатор – це мережевий пристрій, який пересилає пакети даних між 

комп’ютерними мережами. Маршрутизатори виконують функції спрямування трафіку в 

мережі Інтернет.  

Дані, що надсилаються через мережу Інтернет, такі як веб-сторінка або електронний 

лист, мають форму пакетів даних. Пакет, як правило, переадресовується з одного 

мережевого вузла на інший, поки не досягне вузла призначення.  

Маршрутизатор підключений до двох або більше ліній передачі даних з різних IP-

мереж. Коли пакет даних надходить на одну з ліній, маршрутизатор зчитує інформацію 

про мережеву адресу в заголовку пакета для визначення кінцевого пункту призначення. 

Потім, використовуючи інформацію у своїй таблиці маршрутизації або політиці 

маршрутизації, він направляє пакет до наступної мережі на своєму шляху. 

Для організації мереж на підприємствах має бути задіяний кваліфікований спеціаліст 

з інфраструктури та обслуговування мереж. Маршрутизатори для підприємств 

відрізняються досить великою кількістю портів Ethernet та високим показником 

пропускної здатності. 

На відміну від звичайних маршрутизаторів для домашнього використання, 

маршрутизатори з модельного ряду “для бізнесу” побудовані для підтримки стабільного 

та великого навантаження протягом усього дня і мають додаткові механізми захисту 

мережі як, наприклад, система додаткової відмовостійкості bypass, що в певних випадках 

може забезпечити функціонування мережі при вимкненні іншх маршрутизаторів або їх 

повному виході з ладу. 
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СЕКЦІЯ 10 

ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ  

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ 
 

Керівник секції: С. І. Приходько, д-р. техн. наук, проф., Український державний 

університет залізничного транспорту, Харків 

Секретар секції: М. А. Штомпель, д-р. техн. наук, доц., Український державний 

університет залізничного транспорту, Харків 

 

 

1. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 
 

В. Б. Звір 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ 
 

Інформаційно-телекомунікаційній мережі (ІТМ), як складній організаційно-

технічній системі, властиві такі характерні ознаки як упорядкованість структури; 

наявність великої кількості технічних елементів, що знаходяться в певних взаєминах між 

собою; різний функціональний вплив кожного елемента на поведінку всієї мережі у 

цілому; можливість поділу на сукупності взаємопов’язаних підсистем; залежність 

поведінки мережі від зовнішнього середовища в умовах впливу великого числа 

випадкових і не випадкових дестабілізуючих факторів; залежність від внутрішнього стану 

апаратно-програмних засобів. 

Особливості побудови ІТМ передбачають виконання цілого комплексу заходів, які 

забезпечують підтримку необхідного рівня якості її функціонування для задоволення 

зростаючих потреб користувачів в інформаційному обміні. 

Для забезпечення ефективного управління ІТМ необхідно постійно володіти 

інформацією про її технічний стан, який визначається внутрішньою структурою мережі, 

величиною впливів на неї, так і областю припустимих стратегій поведінки в усьому 

просторі можливих станів мережі. 

Виходячи з цього виникає потреба в управлінні якістю функціонування, 

експлуатаційнї надійності й відновлюваності ІТМ. 

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

ТА ДАНИХ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 
 

Д. О. Кислинська 

Національний авіаційний університет, Київ 
 

Мережевий трафік (IP трафік) – це потік даних, що передається в 

телекомунікаційній мережі за певний період часу. 

Телекомунікація – це засіб електронної передачі інформації в формі пакетів на певні 

відстані. 

Причиною створення телекомунікаційної структури стало необхідність існування 

єдиного інформаційного простору для передачі та обробки даних. Оскільки пакети 

проходять через різні мережі, іноді існує необхідність їхнього розбиття на менші частини 

в залежності від максимальної одиниці передачі кожної мережі. Фрагменти IP можуть 

містити в собі вразливі місця в коді, що виникли в процесі повторної зборки пакетів, саме 

тому трафік, в якому йде передача має бути максимально захищеним.  
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Для вирішення поставленої задачі було розроблено ряд апаратних та програмних 

засобів і технологій, зосереджених на захисті IP-трафіку, який передається в 

телекомунікаційній системі. 

IP Security – це комплект пов’язаних протоколів, що відповідають за шифрування, 

аутентифікацію та забезпечення захисту IP пакетів при їхньому транспортуванні в 

телекомунікаційній мережі. По цій ідеології було створено комплекс апаратних та 

програмних засобів CryptoIP, який надає необхідний інструментарій для побудови 

віртуальних конфіденційних мереж поверх будь яких телекомунікаційних систем. Таким 

чином конфіденційність потоку забезпечується за рахунок приховування розмірів і 

частоти IP трафіку за допомогою тунелю фіксованої довжини з постійною швидкістю 

відправлення пакетів.  

Застосування передачі інформації за допомогою віртуальних мереж забезпечить 

конфіденційність та цілісність даних та інформації, захист від способу аналізу 

використовуваного трафіку та приховування структури та топології телекомунікаційної 

мережі. 

Отже, застосування комплексу апаратних та програмних засобів, які реалізують 

побудову системи захисту IP-трафіку з використанням як базової складової ідеологію 

IPSec, забезпечить безпечне використання телекомунікаційних мереж. 

 

3. CLOUD PLATFORMS AND THEIR EXTENSIVE RELAYING ON NETWORK 

TECHNOLOGIES 
 

S. Melenevskyi 

National Aviation University, Kyiv 
 

Current reality in the technical world is heavy usage of cloud computations. 

World giants (aka: Amazon with AWS, Microsoft with Azure, Google with Google cloud) 

invest a lot and build their own infrastructure depending on clouds. 

To ensure high quality, availability, resilience and other parts of great and stable products 

we need safe and fast internet infrastructure. 

For example: to ensure low latency our network connection should be close to the 

customer, because requests that pass through a long way to fetch data could be more than 35 

millisecond and it’s not possible to build low-latency architecture with huge delay like that. 

 

4. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
 

В. Б. Звір 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ 
 

Аналіз тенденцій розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС), а також 

проблем управління їх якістю показують, що в теперішній  час інтенсивно розвиваються 

керовані системи з динамічно змінюваними структурами, реконфігурація яких залежить від 

параметрів вхідних заявок і внутрішнього стану елементів системи. 

Для того, щоб забезпечити якісне управління такими системами необхідно мати 

інформацію про їхній технічний стан, що визначається внутрішньою структурою об’єкта 

управління,  так і областю припустимих стратегій поводження в просторі можливих станів, 

що забезпечують відмовостійке функціонування ІТС. Високі вимоги до надійності 

реалізації функцій ІТС з випадковими змінами структури й можливою розмірністю 

простору станів, у тому числі через відмови й відновлення її елементів, робить 

проблематичним традиційне використання середніх значень випадкових параметрів для 
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ідентифікації стану системи на основі відомих функцій розподілу. Такий підхід може 

привести  до небажаних рішень на зміну структури ІТС з погляду надійності через зміни 

параметрів щодо їхнього середнього значення.  

Для ідентифікації стану ІТС необхідне знання вектора можливих їхніх станів і 

припустимих коливань останніх. Використання адитивних або мультиплікативних моделей 

для дослідження властивостей таких систем, в основі яких лежать схеми незалежних 

випробувань, адекватно відображає фізичну суть багатьох випадкових явищ.  

 

5. NOISE-IMMUNITY OF THE SYSTEM WITH THE NON-STABILITY OF THE 

FREQUENCY WITH THE ACTION OF GAUSIS NOISES 
 

O. Shefer, DScTech, Ass. Prof.; Alnaeri Frhat Ali, postgraduate 

National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”, Poltava 
 

The conducted researches of noise immunity of the system with phase difference 

modulation under the influence of Gausis white noise allow stating that: 

phase-difference modulation systems have the highest noise immunity among systems with 

constant parameters invariant to signal frequency changes; 

autocorrelation phase-modulation moduli are insignificantly inferior to optimal incoherent 

frequency modulated signal demodulators operating at a well-defined signal frequency. 

Experimental studies of the apparatus for transmitting discrete information with phase 

difference modulation have shown that under conditions of shortwave radio channel, with large 

instability of the carrier frequency oscillation, the system with phase difference modulation has 

significant advantages over systems that were previously used under similar conditions. 

 

6. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ ПИТАНЬ 

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ, ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ОРГАНІЗАЦІЙНИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ 

СФЕРІ 
 

В. Б. Звір 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ 
 

В умовах глобалізації та розбудови інформаційного суспільства традиційні способи 

взаємодії різних органів державної влади між собою стають недостатньо ефективними. 

Для створення нових, більш зручних методів доступу до інформації все частіше 

застосовуються новітні інформаційно-комунікаційні технології. Незважаючи на позитивну 

динаміку розвитку електронних інформаційних ресурсів в Україні невирішеними 

проблемами залишаються відомчий підхід до їх створення, значне дублювання 

інформації, відсутність єдиних стандартів та несумісність ресурсів. 

На цьому етапі необхідне розроблення національних і відомчих стандартів у сфері 

інформатизації, створення потужних інформаційних ресурсів. Проблема створення та 

функціонування єдиних ресурсів ускладнюється відсутністю загальноприйнятих 

визначень, які використовуються в чинних документах. Це призводить до неоднозначних 

та суперечливих їх трактувань. Нечітко визначеними залишаються процедури формування 

та супроводження електронних ресурсів, зокрема різноманітних реєстрів, що створюються 

та ведуться в межах повноважень органів влади.  

Наявні інформаційні ресурси розпорошені між органами влади, дублюються, мають 

різні формати та неузгоджену структуру. Загальною практикою є повне делегування 

повноважень з ведення реєстрів державним підприємствам без регламентів їх створення та 

забезпечення функціонування у режимі 24х7х366 (цілодобово), як це прийнято у 
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державних органах влади розвинутих країн, та відсутність відповідальності за порушення 

таких регламентів. У підсумку, поточний стан інформаційних ресурсів та нормативно-

правової бази унеможливлює міжвідомчу взаємодію, ефективне державне управління, що 

створює загрозу інформаційній безпеці держави. 

 

7. ADAPTIVE RADIO SIGNAL DETECTOR FOR IMPROVING HIGH SPEED 

AND BROADBAND TRANSMISSION SYSTEMS 
 

O. Shefer, DScTech, Ass. Prof. 

National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”, Poltava 
 

The developed adaptive radio signal detector relates to radio devices for receiving 

information and can mainly be used to improve high-speed or broadband information 

transmission systems over radio channels of short-wave frequency bands. The purpose of 

developing an adaptive detector is to increase the noise immunity of the detection of a radio 

signal passed through a turbulent ionized troposphere, as well as to increase the accuracy of 

radio signal detection by operative assessment of the current state of the tropospheric path of 

radio waves. In the presence and absence of frequency-selective fading in the radio signal 

transmission channel. The adaptive detector circuit allows to analyze the presence and power of 

the components of nonlinear distortion at frequencies corresponding to the response of the 

nonlinear channel to the large information value of the signal amplitude. As a rule, the hardware 

implementation of these elements does not cause significant difficulties and does not have any 

significant features. 

 

8. ADAPTIVE SYNCHRONOUS READJUSTMENT OF THE RADIO 

TRANSMITTING DEVICE AS A PROMISING DIRECTION OF INCREASING THE 

INTERFERENCE PROTECTION OF RADIO LINES 
 

O. Shefer, DScTech, Ass. Prof. 

National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”, Poltava 
 

One of the main directions of increasing the noise immunity of radio control lines of an 

aircraft is to maintain the signal-to-noise ratio in the detection device not lower than a 

predetermined value. Known methods for solving this problem require either the selection of the 

appropriate radiation power of the radio transmitting device, or circuits for automatic sensitivity 

control, amplification, or the use of logarithmic amplifiers. Therefore, it is advisable to use 

adaptive synchronous tuning of the radiation power of the radio transmitting device and the 

position on the scale of the amplitudes of the signals of the dynamic range taking into account 

the energy parameters of the input influences. An increase in the value of the signal-to-noise 

ratio can be achieved by reducing the level of interference and increasing the value of the 

coefficient by artificially introducing the operating mode into the small-signal linear region by 

reducing the transmission coefficient of the controlled attenuator while maintaining a constant or 

increasing the level of the useful signal due to a corresponding increase in the radiation power of 

the radio transmitting device. 

 

 

 

 

  



ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

Шістнадцята міжнародна науково-технічна конференція 

 

82 

 

 

 

СЕКЦІЯ 11  

БЕЗПЕКА ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ 
 

Керівник секції: М. М. Степанов, д-р техн. наук, проф., Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ 

Секретар секції: К. С. Яцко, асист., Національний авіаційний університет, Київ 

 

 

1. КОНЦЕПЦІЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ 
 

Л. М. Парохненко, В. В. Лукашенко 

Національний транспортний університет, Київ 
 

У сучасному світі, що швидко змінюється, проблема інформаційної безпеки мережі є 

однією з ключових завдань. Побудова системи інформаційної безпеки мережі ґрунтується 

на семирівневій моделі декомпозиції системного керування OSI/ISO. Відповідно до 

стандартів Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), що розробляє стандарти 

взаємодії відкритих систем (OSI), виділяють сім рівнів мережної архітектури, що 

забезпечує передачу й обробку інформації в мережі. Така семирівнева модель забезпечує 

повний набір функцій, реалізований відкритою за стандартами ISO архітектурою мережі. 

Сім рівнів мережного керування включають: фізичний, канальний, мережний, 

транспортний, сеансовий, представницький, прикладний рівні.  

Використання єдиної, універсальної технології захисту інформації в мережах 

забезпечується програмним середовищем інтеграції додатків. Це середовище забезпечує 

розвинене протоколювання подій, відстеження переміщення повідомлень по мережі, поділ 

повноважень користувачів, підтримку засобів шифрування й цифрового підпису й багато 

чого іншого. Програмно-технічні рішення в області платформ і протоколів захисту 

інформації в мережах можуть бути: для технології “клієнт-сервер” найпоширенішим є 

варіант Unix (сервер) і Windows (клієнт); ОС Unix містить вбудовану підтримку 

протоколів ТСР/IP (Transport Control Protocol / Internet Protocol – транспортний протокол з 

контролем). Це один з важливих факторів технологічності інтеграції систем на основі 

цього протоколу й цієї операційної системи. протокол ТСР/IP має високу сумісність як і з 

різними за фізичною природою, швидкісними характеристиками каналами, так і із 

широким колом апаратних платформ. Про користь протоколу ТСР/IP говорить наявність 

найбільш розвинених технологій криптозхисту на мережному рівні. Завдання 

забезпечення безпеки в ТСР/ IP-мережах вирішуються з будь-яким необхідним рівнем 

надійності. Таким чином, архітектурну концепцію системи захисту інформації в мережах 

можна представити у вигляді трьох шарів: засобу захисту мережного рівня, middleware-

системи й засоби захисту, пропоновані прикладними системами. 

 

2. APPLICATION OF TECHNICAL REGULATIONS TO PROVIDE 

INFORMATION SECURITY 
 

T. Uvarova, PhD (Technical) 

The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv 
 

Regulations are recognized as one of the strongest forms of law in the EU, but they require 

a lot of effort to formulate and adopt them. When the Regulation enters into force, it shall take 

precedence over national laws when addressing issues in one area, and all subsequent national 

laws should be adopted in accordance with the provisions of the Regulations. 
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Technical regulations set mandatory requirements for product safety and quality. Their 

compliance is verified by conformity assessment. A list of fixed standards is developed for each 

technical regulation. To meet the requirements of the technical regulations, it is sufficient to 

comply with these standards. 

In Ukraine, a technical regulation is a law of Ukraine or a legal act adopted by the Cabinet 

of Ministers of Ukraine, which defines the characteristics of products or related processes or 

methods of production, as well as the requirements for services, including the relevant 

provisions, the observance of which is obligatory. 

Technical regulations are developed on the basis of: international standards, if they are 

already adopted or are in the final stages of development, or their respective parts; regional 

standards, national standards of Ukraine or other countries, acts of EU law, other economic 

associations or other states, or relevant parts of such standards and acts of legislation. 

When developing technical regulations for information security, it is necessary to take into 

account the peculiarities of information infrastructure and system architecture. 

With regard to the application of technical regulations on information security in Ukraine, 

this process hinders the imperfection of the national legal framework, the divergence with the 

best world practices in the field of IB, the methodological problems associated with the problem 

of obtaining harmonized standards. In addition, the last of these problems has a systemic key 

character, so it requires methodological study and further investigation. 

 

3. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МІЖНАРОДНИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ 

У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Т. В. Уварова, канд. техн. наук 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ 
 

Під час проєктування захищених інформаційно-телекомунікаційних систем важливо 

чітко визначити, яким вимогам вони мають відповідати, перелік основних показників 

якості, методику контролю та оцінювання їх ефективності. На сьогодні, ця задача може 

бути розв’язана за допомогою спеціально розроблених нормативних документів, які 

отримали назву стандартів інформаційної безпеки. У рамках стандартів міжнародного 

(стандарти ISO) та національного рівнів (ДСТУ, НД ТЗІ) щодо інформаційної безпеки (ІБ) 

визначаються вимоги до захисту інформації, або її властивостей. 

Нині можна виділити такі основні документи, які вносять серйозний теоретичний і 

практичний внесок у вирішення завдань забезпечення ІБ: Міжнародний стандарт ISO/IEC 

15408 “Критерії оцінювання безпеки ІТ”; ДСТУ ISO/IEC TR 13335 “Iнформацiйнi 

технологiї. Настанови з керування. Безпека інформаційних технологій” ч. 1-5, серія 

Стандартів України ДСТУ ISO/IEC 27000 “Інформаційні технології. Методи захисту”. 

Узагалі перелік стандартів серії ISO/IEC 27000 включає близько шістдесяти 

найменувань – від стандарту ISO/IEC 27001 до стандарту ISO/IEC 27799. Деякі з них 

знаходяться в стані розроблення, а інші вже повноцінно функціонують. 

Отже, у доповіді проведено аналіз основних міжнародних стандартів і стандартів 

України у сфері ІБ, який показав, що ці документи послідовно розглядають всі стадії 

заходів управління інформаційною безпекою, метою яких є створення системи управління 

інформаційною безпекою для забезпечення стабільного функціонування сучасної 

інформаційної інфраструктури. 
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4. ІНФОРМАЦІЙНА ОПЕРАЦІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 

П. М. Сніцаренко, д-р техн. наук, ст. наук. співроб. 

Ю. О. Саричев, канд. техн. наук, ст. наук. співроб.; Ю. А. Піщанський 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ 
 

На теперішній час інформаційний простір став місцем протиборства та суперництва між 

різними країнами. Тому набуває актуальності така форма інформаційного протиборства, як 

інформаційна операція та пов’язаних із нею дій в інформаційному просторі. Проте, на сьогодні 

існує декілька визначень цього поняття, зокрема, військовий стандарт щодо термінології з 

питань інформаційної безпеки держави у воєнній сфері визначає, що інформаційна операція – 

це сукупність узгоджених та взаємопов’язаних за метою, завданнями, об’єктами і часом 

інформаційних ударів, акцій, атак та заходів, що проводяться як послідовно, так і одночасно за 

єдиним замислом та планом для сприяння вирішенню завдань реалізації національної політики 

в обраній сфері життєдіяльності держави. Водночас, у відповідності до Концепції стратегічних 

комунікацій МО України та ЗС України, під інформаційними операціями розуміють узгоджене 

за метою, завданнями, місцем і часом з іншими діями військ (сил) інтегроване використання 

можливостей з інформаційного впливу для порушення, зриву, перехоплення або іншого 

деструктивного впливу на процеси прийняття рішень противником при одночасному захисті 

власного інформаційного простору, а в нормативному документі щодо інформаційних операцій 

ЗС України йдеться про те, що інформаційна операція – це сукупність узгоджених і 

взаємопов’язаних за метою, завданнями, об’єктами, місцем та часом одночасних і послідовних 

заходів інформаційного впливу, що проводяться за єдиним замислом і планом силами та 

засобами ЗС України, із залученням можливостей інформаційної інфраструктури держави, у 

взаємодії з іншими військовими формуваннями  та правоохоронними органами з метою 

створення сприятливих умов застосування військ (сил), порушення функціонування 

інформаційної інфраструктури противника, процесів прийняття ним рішень та здійснення 

управління військами (силами) при одночасному захисті власного інформаційного простору. 

Враховуючи вищезазначене, а також для застосування визначення як базового, пропонується 

універсальне визначення стосовно ЗС України, а саме: інформаційна операція ЗС України – 

сукупність узгоджених і взаємопов’язаних за завданнями, об’єктами, місцем та часом 

одночасних і послідовних заходів, що проводяться за єдиним замислом та планом визначеними 

силами і засобами ЗС України та інших суб’єктів сил оборони із залученням можливостей 

інформаційної інфраструктури держави з метою створення сприятливих умов застосування 

власних військ (сил) або досягнення певної політичної цілі у ході воєнного конфлікту шляхом 

отримання інформації про противника, здійснення на нього інформаційного та іншого впливу з 

наслідками зниження рівня його морально-психологічного стану, порушення (зриву) процесів 

функціонування ворожої інформаційної інфраструктури, використання противником 

інформаційних ресурсів та прийняття ним рішень на здійснення управління військами (силами) 

і зброєю при одночасному захисті власної інформаційної інфраструктури  та інформаційних 

ресурсів. 

 

5. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ 

ІНФРАСТРУКТУРОЮ 
 

Т. В. Уварова, канд. техн. наук 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ 
 

У сучасних умовах відбувається зміщення акцентів в управлінні інформаційною 

інфраструктурою – об’єктом управління стає IT-послуга, а не сама інформаційна 
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інфраструктура, а метою – рішення поставлених завдань, а не забезпечення технічних 

можливостей. Цей підхід отримав назву Information Technology Service Management – 

ITSM. 

Досвід і результати впровадження підходів ITSM зведені в спеціальних стандартах 

та рекомендаціях, так званих бібліотеках в області ІТ. Використання даних стандартів і 

бібліотек дає змогу вибрати найбільш досконалі рішення для забезпечення 

функціонування інформаційної інфраструктури, відповідно до потреб конкретної 

організації або установи. 

Унаслідок аналізу передових підходів ITSM, таких як ITIL, COBIT, стандарту 

ISO/IEC 20000, визначено, що кожна з розглянутих моделей управління інформаційною 

інфраструктурою має спільні та відмінні риси. Їх основою є рекомендації до організації 

роботи ІТ-підрозділу, які охоплюють різні аспекти його діяльності – від оперативної 

щоденної роботи із запитами користувачів до стратегічного планування розвитку 

інформаційної інфраструктури. 

Отже, намагатися впроваджувати всі процеси ITSM відразу немає сенсу. 

Впровадження кожного процесу – це складна робота, що потребує значних змін у 

підходах до управління інформаційною інфраструктурою. Доцільним є обрати 

мінімальний набір процесів, який варто впроваджувати. 
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