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Abstract. The article describes modern
technologies and tools in the implementation of PR
in social networks. Emphasis is placed on the main
tools that will help to conduct a successful PR
campaign online.
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Today's processes of informatization and
digitalization of all spheres of life have moved
society into the network sphere. The field of PR is
no exception. The same laws apply in the network
as in the offline environment: there is also a need to
create a “correct” image of your company in the
eyes of the target audience; you also need to work
with people's concepts and beliefs about the
company, its products or services; you also need to
react quickly to criticism and block the attacks of
opponents. All these tasks went offline.
Features of the online environment also affect
PR tools on the Internet. Due to the popularity of
web technologies, PR on the Internet has an
explosive effect, so you need to know what methods
to use for proper positioning.
Interaction with the Internet audience can be
organized in several ways:
− Through social services and resources;
− Through authoritative online media;
− Through the company's own website [4].
The most popular tools of network PR are:
1) SMO is an adaptation to social networks. This
item should become the first number in the list of
tasks, because the audience of social networks is
growing every day. Brand pages on Facebook,
Instagram and other similar platforms are small or
large media with their readership. SMO will help
attract the user to the community of your brand.
Therefore, on the main resource of the company we

place links to network accounts (with beautiful
avatars and a sufficient number of subscribers).
2) SMM, i.e. social media marketing, is a
continuation of the SMO strategy. Using SMM
methods, future customers are attracted to the
brand's pages on social networks, creating
interesting and useful content, as well as launching
interactive promotions, contests, etc [1].
3) Blogging. Interesting content is the basis of all
online PR methods. Many business owners think
that site visitors never go to the “Our Articles”
section. In fact, a blog can be an important part of a
PR campaign strategy: potential customers search
for information by driving key queries into a search
engine. And the more of these keys will be in the
blog articles, the more often customers will come to
your site. The effectiveness of the method can be
assessed by the number of views, likes, comments
and bundles – these points will help to understand
what else the client wants to know and create
interesting articles for him. The tasks of running a
corporate blog of the company are in many respects
similar to the tasks of creating groups on social
networks or creating company profiles on popular
and authoritative thematic forums. Its own
corporate blog, in terms of PR on the Internet, helps
the company to become “closer to the people”,
because the blogosphere is a kind of “barometer” of
the interests of the Internet audience: any important
event immediately finds a response in blogs [3].
4) Viral marketing. Experts often answer the
question of what PR is, one capacious and as old as
the world phrase – “sundress radio”. “Viral”
marketing is an idea that will appeal to and “infect”
a huge audience. People themselves will spread
such information on social networks. To create a
viral campaign you need to: create positive content,
focusing on the strengths of the topic or concept [2].
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The information should be focused on the bright
response of the audience. The message should be
useful and practical.
5) SERM – PR image on the network.
Sometimes companies order false positive reviews
about themselves and negative ones about
competitors. “White” methods are much more
effective, because it is better to place a block with
real feedback about yourself – both positive and
moderately negative – in Landings or mailing lists.
After all, the presence of different reviews will
serve as proof that the company does not catch the
eye. The user understands that everyone makes
mistakes, and “sweet” reviews will not believe [3].
6) Own group on a social network - the company
will be able to add images from its group (for
example, photos of sold goods or successfully
completed projects), publish news and notes about
the life of the company, organize discussions of new
products, organize contests, promotions, etc [5].
7) Another important online PR tool for a
company is its own website. It can be a
representative site or a corporate, online store or
advertising promotional site. Each of the types of
sites helps to implement a certain range of PR tasks
facing the company. The company's own website
for business is its “virtual office” and it can take
over all the functions of representing the company's
interests on the Internet. However, the best effect in
gaining popularity and recognition among Internet
users can be achieved only with an integrated
approach, when the site, a group of accompanying
social profiles and advertising campaigns on the
Internet interact closely with each other,
complement each other [2].
8) The company's participation in a popular
thematic forum, relevant to the profile of its
activities, will allow the company from the position
of an expert to give advice to other participants of
such a forum, to answer their questions. Competent,
polite and competent messages in this case form a
lasting positive impression of the forum visitors,
and, in fact, this is the main purpose of PR on the
Internet [6,7].
9) Publication of news and notes about the
company, press releases in the leading online media
– an important tool of PR on the Internet. The wider
the coverage of popular online newspapers and
magazines, the more attention will be drawn to the
company and its products or services. At the same

time, it is sometimes much easier to get to the pages
of popular online publications than to the pages of
ordinary newspapers or on TV and radio [8].
The more honest the PR tools in the network, the
longer-lasting the effect will be, and honest methods
of attracting customers will provide a huge audience
of regular customers.
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ВСТУП
Бінарні діаграми рішень (БДР) – це економна
форма представлення булевих функцій у
вигляді орієнтованого ациклічного графу.
Вершини графу представляють аргументи
функції, листки – її двійкові значення [1].
Можна вважати, що БДР отримується із
бінарного дерева рішень шляхом вилучення усіх
надлишкових
підструктур
(ізоморфних
підграфів). За допомогою БДР можна зберігати
лише булеві та псевдобулеві функції, а також
дані, що можуть бути приведені до таких даних,
наприклад граф соціальної мережі. БДР дають
можливість зберігати дані у стисненому вигляді
та швидко отримувати значення функції за її
параметрами, але редагування БДР вимагає
складних обчислень.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Для занесення нового значення до БДР або
зміни існуючого, її необхідно відредагувати.
Ми використовуємо наступний алгоритм
редагування БДР:
1. Створити термінал з новим значенням,
якщо він ще не існує.
2. Здійснити спуск від кореню БДР до

терміналу відповідно до значень параметрів.
3. Визначити перший рівень l, на якому
вузол належить кільком різним значенням.
Такий вузол має кілька посилань з верхніх
рівнів або відсутній у рівні (відповідно до
правил побудови БДР це означає, що цей вузол
мав однакових нащадків). Якщо такого рівня
немає – направити останній вузол на новий
термінал і припинити роботу.
4. Побудувати нову гілку, яка за вказаними
параметрами вказуватиме на новий термінал.
Для підтримки редукованості БДР ми маємо
використовувати вузли повторно. Для рівнів від
l і вище гарантується, що вузол не
використовується у іншій гілці, тож за
необхідності його можна змінити або видалити.
Рівні БДР утворені за допомогою
однозв’язних списків. Кожен вузол має
посилання на свого сусіда у рівні. Один рівень
об’єднує усі вузли, які відносяться до однієї
булевої змінної. Під час тестів на великих
об’ємах даних було виявлено, що цей підхід
вимагає дуже багато обчислювальних ресурсів,
оскільки для пошуку вузлів для повторного
використання або видалення вузлів із
однаковими
нащадками
доводиться
здійснювати повний обхід рівня.
Перша застосована нами оптимізація
полягала у винесенні підтримки редукованості
із процедури редагування. Це спричиняє більші
витрати пам’яті через створення надлишкових
вузлів, проте дозволяє рідше виконувати
складну процедуру підтримки редукованості.
Перший алгоритм, який було застосовано

INFORMATION, COMMUNICATION, SOCIETY (ICS-2020) 21-23 MAY 2020, CHYNADIYOVO, UKRAINE

17

для підтримки редукованості – алгоритм,
запропонований Д. Кнутом у роботі [2]. Він дає
можливість видалити зайві вузли за один прохід
без застосування додаткової пам’яті. Але для
роботи цього алгоритму потрібні поля, які ми
використовуємо для зв’язку вузлів у рівні, тому
після редукування БДР потрібно здійснити ще
один обхід для відновлення списків. Подальше
тестування показало, що редукування на місці
сповільнює роботу редагування. Тому після
редукування було додано ще один крок, який
полягає у наступному:
• Виділяється блок пам’яті, еквівалентний
блоку, виділеному для вузлів БДР.
• БДР відтворюється у новому блоці рівень
за рівнем.
• Старий блок пам’яті видаляється і
замінюється новим.
Таким чином вузли групуються у пам’яті за
рівнем, завдяки чому збільшується швидкість
оперування даними.
Наступна оптимізація полягає у покращенні
кроку компресії вузлів. Оскільки компресія
вимагає повного обходу усіх вузлів за рівнями,
цей обхід можна використати і для пошуку
надлишкових вузлів. При копіюванні вузла у
нову область пам’яті у старий вузол заноситься
його позиція у новому блоці пам’яті. Якщо нові
позиції дочірніх вузлів співпадають – вузол не
копіюється, а його нова позиція позначається як
нова позиція дочірнього вузла. Для пошуку
дубльованих вузлів використовується хештаблиця – значенням виступає позиція вузла, а
ключем – хеш від позицій дочірніх вузлів.
Таким чином, якщо вузол із такими дочірніми
вузлами уже занесений до хеш-таблиці, то його
не потрібно заносити до нової області пам’яті
знову. При цьому підході уже немає
необхідності у окремому кроці редукування, що
дає можливість відмовитися від двох повних
обходів БДР, але вимагає додаткової пам’яті
для зберігання хеш-таблиці для одного рівня
БДР.
Такий підхід до пошуку надлишкових вузлів
дозволив здійснити наступну оптимізацію.
Оскільки хеш-таблиця дає можливість знайти
вузол за позиціями дочірніх вузлів за сталий
час, немає необхідності у підтримці зв’язку між
вузлами у одному рівні, тому і видалення вузла
можна здійснити за сталий час. У нашій

реалізації вузол хеш-таблиці займає 8 байтів,
що вдвічі менше ніж вузол БДР. При цьому, для
підтримки нормальної швидкодії хеш-таблиці,
вона має бути заповнена не більш ніж на 50%.
Таким чином, хеш-таблиця займатиме стільки
ж місця, як і БДР. Проте цей підхід позбавляє
необхідності здійснювати компресію вузлів,
тому хеш-таблиця буде зберігатися на місці, яке
займала б копія БДР.
Таблиця 1. Порівняння часу, витраченого
для заповнення БДР при різних
стратегіях редагування

Кількість
записів

Стратегія
редукування
і компресії,
мс

2621440
16777216
50331648
100663296

215
17836
66188
147702

Стратегія
редукування під
час
компресії,
мс
1024
10872
34761
74708

Стратегія
хешування,
мс
670
6446
20686
40344

У таблиці вище наведено порівняння
швидкодії різних стратегій редагування БДР.
Як бачимо, стратегія хешування дала найкращі
результати. Стратегія редукування і компресії
працює за найдовших час, оскільки вимагає
найбільшої кількості обходів вузлів БДР.

ВИСНОВКИ
Було реалізовано та порівняно декілька
стратегій редагування бінарних діаграм рішень.
Показано, що стратегія хешування вузлів БДР
має найвищу швидкість роботи, проте вимагає
більшого об’єму пам’яті на постійній основі, а
стратегія редукування і компресії БДР має
найменшу швидкодію.
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Abstract. The problem of analysis of social
популяризацію персони в очах цільової
network tools in the process of its formationa
аудиторії [2, с. 68]. Перший пункт у цій
professional brand is investigated. Positioning is
розробці – визначення власної аудиторії: її
characterized as one of the important methods of
середній вік, вид діяльності, інтереси тощо. І
creating a professional brand. The significance of
персональна стратегія формування образу
the image of a professional in social networks as a
фахівця починається з вибору соцмережі. У
special market force is determined.
різних ЕСМ – різний інтерфейс і цільове

Ключові слова: імідж фахівця, професійний
імідж, бренд, особисті стратегії.

ВСТУП
Для створення особливого образу люди
віддавна використовували різні способи.
Поняття «імідж» формувалося впродовж
багатьох століть, і його розвиток відбувався
стихійно. Пригадайте до прикладу єгипетських
фараонів із їхніми дивацькими для нас
борідками та головними уборами, пурпурову
мантію у королів. Сьогодні це легендарний
стиль англійської королеви Єлизавета II,
ідеально припасований за кольором, гардероб
65-річної Ангели Меркель, що ніколи не
відрізнявся різноманітністю, але в цьому й
полягає його особливість. Найвпливовіший
інструмент побудови професійного образу в
умовах світової глобалізації – блог у соцмережі.
Наше завдання – простежити, як його
позиціонування складає бренд сучасного
професіонала на сторінках соцмереж в Україні.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Персональний брендинг – це процес
створення та просування свого образу для того,
щоб мати можливість управляти своїм
професійним іміджем. Крiм того, персональний
брендинг ще визначають і як комплекс
маркетингових заходів, спрямованих на

призначення, своя аудиторія, механізми роботи.
Україна прагне до міжнародних соціальних
мереж – Facebook і Instagram [3].
Психологи найбільш ефективними засобами
впливу на аудиторію, які покращують рівень
сформованості
особистісно-професійного
іміджу і слугують базовими умовами
успішності професійної діяльності, називають:
позиціювання,
вербалізацію,
деталізацію,
візуалізацію, акцентування уваги на “корисній”
інформації.
Персональна
стратегія
потенційного носія
професійного образу
повинна бути націлена на кілька каналів, бо
бажаний ефект досягається тільки у разі
комплексної дії обраних каналів та інструментів
просування. Кожна людина відповідно до
особистих рис і вподобань може підібрати для
свого позиціонування свій архетипи. Отже,
позиціювання як засіб самопрезентаційної
діяльності передбачає вплив на об’єкт
спілкування для реальної оцінки сприйманої
об’єктом інформації, проведення певних дій для
отримання позитивної оцінки діяльності.
У літературі привнесення в персональний
бренд чогось особливого, певної родзинки
пов’язують із терміном “фіолетова корова” [4].
Фіолетова корова допомагає домогтися уваги
споживача на сучасному ринку, виділяючись
особливими, дивовижними якостями, вважає
Сет Годін [4]. Як правило, “фіолетову корову”
радять вносити до складу бренда на початку
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його створення, щоб сформувати у цільової
аудиторії стійкі асоціації.
Наприклад, Святослав Вакарчук – музикант,
співак, фронтмен музичного гурту, політик,
створює бренд
“відкритість, щирість,
харизматичність, правдолюбність, мудрість,
любов до рідного краю” – обирає «фіолетовою
коровою» шарф на стійці мікрофона під час
виступу. Його додаткові переваги: суспільна
користь активна громадянська позиція,
політичні погляди, волонтерство, допомога
військовим,
навчання,
благодійність.
Найуживаніші засоби бренд-комунікацій –
соціальні мережі, зокрема: Facebook; Instagram;
Youtube; Twitter [1].
У газеті «Український юрист» було подано
інтерв’ю з шістнадцятьма юристами [6].
Представники
різних
юридичних
фірм
відповідають на цілу низку питань: про
платформи соцмереж, на яких вони працюють;
про специфіку позиціонування юриста як
експерта в соцмережах. Цікавими були відповіді
на питання, як формувати репутаційну складову
компанії через соцмережі; як формувати
контент у соцмережах для успішного
просування юридичних послуг та ін. Позиції
юристів також торкнулися й необхідності
визначити для свого позиціонування таких
ролей, згідно з якими далі формується контент:
спортсмен-аматор, який готується до свого
першого марафону;
матуся маленького
бешкетника, яка ділиться його новими
витівками; водій, який підіймає настрій
черговою порцією автогумору [6]. Юрист може
поділитися комічною картинкою чи цікавою
життєвою історією, знаючи, що легкість та
веселіть завжди приваблюють більшість людей.
Вважаємо, що тут діє та сама “фіолетова
корова”. І неважливо, хто створює свій
професійний бренд – артист чи юрист.
Отже, одним із методів створення успішного
професійного образу у соцмережах є правильне
позиціонування, тобто визначення цільової
аудиторії та її інсайтів, і вдалий брендинг –
визначення змісту свого іміджу за допомогою
додаткових ходів до нього та своєї “фіолетової
корови”.
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Abstract. The essence of the concept of
“innovation” and its legislative definition are
defined. The main aspects of implementing
innovative solutions in communication processes in
the organization are clarified. The innovations
introduced in the communication of driver training
courses of Ivano-Frankivsk National Technical
University of Oil and Gas are identified. It is proved
that the essence of innovations is the use of
electronic communication channels with the
territorial service center of the Ministry of Internal
Affairs in the form of automated information system
“Avtoshkola” and with potential and existing
students through the website, official page and
Facebook group.
Ключові слова: комунікації, інновації,
курси підготовки водіїв, автоматизована
інформаційна система, електронні канали
комунікації.

ВСТУП
Без інформаційного обміну неможливе
повноцінне
функціонування
будь-якої
організації, а комунікація не обмежується
простим передаванням інформації. Нині
комунікації є невід’ємним атрибутом процесу
управління. Вони зв’язують окремі елементи
організації у єдине ціле, даючи можливість
координувати їхні дії, аналізувати успіхи та
невдачі, виправляти допущені помилки,
доручати нові завдання тощо.
Особливої уваги вимагає управління
інноваційним розвитком організації, в тому
числі й щодо організування комунікативних
процесів, які відповідають сучасним викликам

та вимогам суспільства й рівню розвитку
інформаційних технологій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Закон України “Про інноваційну діяльність”
[1] визначає інновації як “новостворені
(застосовані)
і
(або)
вдосконалені
конкурентоздатні технології, продукція або
послуги, а також організаційно-технічні
рішення
виробничого,
адміністративного,
комерційного або іншого характеру, що істотно
поліпшують структуру та якість виробництва і
(або) соціальної сфери”. Таким чином,
інноваціями є будь-які технічні, організаційні,
економічні та управлінські зміни, відмінні від
існуючої практики в конкретній організації.
Інновації в комунікативній діяльності
організації можуть стосуватися наступних
аспектів комунікативного процесу:
• інновації
щодо
вибору
каналу
передавання повідомлення;
• інновації щодо способу формування
самого повідомлення та його надсилання;
• зміна концептуальних підходів до
організування комунікативного процесу,
яка може полягати в зміні кількості та
змісту інформації, що передається, зміні
суб’єктів комунікації тощо.
Розглядаючи
практику
імплементації
інноваційних рішень у комунікативних
процесах курсів підготовки водіїв (далі – курси)
Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу (далі – ІФНТУНГ),
можемо стверджувати, що концептуальні
підходи
залишаються
незмінними
і
визначаються чинними вимогами нормативно-
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правових актів щодо діяльності закладів з
підготовки водіїв та внутрішніми розпорядчими
документами
ІФНТУНГ.
Крім
того,
традиційним (тобто ручним) залишається спосіб
формування повідомлень та їхнього надсилання
до суб’єктів комунікативних процесів курсів. Не
зважаючи на те, що відповідно до вимог
нормативно-правових документів [2; 3] у
процесі
організування
електронного
документообігу низка електронних повідомлень
повинна
генеруватися
й
надсилатися
автоматизовано, означена вимога не реалізована
у впровадженій інформаційній автоматизованій
системі (далі – ІАС) курсів. Загалом, схема
комунікативного процесу курсів зображена на
рисунку 1.

ефективності комунікацій з клієнтами, сторінка
і група у Facebook відкрита для коментарів,
відгуків та дописів користувачів. Також на вебсайті курсів передбачена сторінка “Відгуки”.
Як бачимо, інноваційні рішення щодо
комунікативних процесів курсів підготовки
водіїв ІФНТУНГ запроваджені, передовсім, з
метою забезпечення прозорості діяльності
курсів та оперативного обміну інформацією в
електронній формі з ТСЦ МВС, а також у
маркетинговій
діяльності
курсів
для
налагодження ефективних комунікацій з
клієнтами з використанням електронних
(цифрових) каналів передавання інформації. В
той же час, нинішні умови карантину вимагають
використання електронних каналів комунікації
навіть
для
організування
внутрішньоорганізаційних комунікацій, зокрема для
пересилання
організаційно-розпорядчих
документів (електронна пошта), а також
платформ для проведення відеоконференцій та
зборів дистанційно, зокрема, Zoom, Viber тощо.
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Рис.1. Схема комунікативного процесу курсів
В той же час, низка новацій простежується в
організуванні зовнішніх комунікацій, зокрема,
щодо каналів передачі інформації до
територіального сервісного центру (далі – ТСЦ)
МВС, а також щодо вибору каналів комунікації
з потенційними клієнтами та наявними
слухачами
курсів
підготовки
водіїв.
Дослідження свідчать, що в діяльності курсів
впроваджена ІАС “АРМ “Автошкола”, яка
слугує для автоматизації управлінських та
діловодних процесів курсів, а також для
передачі інформації до Єдиної інформаційної
системи МВС та до ТСЦ МВС.
Крім того, для налагодження комунікацій з
потенційними та наявними слухачами, курси
використовують
веб-сайт
https://avtoshkola.nung.edu.ua/, а також офіційну
сторінку та групу у Facebook. Зауважимо, що
вихідні комунікації реалізуються курсами у
вигляді новин, повідомлень та постів. В той же
час, потенційні слухачі можуть подати заявку на
навчання як на сайті, так і на сторінці у
Facebook. Крім того, для підвищення
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Abstract. The following article provides a brief
overview of modern technical approaches to
designing and building recommender systems. An
attempt to designing a framework for incorporating
recommendations into existing software solutions
for targeted promotion of informational content is
made.
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На сьогоднішній день, в добу панування Веб
2.0, об’єм та різноманітність інформаційного
контенту у всесвітній павутині видається
незліченним. Природньо, за такого стану
виникає потреба відбору потрібної та
приховання надлишкової інформації. Для
«очищення» масивів та неперервних потоків
даних використовують автоматизовані методи
фільтрації інформації, дослідження яких набуло
великої популярності за останні роки. Окремим
випадком застосування таких рішень є побудова
рекомендаційних систем, що забезпечують
підтримку цільового просування контенту. В
ефективному вирішенні даного питання у рівній
мірі зацікавлені як творець контенту так і його
споживач. Визначальною характеристикою
рекомендаційних систем є відображення
найважливішого
змісту
на
противагу
відкиданню надлишкового.
Завдяки чисельним науковим роботам,
проведеним за останній час, на даний момент
існує обгрунтована теоретична база, а також
математичне забезпечення для створення
релевантних рекомендацій. Однак, при розробці
програмних
систем,
спрямованих
на
автоматизацію цього процесу, часто можна

Юрій Форкун
Кафедра інженерії програмного забезпечення
Хмельницький національний університет
Хмельницький, Україна
forkun@ridne.net

спостерігати високу зв’язність між реалізацією
процесу
формування
рекомендацій
та
характерними
особливостями
предметної
області застосування. Це веде до вагомих витрат
ресурсів на побудову модулів, що є семантично
унікальними для кожного застосунку, хоч і
призначені для отримання одного результату.
Метою даного дослідження є проведення
аналізу
особливостей
побудови
рекомендаційних
систем
для
реалізації
програмно-алгоритмічного комплексу. Це
надасть
каркас
для
інкорпорування
рекомендацій до існуючих програмних
застосунків.
ДОСЛІЖДЕННЯ МЕХАНІЗМУ РОБОТИ
РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Механізм роботи рекомендаційних систем
цільового просування інформаційного контенту
можна поділити на два етапи:
• збір даних, які слугують передумовами
для
створення
припущення
про
зацікавленість певних користувачів в
деякому контенті;
• безпосереднє
конструювання
рекомендацій – створення відібраного
списку контенту [1].
При цьому перший етап є заснованим на
другому, оскільки різні алгоритми створення
рекомендацій потребують різних вхідних даних.
Збір даних для розробки рекомендаційних
систем, об’єктом яких є інформаційний контент
в загальному включає в себе моделювання
вподобань користувачів на основі зворотного
зв’язку. Різні форми налаштувань в сукупності
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формують так званий профіль – апроксимацію
інтересів користувача. При цьому створення
профілю може бути явним і неявним. В
першому випадку користувач передбаченим
шляхом надає опис власних інтересів. При
неявному ж формуванні, система повинна
включати алгоритм моделювання інтересів
базуючись на діях і поведінці користувача.
Вирішення ж завдання фільтрації у
рекомендаційних системах досягається шляхом
співставлення налаштувань вподобань профілю
користувача з деякими еталонними даними та
використанням методів машинного навчання.
Характеристики
налаштувань
можуть
походити:
• з інформаційних елементів, саме які
застосовуються у змістовно-орієнтовному
підході формування рекомендацій;
• із соціального середовища користувача –
підхід
спільної
(колаборативної)
фільтрації.
При використанні змістовно-орієнтованого
підходу,
зміст
інформаційного
об’єкту
необхідно представити набором дескрипторів,
які безпосередньо описують цей об’єкт. Це
необхідно, щоб профіль користувача і об’єкти
могли б бути у значній мірі порівняні. Таким
чином, вирішення завдання рекомендації
об’єктів зводиться до проблеми машинного
навчання з вчителем типу класифікації або
регресії (залежно від формату оцінки). При
цьому дескриптори, що асоційовані з існуючою
оцінкою в профілях користувачів є вхідними
даними. Результатом є модель, здатна
передбачати
оцінку
нових
об’єктів
користувачами [2].
Метод колаборативної фільтрації заснований
на припущенні, що користувачі, які мають
схожу оцінку деяких об’єктів, ймовірно також
матимуть збіжність в майбутніх оцінках. На
противагу попередньому підходу, вхідними
даними для алгоритму навчання є множина
оцінок користувачів і відповідних об’єктів.
Натренована модель здатна передбачити
дескриптори об’єкта. При вхідних даних
профілю користувача, вони можуть бути
використані для підрахування значення
релевантності [3].
Спільною
особливістю
вищеописаних
методів є потреба в деякій кількості явних

оцінок елементів контенту користувачами для їх
коректної роботи. Незважаючи на те, що більша
частина сучасних інформаційних платформ для
просування контенту передбачують функціонал
для задовільнення цієї умови, можливе також
застосування рекомендацій, які не засновані на
рейтингу. Зокрема це рекомендаційні системи
на основі знань (knowledge-based), а також деякі
варіації гібридних рекомендаційних систем, що
також володіють своїми особливостями.

ВИСНОВКИ
Дослідження
процесу
побудови
рекомендаційних систем ідентифікувало сильну
односторонню залежність між предметною
областю, способом збору та представлення
даних, а також алгоритмом конструювання
рекомендацій.
Для ефективної реалізації програмного
забезпечення універсальної рекомендаційної
системи
необхідно
абстрагуватись
від
особливостей процесу збору інформації про
користувачів та елементи контенту.
Варто
передбачити
застосування
методологій конструювання персоналізованих
рекомендацій
з
підтримкою
детальних
налаштувань механізмів системи. Це надасть
можливість гнучкого застосування програмного
комплексу та врахування особливостей кожної
предметної області.
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Abstract. This paper tells about the current state
of usage of recommendation algorithms in tourism
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It states why well known methods of consulting are
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based on existing recommendation algorithms and
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ВСТУП
Постійний потік інформації має наслідком те,
що дістатися до корисних і дійсно необхідних
позицій у будь-якій сфері є непростим
завданням. Незрозуміло, на які характеристики
звертати увагу, на що орієнтуватись, щоб
зробити правильний вибір.
Однією із ключових проблем клієнтів
туристичних агентств є вибір оптимального
місця та способу відпочинку. Детальні
консультації з увагою до подробиць матимуть
результатом успішну подорож, але врахувати
всі неочевидні деталі без допоміжних засобів
надзвичайно важко.
Значне посилення тенденції власноручного
формування
подорожей
було
вперше
зафіксовано у 2013 році [1], а у 2017 році
продовжила посилюватись [2]. Як наслідок,
прибуток
туристичних
компаній
буде
скорочуватися,
а
потреба
споживачів
залишатиметься незадоволеною.

ІСНУЮЧІ СПОСОБИ КОНСУЛЬТУВАННЯ
КЛІЄНТІВ ТУРИСТИЧНИХ ФІРМ

Деякі
веб-системи
мають
функції
автоматизації
надання
порад
клієнтам.
Найбільш поширеними підходами є пропозиція
використовувати фільтрування та пошук. Вони
не є оптимальними, оскільки не надають
користувачу реальної допомоги для прийняття
рішення, лише структурують.
Існують веб-системи, що пропонують тури,
подібних до вже замовлених. Прикладом може
слугувати сайт української туристичної фірми
“Поїхали з нами!” [3]. Такий підхід не
демонструє високу результативність, оскільки
користувач може цікавитись різними видами та
способами відпочинку.
Цікавим способом є конструктор турів, у
якому користувач може самостійно зібрати
подорож із компонентів. Часто це реалізують у
вигляді помічників, діалогів, наборів послуг.
Прикладом може бути популярний туристичний
оператор “TUI” [4]. Також елементи
конструювання є веб-системі «Акорд-тур» [5].
Такий варіант дозволяє створити унікальну
подорож. З іншого боку, даний підхід, не надає
клієнтам реальної допомоги у виборі,
обмежуючись
відсіканням
неможливих
поєднань компонентів.
Найкращим способом надання консультацій
є отримання деяких даних від користувача та
пошук або конструювання на їх основі
подорожі. У чистому вигляді прикладу даного
типу рекомендування знайдено не було.
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ІСНУЮЧІ РІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ У
ПОПУЛЯРНИХ СИСТЕМАХ

Проаналізувавши
системи
надання
рекомендацій (Netflix [6], YouTube [7], iTunes
[8], Spotify [9] та Amazon [10]), можна зробити
висновок, що деякі риси наведених систем
можна використати для хорошого алгоритму
рекомендування
туристичних
подорожей
(колаборативна фільтрація, матричний підхід,
поділ на точні групи, машинне навчання,
рейтинг
користувача,
індивідуальні
рекомендації, сумісні товари).
Також можна звернути увагу, чого слід
уникати: надто агресивного рекомендування,
базування порад тільки на подібності товарів.
Важливо,
що
надання
рекомендацій
комплексних елементів (якими є туристичні
подорожі) не здійснює жодна система.
Для розгляду можливостей впровадження
складніших рекомендаційних алгоритмів у
туристичну галузь було здійснено декілька
досліджень.
У [11] автори розглянули дані, які можна
використовувати для персоналізації. У [12]
описана ідея розробки туристичного путівника,
що міститиме детальну інформацію про тури та
надаватиме
рекомендації
користувачам,
базуючись на інтеграції із їхніми соціальними
мережами та інформації, що була надана ними
на власних сторінках.

Крім того, необхідно адаптувати новий
алгоритм під туристичну галузь, врахувавши її
особливості
(значимі
характеристики
користувачів, туристичних подорожей, існуючі
тенденції).

ВИСНОВКИ
Практична реалізація рішення є модулем вебсистеми, що використовуватиме елементи
штучного
інтелекту
для
ефективного
задоволення потреб клієнтів у якісних
консультаціях щодо вибору турів, базуючись на
інформації про користувачів, їх подібності,
туристичні подорожі, їх замовлення і
оцінювання
клієнтами,
компоненти
туристичних подорожей і можливості їх
поєднання.
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Abstract. Paper deals with application of smart
contracts and blockchain technology for secured
real-estate transactions. The main characteristics
and advantages of the decentralized technologies
are analyzed. The software system based on the
Ethereum platform and smart contracts for the real
estate activities is briefly described.
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ВСТУП
Купівля, продаж чи оренда житла – це
проблеми, з якими так чи інакше стикається
кожен. Оскільки з ними також пов’язані значні
фінансові інвестиції, то дуже важливим
питанням є захист від фальсифікацій і
зловживань. Звернення до ріелтерів чи агенцій з
нерухомості збільшує витрати, але не дає
потрібних гарантій. Тому убезпечення операцій,
пов’язаних із нерухомістю, залишається
важливою і широко затребованою задачею.
Серед новітніх технологій найбільший
інтерес і найширші можливості для підвищення
надійності
фінансових
операцій можна
очікувати від застосування смарт-контрактів,
реалізованих через розподілені технології,
зокрема такі як блокчейни.

СМАРТ-КОНТРАКТИ ТА БЛОКЧЕЙНИ
Смарт-контракт (розумний контракт) – це
спеціальний протокол, призначений для
встановлення та перевірки умов виконання
контракту. Такі контракти записуються у
вигляді програмного коду, що заноситься у
розподілений реєстр, який підтримується і
керується мережею комп’ютерів. “Розумні”

контракти містять всю інформацію про умови
договору і автоматично їх виконують. Вони
забезпечують здійснення надійних транзакцій
без залучення сторонніх осіб. Ці транзакції є
відкритими і незворотними. Тим самим, смартконтракти дають змогу зацікавленим сторонам
обмінюватися різного виду активами, не
вдаючись до послуг посередників, що відчутно
зменшує вартість операцій із нерухомістю.
Обов’язковими атрибутами смарт-контракту
є: наявність у всіх сторін угоди електронних
підписів на основі публічних і приватних
ключів; наявність відповідного децентралізованого середовища, в яке буде занесено смартконтракт; наявність самого предмету договору
та необхідних для його виконання інструментів.
Основними перевагами застосування смартконтрактів для убезпечення процесів оренди чи
купівлі (продажу) житла є:
- прозорість – кожен контракт та всі транзакції
повністю видимі для зацікавлених сторін;
- точність – умови договору зберігаються у
смарт-контракті з усіма деталями, що забезпечує
можливість точного автоматизованого розрахунку вартості житла чи орендної плати;
- безпека – смарт-контракти використовують
найвищий рівень криптографічного захисту;
- відсутність третіх сторін – всі процеси
відбуваються безпосередньо між орендарем і
орендодавцем чи покупцем житла та продавцем;
- довіра – прозорість, автономність та безпека
унеможливлюють відхилення чи порушення;
- електронний документообіг – смарт-контракти є програмними кодами, тому традиційне
паперове укладення договору не потрібне;
- довічне збереження даних – будь-яка
операція, здійснена за договором, буде записана
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у блокчейн і зберігатиметься поки існуватиме
мережа.
В основу технології блокчейнів покладено
принцип створення довгих списків з послідовностей записів, взаємозв’язок між якими
реалізується засобами криптографії. За архітектурою блокчейн є децентралізованою системою
збереження даних, тобто, розподіленим
цифровим
реєстром
транзакцій,
угод,
контрактів тощо. Децентралізація, тобто
рівноправність і розгалуженість системи, слугує
захистом від її зламу чи пошкодження –
фактично кожен окремий учасник стає
незалежним сервером.
Принцип формування блокчейну полягає в
тому, що всі транзакції на основі складних
математичних алгоритмів об’єднуються в
блоки, які хронологічно та криптографічно
пов’язуються у “ланцюг”, де кожен блок має
свій унікальний хеш (цифровий пароль) і,
водночас, зберігає певний хеш попереднього
блоку (рис. 1). Після занесення нового блоку в
реєстр, його вже не можна буде змінити. Для
операцій з нерухомістю це дуже важливо,
оскільки захист від внесення змін убезпечує
процеси купівлі-продажу чи оренди житла від
можливих фальсифікацій. Всі транзакції
зберігаються у мережі, а сама транзакція
фіксується лише після підтвердження. тим
самим забезпечується висока надійність
здійснення платежів чи передачі конфіденційних даних.
Заголовок
n-го блоку

Заголовок
(n+1)-го блоку

Заголовок
(n+2)-го блоку

Хеш заголовку
(n-1)-го блоку

Хеш заголовку
n-го блоку

Хеш заголовку
(n+1)-го блоку

Транзакції
n-го блоку

Транзакції
(n+1)-го блоку

Транзакції
(n+2)-го блоку

Рис 1. Узагальнена схема структури
блокчейна
Кожен користувач мережі блокчейн має свій
унікальний ключ (комплект криптографічних
записів), який гарантує надійність системи,
оскільки унеможливлює підміну інформації та
захищає від хакерських атак. Всі користувачі
блокчейну мають вільний доступ до актуальної
версії реєстру, що робить його однаково
прозорим для всіх сторін угоди. З іншого боку,

дані про учасників процесу закриті. Для сфери
нерухомості це є ще однією з переваг, яка дає
змогу чітко встановити фінансові операції між
сторонами, водночас не розкриваючи особисті
дані учасників.

ОПИС ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Описані вище переваги смарт-контрактів і
технології блокчейн реалізовані в програмному
комплексі, призначеному для здійснення
безпечних операцій з нерухомістю, основними
компонентами якого є мережа блокчейн,
серверна частина, веб-клієнт і база даних [1].
Смарт-контракти функціонують як фрагменти коду в блокчейні, що виконують закладені в
них операції за умови забезпечення встановлених критеріїв. Після завершення ці операції
додаються до блокчейну як новий постійний
запис. Сама мережа блокчейн складається з
вузлів, на кожному з яких розгорнуто Ethereumклієнта, що пов’язує вузли між собою. Новітня
платформа Ethereum найбільш відповідна для
систем, які автоматизують безпосередню
взаємодію між вузлами і сприяє скоординованій
діяльності у мережі. Загалом цей програмний
компонент відповідає за виконання смартконтрактів, а також різного роду транзакцій.
Серверна частина реалізує бізнес-логіку
системи: аналіз даних із мережі блокчейн,
процеси взаємодії з реляційною базою даних, а
також аутентифікацію користувачів.
Модуль веб-клієнта – це інтерфейс для
взаємодії із системою. Залежно від ролі користувача (продавець чи покупець, орендар чи
орендодавець) визначається набір функцій.
У реляційній базі даних зберігається вся
інформація про користувачів, дані про
нерухомість, відгуки, листування тощо. У
блокчейн записуються тільки контракти з
умовами договору (вартість нерухомості, період
оплати, інші необхідні дані та додаткові умови),
оскільки додавання нових транзакцій у блок та
їх підтвердження є часозатратним процесом.
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Abstract. In this work, the research to methods
for modeling complex networks. And also the basic
properties of complex networks were considered.
Ключові слова: рекомендаційні системи,
графи, моделювання, тестування, робастність.

ВСТУП
При моделюванні роботи складних систем,
зокрема, соціальних мереж, комунікаційних
систем, біологічних процесів, тощо, зручно
представляти дані у вигляді графу. Такі графи
називають складними мережами.
Складні мережі (complex networks) – це
стохастичні
мережі
з
нетривіальною
топологією, зокрема, вони відрізняються від
класичних стохастичних мереж наявністю
невеликої кількості вузлів з великим числом
зв’язків [1-5]. Більшість реальних мереж –
складні. Складні мережі прийнято ділити на:
технічні мережі (напр., комп’ютерні мережі,
транспортні мережі), біологічні мережі
(наприклад, мережі метаболізму, екологічні
мережі), соціальні мережі (наприклад, мережі
друзів, мережі цитування, мережі телефонного
зв’язку), тощо. Найкраще досліджені складні
мережі як модель соціальних мереж.
Дана робота присвячена дослідженню
методів моделювання складних систем
соціальних мереж.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Розглянемо спочатку основні властивості
складних мереж.
У складних мереж, що відображають
соціальні зв’язки, є наступні основні
властивості [1, 2]:
1. Безмасштабність. Розподіл степенів вузлів
(vertex degree, кількості зв’язків у вузлів) за
степеневим розподілом.
2. “Тісний світ” (small-world network).
Невеликий діаметр мережі.
3. Високий коефіцієнт кластеризації та
високий коефіцієнт транзитивності. Якщо в
соціальній мережі є учасники A , B та C , і є
соціальні зв’язки між A та B , а також між A
та C , то досить висока ймовірність, що у B та

C також є соціальні зв’язки.
4. Гігантська зв’язна компонента. Тобто
більше 80% вузлів пов’язані між собою.
5. Присутні ієрархічні зв’язки.
6. Присутні складні кластерні утворення
(кліки, клани, тощо).
7. Асортативність. В широкому розумінні
асортативність – виникнення зв’язків між
вершинами, які чимось схожі між собою. У
вузькому
розумінні
асортативність
–
виникнення зв’язків між вершинами з великою
кількістю зв’язків.
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Моделі
генерації
складних
мереж
намагаються якомога точніше відтворювати
розглянуті властивості.
Відомою моделлю генерації складних мереж
є модель Барабаши-Альберт (Barabasi-Albert
model) [3-5]. Автори даної моделі показали, що
для
виникнення
безмасштабних
мереж
необхідна наявність двох умов:
1. Ріст. Починаючи з невеликого числа n 0
вузлів, на кожній новій часовій ітерації
додається один новий вузол з n зв’язками (де

n  n 0 ),

які з’єднують новий вузол з n
різними уже існуючими вузлами.
2. Бажане
приєднання
(Preferencial
attachment). Ймовірність P , з якою новий вузол
утворить зв’язок з деяким уже існуючим вузлом
i , тим вища, чим більше зв’язків у i -го вузла,
та визначається за формулою:
Pi =

важливих властивостей складних мереж, а саме
степеневого закону розподілу степенів вершин
та високого коефіцієнту кластеризації.
Модель Болобаша-Ріордана (BollobаsRiordan model) [3, 5]. Спочатку будується

 
n

множина випадкових графів G1 , в якій у
графу з номером n число вершин та ребер рівне
n . Потім ця множина перетворюється в

 

n
множину G k , в якій у графу з номером n
число вершин рівне n , а число ребер рівне kn ,
k  N . Дана модель генерує складні мережі та
добре збігається з емпіричними даними.

ВИСНОВКИ
У даній роботі було проведено дослідження
основних властивостей складних мереж, а
також моделей їх генерації, що дозволяють
моделювати соціальні мережі.

ki
k j
j
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()

де k i – степінь i -го вузла, а в знаменнику
підраховується сума всіх степенів існуючих у
мережі вузлів.
Цим принципом можна пояснити причини
виникнення степеневого закону у соціальних
мережах.
Перевагами даної моделі є те, що мережа, яку
вона
генерує
володіє
властивостями
розрідженості,
"тісного
світу",
безмасштабності. Недоліками моделі є те, що
результуючий граф сильно залежить від
початкового параметра n0 , а також є складність
з бажаним приєднанням у випадковому виборі
вершин.
Модель Ердеша-Ран’ї (Erdős-Renyi model)
[3, 5].
Нехай
є
множина
вершин

Vn = v1, v2 ,..., vn ,

а в графі не буде петель,
кратних ребер і орієнтації, тому потенційних
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2
ребер буде C n . Вершини з'єднуються попарно

 

з ймовірністю p  0;1 , незалежно від інших
вершин. У даній моделі відсутнє бажане
приєднання. Дана модель дозволить створити
стохастичний граф, але він не буде мати
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Інтерактивні технології як засоби
підвищення ефективності навчального
процесу
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Abstract. The article deals with the problem of
using modern technologies in the educational
process. One of the main tasks of education at the
present stage is to improve the effectiveness of the
lesson as a means of improving the quality of
education. The article reveals the content of the
concept of interactive technologies, which is exactly
the solution to this problem.

Ключові слова: інтерактивні технології,
інтерактивні засоби навчання, мультимедійні
проектори, інтерактивна дошка, інтерактивні
сисеми голосувань.

Актуальність
проблеми
використання
сучасних технологій у навчальному процесі
зумовлена інформаційними процесами в
суспільстві, формуванням нової системи освіти,
орієнтованої на входження у світовий освітній
простір. Швидке та ефективне навчання
потребує найбільш реалістичних інтерактивних
технологій та систем навчання.
У сучасній літературі існують різні
визначення нових інформаційних технологій,
які широко використовуються в освіті.
Одним із завдань освіти на сучасному етапі є
підвищення ефективності уроку як засобу
підвищення якості освіти. У той же час дуже
важливо визначити основні моменти в оцінці
якості та визначити проблеми, які стримують
цей рух.
Використання інтерактивних технологій
дозволяє викладачу ефективніше керувати
наочними демонстраціями, організовувати
групову роботу [1].
Завдяки
інноваційним
інтерактивним
технологіям стало можливим проводити різні

Андрій Пелещишин
Кафедра СКІД
Національний університет “Львівська політехніка”
Львів, Україна
apele@ridne.net

експерименти,
лабораторні
роботи
та
практикувати певні спеціальні навички з
більшою ефективністю, наочністю та з
найменшими витратами [1]. У віртуальному
середовищі ви можете моделювати будь-які
закони матеріального світу, не витрачаючи
своїх реальних матеріалів тощо.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Інтерактивні засоби навчання – це засіб, за
допомогою якого відбувається діалог, тобто
активний
обмін
повідомленнями
між
учасниками навчального процесу або між
користувачем та інформаційною системою в
режимі реального часу [2].
В даний час існує широкий спектр
інтерактивних засобів навчання. Наприклад,
освітня система може використовувати
інтерактивні інструменти, такі як: інтерактивні
консолі, мультимедійні проектори, класичні
інтерактивні дошки, інтерактивні системи
голосування, комп’ютери, офісну техніку тощо.
Інтерактивні приставки – це пристрої, які
закріплені на поверхні. На цій поверхні
зображення
падає
з
проектора
або
безпосередньо на проектор. Вони дозволяють
презентації бути інтерактивною, а також
дозволяють керувати її елементами. Багато
інтерактивних
телеприймачів
можуть
працювати в режимі копіювання, тобто
зберігати інформацію, написану спеціальними
маркерами на дошці, не використовуючи
комп’ютер чи проектор.
Мультимедійні
проектори
є
найефективнішим
засобом
створення
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інтерактивного матеріалу. Сучасні проектори
можуть одночасно сприймати два стилуси.
Використання інтерактивних дощок значно
зменшує кількість пристроїв у системі. Вони
містять мінімум програмного забезпечення.
Інтерактивна дошка – це великий
інтерактивний екран у вигляді дошки з білим
магнітним маркером. Інтерактивна дошка може
бути представлена як автономний комп’ютер з
великим сенсорним екраном, а також пристрій,
підключений до ноутбука, який поєднує
проектор і сенсорну панель.
Інтерактивні дошки використовуються в
шкільних
аудиторіях,
конференц-залах,
групових кімнатах, кімнатах дистанційного
навчання та інших зонах.
Інтерактивні системи голосування – це
апаратна
та
програмна
система,
яка
використовується для швидкого опитування та
перевірки отриманих знань, а також включає
набір дистанційного керування, приймач
сигналу
та
програмне
забезпечення.
Використовуючи цей метод, вчитель може
створити різні типи тестових завдань і включити
їх у сценарій уроку на будь-якому етапі, щоб
отримати зворотній зв’язок як під час первинної
перевірки рівня розуміння матеріалу учнями,
так і під час підсумкового контролю.
А виході система виробляє комплексний
аналітичний звіт, який показує, на які запитання
було дано відповідь з найбільшою кількістю
помилок, на які питання не виникало труднощів,
як конкретний студент впорався із завданнями
тощо. Це дозволяє вносити корективи в процес
навчання з метою підвищення якості
результатів.
Як відомо, в освіті існує багато методів і
технологій навчання, різних типів занять, які
мають єдину мету – здобуття знань у студентів.
Виділяють такі типи моделей тренувань:
пасивні, активні та інтерактивні.
Давайте
докладніше
розглянемо
інтерактивну
модель
навчання.
Ця
інформаційна модель покликана забезпечити
комфортне навчальне середовище, в якому всі
студенти активно взаємодіють один з одним [1].
Організація
інтерактивного
навчання
передбачає моделювання життєвих ситуацій,
використання
рольових
ігор,
загальне

вирішення проблем на основі аналізу обставин
та ситуацій [3].
В інтерактивних моделях навчання головне
завдання вчителя – створити необхідні умови
для ініціативи учня. В інтерактивних
технологіях студенти є повноправними
учасниками, їх досвід не менш важливий, ніж
досвід вчителя, який спрямовує та заохочує їх
самостійно шукати рішення різних проблем.
Таким
чином,
інтерактивні
методи
навчання – це особлива форма організації
пізнавальної та комунікативної діяльності, при
якій студенти беруть участь у пізнавальному
процесі, мають можливість зрозуміти та
задуматися над тим, що вони знають та
думають.
Використання
інтерактивної
технології навчання в педагогічному процесі
заохочує вчителів постійно створювати,
вдосконалювати, змінювати, професійне та
особистісне зростання та розвиток. Іншими
словами, інтерактивні методи навчання – це
ефективний педагогічний інструмент, а
використання
інтерактивної
технології
навчання в педагогічному процесі є необхідною
умовою оптимального розвитку для тих, хто
навчається, і для тих, хто навчає.
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ВСТУП

Сьогодні рекламування навчальних закладів
в соціальних середовищах Інтернету, зокрема в
соціальних мережах є невід’ємною частиною
позиціонування установи в мережі Інтернет.
Рекламування в соціальних мережах дозволяє
збільшити аудиторію, що дає змогу залучити
більше абітурієнтів. Офіційна сторінка училища
в соціальній мережі необхідна і для
інформування студентів та працівників. Це
прекрасна можливість заявити про себе як
майбутнім абітурієнтам, так і просто
зацікавленим у вашій установі.
РЕКЛАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА

№20
Популярна на сьогоднішній день соціальна
мережа Instagram нерозривно зв’язана з
рекламою установ. В сучасних умовах соціальні
мережі дають багато можливостей для реклами
установи, і тому слід розглядати соціальну
мережу Instagram, як одну з таких.
Instagram – соціальна мережа, що базується
на обміні фотографіями, дозволяє користувачам

робити фотографії, застосовувати до них
фільтри, а також поширювати їх через свій
сервіс і низку інших соціальних мереж.
Сторінка у соціальній мережі Instagram
дозволяє учасникам створювати інформаційне
наповнення
діяльності
установи
та
позиціонувати його в мережі Інтернет.
Рекламне забезпечення діяльності Вищого
професійного училища №20 в соціальних
мережах – це відмінний спосіб для залучення
більшої аудиторії.
До рекламного забезпечення діяльності
Вищого професійного училища №20 в
соціальній мережі Instagram входить введення
офіційної сторінки, яка повинна представляти
область діяльності установи, це зображення
профілю, скидання інформативних постів.
Опис повинен бути коротким і точним,
найкращим чином описуючи діяльність
училища.
Для того, щоб спільнота була більш
популярною
потрібно
додавати
відео,
розповідати про всі конкурси і екскурсії на які
будуть мати змогу поїхати майбутні
абітурієнти.
Користувачі проявляють більший інтерес до
візуального та аудіо контенту, ніж до текстового
матеріалу.
Інформацію про активність користувачів
після публікації можна дослідити за допомогою
розділу (Статистика).
Контекстна діаграма (рис. 1) зображає
взаємозв’язки між користувачами соціальної
мережі, директором та адміністратором
училища.
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Рис.1. Контекстна діаграма

На рис. 2 представлена сторінка Вищого
професійного училища №20 в соціальній мережі
Instagram.

за допомогою реклами у соціальній
мережі, до своєї сторінки Facebook;
• генерація лідів – збирайте інформацію
про людей зацікавлених у діяльності
вашого училища;
• повідомлення – заохотьте більше людей
спілкуватися з адміністрацією училища
через соціальні мережі;
Переважно на сторінку підписуються
користувачі, які мають на меті поступати,
дізнавалися про професії які є в училищі, також
за рекомендаціями знайомих.
Але якщо установа недостатньо відома, то
інтернет-користувачі не будуть підписуватись
на цю сторінку.
ВИСНОВОК

Правильне рекламування у соціальній
мережі
Instagram
дозволяє
підвищити
ефективність позиціонування установи в
соціальній мережі.
Найчастіше робота з рекламуванням у
Instagram спрямована в першу чергу на більш
тісну співпрацю з потенційними або реальними
абітурієнтами.

[1]

[2]

Рис.2. Офіційна Instagram сторінка Вищого
професійного училища №20

Цілі створення та рекламування сторінки
училища у соціальній мережі Instagram:
• упізнаваність
бренду – зацікавленість
училищем та його діяльністю;
• охоплення – залучення
максимальної
кількості людей для реклами;
• залучення – привертання
увагу
до
діяльності училища та залучення людей,

[3]
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Abstract. As e-commerce grows, a number of
companies that want to succeed are trying to operate
within this trade. For some, this trend is really
effective, but many businesses in the e-commerce
market are still experiencing problems. The main
obstacles are numerous barriers to the development
of e-commerce.

споживачів, вибирати зручний спосіб та час
доставки товару, здійснювати онлайн-платежі
тощо [1]. Основні переваги використання
інтернет-торгівлі наведено на рисунку 1.

Ключові слова: торгівля, підприємство,
споживач,
інтернет-торгівля,
розвиток
електронної комерції, переваги інтернетторгівлі, проблеми інтернет-торгівлі.

Однією з найпопулярніших форм діяльності
в Інтернеті є здійснення покупок. Визначають
це такі фактори: послуга доступна з будь-якого
місця, в будь-який час дня і ночі, а також в
мережі Інтернет можна придбати практично все.
Слід зазначити, що термін електронна
комерція використовується і трактується дуже
різноманітно та неоднозначно, а те, що
безпосередньо пов’язане з цим, – має багато
визначень. Світова організація торгівлі визначає
електронну комерцію як виробництво, рекламу,
продаж та розповсюдження продукції за
допомогою
інформаційно-комунікаційних
технологій [4].
Торгівля продукцією в мережі Інтернет може
значно знизити витрати на продукцію, оскільки
немає необхідності підтримувати торгові площі,
купувати торгове обладнання, не потрібно
утримувати продавців тощо. Крім того,
споживачі можуть переглядати асортимент
товарів в режимі реального часу, швидко
знаходити потрібний товар, дізнаватися його
характеристики, прочитати відгуки інших

Переваги інтерет-торгівлі

Зменшення витрат на торгові площі, обладняння

Отримання додаткової інформації про товари

Можливість безперервної торгівлі

Додаткова реклама в мережі Інтернет

Простота та зручність у здійсненні купівлі

Захищеність товарів від розкрадання

Рис.1. Переваги інтернет-торгівлі
Для України електронна комерція має
особливе значення, оскільки в сьогоднішніх
складних економічних умовах вона дозволяє
швидко та за відносно низьких витрат
організувати продаж продукції вітчизняних
виробників, забезпечуючи тим самим їх
виживання та розвиток [3].
Не зважаючи на постійний розвиток та
зростання електронної комерції у світі, в Україні
існують причини уповільнення цього явища:
• проблеми доступу до Інтернету у малих
населених пунктах;
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•
•

недовіра
покупців,
викликана
шахрайствами,
нехтуванням
прав
покупців;
значні витрати на розробку інтернетресурсу,
які
можуть
бути
невиправданими через непередбачені
зовнішні обставини [2].

Рис.2. Темпи зростання електронної комерції в
Україні та світі
Незважаючи на інтенсивний розвиток
інернет-торгівлі, існує ряд різноманітних
труднощів та бар’єрів, які заважають або, у
випадку
багатьох
компаній,
навіть
унеможливлюють ведення бізнесу у сфері
елекронної комерції.

Загалом, існує ряд різних бар'єрів, які
негативно впливають на функціонування
електронної комерції. Серед тих, що
найчастіше обговорюються, безперечно, є
питання щодо безпеки укладання угод в
Інтернеті, довіри до продавців, високих витрат,
понесених підприємцями у зв'язку з
необхідністю
наявності
широкого
інструментарію, комп'ютерних та Інтернетпрограм, а також відсутність відповідних
законодавчих норм щодо цієї сфери.
Незважаючи
на
існування
багатьох
перешкод, ринок електронної комерції,
безсумнівно, продовжує зростати, внаслідок
чого збільшується кількість підприємств, які з
великою ймовірністю готові розпочинати свою
діяльність у цій сфері.
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З урахуванням сучасного рівня розвитку
інформаційних технологій, популяризація будьякої сфери діяльності постає одним із
найважливіших завдань у її продуктивній
роботі.
Використання Інтернету як якісного
інформаційно-комунікативного середовища є
одним із основних напрямків роботи компаній
які хочуть закріпити своє ім’я на ринку та
збільшити цільову аудиторію. Актуальним
питанням залишається специфіка використання
соціальних мереж у громадських організаціях,
які обмежені у своєму фінансуванні та
адмініструванні.
Розглядаючи поняття Інтернет-ресурсу під
кутом здійснення популяризації організації,
можна виділити два основних засоби: веб-сайт
та соціальні мережі.
Трактування поняття “соціальні мережі”, та
“мережеве суспільство”, подав Г. Рейнгольд і
визначив його як “соціальне об'єднання, яке
виростає з Мережі, в якій група однодумців
підтримує відкрите обговорення протягом
тривалого часу, щоб сформувати особисті
відносини” [3]. Аналізуючи роботу соціальної
мережі, можна провести паралель із діяльністю
громадських організацій, де група зацікавлених

певною галуззю роботи людей активно
працюють над її розвитком.
Якщо порівнювати просування організації
через соціальні мережі та веб-сайт, то в
контексті
пошуку
потенційних
членів
організації однозначно перевагу мають
соціальні мережі. Їх можна визначити як засіб
залучення людей, які в нормальних умовах
можуть бути просто не в курсі існування
громадської організації й корисних для них
послуг, що вона надає [2].
Варто відзначити, що існування сторінки ГО
в соцмережі впливає на функціонування її вебсайту. Адже посилання й згадування в
соціальних мережах впливають на результати
пошуку у пошукових системах. Соціальні
мережі допомагають створювати постійну
аудиторію сайту: підписники регулярно
бачитимуть оновлення на своїй стрічці новин, й
тому, ймовірніше, будуть неодноразово
повертатись на сайт [1]. Таким чином, можна
визначити зацикленість процесу популяризації
ГО (рис.1).

Рис.1. Взаємозв’язок соціальних мереж із веб-сайтом
ГО

Однозначною перевагою соціальних мереж є
можливість створення комунікативних каналів
зі своїми користувачами у віддаленому режимі.
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Відвідувачі можуть легко отримати зворотній
зв’язок
завдяки
можливості
надіслати
повідомлення.
Оперативність інформування вважається чи
не найвизначнішим фактором на шляху до
успіху будь-якої організації. Така можливість
визначена функціональними налаштуваннями
соціальних мереж. Інформація про події, що
відбуваються у житті організації має змогу
миттєво поширюватись серед усієї маси
користувачів
Інтернету,
а
можливість
проводити
онлайн-трансляцію
будь-якого
заходу дозволяє пересічному відвідувачу
сторінки відчути себе частиною того чи іншого
проєкту.
При виборі соціальної мережі для
громадської організації варто орієнтуватись на
поставлені цілі (рис.2).

можливостей Facebook на сторінці організації є
більше 4 тисяч підписників та людей які її
вподобали, що свідчить про ефективність
використання даної соцмережі [5].
Соціальні мережі комплексно поєднують в
собі всі елементи, які потрібні для популяризації
громадських
об’єднань,
таким
чином,
створюючи загальну характеристику організації
для потенційних членів організації та партнерів.
Сторінку організації
можна вважати і
рекламним інструментом, без створення якого,
отримати максимально позитивного результату
неможливо. Проте, варто пам’ятати, що лише
продумана структура, якісне та вичерпне
наповнення всіх елементів буде сприяти
формуванню позитивного іміджу організації на
ринку.
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Застосування інтернет-маркетингу в
процесі інформаційно-рекламного
забезпечення діяльності органів
студентського самоврядування
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Abstract. A large number of researchers have
studied and are now actively studying Internet
marketing, SEO, SMM, ie, promoting and
promoting their own organization in the social
network and the web, and the conclusions are
unanimous that social networks as a powerful
platform, really high level, behind the terms of using
all the rules of promotion, useful and interesting
content, help to promote your own organization,
your name and brand.

Ключові
слова:
реклама,
Інтернетмарктеинг, веб-простір, заклади вищої освіти
(ЗВО), Інетрнет-реклама, веб-сайт, органи
студентського самоврядування.

На сьогодні інформація є одним із
найпотрібніших ресурсів, доступних для будького, хто приймає різноманітні рішення. У
сучасному світі високих технологій інформація
стала чи не найдорожчою річчю. Одним із
способів надання інформації є реклама.
Причому реклама не у вузькому сенсі, як
інформація про певний виріб, а у найширшому
значенні цього поняття – як засіб інформування,
переконання, впливу і маніпуляції суспільством
або певною верствою населення.
У сучасному світі все більш популярною стає
Інтернет-реклама, за допомогою якої можна
просувати власний бренд у мережі Інтернет.
Адже постійне зростання кількості користувачів
– це не єдина перевага представлення товарів та
послуг в Інтернеті.
Одним із важливих складників маркетингу,
який допомагає просувати продукцію чи

Наталія Вовк
Кафедра СКІД
Національний університет “Львівська політехніка”
Львів, Україна
Nataliia.S.Vovk@lpnu.ua

підприємство на веб-просторах є Інтернетмаркетинг.
Інтернет-маркетинг – як і традиційний
маркетинг – скерований на просування товарів
та послуг для зростання продажів та отримання
більшої бази користувачів для компанії. Тільки
відбувається усе в Інтернеті [1]. На відміну від
традиційного маркетингу, Інтернет-маркетинг
вважається досить складним в освоєнні,
вивчити який певною мірою досить важко.
Соціальні
мережі
стали
обов’язковим
елементом для введення бізнесу у сучасних
умовах.
ВЕБ-САЙТ ЯК ЗАСІБ ІНТЕРНЕТМАРКЕТИНГУ ОРГАНІВ
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Не стоять осторонь і використовують
елементи інтернет-маркетингу ЗВО для
популяризації власного імені на ринку освітніх
послуг. Застосування Інтернет-маркетингу
відкриває колосальні можливості для ЗВО,
вирівнює шанси на ринковий успіх великих і
малих закладів вищої освіти, оскільки всі вони
використовують відносно недорогі, широко
доступні,
фактично,
стандартизовані
інструменти.
Національний
університет
«Львівська
політехніка» це – заклад вищої освіти України,
в якому відмінно функціонує студентське
самоврядування, яке об’єднує суспільно
активних студентів, забезпечує захист прав та
інтересів студентів та їх участь в управлінні
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ЗВО. Також у Львівській політехніці
функціонує Колегія та профбюро студентів
навчально-наукових інститутів (ННІ), яка
допомагає студентам у вирішені низки питань
пов’язаних із навчанням.
Створення веб-сайту для Колегії та
профбюро студентів є чудовим методом для
популяризації
послуг
та
інформування
абітурієнтів та студентів. Для кращого
розуміння процесу створення веб-сайту, варто
розробити інформаційну та функціональну
моделі задач.
На рис. 1. представлено інформаційну
модель
інформаційно-рекламного
представлення діяльності Колегії та профбюро
Інституту гуманітарних і соціальних наук
(ІГСН).

Рис.2. Контекстна діаграма

Контекстна діаграма на рис. 2 візуалізує
процес інформаційно-рекламного забезпечення
діяльності колегії та профбюро ІГСН. Таке
представлення дає змогу проаналізувати
системність взаємодії усіх учасників процесу.

ВИСНОВКИ
Використання Інтернет-маркетингу сприяє
популяризації усіх подій закладу вищої освіти,
внутрішніх студентських подій, студентського
самоврядування тощо. Адже, саме хорошою
рекламою з використанням усіх тонкощів
Інтернет-маркетингу можна залучити нову
цільову аудиторію, студентів та абітурієнтів.
Звичайно
Інтернет-простір
дуже
швидкоплинний та змінний: змінюються
уподобання користувачів, світові тенденції, але
якщо завжди удосконалюватись та навчатись
самому, Інтернет-маркетинг буде незамінним
другом у популяризації та просуванні власного
веб-сайту.
Рис.1. Інформаційна модель рекламного забезпечення
студентської колегії

Інформаційна модель дає змогу краще
зрозуміти увесь процес створення сайту з
використанням
зображень
та
тексту.
Функціональна модель задач реалізована за
допомогою формалізації процесу та показала
основний процес, і три зовнішні сутності, такі
як: голова профбюро ІГСН, студенти та
адміністратор веб-сайту.

ЛІТЕРАТУРА
[1]

[2]

[3]

Інтернет-маркетинг для початківців. Як та
навіщо [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:https://nachasi.com/2018/11/01/internet
-marketyng-z-chogo-pochaty/.
Вовк Н. Інтернет-реклама як складова
електронного бізнесу / Н.Вовк, І.Романів //
Інформація, комунікація, суспільство 2019
[Електронний ресурс] IКС-2019 – Львів:
Видавництво Львівської політехніки, 2019.
Дихтярук У., Матіїшин Л., Савчин Н.,
Марковець О., Інформаційно-психологічні
війни і їх вплив на свідомість суспільства//
Інформація, комунікація, суспільство (ICS-:
Вид-во Львів. політехніки, 2019. С. 222–223.

INFORMATION, COMMUNICATION, SOCIETY (ICS-2020) 21-23 MAY 2020, CHYNADIYOVO, UKRAINE

40

Електронно-освтіні ресурси для вивчення
іноземної мови: порівняльний аналіз
Діана Матвіїв

Наталія Вовк

Кафедра СКІД
Національний університет “Львівська політехніка”
Львів, Україна
diana.matviiv.mdk.2019@lpnu.ua

Кафедра СКІД
Національний університет “Львівська політехніка”
Львів, Україна
Nataliia.S.Vovk@lpnu.ua

Abstract. This article analyzes the use of tools for
learning English on the websites of schools for
learning foreign languages in Lviv. The efficiency
and advantages of the implementation are also
described.
Ключові слова: веб-сайт, освітній ресурс,
інформаційно-комунікативні
технології,
освіта, іноземна мова.

ВСТУП
На сучасному етапі розвитку технологій
освіта спонукає до пошуку нових та більш
ефективних підходів для вдосконалення
навчального освітнього процесу, зокрема для
вивчення англійської мови. У сучасній системі
навчального
процесу
проблема
вибору
найбільш ефективних інноваційних методів та
інструментів для навчання залишається
значущою й актуальною, і має значний вплив на
освітній процес.
Створення освітнього ресурсу та поєднання
різних інструментів й методів проведення
навчального процесу та оцінювання знань учнів,
розширює навчальні можливості. Освітні
ресурси дозволяють підняти на якісно новий
рівень процеси, пов'язані з вимірюванням знань
тих, хто вивчає іноземну мову, а також дають
можливість індивідуалізувати процес навчання.
Сучасну модель навчання складно уявити без
використання новітніх технологій навчання
англійської
мови
–
використання
мультимедійних засобів і технологій навчання.
На сучасному етапі вивчення англійської
мови виникають певні труднощі. Тому
використання ІКТ може значно спростити
опанування мови [1-3].

АНАЛІЗ ВЕБ-РЕСУРСІВ ШКІЛ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МІСТА
ЛЬВІВ
Аналізуючи веб-сайти шкіл англійської мови
міста Львів можна виділити такі основні
тенденції:
• можливість
складання
тесту
на
визначення рівня англійської мови;
• відсутність створення облікового запису
на сайті;
• присутність тільки базової інформації про
школу: новини, ціна курсів і відгуки.
Отже, у більшості веб-сайтів взагалі немає
можливості проводити змішане навчання та
немає допоміжних засобів для проведення
аудиторних занять, таких як онлайн підручники.
В результаті аналізу десяти сайтів шкіл
англійської мови міста Львів, визначено
наявність таких освітніх інструментів: он-лайн
тести визначення рівня володіння граматикою;
навчальні он-лайн матеріали (лише у двох
школах); онлайн-дошка для розміщення
домашніх завдань (лише у двох школах). Таке
дослідження встановило і те, що тільки на
електронно-освітніх ресурсах двох шкіл Green
Forest
та
American
English
School
використовується
практично
всі
відомі
інструменти для вивчення іноземної мови, які
користуються популярністю на повноцінних
освітніх ресурсах для вивчення англійської
мови онлайн, а саме: тести для перевірки рівня
знань та тести для тренувань граматики, онлайнпідручники та інші допоміжні матеріали;
домашнє завдання; журнал оцінок; відеоколекції; лексичні тренування.

INFORMATION, COMMUNICATION, SOCIETY (ICS-2020) 21-23 MAY 2020, CHYNADIYOVO, UKRAINE

41

Щоб відобразити активність використання
інструментів для навчання на веб-сайтах шкіл
англійської мови міста Львів, прийнято шкалу
відповідності:
один
застосовуваний
інструмент – один бал (рис. 1).

прикладами і гіперпосиланнями на відповідні
ресурси, опис зв'язку навчального матеріалу з
додатковими
дидактичними
ресурсами
профільного освітнього порталу з підтримки
самостійної пізнавальної діяльності учнів для
того щоб це навчання було ефективне [4, 5].
Контроль знань за допомогою засобів ІКТ
полегшує перевірку знань групи студентів, до
того ж автоматизований контроль відрізняється
повнотою
охоплення
матеріалу.
Автоматизований
контроль
зводить
до
мінімуму кількість випадкових оцінок, а також
звільняє викладача від рутинної роботи.
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Рис. 1. Моніторинг викоритстання інструментів для
вивчення англійської мови

Отже,
аналізуючи
використання
інструментів для навчання на веб-сайтах шкіл
англійської мови міста Львів, можна зробити
висновки, що з інтенсивним розвитком
інформаційно-комунікаційних
технологій
школи
використовують
тільки
один
інструмент – онлайн тести для перевірки знань.
Варто відзначити і те, що впровадження усіх
відомих інструментів, які існують на вебресурсах для вивчення мови, використовували
школи з найвищим рейтингом в мережі
Інтернет. Це свідчить про те, що використання
змішаного навчання на заняттях з англійської
мови сприяє вищому ступеню роботи учнів та
продуктивності опанування мови.
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набуття знань. Нові технології навчання,
дозволяють збільшити швидкість сприймання,
розуміння та глибину засвоєння величезних
масивів інформації.
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Abstract. The theses explores how the
development of marketing communication in social
network Instagram helps to promote business.
Determined that the main task of successful
networking of companies is needing to keep up with
the times and to search for new tools for effective
communication with customers. It is necessary to
take into account the dynamic nature of the
development of social networks and marketing
communications, which are constantly updated, and
quickly lose their relevance and continuously
explore new trends and factors that are on the
market. Instagram is a powerful platform, so using
marketing on Instagram is relevant today.

Ключові
слова:
соціальні
мережі,
просування, сервіси, інтернет-маркетинг,
соціальний
медіа
маркетинг,
контент,
Instagram, маркетингові комунікації.

Сьогодні соціальні мережі користуються усе
більшою
популярністю.
Унікальність
соціальних мереж полягає в тому, що вони
дають можливість підприємству взаємодіяти
безпосередньо зі споживачами, без нав’язливої
дії традиційних маркетингових технологій.
Маркетинг в соціальних мережах дозволяє
ефективно розвивати та просувати бренд, товар
чи компанію на ринку, залучати велику
кількість нових клієнтів, розширювати цільову
аудиторію, покращувати репутацію компанії
через формування лояльності споживачів до
бренда.
Тому
питання
щодо
особливостей
застосування маркетингу в соціальних мережах
є актуальним на сьогодні.
Instagram став однією з найпотужніших
платформ серед соціальних мереж. Маючи

Олександр Марковець
Кафедра СКІД
Національний університет “Львівська політехніка”
Львів, Україна
oleksandr.v.markovets@lpnu.ua

понад один мільярд активних користувачів
щомісяця, Instagram відкриває величезні
можливості для брендів розвивати маркетингові
комунікації,
знаходити
нових
клієнтів,
презентувати
та
популяризувати
свою
продукцію.
Instagram містить в собі багато засобів для
маркетингових
комунікацій.
Однак,
стандартних
засобів
недостатньо
для
ефективної роботи та просування. На сьогодні,
завдяки зростаючій популярності Instagram,
існує безліч сервісів та додатків для
вдосконалення маркетингової стратегії, повного
охоплення та задоволення потреб користувачів
Instagram.
Серед них: Mssg.me, Taplink, SmmPlanner,
Websta, Chotam, LabelUp, InstaLex, Tooligram,
Totems Analytics, InstaOrders та ін.
За допомогою сервісу Mssg.me клієнт
переходить за посиланням і бачить всі кнопкипереходи на месенджери і соціальні мережі
компанії. Далі він натискає на зручну кнопку і
його перекидає на діалог з адміністратором.
Така веб-сторінка допомагає клієнтам знайти
найкращий спосіб для зв’язку з продавцем. Для
того, щоб створити таку веб-сторінку потрібно
додати свої контакти та інформацію про свої
продукти та розмістити посилання на сторінці в
Instagram.
Taplink дозволяє клієнтам переглядати і
оплачувати товари прямо в додатку Instagram.
Окрім того, можна створити блок з відповідями
на типові запитання, інформаційну візитку
запустити обмежену за часом акцію з таймером
зворотного відліку, отримувати повідомлення
про нові заявки в месенджер і на пошту. Функції
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Taplink суттєво економлять час продавцю та
клієнту. Всі модулі інтуїтивні та швидко
налаштовуються.
SmmPlanner – додаток для відкладеного
постингу. За допомогою сервісу можна
безкоштовно публікувати до 50 постів в місяць.
Websta – додаток допомагає користувачам
знаходити сторінку компанії за хештегом,
попередньо згенерувавши і просуваючи їх.
Сервіс – англомовний, але інтуїтивно
зрозумілий.
StarComment – додаток, який відстежує
активність підписників сторінки в Instagram.
Також сервіс може встановити спостереження
за сторінками конкурентів. Звіти про свою
роботу програма надсилає в телеграм і на
електронну поштову скриньку.
Chotam – сервіс допомагає ефективно
працювати з аудиторією. Додаток відстежує
негативні коментарі і питання від користувачів.
Програма
LabelUp
посередник
між
блогерами та власниками аккаунтів. Реклама у
лідерів думок відмінно просуває сторінку, але
швидко знайти таких людей і проаналізувати
ефективність реклами у них дуже складно.
LabelUp допомагає підібрати потрібно блогера.
Додаток аналізує такі параметри як: стать,
інтереси, аудиторія, вік і багато інших.
Totems Analytics – аналітична платформа для
Instagram. Дозволяє відстежувати статистику
відвідувань і активності сторінки і порівнювати
значення з конкурентами. Можна стежити за
такими показниками, як профіль аудиторії,
зростання аудиторії, кількість лайків та
коментарів, залучення користувачів; Totems
Analytics дозвляє визначити найбільш успішні
пости.
InstaOrders дозволяє здійснювати продажі
через Instagram. Дадаток надсилає лист на e-mail
кожен раз, коли в додатку оформлене
замовлення. Для роботи потрібно імпортувати
фотографії товарів зі сторінки, вказати ціни та
синхронізуватись з додатком.
Правильний підхід до цих інструментів
дозволяє компанії заявити про себе на ринку,
підвищити рівень продаж, сформувати власний
позитивний імідж. Ці сервіси є унікальним
інструментом взаємодії бізнесу та споживача
який необхідно використовувати вже сьогодні.

Отже, можна зробити висновок про те, що
маркетингові комунікації в соціальній мережі
Instagram
не
можуть
бути достатньо
ефективними без використання сервісів та
інструментів, які допомагають автоматизувати
діяльність в Instagram, проводити аналітику,
просувати сторінку та взаємодіяти з клієнтами.
Для ефективного використання цих засобів
потрібно оцінити ситуацію, проаналізувати
свою аудиторію, переконатися в правильності їх
використання для досягнення оптимальних
результатів.
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Abstract. This article describes the main web
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Питання дослідження веб-сервісів для
комунікації релігійних організацій з вірянами
сьогодні надзвичайно актуальне, зважаючи на
зростання запиту на використання Інтернетсервісів з релігійних питань, спричиненого
обмеженнями, відповідно до Закону України
“Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19)”.

ОСНОВНІ ВЕБ-СЕРВІСИ
Розвиток сучасних технологій значно
розширює простір для спілкування в мережі
Інтернет, зокрема, і в сфері релігії. Досить
популярними інструментами спілкування з
вірянами є соціальні мережі, сайти релігійних
установ. Статистичні дані свідчать, що за період
карантину значно зросла кількість блогів та
Instagram-сторінок, де священнослужителі
публікують релігійні матеріали, відповідають на
питання користувачів, а за допомогою
можливостей соціальної мережі Instagram –
знімають відео-трансляції.
Але найбільш ефективною буде комунікація
за допомогою спеціальних веб-сервісів,
розміщених на сайті відповідної релігійної
установи. Адже такі сервіси мають певні
особливості, завдяки яким вони істотно

відрізняються
від
соціальних
мереж:
комплексний
характер
роботи сервісів,
безперешкодний доступ до сервісів. Також,
зважаючи на той факт, що значна частина
вірян – люди похилого віку, що не є
користувачами соцмереж, сайти для них –
найоптимальніший канал для комунікації з
Церквою.
Зокрема, релігійні установи найчастіше
використовують такі веб-сервіси з метою
встановлення
комунікації
з
цільовою
аудиторією: форма зворотнього зв’язку,
“авторизація
користувача”,
“електронний
запис”, “електронне голосування”, “онлайнтрансляції”.
Розглянемо детальніше кожен з цих вебсервісів.
“Авторизація користувача” – сервіс, що
дозволяє ідентифікувати користувача за
допомогою логіна та пароля. Проте, на сайтах
релігійних установ доцільніше було б
використовувати анонімний вхід в цілях захисту
прав та інтересів користувача. Проте,
забезпечити повну анонімність користувача на
сайті практично неможливо, тому можливі такі
варіанти: забезпечити шифрування електронної
адреси користувача для мінімізації процесів
надсилання спаму на електронну пошту
користувача, забезпечити анонімне голосування
та дописування коментарів на сайті.
“Форма зворотнього зв’язку” – веб-сервіс,
що дозволяє користувачам комунікувати з
представниками Церкви в онлайн-режимі. Для
того, щоб відправити повідомлення, користувач
повинен заповнити форму, яка містить такі
поля: ім’я користувача, адреса його електронної
пошти, поле для вибору священнослужителя,
якому користувач бажає задати питання, тема
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питання, зміст самого повідомлення, в кінці –
підтвердити свою особу, ввівши, згенерований
та виведений на екран, код.
В результаті, обраний користувачем
священнослужитель-адміністратор,
отримує
сповіщення про надіслане користувачем
повідомлення на свою електронну пошту,
переходить за посиланням у свій особистий
кабінет, у розділі “Повідомлення” переглядає
відповідне повідомлення, обирає кнопку
“Відповісти” та вводить текст повідомленнявідповіді.
“Електронний запис” – веб-сервіс, за
допомогою якого користувач має змогу
записатися на проведення певного релігійного
обряду в онлайн-режимі, ввівши свої контактні
дані – ім’я, адресу електронної пошти, номер
телефону, та вибравши з переліку доступну
дату, час, вид обряду та священнослужителя. На
сьогодні, такий сервіс використовується
здебільшого в сферах медицини, надання
адміністративних послуг, проте, в сфері релігії,
впровадження такого виду сервісу значно
спростило б процес комунікації в межах Церкви.
Веб-сервіс “Електронне голосування” слугує
інструментом для покращення роботи сайту на
основі відгуків та оцінок користувачів. Схема
роботи цього сервісу виглядає таким чином:
користувач заповнює форму із запитаннями,
вибираючи найкращі, на його думку, варіанти
відповідей, та в кінці натискає кнопку
“Проголосувати”. В результаті, адміністратор
сайту на основі отриманих відповідей від
користувачів, має змогу провести статистичний
аналіз для прийняття певного рішення.
Надзвичайної популярності зараз набув
сервіс “Онлайн-трансляції”. Цей сервіс надає
можливість поширювати відео-контент для
користувачів сайту. До прикладу, більшість
релігійних установ мають свій YouTube-канал,
посилання на який розміщується в розділі
“Онлайн-трансляції” на сайті, або розміщують
посилання на сторонній ресурс. Загалом, такий
сервіс слугує інструментом для залучення
більшої аудиторії користувачів та підвищення
популярності сайту релігійної установи.
Отже, веб-сервіси відіграють вагому роль як
інструменти комунікації в сфері релігії,
забезпечуючи
безперешкодний
доступ

користувачів до можливостей певного вебресурсу.
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Комунікація – це обмін інформацією між
двома або більше особами, спілкування за
допомогою вербальних і невербальних засобів із
метою передання та отримання інформації.
Задля успішного спілкування громадян із
міською радою, потрібно створити такі
електронні сервіси: електронна черга, онлайн
петиція та опитування. Це допоможе розв’язати
проблеми громадянина та в деяких випадках
міста.

ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ ДЛЯ
КОМУНІКАЦІЇ ГРОМАДЯН ІЗ ОРГАНОМ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

В Україні визначено стратегічні напрями
реалізації електронного урядування: електронні
послуги, електронна взаємодія, електронна
ідентифікація, відкриті дані.
Електронні сервіси допомагають налагодити
зв’язок між суспільством і міською владою.
Електронна черга – це програмно-апаратний
комплекс, що вирішує проблему розподілу
потоків даних за типом і часом перебування у
черзі, утворюючи комфортні умови для
очікування. Її система управління зручна для
відвідувача, так і для персоналу який

обслуговує їх. Цей сервіс вирішує велику
кількість завдань після його створення:
допомагає вирішити проблему в короткий
відрізок часу; надавати послуги відразу
декільком клієнтам одночасно; розробити
статистику щодо найбільш затребуваних питань
чи проблем громадян; покращення умов праці
персоналу. Тому, для міської ради електронна
черга підходить, адже має велику та
регулярними потоками проблем чи питань від
громадян.
Початковою вхідною інформацією для
електронної черги є запит. Проаналізувавши
його система зберігає інформацію про автора
запиту та його тему Після цього здійснюється
наступний етап, визначення проблеми запиту,
яка також зберігається у системі. Після цього
здійснюється пошук готових рішень для
вирішення проблеми та вибір виконавця. Задля
обрання потрібного держслужбовця слід
звернутися у сховище даних в якому присутні
списки
усіх
державних
службовців.
Опрацювавши усю інформацію про кожного,
система
повинна
вибрати
потрібного
працівника для виконання цієї проблеми.
Обравши її для розв’язання проблеми,
створюється завдання і надсилається їй, для
вирішення.
Для створення цього сервісу у WordPress
можна використати плагін “Онлайн черга до
спеціаліста”.
Онлайн петиції надають змогу налаштувати
позитивний діалог громадян із міською владою.
Вони надають можливість висловити свої
пропозиції, об’єднатися із людьми, які теж
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підтримують її, змусити владу розглядати їх у
короткий термін часу і невідкладно. Щодо
влади, то вона отримує список затребуваних
питань від громадян в онлайн режимі та
першочергово вирішувати певні завдання.
Щодо ефективності електронних петиції, то
вона залежить від користування суспільством і
реагування з боку влади.
У петиції повинно описати поставлену
проблему лаконічно і просто, ім’я, прізвище, по
батькові та електронну пошту автора. Якщо ці
вимоги виконані, то тоді петицію публікують
для збору підписів інших громадян на
офіційному сайті установи. Задля створення
сервісу онлайн петиції є змога використати
плагін “Speak Up” у WordPress.
Опитування – це організоване органами
місцевого самоврядування виконавчої влади з
громадою питань формування та реалізації
державної політики завдяки залученню
громадян до участі в управлінні державними
справами.
Участь у опитуванні повинні брати люди
яким виповнилося вісімнадцять років і є
жителем міста чи селища. Воно допомагає
вирішити проблеми, що зачіпають інтереси
громадян певного міста, де проходить
опитування. До цих проблем можна віднести:
розвиток інфраструктури, екологічна безпека
жителів міста, благоустрій, озеленення та
облаштування територій міста або селища,
здійснення інвестиції у певному регіоні міста чи
села та багато інших проблем. Для розроблення
опитування на WordPress, можна використати
плагін “Wp-Polls”.
Опитування повинне проводитися на
офіційному сайті міської ради. Після обробки
усіх
результатів,
орган
місцевого
самоврядування готує звіт та опубліковує його
на офіційному сайті міської ради.
Окрім використання електронних сервісів на
веб сторінках, доцільно також звернути увагу на
сервіси, які доступні у соціальних мережах.
Зокрема, голосування, яке здійснюється за
допомогою функцій реагування на контент, та
використання коментарів до дописів.
На сьогоднішній день інформування
громадян
з
боку
органів
місцевого
самоврядування має велике значення, бо
людина хоче бути в курсі усіх подій, які

стосуються міста, не виходячи з дому. Задля
успішного інформування суспільства потрібно
розробити сервіси, які будуть їм надавати
швидко і якісну інформацію – це електронна
черга, онлайн петиція та опитування.
За допомогою цього у суспільства знову
з’явиться довіра до влади і важливі проблеми
можна вирішити разом із громадою.
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Abstract. This article describes the place of eencyclopedia in society, how people use Wikipedia
to find the data they need. The main positive and
negative aspects of using this publicly available
resource are also given.

• П’ятим за відвідуваннями сайтом у світі
і навіть 107-й у Китаї, де він офіційно
заборонений.

Ключові
слова:
вікіпедія,
знання,
інформація, пошук, отримання, дані, стаття,
порівняння, недоліки, позитивні аспекти.

ВСТУП
Кожного
дня
все
більше
осіб
використовують
мережу
Інтернет
для
різноманітних цілей. Головна з таких цілей –
пошук необхідної інформації у всесвітній
павутині для задоволення власних інтересів.
Після пошукової стрічки Google, першим
сайтом для перевірки даних зазвичай є
Вікіпедія. Остання є важливою, адже дає
вільний доступ до багатьох ресурсів знань.
Актуальність теми полягає у висвітленні
головних можливостей Вікіпедії під час
використання останньої для пошуку необхідної
інформації.

СТАТИСТИКА ВИКОРИСТАННЯ
ВІКІПЕДІЇ
Вікіпедія, як відомо – це вільний простір,
безкоштовна,
електронна,
багатомовна
енциклопедія, заснована викладачами з
Америки для легкого та структурованого
пошуку необхідних даних у мережі Інтернет.
Сьогодні у Вікіпедії можливо знайти дуже
багато даних. Сайт постійно розвивається і
поповнюється новою інформацією.
Відповідно до даних, які опубліковані на
сайті tns-ua.com [1], Вікіпедія є:
• Четвертим за відвідуваннями сайтом в
Україні (рис. 1);

Рис.1 Список найбільш відвідуваних сайтів України
за липень 2019 року

Відповідно до досліджень які були здійснені
у січні 2019 [2] у компанії Opera Software “State
of the Mobile Web”, сайт Wikipedia.org зайняв 9те місце в Україні, серед сайтів, які мали
найбільшу кількість унікальних відвідувачів
через застосунок Opera Mini.
Згідно даних, опублікованих на сайті
Організації зі збору статистики Alexa Internet у
черговому рейтингу найбільш популярних
сайтів, лідерами по відвідуваності є, як і
декілька років поспіль, Google.com та
YouTube.com. Wikipedia. Org посідає шосте
місце серед запитів на Українському
просторі [3].

ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ
ВИКОРИРИСТАННЯ ВІКІПЕДІЇ
До
основних
позитивних
сторін
використання
багатомовної
електронноїенциклопедії можна віднести:
• безкоштовність ресурсу;
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• можливість створювати та додавати
власні статті, які можуть бути корисними
для інших користувачів;
• велика кількість інформації;
• постійна
доступність
інформації
(звичайно, якщо ви маєте інтернетз’єднання);
• можливість виправлення даних, які ввела
інша особа, якщо була виявлена
недостовірна чи помилкова інформація;
• легкість використання;
• можливість
перегляду
інформації
декількома мовами;
• можливість
вільно
ділитися
та
переглядати знання всього людства;
• необмежений розмір енциклопедії;
• є одночасно інтернет-спільнотою і
соціальною мережею.
• Попри
настільки
великий
список
позитивних аспектів наявні також і
негативні:
• стрімкий розвиток і велика кількість
статей не забезпечують їх достовірності;
• наявність однотипних статей, які не
несуть доповнення, але лише повторяють
одна одну;
• статті можуть містити помилки та
безпідставні твердження;
• статті можуть бути незавершеними;
• через відкритість до змін, статті можуть
піддаватися навмисному спаплюженню
інформації.
Звичайно кожен ресурс має свої переваги та
недоліки. Відповідно до приведеного вище
переліку можна сказати, що світова електроннаенциклопедія
має
свої
недоліки,
які
перекриваються
позитивними
сторонами.
Найкраща з позитивних сторін – відкритість
редагування і долучення нової інформації, на
жаль найбільше підпадає під дію тих, хто
усвідомлено хоче спаплюжити достовірні дані.
За статистикою, після декількох редагувань
статті у Вікіпедії загалом досягають хороших
стандартів. Негативні редагування більшості
статей зазвичай встановлюються і швидко
корегуються за невеликий відрізок часу.

ВИСНОВКИ
Починаючи від створення і до тепер
Вікіпедія займає лідируючі позиції у списках
найбільш відвідуваних сайтів світу. Особливо в
останні роки, багато осіб надають перевагу і
довіру саме до цього ресурсу. Елекроннаенциклопедія містить у собі величезну кількість
статей, які поєднують матеріали з усього світу.
Вона легка у використанні і часто забезпечує
доступ до даних, які можуть бути недостатньо
документовані.
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Abstract. Theses highlight the importance of the
impact and development of information technology
on the activities of commercial enterprises. After all,
with the development of the Internet market, it is
necessary to look for new opportunities to present
their products or activities on the Internet. It is
emphasized the importance of cooperating with
customers and the ability to present the product
profitably and convince the buyer to buy it. A
comparative analysis of applications and the
conclusion of which application will be used.
Ключові слова: каталог, додаток для
Android, Інтернет, клієнт, маркетинг, мобільна
реклама.

ВСТУП
Інформаційні технології мають значний
вплив на всі сфери діяльності торговельних
підприємств
та
економіки
в
цілому.
Виокремлюється новий незалежний інтернетринок, як система економічних відносин. В
Україні лише цей процес формується, але вже є
значні досягнення, адже усе більше торговельні
підприємства намагаються залучати нових
клієнтів та відкривати нові напрями у роботі
своєї діяльності. Індивідуалізація потреб
споживачів спричинила виникнення нового
виду комунікації, який спрямований на
особисто кожного клієнта. Це розповсюдження
технології мобільного зв’язку, яке має масовий
характер [1,2].

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Мобільна реклама є досить новим
напрямком, який лише розвивається на ринку
послуг. Мобільна реклама пов’язана із
просування товарів чи послуг за допомогою
різних технологій мобільного зв’язку [2].
З розвитком ринкових відносин важливим
стає вміння працювати у команді. Саме тому у
кожному колективі повинні бути створені
умови для ініціативи та заохочення працівників.
Робота всіх щаблів управління має бути
злагодженою та підпорядковуватися певним
принципам, які сприятимуть хорошій атмосфері
у колективі [3].
Важливим етапом є вибір програми. Першою
програмою, яка буде розглянута Mo-apps – це
конструктор мобільних додатків, для IOS та
Android який допоможе створити мобільний
додаток за декілька годин (Рис.1). Початок
роботи розпочинається з вибору теми: усі,
ресторан, інтернет-магазин. До переваг можна
віднести: мультимедійність (можна додавати
необмежену кількість зображень, фото),
реальність (зміна цін та товарів, опису та інші
елементи будуть доступні в додатку через
декілька хвилин після їх оновлення), зручна
адмінпанель
(адміністративна
частина
максимально спрощена), зручний попередній
перегляд (можна завантажити Previewer та
одразу
переглядати
вашу
результат),
багатомовність, та те, що сам процес створення
додатку є безкоштовний, але як недолік: плата
стягується за запуск і становить 50 $.
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Рис.1. Конструктор додатків Mo-APPS

Наступною програмою для розгляду стала
Appy-Pie
(Рис.2).
Розробка
програми
розпочинається з вибору категорії проєкту,
наприклад, фотографії, продажі або освіта. Далі
вже можна вбудувати додаткові функції зі
списку, інтегрувати соціальні мережі, блоги.
Одразу можна налаштувати дизайн, шрифти,
меню і одразу тестувати результат на телефоні
праворуч. Appy-Pie пропонує безкоштовний
період з рекламною протягом 48 годин; базову
підписку за 15$ за місяць (застосунок для
Android), та платину підписку 50$ за місяць з
можливістю створення мобільного застосунка
на платформах Android, IOS та Amazon.

Рис.3. Конструктор додатків AppMakr

ВИСНОВКИ
На сьогодні, найпотужнішим інструментом
рекламування є інтернет.
Саме тому, для розширення та збільшення
прибутків необхідно освоювати нові ринки
діяльності, зокрема інтернет та мобільна
реклама дозволять не лише вийти на новий
рівень, а і популяризувати компанію.
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Abstract. The article analyzes the need for
information support of socially vulnerable students.
Polygraphic products are analyzed as a means of
informing about the main components of
socialization of such students. The authors have
developed an information model for the distribution
of printed products.
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Заклад вищої освіти є одним із ключових
чинників
становлення
і
формування
повноцінної особистості. Для соціально
незахищених студентів та їх освітніх потреб
однією із ключових потреб є розроблення для
них засобів та методів інформаційного
супроводу. До інформаційного супроводу
науковці
відносять
правові,
соціальноекономічні, інформаційні, соціально-медичні,
психологічні, правові форми підтримки
соціально незахищеного студента. Метою і
наслідками
супроводжування
особи
в
університеті є часткове або повне розв’язання
негативних проблем і наслідків, а також
можлива зміна життєвої ситуації. Таке
супроводження здійснюють спеціальні відділи,
особи або група фахівців, які є створені на базі
університету [1].
Супровід повинен відбуватися під час усього
перебування особи в університеті: від подання
студентом документів в університет до процесу
допомоги з боку ЗВО у працевлаштуванні. Такі
вимоги прописані у законах і нормативних
актах. Тому університет повинен створити

належні умови, підготувати спеціалізований
персонал, матеріально-технічну базу, яка
враховуватиме потреби таких студентів. У
більшості навчальних закладів не існує норм,
приписів,
документації
про
відповідну
підготовку
спеціалістів
з
особливими
потребами.
Основні завдання, які закладаються в
систему інформаційного супроводу вважають:
• можливість доступу до оперативного
отримання інформації із зацікавленого
питання у систематизованому, зручному
та повному вигляді;
• динамічна та ефективна взаємодія всіх
підрозділів університету, галузевих служб
та державних установ;
• захист інформації про студентів та
працівників на всіх етапах проведення
роботи закладу вищої освіти.
Забезпечити такий процес інформування
можна кількома шляхами: сторінки у
соціальних мережах, сайти, поліграфія, усне
інформування
тощо.
Серед
соціально
незахищених студентів є численна кількість тих,
які досі не використовують соцмережі. Тому
доцільно з метою інформаційного супроводу
розробити комплексний пакет поліграфічної
продукції, яка повинна бути доступна у всіх
необхідних структурних підрозділах ЗВО.
Друкована поліграфічна продукція відіграє
важливу роль при формуванні суспільної думки
студентів, обізнаності щодо процесів у закладі
вищої освіти. Вона сьогодні на рівні конкурує з
іншими засобами комунікації, оскільки має свої
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важливі
властивості:
формати, якість друку.

матеріальні

носії,

Рис.1. Процедура поширення поліграфічної продукції

Поліграфічна продукція для закладу вищої
освіти – це друкована продукція, яка є
ефективним видом інформування студентів
через
можливість
тривалої
взаємодії
(тактильність), інформативність,
відносно
невеликі затрати на розроблення.
Розповсюдження поліграфічної продукції
має за мету налагодити комунікації з соціально
незахищеними
студентами.
Розроблене
повідомлення у буклеті повинне вплинути на
обізнаність студентів щодо інформаційного
забезпечення у ЗВО. На рис. 1. представлено
інформаційну
модель
розповсюдження
поліграфічної продукції.

інформації щодо освітніх процесів у
закладі, пільг та можливостей;
• покращення та підвищення якості надання
послуг: в поліграфічній продукції варто
інформувати про процеси та алгоритми
отримання послуг.
Поширення поліграфічної продукції варто
здійснювати
по
вертикальній
моделі
розповсюдження: на початковому етапі
інформація про інформаційне забезпечення
розроблятиметься та перевірятиметься на рівні
університету, потім передаватиметься до
органів студентського самоврядування для
ознайомлення,
розповсюдження
та
інформування.
Отже, інформування соціально незахищених
студентів складається з інформаційних
підсистем, інформаційного супроводу, які
побудовані з використанням загальноприйнятих
вимог, дотримуючись нормативно-правової
бази, інформаційних підрозділів, технології та
матеріального
забезпечення.
Соціально
незахищені студенти мають отримати знання, як
працюють підсистеми, які їх функції,
забезпечення кожної з них.
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Abstract. This article analyzes the work of an
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checked. The criteria for improving the operation of
the store are given. Optimization programs and site
verification services are analyzed.
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Кожен інтернет-магазин бажає оптимізувати
та покращити роботу свого ресурсу для того,
щоб клієнту було зручніше отримати послугу
або продукт. Можливості цифрових технологій
дозволяють покращити роботу торгового сайту.
Це дозволяє не тільки покращити технічну
складову магазину, але й розвинути бренд
компанії в мережі Інтернет.
“МебліХіт” – це роздрібний інтернетмагазин з продажу меблів та аксесуарів для
дому та офісу. Головна мета сайту полягає в
обслуговуванні користувачів з категорії
«потенційні» та переведення в категорію
«реальні» клієнти. Результат можна отримати
через постійне покращення роботи інтернетмагазину.

Рис.1. Каталог товарів інтернет-магазину “МебліХіт”

Покращення
роботи
інтернет-магазину
відкриє нові можливості та перспективи
розвитку компанії “МебліХіт”:
• підвищення обізнаності клієнтів про
бренд;
• з’являться нові інструменти залучення
клієнтів до використання послуг компанії;

• швидка робота сайту, приємний дизайн та
адаптивність сторінок будуть зручними
для відвідувачів магазину;
• нові клієнти принесуть додаткові
прибутки для компанії.
Покращенню підлягає front end та back end
частина магазину.
Інтернет-магазин «МебліХіт»

Внутрішня частина

•
•
•
•

SEO-Оптимізація
контенту
Збільшення
посилань на
інтернет-магазин
Усунення 404
помилки застарілих
сторінок
Вигляд товарів в
пошукових системах

Зовіншня частина

•
•
•
•
•

Аналіз сайту через
GooglePageSpeed
Підключення
аналітики
Вибір хостингу
Підключення
протоколу безпеки
HTTPS
Сервіси оплати,
автоматичної
консультації

•
•
•
•
•

UX-Дизайн сторінок
Розроблення
контенту для блогу та
інших ресурсів
Оптимізація картинок
Адаптування
інформації
Спрощення
навігаційної панелі

Рис.2. Схема покращення роботи Інтернет-магазину
“МебліХіт”

До внутрішньої оптимізації відноситься
оптимізація сторінок під пошукові системи,
підключення сервісів аналітики. Браузер клієнта
зберігає основні файли інтернет-магазину, що
збільшує швидкість завантаження [1].
Для покращення роботи магазину та
можливості
швидкого
обслуговувати
користувачів,
забезпечуючи
їх
попит,
підлягають адаптації деякі функції сайту.
Заміна застарілого протоколу безпеки HTTP
на нову версію HTTPS. Файли пересилаються
цілісно, а не частинами, що збільшує передачу
даних.
Протокол
захищає
інформацію
користувача, безпечна передача персональних
даних підвищить довіру до інтернет-магазину.
Можна перевірити сайт інтернет магазину
через
GooglePageSpeed
та
“developers.google.com”
–
інструменти
оптимізації роботи та аналізу продуктивності
сайту. На сервісах перевіряються параметри
часу завантаження цілого сайту та окремих
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сторінок Із тестів можна зробити висновок про
проблеми у роботі сайту та елементів ресурсу, а
також якість роботи комп’ютерної та мобільної
версії. Сервіс видає список рекомендацій, як
поліпшити
швидкість
роботи інтернетмагазину.

мобільними, зручними і гладкими для
користувача на смартфоні.
Таким чином інтернет-магазин “МебліХіт”
має
сучасний
сайт,
який
відповідає
клієнтським
запитам
за
технічними
характеристикам.
Модернізації
потребує
оптимізація каталогу товарів та чіткого
акценту на фірмовий стиль у дизайні інтернетмагазину.
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Рис.3.Аналіз сайту через GooglePageSpeed

Оптимізація
зображень.
Картинки
відіграють важливу роль для продажів інтернетмагазину. Через спеціальне архівування можна
зменшити “вагу” зображення при цьому якість
зображення не втрачається. Оптимізований
візуальний контент магазину впливатиме на
завантаження сайту на пристроях користувачів
[6].
Робота з інструментами SEO-оптимізації:
видалення
дублів
сторінок,
видалення
неробочих посилань, підключення файлів
сканування спеціальних технічних документів
(robots.txt та sitemap.xml), вибір майданчика
розміщення сайту, підключення сервісів JivoSite
(спілкування з клієнтами в соціальних мережах.
Розробка UI/UX-дизайну має вплив на
сприйняття магазину клієнтом. Логічність,
ієрархічна
послідовність,
зручність
–
конвертують великий трафік у клієнтів.
До основних переваг веб-дизайну належать:
зрозуміла навігація; чіткий шлях, маркери й
каталог товарів. Менша кількість кліків при
пошуку товару збільшує відсоток позитивних
дій [4].
Правильно визначений призов до дії (CTA).
Інформація на банерах магазину, заголовки у
блозі, розроблені категорії, опис товару
націлені на дії клієнтів.
Оптимізація
інформації
інтернетмагазину. Короткі форми замовлення і
реєстрації, зручний процес оформлення
замовлення, чітка навігаційна панель.
Адаптація під мобільні пристрої. Вся
інформація на сайті, від блогу до оформлення
замовлення повинні бути модернізованими,
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Abstract. This article describes the need for a
corporate identity for student forestry. The essence
of the concept of “corporate style” is revealed.
Peculiarities of student forestry activity are
investigated.
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Сьогодні є актуальною тема маркетингу
освітніх закладів і їх підрозділів. Це пов’язано
не лише з попитом їх послуг, а й зі зростанням
конкуренції. Кожній організації, що хоче
зайняти місце у свідомості споживачів
продуктів чи послуг, важливо мати свій імідж.
Стає очевидним, що в сучасному світі мало
мати просто назву, дуже важливо виділятися та
запам’ятовуватися конкурентам та потенційним
партнерам. Для цього необхідно мати не лише
внутрішні особливості (програма дій, склад
колективу і т. д.), а й зовнішні відмінності –
власний бренд.
Першим і одним з головних кроків для
популяризації установи є створення фірмового
стилю та його реалізація. Його наявність сприяє
отриманню
додаткової
переваги
серед
конкурентів,
зміцненню
корпоративної
культури, збільшенню серйозного ставлення і
рівня поваги до діяльності певного підрозділу.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Одними з перших використовувати фірмовий
стиль почали вояки, це було потрібно з різних
причин:
• для чіткого поділу “своїх” та “ворогів”;

• щоб підсилити страх ворогів;
• створення асоціації себе з кольором,
твариною і т. д.;
• щоб на довше зафіксувати свій образ у
пам’яті суперників.
З плином часу, мотиви використання
фірмового стилю просто адаптувалися під
сучасні умови.
Наразі, у науковому середовищі, не існує
єдиного чіткого трактування поняття “фірмовий
стиль”. Наприклад, Брусило Д. [2] окреслює
фірмовий стиль як сукупність графічних
елементів, кольорових гам та гарнітур шрифтів,
що у поєднанні є візуальним образом організації
викликає довіру потенційних споживачів.
За словами Сагірової А. [4] фірмовий стиль –
це поєднання графічних, пластичних, колірних,
друкарських,
словесних,
дизайнерських
елементів (констант фірмового стилю), що
поєднують всю інформацію, послуги чи
продукти компанії.
Цуррі О. [5] окреслює поняття “фірмовий
стиль” як набір словесних, колірних,
шрифтових, графічних і інших постійних
елементів, що мають на меті забезпечити
взаємозв’язок між візуальним і суттєвим
поєднанням товарів чи послуг.
Питання фірмового стилю учнівських
лісництв навчальних закладів наразі слабо
розвинене, хоча є дуже актуальним. Фірмовий
стиль дуже важливий для успішного
функціонування школи або її підрозділів з
різних причин.
По-перше,
для
учнівських
лісництв
періодично організовуються конкурси різних
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напрямків, де зазвичай переможця очікує
приємний подарунок або грошова винагода.
По-друге, підвищення командного духу
учасників. Для створення теплої атмосфери
серед учнів та особливого командного духу.
По-третє, для популяризації своєї діяльності
і т. д.
Для шкільних лісництва важливу складову
діяльності посідає участь у акціях, конкурсах,
змаганнях. Вони можуть бути різних напрямків:
інтелектуального, фізичного, розважального.
Будь-яка атрибутика з елементами фірмового
стилю потрібна для зміцнення колективу та
досягнення гарних результатів.
Потреба у фірмовому стилі для учнівського
лісництва виявлена активною діяльністю у всіх
напрямках
(рис. 1).
Виявлено
потребу
підвищення престижу цього об’єднання. Це
означає, що є необхідність у практичній
фірмовій формі при роботах з безпосередньою
висадкою лісу і доглядом за молодими
насадженнями, та більш показовим варіантом
для гідної презентації учнівського лісництва
при просвітницькій та дослідницькій діяльності.

В загальному чимало учнівських лісництв
використовують окремі елементи фірмового
стилю – лише назву, логотип, фірмові кольори і
т.д.

ВИСНОВКИ
Попри малу кількість учнівських лісництв,
що мають повністю розроблений фірмовий
стиль, потреба його створення є очевидною.
Адже, це сприятиме рекламно-інформаційному
забезпеченню
діяльності
лісництва
та
укріпленню лідерських позицій серед інших.
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Рис.1. Напрями діяльності учнівського лісництва

В учнівського лісництва ЗОШ І-ІІІ ст. с.
Годомичі відсутні будь-які елементи фірмового
стилю.
Загалом, лише в Волинській області діє 59
учнівських лісництв, учасниками яких є понад
2000 тисячі школярів, всього в Україні 560
шкільних лісництв. Більшість з них нічим не
виділяються серед конкурентів, запам’ятати їх
дуже складно, а для досягнення високих
результатів на різних конкурсах та зльотах юних
лісівників це дуже важливо.

Махнуша С. М., Косолап. Н. Є. Аналіз брендколористики як інструменту впливу на
цільову аудиторію бренда. Менеджмент і
маркетинг інновацій. 2011. №2. URL:
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/
mmi2011_2_95_104.pdf
(дата
звернення
27.03.2020).
Брусило Д. О., Гладких І. В. Фірмовий стиль
як засіб ідентифікації підприємства та його
формування з точки зору видавничої
діяльності. Рейковий рухомий склад. 2018.
№16. С. 23.
Жаркова В. Є., Обласова О. І. Фірмовий стиль
як технологія просування бренду. Масова
комунікація у глобальному та національному
вимірі.
2019.
№11.
URL:
http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/fszmk/progr
am_5ce7c7953e4a2.pdf#page=42
(дата
звернення 04.04.2020).
Сагірова, А. С. Фірмовий стиль готельного
бізнесу в системі туристичного маркетингу.
Вісник Приазовського державного технічного
університету: зб. наук. праць. Сер. Економічні
науки. 2019. Вип. 37. С. 182-187.
Цурри О. Г. Фирменний стиль в создании
благоприятного имиджа компании. Альманах
теоретических и прикладных исследований
рекламы. 2016. №1. С. 91-95.

INFORMATION, COMMUNICATION, SOCIETY (ICS-2020) 21-23 MAY 2020, CHYNADIYOVO, UKRAINE

58

Розроблення друкованої продукції для
подання діяльності Бродівської
загальноосвітньої школи I-III ступенів №3
Марта Каськів
Кафедра СКІД
Національний університет “Львівська політехніка”
Львів, Україна
martkaskiv@gmail.com

Abstract. This article describes the importance of
creating a positive image of the school. Necessity of
communication between the school and its clients is
investigated Effective methods of advertising are
considered.
Ключові слова: імідж, загальноосвітня
школа,
конкурентоспроможність,
популяризація, освітні послуги, комунікація,
реклама.

Жанна Мина
Кафедра СКІД
Національний університет “Львівська політехніка”
Львів, Україна
Zhanna.Shijaniuk@gmail.com

усіх закладів, які є конкурентами, школа
повинна інформувати про свої здобутки та
переваги [1].
Конкурентоспроможність загальноосвітньої
школи забезпечується шляхом поєднання
основних компонентів (рис. 1).

ВСТУП
В сучасних умовах конкуренції між
загальноосвітніми закладами важливим є
процес налагодження комунікації між школою
та споживачами.
Актуальність теми полягає у висвітленні
потреби
популяризації
освітніх
послуг
загальноосвітньою школою для забезпечення
позитивного
іміджу.
Розглядається
використання друкованої рекламної поліграфії
як один з найбільш дієвих видів реклами в
обраній предметній області.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Інформатизація усіх сфер життєдіяльності
суспільства призводить до активного розвитку
рекламної діяльності. Система освіти не
залишається осторонь суспільних змін. В
сучасних умовах загальноосвітній заклад
повинен
налагоджувати
комунікацію
з
наявними та потенційними клієнтами.
Ринок освітніх послуг вимагає від
навчального закладу створення хорошої
репутації для залучення охочих навчатися в
ньому. Для того, щоб зберігати першість серед

Рис.1. Обов'язкові компоненти для забезпечення
конкурентоспроможності школи

Питання популяризації та використання
засобів реклами загальноосвітніми закладами
перебуває ще на стадії розвитку. Реформування
системи освіти вказує на недоліки, щоб
навчальні заклади їх усували. Попри те, що
реклама на сьогодні заполонила усі сфери
діяльності,
не
завжди
адміністрація
загальноосвітніх закладів розуміє необхідність
підтримання позитивного іміджу школи та
популяризації власних послуг.
Науковець Вознюк В. наголошує на тому, що
демографічна ситуація в Україні негативно
впливатиме на затребуваність шкіл, тому на
ринку освітніх послуг домінуватимуть заклади,
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які вчасно усвідомили важливість рекламних
заходів для популяризації власної діяльності [2].
Сиченко В. також розглядає потребу в
налагодженні комунікації між виробником
освітніх послуг та їх споживачами. Маркетинг
закладу освіти є каналом, за допомогою якого
здійснюється інформування про нововведення,
а також здійснюється вплив на формування
позитивної думки про заклад та послуги, які він
пропонує [3].
Рекламне
звернення
є
основним
інструментом під час проведення рекламної
кампанії закладу освіти, адже з його допомогою
повідомлення надходить від рекламодавця до
споживача. Євсейцева О. пропонує розділяти
процес створення рекламного звернення для
закладу освіти на основні етапи:
• вибір основної ідеї звернення (кінцева
мета рекламної кампанії – популяризація
послуг закладу, залучення нових
клієнтів тощо);
• формулювання рекламного звернення
(цікавий заголовок для привертання
уваги,
висвітлення
переваг
пропонованих послуг в основному тексті
та контактні дані закладу);
• виконання
(виконується
відповідальними за рекламну діяльність
закладу або залучаються сторонні особи
чи рекламні агенції) [4].
Поруч із розвитком Інтернет-технологій не
втрачає своєї популярності друкований вид
реклами. Особливо доречною рекламна
поліграфія є для популяризації діяльності
освітніх закладів. Вона може бути як окремим
носієм інформації, так і допоміжним елементом
на презентаціях та виставках.
Перевагою
використання
друкованої
поліграфії для реклами загальноосвітнього
закладу є широкий вибір її видів.
Функціонування сайту школи та спільнот в
соціальних мережах свідчить про сучасність
школи. Ці засоби допомагають швидко та
доступно інформувати про власну діяльність.
Перевагою друкованої рекламної поліграфії є, в
першу чергу, цікавий дизайн, який зацікавлює
дітей та батьків.
Для того, щоб реклама була максимально
ефективною, варто поєднувати усі її види між
собою.
Наприклад,
окрім
фізичного

розповсюдження рекламної поліграфії, її можна
розміщувати на шкільному сайті [5].

ВИСНОВКИ
У сучасних умовах розвитку освіти кожна
школа
повинна
сприяти
формуванню
позитивної думки про свій заклад.
Друкована рекламна поліграфія поруч з
іншими методами інформування про свою
діяльність допоможе налагодити постійну
комунікацію з наявними та потенційними
клієнтами. Застосування реклами у процесі всієї
діяльності
забезпечить
школі
стійкий
позитивний імідж та конкурентоспроможність.
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Туристичний ринок розвивається з кожним
днем, тому зростає потреба в інформаційному
забезпеченні
цієї
галузі.
Для
цього
використовують маркетингові інструменти.
Потребою кожного підприємства та дієвим
інструментом впливу є реклама. Специфіка
туристичної реклами впливає на методи
просування. Інтернет-технології відкривають
нові можливості перед власниками туристичних
компаній та допомагають швидко досягнути
поставлених цілей.

ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ РЕКЛАМИ
Реклама в туристичній сфері є ефективним
методом поширення інформації про продукти,
послуги та діяльність агенції. Вона покликана
зацікавити, інформувати, впливати на вибір та
бажання покупців. Реклама сприяє збільшенню
попиту та пропозицій, формує позитивний
імідж компанії та використовується як засіб
конкурентної боротьби.
Більшість науковців схиляються до поділу
реклами туристичного продукту на три групи:
зберігаючу, початкову та конкурентну.
Реклама туристичної компанії складається з
потреб та можливостей. Реклама можливостей
висвітлює компанію з кращої сторони та
розповідає
про
переваги
туристичних

маршрутів перед іншими. Реклама потреб
використовується для зацікавлення клієнтів,
партнерів та посередників.
Туристична реклама має такі специфічні
ознаки: достовірність, інформаційне насичення,
неособистий характер, невизначений ефект,
наочність. Вони впливають на форму та спосіб
розповсюдження туристичної реклами. Її
поширюють за допомогою поліграфічної та
сувенірної продукції, розміщують в інтернеті,
пресі, на радіо, телебаченні, виставках та
ярмарках.

МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ
РЕКЛАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРНЕТ
ТЕХНОЛОГІЙ

Поширення інформації в мережі є
необхідною умовою для розвитку туристичної
сфери. Цей вид реклами має безліч переваг
перед традиційними засобами поширення
інформації. Інтернет-реклама вирізняється
доступністю, повнотою, низькою ціною та
охопленням широкої аудиторії. Споживач
одразу може дізнатися про послуги всіх
туристичних компаній, порівняти їх плюси та
мінуси. Туристичні агенції, в свою чергу,
можуть відстежувати реакції споживача,
дієвість реклами та вносити необхідні зміни.
Найпопулярнішим видом є контекстна
реклама. Її побудова відбувається за допомогою
використання ключових фраз, які прив’язані до
запитів користувача. Така реклама точно
направлена на цільову аудиторію, а плата
відбувається тільки після переходу на сайт
туристичної агенції.
Банерна реклама використовується для
підтримки іміджу компанії та привернення
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уваги до туристичних послуг за допомогою
багаторазового ефекту. Вона подана за
допомогою графічних матеріалів та відноситься
до медійної реклами. Ціль такого виду
реклами – збільшення трафіку на сайт.
Відеореклама в інтернеті представлена на
платформі YouTube. Вона охоплює широку
аудиторію, проте потребує затрат часу та
коштів. Такий інтерактивний вид реклами
найкраще передає особливість туристичних
послуг
та
мальовничість
туристичних
маршрутів.
Розміщення
реклами
на
тематичних
туристичних сторінках чи форумах підходить
для компаній, що починають розвивати свою
діяльність в мережі та мають обмежений
бюджет.
Тізерна реклама поєднує на банерну та
контекстну рекламу. Вона направлена на
конкретні
запити
аудиторії,
допомагає
підвищити трафік та збільшити базу контактів.
Часто використовують “Google shopping”
рекламу, спливаючі (pop-up) вікна, класичний та
динамічний ремаркетинг, CPA-рекламу, Pushсповіщення, геоконтекстну та вірусну рекламу.
До реклами в інтернеті відносять SEO
просування. Це комплекс заходів, що допомагає
збільшити видимість сайту туристичних
компаній в пошукових системах та забезпечити
його зростання.
E-mail розсилка знову набуває популярності.
Це один із способів приділення уваги клієнтам
та інформування їх про послуги та знижки.
Надсилання повідомлень відбувається клієнтам,
що знайомі з діяльністю компанії, мають до неї
певну довіру, зацікавлені в послугах компанії та
мають на мені повернутись знову. Сьогодні,
поширення набувають розсилки у Viber та
Whatsapp.
Рекламні можливості можна застосовувати в
соціальних мережах. Facebook та Instagram
користуються найбільшою популярністю в
Україні. Для представлення своєї діяльності
туристичні компанії створюють особисті
профілі, групи, які наповнюють якісним
контентом, фото та відео матеріалами. Тому
увагу потрібно приділити SMM просуванню,
яке
допоможе
знайти
взаємодію
з
користувачами та отримувати зворотні відгуки.
Розміщення рекламних оголошень у стрічці

новин та тематичних спільнотах відбувається за
допомогою таргетованої реклами. Вона
передбачає спеціальний механізм, який показує
рекламу лише потрібній цільовій аудиторії.
Туристичні компанії часто купують рекламу у
відомих блогерів, або беруть участь в
розіграшах.
Реклама
є
важливою
складовою
інформаційного забезпечення туристичної
компанії. Швидкий темп розвитку сучасних
технологій та потреби клієнтів зумовлюють
використання інтернет-реклами в туристичній
сфері.
Правильний підхід до вибору виду реклами в
мережі дозволить підприємству зміцнити свій
імідж, розширити відносини з клієнтами та
партнерами, збільшити прибуток, успішно
працювати та розвиватись на туристичному
ринку.
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Abstract. The model of evaluation of
informational and psychological influence on
actors in social networks was developed. The model
is based on conditional entropy, which made it
possible to take into account the destructive
influence not only of the content source, but also of
its distribution in virtual communities. This allows
to increase the level of information security of the
state as a result of application of the developed
model in information technologies of threat
assessment.
Ключові
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соціальні
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інформаційно-психологічний вплив, ентропія,
загроза, інформаційна безпека.

ВСТУП
Зважаючи
на
глобальний
розвиток
інформаційних технологій та мережі Інтернет
відбулися зміни у системі стратегічних
комунікацій, де соціальні мережі перетворилися
на найбільш популярний засіб масової
комунікації. Внаслідок цього соціальні мережі
можуть використовуватися зловмисниками для
досягнення власних цілей в інформаційному
просторі будь-якої держави. Наслідками
реалізації інформаційно-психологічного впливу
на акторів соціальних мереж можуть бути
маніпулювання суспільною думкою, вплив на
свободу вибору громадян, їх емоційний і
психічний стан, дискредитація існуючої
системи управління в державі тощо [1-4].
Зважаючи на постійне зростання кількості
загроз інформаційній безпеці держави у
соціальних мережах, особливої актуальності

набуває проблема виявлення інформаційнопсихологічного впливу на громадян в
інформаційному просторі сервісів. Незважаючи
на активний розвиток технологій інформаційнопсихологічного впливу на акторів у соціальних
мережах [5], розроблення і удосконалення
методів виявлення такого впливу суттєво
обмежені. Це пов’язано, зокрема, зі складністю
формалізації моделей деструктивного контенту
та відсутністю його сталих ознак. Тому
перспективним
є
розроблення
моделей
оцінювання деструктивного впливу на акторів,
що забезпечать підвищення ефективності
процедури виявлення загроз інформаційній
безпеці держави.

МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО
ВПЛИВУ НА АКТОРІВ

Створений
учасниками
інформаційних
операцій текстовий контент, що містить
інформаційно-психологічний вплив на акторів
віртуальних спільнот, характеризується деякою
величиною вхідної ентропії H ( x) або ентропією
джерела контенту. Після поширення в
інформаційному
просторі,
відбувається
ознайомлення з контентом акторів віртуальних
спільнот, подальше перекручування його змісту
внаслідок особливостей його сприйняття
споживачами і подальша публікація з
додаванням суб’єктивних оціночних суджень та
висновків. Як наслідок, у такому контенті
збільшується
рівень
інформаційнопсихологічного впливу на акторів, який

INFORMATION, COMMUNICATION, SOCIETY (ICS-2020) 21-23 MAY 2020, CHYNADIYOVO, UKRAINE

64

характеризуватиметься умовною ентропією
H ( y / x) . Тоді втрата змісту контенту після
подвійного
перекручування
визначається
величиною ентропії H ( x / y) .
Невикривлений контент I ( x, y) , що не містить
інформаційно-психологічного
впливу
на
акторів, формалізуємо у вигляді різниці ентропії
контенту кінцевого споживача H ( y) та умовної
ентропії H ( y / x) , що характеризує результат
перекручування контенту акторами, або через
ентропію джерела контенту H ( x) і умовну
ентропію H ( x / y) , яка описує втрати змісту
контенту внаслідок його трансформації
(1)
I ( x, y) = H ( y) − H ( y / x) = H ( x) − H ( x / y) .
При обробці великої кількості публікацій
частота появи відповідних слів-індикаторів
наближається до ймовірності появи ознак
інформаційно-психологічний
впливу
[5].
Модель такого впливу доцільно описати у
вигляді матриці перехідних ймовірностей.
Матриця буде складатися з n 2 елементів, де n –
загальна кількість ознак інформаційнопсихологічного впливу на акторів. Кожний
елемент матриці, залежно від змісту
оцінюваного
інформаційного
процесу,
представляє собою умовну ймовірність
p ( y j / xi ) або p ( xi / y j ) . Якщо відома матриця
перехідних імовірностей, то частоти появи

впливу

n

I ( x, y ) =

n

 f
i =1

n

− log 2

f
i =1

x
i

j =1

x
i

p( y j / xi ) log 2 p( y j / xi ) −


p( y j / xi )  .


(2)

Для інтерпретації отриманих числових
значень за виразом (2) використаємо нормовані
значення I norm для інформації про наявність або
відсутність
інформаційно-психологічного

акторів
I norm ( x, y ) =

у

контенті

I ( x, y )
,
I max ( x, y )

СІС
(3)

де I max ( x, y) – максимальне значення інформації.
Якісна шкала оцінки загроз інформаційнопсихологічного впливу подано в табл. 1.
Таблиця 1.
Клас загрози
дуже високий
високий
значний
низький
дуже низький

Рівень загрози
Значення I norm ( x, y)
0,00–0,20
0,21–0,49
0,50–0,74
0,75–0,90
0,91–1,00

Запропонована
модель
оцінювання
інформаційно-психологічного
впливу
забезпечує
підвищення
ефективності
моніторингу
інформаційного
простору
соціальних мереж та виявлення загроз
інформаційній безпеці держави.
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Abstract. The trade press of the Galician printers
Товариства друкарів, стало заснування власного
originates from Lviv. One of the extraordinary
часопису “Czcionka” (“Буква”). 15 грудня 1871
events in this city, connected with the activities of the
р. вийшов пілотний номер цієї газети. Її
city-wide
Committing
printers,
was
the
редактором був Щесни Беднарський [1, s.85].
establishment of its own magazine “Czcionka”
Газета мала чотири сторінки невеликого
(“Letter”). The publication received enormous
формату, що нагадує розмір звичайного
popularity among the workers of lithographs,
учнівського зошита. Спочатку виходила вона
printing houses, foundries, paper and other printing
двічі на місяць (1 і 15 числа), а від 13 номера –
enterprises of Lviv. The first issue of the newspaper
щотижнево. Газету друкували польською
appeared in early 1872. The newspaper had four
мовою у різних друкарнях міста. Всього за час
pages of a small format, resembling the size of a
свого існування в 1872–1876 роках вийшло
regular student notebook. At first it went out twice a
п’ять щорічників (207 номерів) загальною
month (1st and 15th numbers), and from 13
кількістю 832 сторінки. Часопис не мав жодних
numbers – weekly. The newspaper was printed in
ілюстрацій, не використовував графічних окрас.
Polish in various printing houses of the city.

Ключові слова: профспілки, преса, журнал,
друкарні, періодичні видання.

Аналіз історичних передумов зародження й
розвитку профспілкового руху, реальних умов
існування приводить до висновку, що
основними
причинами
виникнення
профспілкової преси в середовищі друкарів
Львова став освітній розвиток професійних
спілок, бажання володіти інформацією та
прагнення мати єдину мету власної діяльності.
Наукова новизна дослідження полягає у
спробі комплексного висвітлення процесу
зародження і розвитку львівської профспілкової
преси на основі узагальнення доступної
літератури та джерел. Одержаний результат
формує якісно новий науковий і пізнавальний
погляд на роль профспілкового руху в
суспільно-політичному
житті
галицького
суспільства.
Профспілкова преса бере початок саме зі
Львова. Однією з надзвичайних подій в цьому
місті, пов’язаних з діяльністю загальноміського

Газета була поквартальним передплатним
виданням. Для Львова вартість передплати на
один квартал складала 30 центів, а для заміських
мешканців – 40 цн. Частина накладу йшла у
вільний продаж за роздрібною ціною по 2,5 – 3
цн. за один примірник..
Видавничо-редакційний склад постійно
змінювався. Видавцем і відповідальним
редактором пробного і двох наступних номерів
у 1872 р. був Щ. Беднарський; після нього –
Леон
Зубалевич
виконував
функції
відповідального редактора до кінця липня 1874
р. Після нього видавцем газети став Ян
Вартинський, а редактором – Юзеф Сенюк. З
квітня 1875 р. видавцями були Я. Біркенмаєр, К.
Гучковський, Ю. Косткевич, Я. Міттіг, Ю.
Сенюк, Я. Ванчинський і Я. Вартинський.
Останній рік (1876 р.) часопис видавав Я.
Біркенмаєр, а редагував Щ. Беднарський [4,
s.30].
На сторінках часопису піднімалися актуальні
питання буденного життя товариств друкарів
Львова, Австро-Угорської імперії та інших
країн, а також висвітлювалися різні події
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власної історії, освіти й культури. Навколо себе
часопис гуртував робітництво. Вже з перших
випусків
газета
стала
популярним
передплатним виданням не тільки у Львові, але
й далеко за межами Галичини. Зокрема, вже на
першій сторінці першого номера видання
редактор Щ. Беднарський помістив віршований
заклик до всіх друкарів “єднатися серцем і
думкою”. В історико-пізнавальному плані
надзвичайно цікавою є стаття “Погляд на справи
товариств”,
де
висвітлюється
історія
професійної спілки друкарів Львова, наводиться
порівняння з професійними організаціями
інших міст, характеризуються основні віхи
розвитку Товариства друкарів Львова від 1817
до 1872 року [3, s.1].
Щодо популярності газети друкарів, то
помічаємо, що дуже швидко запит на
передплату “Czcionkі”
вийшов за межі
материкової Європи і дійшов до країн Великої
Британії та Америки. Виняток склала царська
Росія, яка на той час володіла значною частиною
корінних польських земель. Популяризуючи
свою діяльність, львівське Товариство взаємної
допомоги офіційно звернулося листом до уряду
Російської імперії з проханням надати дозвіл на
поширення
часопису
“Czcionka”
його
передплатникам
в
межах
Королівства
Польського. В сьомому номері газети від 1
квітня 1872 р. зазначено, що російський уряд
відповів на подання про пересилку “Czcionki”
до Польського Королівства негативно [5, s.25].
1874 р. для часопису став доволі проблемним
через фінансові труднощі. 8 серпня після
трьохмісячної перерви таки вийшов у світ 13
номер “Czcionki”. Його підготували Ян
Вартинський та відповідальний редактор Юзеф
Сенюк [6, s.29–30]. Проте доля газети
продовжувала залишатися невтішною.
У справі друкованого органу, забігаючи
дещо наперед, зауважимо, що 20 січня 1875 р. у
32 номері “Czcionki” видавець Ю. Сенюк та
редактор Я. Вартинський наголосили, що
припиняють
видання
“Czcionki”
через
елементарний
брак
коштів.
Тимчасово
відновити видання вдалося тільки 3 квітня 1875
р. Відповідальним редактором залишився
працювати Ю. Сенюк [4, s.29–30].
В 52 номері часопису “Czcionki” від 23
грудня 1876 р. зазначено, що редактором газети

переобраний досвідчений поліграфіст Леон
Зубалевич. Активний діяч Товариства, автор
передової статті Щ. Беднарський висловлював
великі надії на відродження часопису [2, s.209–
210].
Але цей випуск друкованого органу
львівських поліграфістів, за іронією долі,
виявився останнім. Так закінчився далеко не
простий п’ятилітній період
надзвичайно
важливої діяльності газети не тільки для
львівських поліграфістів, але й багатьох інших
професійних організацій Австрійської імперії.
Упродовж всього часу існування часопису його
видавнича рубрикація не змінювалася. Газета
охоплювала історичні і фахові тексти,
присвячені
суспільним
і
професійним
питанням, мала кілька постійних рубрик
(“Кореспонденції”, “Хроніка друкарського
світу” “Звіти з діяльності товариств”,
“Професійні Вістi”, “Різноманітностi”, “Від
Редакції”).
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веб-сайт,

Глобальна інформатизація уможливила
здійснення швидких платежів через мережу
Інтернет, покупки, навчання та роботу в режимі
онлайн. Кожного дня у світі створюється
близько мільйона веб-сайтів. Серед них,
близько 25% мають на меті обдурити
користувачів для отримання їхніх грошей або
особистих даних (номерів банківських карток,
логіни та паролі облікових записів, особисту
компрометуючу інформацію для подальшого
шантажу).
За даними Української єдиної міжбанківської
асоціації (ЄМА) з усіх шахрайських дій, 65%
припадає на використання Інтернет та
соціальної
інженерії.
Використовуючи
різноманітні психологічні прийоми, шахраї та
аферисти виманюють персональні дані або
схиляють користувачів до оплати фейкових
пропозицій.

ШАХРАЙСТВО В ІНТЕРНЕТІ
У випадку банкоматного шахрайства, банки
іноді компенсують збитки, якщо їх можна
підтвердити фактами. Але у соціальній
інженерії підстав для компенсації немає, адже
клієнт сам добровільно розкриває персональну
інформацію або перераховує гроші. Деякі
ініціативні банки можуть блокувати або
вимагати додаткове підтвердження переказу
коштів на рахунки, які мають підозрілий статус.
Але, якщо клієнт таки підтвердив і здійснив
операцію, повернути гроші буде досить

складно. Зараз повернення можливе лише за
умови визнання факту вчинення злочину судом.
Саме
тому
доцільно
правильно
ідентифікувати чи здійснення фінансових
операцій не відбувається за шахрайською
схемою. Основні схеми роботи шахрайських
сайтів поділяються на копіювання/клонування
офіційних сайтів та створення сайтів з коротким
терміном існування (рис.1).

Рис.1. Основні напрямки роботи шахрайських сайтів

Для заманювання клієнтів на свої ресурси
шахраї застосовують усі можливі засоби. До них
належать і різноманітні розсилки (пошта, СМС,
соціальні мережі, месенджери...), і реклама в
різних системах та на сайтах, і навіть друковані
листівки та реклама на біг-бордах. Варто
пам’ятати як саме ви потрапили на певний сайт,
адже клікнути на посилання – найлегший шлях,
але не завжди найнадійніший.
Середовище Інтернету наповнене сайтами,
які пропонують легкий заробіток, дешеві
онлайн-курси, неймовірні виграші та інші
способи легкого збагачення. За статистикою,
близько третини таких сайтів виявляються
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шахрайським. Кожні пів хвилини у мережі
Інтернет з’являється новий сайт, який
призначений для виманювання грошей зі своїх
користувачів.
Шахрайство
полягає
у
незаконному збагаченні власників сайту,
отримання банківських, паспортних чи інших
особистих даних.
Основний метод шахрайських схем – обман
користувачів на сайтах розіграшів чи лотерей та
пропозицій роботи в Інтернеті. За статистикою,
яку склали користувачі Інтернету, банки, їхні
клієнти та департамент кіберполіції, на них
припадає більша частина випадків шахрайства.
За ними у рейтингу йдуть фальшиві онлайнмагазини та пропозиції вивчення навчальних
матеріалів. Немалу частку серед шахрайських
займають ті сайти, які пропонують інвестувати
гроші у бізнес, який має принести високі
прибутки (криптовалюту, акції та облігації,
коштовні матеріали, альтернативне паливо
тощо). Сайти, які пропонують заробіток на
соцопитуваннях і мають платну реєстрацію в
більшості випадків також є обманом. На
пострадянському
просторі
ще
однією
надзвичайно поширеною схемою шахрайства є
пропозиція участі в азартних іграх. Швидкі
кредити в Інтернеті пропонують сплатити
комісію за надання кредиту, але в результаті не
надають ніяких коштів своїм клієнтам,
отримуючи їхні гроші і банківські дані. Деякі
сайти
обіцяють
користувачам
виплату
компенсації за медичні витрати, субсидії,
соціальні виплати чи перерахунки податків. Все
це робиться заради отримання паспортних та
банківських даних для подальшого збагачення
шахраїв.
Одним із типів шахрайства в Інтернеті є
фішинг. Під неправдивими приводами,
придуманими зловмисниками, окремих осіб чи
цілі
організації
змушують
розкривати
компрометуючу та особисту інформацію. Часто
такий метод шахрайства називають «підводним
полюванням» або фішинг-атаками. “Data breach
and incident response” (DBIR) у своєму звіті
опублікував результати досліджень, згідно з
якими фішинг був основним вектором атак в
32% випадках всіх витоків даних. Найчастіше це
відбувається у формі розсилки електронних
листів з пропозиціями підтвердити реєстрацію
облікового запису і посиланням на сайт, який

повністю копіює дизайн оригінальних ресурсів.
Це змушує користувачів самостійно розкривати
конфіденційну інформацію. Одним із різновидів
фішингу є фармінг. Це дії зловмисників,
спрямовані на отримання конфіденційних даних
шляхом незначної зміни DNS (Domain Name
System)
адреси,
але
інтерфейс
сайту
залишається незмінним з оригінальним. Це
робиться для того, щоб користувач прийняв
недостовірний сайт за справжній і без сумнівів
ввів особисту інформацію.
Ретельна перевірка сайтів допоможе оминути
схеми обману в Інтернеті. Існує декілька
методів ідентифікації шахрайських веб-сайтів:
•
самостійна перевірка;
•
перевірка у базах даних шахрайських
сайтів;
•
онлайн сервіси перевірки.

ВИСНОВКИ
Розвиток
Інтернет-технологій
та
інформатизація суспільства відкриває великі
можливості та доступність інформації, але з
іншого боку вимагає обережності та захисту
персональних даних.
З кожним роком можливості шахраїв
зростають пропорційно до методів боротьби з
ними. Знаючи схеми шахрайства у мережі,
можна убезпечити себе від дій зловмисників.
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Бібліотечна, архівна та музейна
діяльність в умовах розвитку
інформаційного суспільства
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Abstract. The paper discusses the issue of the lack
of thematically oriented digital archiving of children's
books in Poland. Original works of eminent Polish
illustrators are not available anymore, they can only
be seen in books. Meanwhile, books published long
ago cease to exist. Digitization is being undertaken by
only two institutions – the Municipal Library in
Lublin and a private organization from Krakow: the
Polish Illustration portal for children. This work is
being pursued under the slogan of Polish picturebook.
Keywords: digital library, Polish School of
Illustration, digitalization of Polish illustrated book
for children, Picturebook Center (OKO) at
Hieronim Łopaciński Public Library in Lublin,
Polish Illustration for Children in Internet.

POLISH SCHOOL OF ILLUSTRATION
There are two important concepts in the history of
Polish contemporary art, described both in
professional literature and in common encyclopedias,
dictionaries and textbooks – this is the Polish School
of Posters and the Polish School of Illustration. Both
relate to the phenomena of two narrow fields of
creativity in which Poles have been winning
international recognition and awards for decades,
regardless of the economic conditions and the
political system in Poland. This paper discusses
research area which is the Polish illustration for
children within the scope of the phenomenon of the
Polish School of Illustration and its availability in
digital version. This is an open topic, because it
applies to both historical works – picturebooks by
recognized artists working in past decades, as well as
works currently being created. Most of the artistically

excellent works have been created for paper book
formats. In the age of digitization of on-line culture
and libraries, their digitization seems to be pending.
Organizers of cultural events, including in the
field of books, meet the needs of the recipients. The
Bologna Children International Book Fair Bologna
2020 (Bologna Children`s Book Fair) took place in
Italy on May 4-7 this year. Due to the pandemic, they
were held online for the first time. In such a form –
via the Internet, the winners of the international Hans
Christian Andersen Awards organized by the IBBY
under the patronage of the Queen of Denmark were
announced on the day of the start of the fair. It was
received by: Jacueline Woodson – an American
author of youth novels, winner of ALMA (Astrid
Lindgren Memorial Award) two years ago and
Albertine Zullo – a Swiss illustrator. Poles were also
among the finalists in the Illustrator category – this
year Iwona Chmielewska from Toruń. Interestingly,
the organizers of the Bologna book fair invited the
audience to a virtual exhibition of the finalists' work.
To this end, they digitized their illustrations and
created a virtual gallery.

CHILDREN’SDIGITALLIBRARIES
Other examples of how to interact online with an
illustrated book are the activities of the European
Digital Library Europeana, the International Childr's
Digital Library – ICDL, and in Poland the Digital
Libraries Federation (FBC) and the National Library
on the Polona.pl website. Unfortunately, while under
the intuitive search term “children’s literature” or
“illustrated books for children” we receive in the
above institutions a whole series (counted in
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hundreds) of titles, it is difficult to find a more narrow
result, i.e. searching digital collections under the
slogan “Polish book for children” or “Polish
illustration for children”. Even Polish libraries do not
create such separate catalogs. All of them, both at the
local and national level, archive under the slogan
"Literature for Children" all the titles in their
resources, both Polish and foreign.

dissemination of the Polish illustrated book for
children received the IBBY award in 2014.
The above initiativeas are currently the only
archives of a digitally illustrated book for Polish
children books separately. They are extremely
valuable for research purposes, although they seem to
be only at the beginning of a tedious and long
journey.

GRASSROOTS INITIATIVES
Against this background, two initiatives run
independently of each other are particularly
important and promising: OKO (Picture Book
Center) of the Municipal Public Library. Hieronim
Łopaciński in Lublin, and the Polska Ilustracja dla
Dzieci.pl portal run by a private person – Magdalena
Kaleta.
The OKO, which has been operating since 2014,
invited readers to create a collection of old Polish
picture books for children published from 1918 to the
declaration of martial law in Poland in 1981. Almost
5,000 volumes (4,790) were collected and almost all
collections of books for children illustrated by such
artists as Józef Wilkoń, Bohdan Butenko, Maria
Orłowska, and Janusz Grabiański were reproduced.
The process of professional digitization has begun.
Currently 100 titles have been scanned. The online
version is not available yet.
The Polish Illustration for Children website
complements the activities of the Lublin library. On
this website the digital version of all titles of Polish
illustrators for children are currently published.
Selected illustrations and fragments of books as well
as announcements of those to be published soon are
available on the website. All titles in good resolution
are available after asking the site administrator and
justifying the request (e.g. for scientific purposes).
The Polish Illustration for Children portal has been
operating since 2009. It presents (also in English) the
works of 147 currently creating Polish illustrators.
There is an internal search engine, thanks to which
the work can be found not only by the author’s name,
but also by the book's title. The administrator of the
portal Magdalena Kaleta for her activities in the

Fig.1. IDEOLO by M. Gurowska from the digital collection
by Polish Illustration for Children
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of

The main trend in the development of the
information society is the spread of the network form
of social organization of society, where network
communication is the most effective in the modern
communicative space.
Social networks, as alternative forms of mass
communication, are structures of global information
exchange, play a significant role in the formation of
public consciousness, focused on collective
functionality, interaction between participants.
With the active entry of Internet technologies in all
spheres of human life, the status of libraries, the
specifics of their work have undergone significant
changes. The modern user of the library is ready for
revolutionary technologies and is integrated into the
communication
space,
where
network
communications play an extremely important role.
Libraries around the world, like the rest of the
world, are faced with the challenge of the COVID-19
pandemic, facing a difficult choice: how to act in a
given period, what services to provide and how to
offer them, from minimum restrictions to complete
closure.
The International Federation of Library
Associations and Institutions (IFLA) monitors the
state of libraries around the world during this period
and informs about the closure of a significant number
of public libraries in most countries of the world and
development of online services.

Social networks as a means of communication in
world practice is a special phenomenon that expresses
such intersubjective relations as communicative
interaction, exchange of meanings in time and space,
construction and constitution of social and
interpersonal relations.
Currently, one of the most popular and accessible
social networks in the world is Facebook. The
Facebook social network platform is most widely
used in the professional communication of the library
community.
The official page of the library in the network is
created for the promotion and advertising of activities,
own services and resources, communication with
users. We analyzed the domestic segment of
Facebook in relation to the representation of regional
universal scientific libraries. The analysis showed that
of the 21 regional research libraries, all have an
official Facebook page (except for libraries located in
the temporarily occupied territory of Ukraine), which
confirms the maximum presence of libraries on the
Facebook social network.
At the same time, libraries need to constantly
monitor social media and expand their presence on the
platforms of those social networks where users spend
more time. Young people and students are
increasingly leaving Facebook because they see the
network as a platform for the older generation and less
relevant to their communication needs.
The popularity of Instagram is due to the fact that
the modern user is increasingly becoming a «visual».
This social network fully meets his needs: a minimum
of text, a maximum of photos. Among the many
benefits, Instagram provides the ability to use
analytical tools without implementing third-party
programs and services.
Specialized intelligent chatbots is the current trend
in the development of social networks. They can
already be developed even without special knowledge
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in the field of information technology at the current
stage. They can be developed with the help of custom
design services. The introduction of such a bot in the
workflow automates the actions of the librarian and
solves the problem of individual reader service 24
hours a day. Chatbots will provide readers with
interactive access to the library. Moreover, they will
give recommendations and different pieces of advice.
They will increase the number of possible interactions
and at the same time unload library staff.
Figure 1 shows an enlarged diagram of the library
information system that uses a chatbot.

information system is formed on the basis of the
received data at the second stage:
1. Changes in the library fund – the purchase of
literary publications.
2. Correcting the database of materials that is
available in the library.
3. Formation of new or adjustment of existing
measures.
4. Making changes in the chatbot functioning.
Then the process is repeated.
The transitions and links defined in the chatbot
form a single architecture of different materials and
resources. We include here videos (including
YouTube), news, reference and survey forms, forums,
contacts (phone numbers and messengers), locations,
useful links, etc.
The development and usage of a network of
chatbots for different messengers can be an additional
opportunity to find an effective solution to the
problems of individual customer service but designed
to use the same architecture (Fig. 2).

Fig. 1. Enlarged diagram of the library information system
that uses a chatbot

At the first stage, based on the actions of readers
or data forms, there is a process of collecting
information and its accumulation in a single data
warehouse. The user search log generates a semantic
core for further identification of their information
needs. The chatbot interface should offer the reader a
choice of how to search for materials according to
predefined characteristics that correspond to the
materials available in the library: authors, genres, etc.
This simplifies the further analysis of information that
was accumulated over a certain period. Moreover, it
might narrow the process of inputting information to
certain values.
The analysis of the obtained semantic core takes
place directly in the second stage. In order to do this,
it is enough and quite simple to form and use the lists
of frequencies of words or phrases.
The frequency indicator makes it possible to
understand exactly what readers are interested in
generally and to identify their information needs.
There is an analysis of materials available in the
library and the case of changes of the operating

Fig.2. A network of chatbots that are configured to use the
same architecture

Let’s make a conclusion. The active usage of
chatbots by the libraries in social networks and
messengers will solve the problem of individual
customer service and significantly improve the
organization of cooperation between readers and
librarians over the entire time of reader's usage of
library services. The functioning of the library
information system using a chatbot is especially
relevant during the period of libraries in remote mode.
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Abstract. The results of historiographical
analysis of the problems of formation and
functioning of consolidated electronic data
repositories on the example of a repository of
biobibliographical information are presented. The
main directions of scientific researches, devoted to
separate aspects of creation of open access
resources, are defined.
Ключові
слова:
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Формування консолідованих інформаційних
ресурсів є доволі складною науковою
проблемою, вирішення якої постає одним з
найважливіших завдань сьогодення, що
актуалізує дослідження окремих аспектів
функціонування сховищ електронних даних у
інформаційно-комунікативному середовищі.
Розуміння важливості надання відкритого
доступу до повних текстів джерел наукових
відомостей сприяє виникненню наукових
розвідок, присвячених проблематиці організації
і забезпечення функціонування репозитаріїв як
однієї із найбільш репрезентативних форм
представлення результатів наукової діяльності
та запоруки їх популяризації за рахунок
відкритості для широкої громадськості.
Історіографія
означеної
проблематики
охоплює науковий доробок дослідників як
означеного предметного поля, так і суміжних
наукових напрямів.
Зокрема, досвід формування друкованих і
електронних ресурсів довідкової біографічної та
біобібліографічної інформації в Україні та його

значення для розгортання інтегрованих,
тематичних і регіональних інформаційних
ресурсів знайшли відображення у наукових
працях В. І. Попика [3].
Питання
визначення
місця
і
ролі
біобібліографічної діяльності в стратегії
розвитку сучасних бібліотек, впливу на її
розвиток сучасних інформаційних технологій, а
також особливості організації представлення
біобібліографічного матеріалу на персональних
сторінках “Українського національного архіву”
(далі
–
“УНБА”)
репрезентовано
у
дослідженнях О. М. Яценка [5-6].
Як
зазначає
науковець,
ефективне
впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій і збільшення комплексу ресурсів
відкритого доступу сприяють консолідованому
формуванню у тому числі й національного
біобібліографічного ресурсу. Адже серед
невирішених
проблем
вітчизняної
біобібліографії до числа найважливіших
науковцями сьогодні відноситься відсутність
скоординованого
процесу
формування
відповідних
інформаційних
ресурсів,
невідпрацьованість питань пошуку джерел
біографічних і біобібліографічних відомостей та
їх подальшої систематизації [5, с. 227-228].
Поміж іншого О. М. Яценко також зауважує,
що більшість з персональних бібліографічних
покажчиків існують у паперовій формі та мають
невеликі
наклади,
що
робить
їх
малодоступними широкому колу користувачів.
Однак
створення
консолідованого
біобібліографічного ресурсу на базі “УНБА” –
Репозитарію персональних бібліографічних
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покажчиків, – що охоплював би електронні
версії відповідних біобібліографічних видань,
сприятиме розвитку джерельної бази для науки
та освіти [5, с. 229, 232] завдяки властивим
архівним сховищам даних функціональним
можливостям.
Характеристики “УНБА” як інформаційної
системи ресурсів біографічної інформації,
зокрема складові “УНБА” та особливості його
розробки, було розкрито О. Л. Верніком у
одному з розділів колективної монографії,
підготовленої науковими співробітниками
Інституту
біографічних
досліджень
Національної
бібліотеки
України
імені
В. І. Вернадського [1].
У свою чергу, перспективні напрями
репозитарної діяльності в Україні на прикладі
торгових репозиторіїв було висвітлено у статті
О. А. Сьомченкова [4], у той час як у публікації
С. Р. Водорєзової, присвяченої господарськоправовому аспекту правового регулювання
репозитаріїв,
репрезентовано
результати
дослідження особливостей та сучасний стан
розвитку “відкритої науки” в Україні крізь
призму правового регулювання, фінансування
та забезпечення доступу до наукових
репозитаріїв. Дослідницею поміж іншого було
визначено
основні
функції
наукових
репозитаріїв як ключового елемента “відкритої
науки” [2].
Заслуговує
на
увагу
відзначення
С. Р. Водорєзовою актуальності проблеми
забезпечення відкритого й необмеженого
доступу до знань через мережу Інтернет з метою
забезпечення збереження та подальшого
використання наукової інформації світовим
співтовариством. Дослідниця у своїй публікації
зокрема згадує Стратегію розвитку бібліотечної
справи на період до 2025 року “Якісні зміни
бібліотек для забезпечення сталого розвитку
України”, якою передбачено всебічне сприяння
створенню відкритого доступу до наукової
інформації
через
розвиток
відкритих
електронних архівів. У якості одного з напрямів
упровадження
“відкритої
науки”
С. Р. Водорєзова зазначає організацію та
супровід інституційних репозитаріїв [2, с. 56].
Автор також наводить характерні риси,
властиві
репозитаріям,
та
репрезентує
результати здійсненого нею ґрунтовного

аналізу
еволюції
визначень
поняття
“репозитарій”, відстежуючи перші згадки про
нього у контексті врегулювання освітньої
діяльності за нормативно-правовими актами
України починаючи з 2014 року. Основну увагу
в публікації С. Р. Водорєзова приділила
питанню
започаткування
в
Україні
Національного
репозитарію
академічних
текстів, висвітливши його функціональне
призначення та місце в науковому середовищі.
Детально розкрито автором й моделі
вирішення проблеми правового регулювання,
формування, обслуговування, фінансування та
забезпечення доступу до репозитаріїв [2].
Незважаючи на певні здобутки у науковому
осмисленні,
формування
репозитаріїв
біобібліографічних
даних
залишається
малодослідженою проблематикою, що потребує
подальшого вивчення.
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Блог як форма інтеграції обласних
бібліотек для дітей України в цифровий
інформаційно-комунікаційний простір
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Abstract. In this article the overview of regional
children’s libraries’ blogs is conducted. Those blogs
were constantly emerging since 2008 as a way for
libraries to interact with their target audience, as
well as a powerful marketing tool. The topics,
relevance, content and the effectiveness of blogs
were analyzed.
Ключові слова: обласні бібліотеки для дітей,
Україна, цифровий інформаційний простір,
блог, корпоративні веб-ресурси.

ВСТУП
Проблематика електронного інформаційнокомунікаційного простору бібліотек посідає
одне з ключових місць у тематиці досліджень
сучасних науковців та практиків бібліотечної
справи. На основі вивчення сайтів 22 обласних
дитячих бібліотек України, за винятком
Донецької, Луганської обласних дитячих
бібліотек, дитячих бібліотек АР Крим і м.
Севастополь (тимчасово окуповані території)
було досліджено блог як форму інтеграції
обласних дитячих бібліотек до простору
електронних комунікацій.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
15 обласних бібліотек для дітей мають від 1
до 15 блогів. Блоги почали створюватися від
2008 р. (Херсонська обласна бібліотека для
дітей імені Дніпрової Чайки) як бібліотекою в
цілому, так і окремими її відділами. Мета
створення блогу – активізація взаємодії
бібліотеки з користувацькою аудиторією. Блог

можна розглядати і як маркетинговий
інструмент, який допомагає презентувати
послуги бібліотеки, створювати її позитивний
імідж, залучати потенційних користувачів,
популяризувати
книгу
і
читання,
удосконалювати професійну комунікацію
бібліотечних
фахівців,
взаємодіяти
з
соціальними
партнерами.
Ефективність
функціонування блогу можна виміряти
наступними показниками: кількість переглядів,
кількість постійних читачів, коментаторська
активність відвідувачів.
Блоги обласних бібліотек для дітей
відрізняються
різноманітністю
тематики:
популяризація читання; презентація дитячої
творчості; читання та розваги; фахова
інформація,
професійний
розвиток
бібліотекарів; правова освіта; психологічне
спрямування;
краєзнавча
інформація;
мистецтво, естетичне виховання; розвиток
лідерських
якостей;
профорієнтаційне
спрямування; економічна і фінансова освіта
школярів; інтернет-центр; література та театр.
За терміном дії більшість блогів є актуальними;
два блоги Житомирської обласної бібліотеки
для дітей не діють [1; 2]; деякі блоги
створювалися під окремі проекти і діяли під час
їх реалізації (наприклад, блог веб-проєкту
«Літературно-театральне
кафе»
http://litimeniny.blogspot.com/ діяв у Херсонській
обласній бібліотеці для дітей у 2014–2015 рр.
тощо).
Як правило, блоги обласних бібліотек мають
відповідні рубрики, повідомлення різної форми
(текстові, відео, аудіо, фото), функцію пошуку
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блогом, електронні форми для коментування
постів, можливість перекладу, архів, банери або
лінки для переходу на бібліотечні сайти, блоги,
сайти партнерів, містять статистику (кількість
переглядів, кількість постійних читачів).
Остання
дозволяє
визначити
відносну
ефективність функціонування блогу. Однак не
всі блоги подають статистику. Зокрема,
кількість постійних читачів не вказана у блогах
Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей
ім. Т.Г. Шевченка [3], Львівської обласної
бібліотеки для дітей [4], Миколаївської
обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна [5]
та інших обласних бібліотек для дітей.
Відсутність сталого читацького інтересу може
свідчити
про
низьку
ефективність
функціонування блогу і вказує на необхідність
його модифікації у відповідності з інтересами,
запитами, уподобаннями користувачів. Це
ставить питання зворотнього зв’язку. Хоча у
більшості блогів присутні електронні форми
для надання коментарів, коментаторська
активність читачів достатньо низька. Кількість
постійних читачів блогів є невисокою: від 4 [6]
до 149 [7]. Найвищим цей показник є у блогів
Житомирської обласної бібліотеки для дітей. За
кількістю переглядів лідирує Тернопільська
обласна бібліотека для дітей, блог якої набрав
1523130 переглядів [8].
Існує тенденція до створення спільних,
корпоративних
веб-ресурсів
обласними
бібліотеками для дітей, серед них – блог
бібліотек для дітей Дніпропетровщини
«Родзинки Придніпров’я» [9]; регіональний
сайт дитячих бібліотек Харківської області блог
«Бібліомістечко» [10] тощо.

сучасного покоління юних користувачів.
Ефективне функціонування блогів передбачає
вирішення низки виявлених проблем.
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Abstract. Various measures of European countries
to impose quarantine and close libraries in the crisis
situation COVID-19 are considered. Plans for the
preparation of a gradual resumption of their work are
highlighted.
Ключові слова: бібліотеки, короновірус,
СOVID-19, обмеження, цифрові ресурси,
віддалений доступ.

У країнах, які зачепила пандемія СOVID-19,
запроваджено низку карантинних заходів для
стримування зараження і боротьби з його
наслідками, в тому числі введено надзвичайні стани,
комендантські години. Європейський центр з
профілактики та контролю захворювань на сьогодні
все ще фіксує велику кількість випадків
захворювання в ряді країн.
У бібліотечному світі є чітке розуміння ролі
кожної громадської установи, яка повинна і робить
все можливе та відповідно найкраще за даних
обставин для своїх співробітників і користувачів.
Маючи це на увазі та враховуючи випущені
рекомендації урядів держав, а також правлінь
бібліотечних асоціацій, бібліотеки визначили плани
дій, які відповідають інтересам суспільства.
З середини березня бібліотеки переважної
більшості країн світу закрилися для відвідування.
Відповідно всі програми та заходи, заплановані на
цей час, скасовано чи відтерміновано. В країнах
Європи прийняли рішення по повне закриття систем
публічних та національних бібліотек – Австрія,
Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія,
Італія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург,
Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Нова
Зеландія, Норвегія, Північна Македонія, Польща,

Португалія, Словенія, Сполучене Королівство,
Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія,
Чехія, Швейцарія, Естонія; приєднались і закрили
національні бібліотеки Болгарія, Боснія і
Герцеговина, Ватикан, Гренландія, Ісландія, Кіпр,
Монако, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина,
Швеція.
Закриття бібліотек сприяло соціальній ізоляції
людей і, відповідно, уповільненню поширення
епідемії. Сучасні бібліотеки підтримують надійні
цифрові ресурси та використовують вже існуючий
віддалений доступ, доповнюють його новими
творчими і унікальними спеціальними онлайнзаходами залучення користувачів та забезпечення
потреб освіти, науки, культури, доводячи свою
здатність до інновацій та винахідливості (приклад –
організація віртуальних виставок Національної
бібліотеки Франції, Хорватії).
В випадку повного закриття в бібліотеках
організовувалася
віддалена
робота
всіх
співробітників, присутність яких в бібліотеці не є
критично
необхідною,
організовувалося
розповсюдження інформації про можливості
бібліотечних ресурсів чи послуг та забезпечувалася
постійна взаємодія з користувачами, читання книг в
онлайн-форматі з чітким дотриманням законів про
авторське право, відмінялися штрафи за невчасне
повернення друкованих матеріалів і збільшувався
доступ до електронних книг, надавалися бібліотечні
приміщення та обладнання для інших видів
діяльності. Лише деякі бібліотеки залишилася
працювати в звичному режимі. Проте, в таких
бібліотеках
застосовувалися
стандартні
рекомендації щодо дотримання гігієнічних норм забезпечення дезінфекції для рук, поверхонь
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бібліотечної техніки, недопускання до роботи
співробітників чи користувачів з ознаками
захворювання, розміщення на веб-сайтах корисних
посилань та інш. Певна частина бібліотек
здійснювала
свою
діяльність
з
деякими
обмеженнями. В такому випадку бібліотеки
переглянули терміни проведення конференцій,
семінарів, посилили заходи щодо забезпечення
гігієни (дезінфекція твердих поверхонь, закриття
доступу до навчальних чи інших приміщень);
проводили підготовку співробітників до переходу на
віддалену роботу, працювали над наданням послуг в
цифровому форматі, готувалися до можливих
наступних обмежень. Ще одна категорія ситуацій –
діяльність з мінімальним обслуговуванням. Такі
бібліотеки закрили свої приміщення з можливістю
забрати або повернути книги (у деяких країнах
навіть не виходячи з машини); впровадили карантин
на повернуті книги; надавали послуги онлайн
(наприклад, електронна видача, електронне
навчання або підтримка дистанційного викладання);
проводили підготовку співробітників до віддаленої
роботи;
Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та
установ на своєму сайті у розділі “СOVID-19 і
глобальна бібліотечна сфера” детально розглядає та
постійно оновлює інформацію про СOVID-19,
закриття бібліотек у всьому світі, різні підходи до
обмежень, надання віддалених послуг, організація
віддаленої роботи, відновлення роботи бібліотек,
діяльність асоціацій, спілкування з читачами та ін.
У той же час, у переважної більшості країн
Європи вже спостерігається зниження кількості
випадків захворювання. І уряди цих країн на
сьогодні вже готують плани виходу з карантину,
поступового послаблення запроваджених обмежень.
Керівництво бібліотек стоїть перед складним
вибором як це провести максимально безпечно для
своїх співробітників і користувачів в рамках
державних заходів. Для зменшення ризиків
пропонуються заходи з обмеження кількості людей
в
бібліотеці,
забезпечення
соціального
дистанціювання; обмеження часу перебування
(Чехія); певні види послуг поза межами приміщень
бібліотек (Чехія); використання служби доставки
(Франція); обмеження кількості приміщень,
доступних для відвідування (Австрія, Франція).
Обов’язковим є план дій при проявах симптомів
захворювання у відвідувачів чи працівників.

Пріоритетними є заходи для збереження здоров’я
працівників (забезпечення засобами захисту і
гігієни, проведення дезінфекції (Польща, Чехія),
змінний графік роботи (Чехія)). Особливо важливим
питанням залишається використання системи
кондиціювання, коли Всесвітня організація охорони
здоров’я підкреслює її небезпечність. США та
Польща пропонують застосовувати вентиляцію
приміщень що найчастіше, а Франція та Італія
розглядають як загрозу, хоч і визнають необхідність
провітрювання. Додаткові заходи, як-то відсутність
доступу до таких затребуваних великою кількістю
користувачів матеріалів як газети та журнали до
повної відсутності загрози, закриття бібліотеки в
цілому для дезінфекції чи прибирання, обмежений
доступ до туалетних кімнат і т.д., розглядаються у
кожному окремому випадку.
За результатами проведеного моніторингу можна
зробити висновки щодо виходу з карантину та
поновлення діяльності бібліотек за умов врахування
рекомендацій Української бібліотечної асоціації.
УБА спирається на досвід Національної бібліотеки
Польщі щодо організації роботи після скасування
заборони на бібліотечну діяльність в країні.
Національна бібліотека Польщі не рекомендує до
скасування карантину відкривати читальні зали для
користувачів, вільний доступ до карткових
каталогів, фондів газет та журналів, а лише
заохочувати використовувати доступні ресурси в
Інтернеті. Підтримуємо поступовий, виважений
перехід до нормальної роботи бібліотек, обов’язкове
дотримання
карантинних
санітарних
норм
(одноразові маски, рукавички, захисні бар’єри в
контактних точках, місця для миття та дезінфекції
рук і контактних поверхонь бібліотечного
обладнання, провітрювання приміщень, та інш.).
Особливо важливою є норма дезінфекції меблів
після прийняття книг від користувача та відкладання
книг на карантин терміном від 10 до 14 днів у
ящиках, коробках, на окремих полицях, складах, в
інших приміщеннях (невизначене питання).
Ізольовані примірники мають позначатися датою
повернення та виключатися до обігу після
закінчення карантину. Співробітники бібліотек
мають бути обережними та суворо дотримуватися
норм, оголошених Міністерством охорони здоров’я,
популяризувати гігієнічні знання і правила
безпечного спілкування.
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ВСТУП
Зведений каталог оцифрованих видань – це
інтегрований інформаційний ресурс, що містить
інформацію про цифровий контент, вироблений
публічними
бібліотеками
України,
представлений в мережі Інтернет у вигляді
електронного каталогу, що існує в режимі
реального часу, складається з бібліографічних
описів електронних копій друкованих видань з
можливістю переходу на повний текст видання
на сайті відповідної установи [2]. Зведений
каталог
оцифрованих
видань
має
загальнонаціональний статус з вільним
доступом [4, с. 53].
У 2016 р. було розпочато реалізацію проекту
“Зведений каталог оцифрованих видань”, що
змістовно
пов’язаний
з
електронною
бібліотекою (ЕБ). Був розроблений “Порядок
формування Зведеного каталогу оцифрованих
видань”, затверджений Наказом Міністерства
культури України від 25 травня 2016 р. № 360 і
набув чинності 15.07.2016 р. [4, с. 52–53].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні кожна публічна бібліотека України
здійснює оцифрування своїх фондів за власною
програмою і незалежно одна від одної. З огляду
на велику вартість і трудозатратність робіт з
оцифрування
та
з
метою
усунення
невиправданого дублювання, коли одну й ту
саму книгу оцифровують різні бібліотеки,
постало питання про координацію та взаємодію
в цій роботі. Створення електронного каталогу,
що об’єднає інформацію про всі наявні в
публічних бібліотеках оцифровані видання, є
одним з основних методів вирішення
зазначених проблем [4, с. 52].
Зведений каталог оцифрованих видань
створюється з метою обліку і бібліографічного
опису оцифрованих друкованих видань
публічних бібліотек України; акумуляції
інформації про ці електронні документи;
взаємного
інформування
бібліотек
про
наявність оцифрованих видань в їх фондах, у т.
ч. представлених онлайн; здійснення процесу
оцифрування видань публічними бібліотеками
України; уникнення дублювання в роботі;
надання
користувачам
якісно
нових
можливостей роботи з електронними копіями
видань з єдиної точки доступу [4, с. 53].
Організаційне забезпечення формування
Зведеного каталогу оцифрованих видань
(ведення, формування, представлення) здійснює
Національна бібліотека України імені Ярослава
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Мудрого (НБУ ім. Ярослава Мудрого). Для
формування ядра електронного каталогу
оцифрованих
видань
використано
бібліографічні записи електронних копій
видань, наданих бібліотеками – учасницями
проекту ЕБ [4, с. 53].
Для усунення дублювання у процесі
оцифрування видань кожна публічна бібліотека
щороку до 1 грудня надсилає до НБУ
ім. Ярослава Мудрого свій план оцифрування
друкованих видань на наступний рік,
затверджений керівником публічної бібліотеки.
Під час планування обов’язковою є перевірка
НБУ
ім. Ярослава
Мудрого
наявності
оцифрованих видань в ЕБ “Культура України”.
Головними принципами формування ЕБ
“Культура України” є децентралізація процесу
оцифровування документів з подальшою їх
централізованою
диспетчеризацією
та
зберіганням, і в результаті надання доступу до
них з єдиної точки [1, с. 7].
Запозичення
електронних
документів,
вироблених
іншими
суб’єктами
чи
організаціями, здійснюється на договірній
основі
відповідно
до
норм
чинного
законодавства і з урахуванням обопільних
інтересів. Зразок договору розміщено на сайті
ЕБ “Культура України” [2]. Також на сайті
представлено “Авторський договір про
передачу невиключного права на використання
твору” для авторів творів [2].
Каталогізування
оцифрованих
копій
друкованих видань здійснюється в програмному
забезпеченні МАРК-SQL з дотриманням правил
бібліографічного
опису.
Обов’язковими
примітками при складанні бібліографічного
запису є зазначення місця зберігання
друкованого документа та посилання на повні
тексти документів відповідних бібліотек [3,
с. 54].
Зведений каталог оцифрованих видань
представлений на сайті НБУ ім. Ярослава
Мудрого (http://digit.catalogue.nplu.org/) та на
сайті
ЕБ
“Культура
України”
(https://elib.nlu.org.ua) у вільному доступі для
користування. Станом на 05.05.2020 каталог
містив 8 743 бібліографічних записів [2].
Переглянути
документи
можна,
скориставшись пошуком. У пошуковому вікні

“За всіма полями” здійснюється пошук
документів одразу за всіма основними полями
бібліографічного запису (автор, назва, місце
зберігання, рік видання). Особливої уваги
заслуговує пошук за місцем зберігання, де із
випадаючого списку можна обрати конкретну
публічну
бібліотеку
і
переглянути
запропоновані нею оцифровані видання (Рис.1).

Рис.1. Зведений каталог оцифрованих видань

Таким чином, створення Зведеного каталогу
оцифрованих видань об’єднало інформацію про
всі наявні в публічних бібліотеках оцифровані
видання. Також Проект надає можливість
одночасною інтегрувати ЕБ свої ресурси в
єдиний інформаційний простір.
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В умовах глобалізації суспільного розвитку
надзвичайно зростає роль тих довідкових
видань, які об’єктивно, з фундаментальною
повнотою показують рівень науки і культури
нації, а це передусім, енциклопедії й
енциклопедичні
словники
гуманітарного
спектру. Важливим комунікативним засобом
наукових досліджень є гуманітарна складова
сучасного академічного середовища.
Актуальним в галузі енциклопедистики є
з’ясування
їхньої
типології,
стильових
особливостей та функцій. Тому в дослідженні
спробуємо проаналізувати цей масив знань, де
визначимо змістовий аспект (гуманітарні
енциклопедичні
видання),
географічний
(український продукт), а також хронологію –
1992-2019 рр.
Теорію енциклопедичних видань, зокрема і
гуманітарних, досліджено у працях багатьох
вчених: Боряк Г.[1], Добко Т.[2], Лісіна С. [4],
Черниш Н.[6]. Значну роль у представлені
досвіду підготовки гуманітарних енциклопедій

відіграють
праці
з
енциклопедистики,
надруковані
у
збірниках
“Українська
енциклопедистика” [5].
Власне
типологічна
класифікація
енциклопедичних видань здійснюється за
кількома ознаками. За видами – це енциклопедії
та
енциклопедичні
словники.

Рис.1. Види (1992-2019 рр.)

За
цільовим
призначенням:
наукова
енциклопедія для фахівців із
глибиною
представлення
галузі
знання;
науковопопулярна для читача-неспеціаліста із повним
та
всебічним
висвітленням
матеріалу;
популярна енциклопедія для широкого кола
споживачів і містить відомості, необхідні у
повсякденному житті або для дозвілля. За
характером
інформації:
універсальна
енциклопедія, яка охоплює всі галузі знання;
спеціалізована
енциклопедія
присвячена
окремій галузі; регіональна містить відомості
по регіону, країні чи світу (місто, село та ін.);
персональна представляє відомості про життя та
діяльність якої-небудь видатної особистості.
Отож
весь
спектр
гуманітарних
енциклопедичних видань виданих в Україні за
період 1992-2019 рр. можемо показати таким
чином:
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Рис.2. За характером інформації (1992-2019 рр.)

Характеризуючи зазначені видання за
основними галузями знань, слід зауважити, що
найбільшу увагу приділено культурі та
мистецтву, на другому місці – історія.

Рис.3. За галузями знань (1992-2019 рр.) (за “Корпус
енциклопедичних видань України: онлайн-покажчик”
+)[3]

Класифікація енциклопедичних словників за
характером інформації зазначає їх як загальні,
галузеві та персональні.
Характеризуючи предмет викладу матеріалу
галузевої (гуманітарної) енциклопедії та її
структуру, слід констатувати, що тут
розташування
статей
подається
у
систематичному порядку з однієї чи кількох
галузей знань або практичної діяльності.
Структура
гуманітарної
енциклопедії
традиційно повинна мати: зміст; передмову;
статтю “Як користуватися …”; список умовних
позначень і скорочень; корпус або сукупність
усіх довідкових статей; покажчики; додатки;
бібліографічний список та ін.
Маємо нагоду констатувати, що в системі
енциклопедичних
видань
спостерігається
значне кількісне переважання енциклопедій з
гуманітарних наук над природничими й
технічними. Великим досягненням гуманітарної
енциклопедистики стала низка галузевих
енциклопедій, серед яких фундаментальна
“Енциклопедія історії України” у 10 т. (2003–
2013),
“Українська
фольклористична
енциклопедія” у 2 т. (Т.1. 2018), 4 вид.
енциклопедії “Українська мова” (2004–2013),

(Т.1-5. 2006–2018) “Української музичної
енциклопедії” у 6 т., “Національна опера
України” у 2 т. (Т.1.2017), “Українська архівна
енциклопедія”
(2008),
“Енциклопедичний
словник класичних мов” (2015) та ін.
Нарешті, варто відзначити персональні
енциклопедії про видатних людей, якими слід
пишатися: “Шевченківська енциклопедія” у 6 т.
(2012–2015), “Франківська енциклопедія” у 7 т.
(Т. 1. 2016), “Шевченківський енциклопедичний
словник Миколаївщини” (2014). Ці видання
мають не лише просвітницький, а й український
державотворчий та культурологічний характер.
Отже, сучасна типологія енциклопедичних
видань доволі складна і саме це зумовлює
розвивати вчення про енциклопедії. Також
нагальною видається потреба забезпечення
суспільства енциклопедичними виданнями як
надійним інформаційним джерелом зі сфери
гуманітарних наук.
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Abstract. The issues of using educational sites in the
educational process are considered. Prerequisites for
the introduction of distance learning, information
model of building an educational site, requirements for
its filling are investigated.

максимальною ефективністю, але за умови чіткої і
правильної організації [3].
Та все ж виникають проблеми з питаннями
організації дистанційного навчання, серед яких
зазначимо основні:
• відсутність обладнання;
• проживання
на
території,
яка
не
покриваються Інтернетом;
• низька швидкість передачі даних;
• постійні ремонтні роботи на лініях
електропередач;
• не вміння користуватися комп’ютерною
технікою, тощо.
Ці питання підлягаються розв’язанню і не є
суттєвою
перешкодою,
для
поширення
дистанційного навчання. Дистанційне навчання є
зручним і дешевим видом отримання освіти, яке не
вимагає використання навчального приміщення
для студентів та низки іншого матеріального
забезпечення [3].
Передумовою впровадження дистанційного
навчання сьогодні ми бачимо новітні педагогічні і
методологічні розробки з розбиттям навчального
матеріалу на окремі теми. Це допомагає краще
засвоїти відповідний матеріал. Тому більшість
закладів вищої освіти впроваджують дистанційне
навчання у свою діяльність.
Актуальним
освітнім
сайтом
виступає
внутрішнє
навчальне
середовище
(ВНС)
Львівського
національного
університету
“Львівська політехніка”, який розроблений з
метою підтримки процесу дистанційного навчання
в університеті.
Через освітній сайт студенти та викладачі
можуть використовувати: підручники; статті;
матеріали окремих тем; вказівки для виконання
лабораторних і практичних робіт; тести для

Ключові слова: дистанційне навчання,
освітній сайт, віртуальне навчання, ВНС
(віртуальне
навчальне
середовище),
інформаційна модель освітнього сайту.

В сучасному світі навчання відіграє важливу
роль у формуванні людини як особистості з
багажем знань на все життя.
З огляду на те, що в технологічному аспекті
життєдіяльності людини все змінюється дуже
стрімко, міняються технології та засоби виконання
трудових функцій, то і в навчальній сфері
доводиться
перебудовуватися,
зокрема
впроваджувати дистанційне навчання. Під словом
«дистанційне» ми розуміємо, що це віддалене
віртуальне навчання, в якому людина (користувач,
студент, чи школяр), самостійно працює і вивчає
матеріал на освітньому сайті. Освітні сайти дають
можливість здобути знання не відвідуючи
навчальні заклади.
В сучасних умовах багато науковців
досліджують питання дистанційного навчання як
нового методу отримання освіти. Зокрема, це
стаття Гапич О. Г., яка наголошує про
обов’язковість отримання належної освіти не
тільки фізично а й і віртуально не залежно від рівня
життя [2, с. 1].
В іншій статті авторка Торба Ю. І. розглядає
розвиток дистанційного навчання в професійній
освіті та його переваги, цілі, особливості, а також
принципи дистанційного навчання [4. с. 221].
Автор статті Марзадов. Д. О. бачить дистанційне
навчання
інноваційною формою освіти з
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самоперевірки знань; форуми спілкування; архів
виконаних лабораторних і практичних робіт;
персональну переписку з викладачем курсу чи
групи; особисті дані студента; отримання новин
від викладача курсу тощо.
Освітній ресурс використовується щоденно
студентами та викладачами [1].
Порівнюючи вище зазначений ресурс з
Центром дистанційного навчання Національної
академії державного управління при президентові
України слід зазначити окремі складові цього
освітнього ресурсу:
• навчальна бібліотека;
• календар планів;
• залікова книжка;
• тестування
яке
включає
в
себе
(самоперевірку, іспит та результати);
• можливе спілкування у форумі між
викладачами і студентами;
• петиції;
• особисті дані студента.
Центр дистанційного навчання як окремий
підрозділ
забезпечує
освітню
діяльність,
впроваджує інноваційні технології в освітньому
процесі. Він є досить добре структурованим і дає
можливість
отримання
всього
спектру
навчального матеріалу, який використовує
Національна академія державного управління при
президентові України [5].

різноманітні підручники, відповідні статті,
посилання на електронні джерела інформації,
тести, які дають змогу глибше ознайомитися з
навчальним матеріалом і перевірити знання.
Велику роль відіграє інтерфейс сайту: він має
поєднувати в собі як зручне розташування кнопок
так і візуальний вигляд, який повинен бути
простим, зрозумілим, зручним в користуванні.
Освітні сайти для дистанційного навчання є
сучасним доступним методом для отримання
освіти як студентами, так і особами, які мають
потребу отримати або покращити свої знання у
певній професійній галузі.
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Дослідивши ці два освітні сайти, приходимо до
висновку, що інформаційна модель побудови
освітнього ресурсу повинна включати структурні
блоки, які дозволяють забезпечити сучасний
рівень отримання знань (див. рис.1).
Освітній сайт повинен мати завершене
інформаційне
наповнення,
яке
включає
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На сучасному етапі розвитку суспільства, в
епоху масової інформатизації, вагоме місце
займають інформаційні процеси та здійснення
комунікації в мережі Інтернет.
Питання
дослідження
інформаційних
ресурсів та комунікації в релігійній сфері тепер
надзвичайно актуальне, адже дедалі більше
релігійних установ використовують новітні
засоби комунікації з парафіянами – веб-сайти,
сторінки в соціальних мережах, блоги, форуми.
З розвитком інформаційних технологій,
комунікації в релігійній сфері поступово
набувають новітніх форм, що стає об’єктом
дослідження багатьох науковців. Юліана
Лавриш у своїй монографії [3] представила
результати
теоретичних
та
практичних
досліджень проблеми налагодження діалогу
Церкви та суспільства за допомогою мережі
Інтернет. Зокрема, науковець дослідила, як
відбувається комунікація релігійних установ та
громадян у форматі Web 2.0 через веб-ресурси,
соціальні мережі, блоги. Ще одна львівська
вчена – Наталія Гадьо у статті “Католицька
церква і комунікація: від слова до онлайну” [1]
проаналізувала ставлення Церкви до новітніх
засобів комунікації. Вона відзначила, що
Католицька Церква найбільш прогресивна в
питанні застосування сучасних технологій для
спілкування з вірянами.
Не тільки науковці аналізують сучасні
комунікації релігійних організацій, але і
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керівники церкви досліджують роль та вплив
Інтернет-засобів і ресурсів на функціонування
релігії через призму вчення Церкви. Зокрема, у
науковій праці “Церква та Інтернет. Документ
Папської ради у справах соціальної комунікації”
подає неоднозначне ставлення Церкви до
масової інформатизації в сфері релігії: з одного
боку Інтернет розглядається як “дар Божий”, а
сучасні медіа – як “дивовижні технічні
винаходи” [10], проте з іншого боку – існує ряд
проблем,
пов’язаних
з
поширенням
недостовірної інформації в мережі, створенням
сайтів неіснуючих релігійних організацій.
Загалом,
на
сьогодні,
кількість
інформаційних ресурсів релігійної тематики
помітно збільшується, зважаючи на активне
використання засобів Інтернет в церковних
комунікаціях.
Для
прикладу,
християнський
сайт
“Джерело” [8], зібрав релігійні статті,
структуровані
за
розділами,
збірники
християнських поезій, оповіді, свідчення, тут
також подано інформацію про події в сфері
релігії. Крім цього, зазначений веб-ресурс
“Джерело” містить каталог християнських
сайтів з короткими відомостями про кожен з
них.
“RISU” – портал релігійно-інформаційної
служби України [5], основне завдання якого –
інформувати суспільство про важливі релігійні
події, забезпечувати потреби вірян різних
конфесій в інформації релігійного характеру.
Зокрема, на цьому порталі для користувачів
доступні такі ресурси: архіви веб-конференцій,
журналістські репортажі та розслідування,
релігієзнавство-дайджести, довідник релігій,
документи конфесій, веб-каталог. Також, за
допомогою цього порталу, користувачі мають
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змогу ознайомитись з переліком релігійних
блогів, що слугують “провідником” комунікації
з релігійних питань.
Цікавим є веб-сайт Українського Біблійного
Товариства [6], тут зібрано релігійні видання
для дітей різних вікових категорій. Завдяки
цьому ресурсу, користувачі можуть здійснити
замовлення видань в електронному режимі,
заповнивши форму на сайті.
Також, варто згадати про християнський сайт
“Терноцвіт” [9], що має велике значення з
огляду на його унікальний контент та
функціонал. Крім статей, роздумів, поезій на
духовну тематику, християнських книг,
користувачам доступні відео-, аудіоматеріали,
які можна відкрити, переглянути, та за потреби,
завантажити. За допомогою сервісу “Пожертва”
можна здійснити “онлайн” – пожертву для
розвитку сайту, а в розділі “Форум” –
поспілкуватися з іншими користувачами на
різні релігійні теми.
Християнський
портал
“Кіріос”
–
комунікаційний веб-ресурс з релігійних питань
[7], що містить основні сервіси: “Запитати
священника” – для відправлення онлайн-форми
із запитанням, “Відповіді священника” – розділ
з переліком відповідей священнослужителів на
питання вірян. А також сервіс “Катехизм
онлайн” дозволяє проводити процес катехизації,
використовуючи інструменти сайту.
Зважаючи на ситуацію в нашій країні,
надзвичайно актуальним зараз є Інтернетресурс “Живе телебачення” [2], завдяки якому
віряни можуть відвідувати Богослужіння в
режимі
“онлайн”,
переглядаючи
відеотрансляції на YouTube-каналі.
Отже,
комунікаційні
Інтернет-ресурси
релігійних
спільнот
набули
великої
популярності завдяки широкому впровадженню
та використанню інформаційних технологій та
відіграють велику роль в забезпеченні
суспільства інформацією релігійного характеру.
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бібліотечна

Про рекламу у бібліотечній справі довгий час
не говорили, а в практиці роботи популярність
мало слово “пропаганда”. Ніхто не міг уявити,
що
така
установа,
як
“бібліотека”
намагатиметься впровадити у свою діяльність
елементи реклами. Реклама органічно ввійшла в
діяльність кожної бібліотеки, її користувачів, та
віддзеркалює не тільки інформаційні ресурси,
але й можливості, технології, а також
безпосередньо створює імідж бібліотечній
установі та її працівникам.
В Україні перші спроби теоретичного
обґрунтування маркетингу в бібліотеках
зроблено Л. Петровою, Г. Саприкіним, О.
Башун, А. Чачко, Г. Міщенко.
На сьогодні діяльність бібліотек не можливо
уявити без реклами, оскільки вона – дієвий
інструмент щодо інформування читача про
багатство фонду, про широту послуг, що
надаються та особливий феномен комунікації, з
її допомогою бібліотека підсилює та розширює
свої комунікативні можливості.
Бібліотечна реклама повинна привернути
увагу до послуг бібліотеки та її інтелектуальної
продукції, зацікавити користувачів і переконати
їх скористатись рекламованою послугою,
стимулювати
використання
бібліотечних
послуг.
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Основними
завданнями
просування
бібліотечних
послуг
в
об’єднаних
територіальних громадах (ОТГ) є:
• інформування про нові послуги та заходи;
• формування престижного образу (іміджу)
бібліотеки у свідомості населення,
представників місцевих органів влади та
управління, громадських організацій;
• акцентування
уваги
потенційних
користувачів
на
специфічних
властивостях і користі пропонованих
послуг бібліотеки.
На сьогодні логічним у бібліотеці є
використання в рекламі наочного, друкованого,
усного інформування, а також розміщення
реклами в пресі, на радіо, телебаченні, на
зовнішніх носіях. Найтиповішими слід виділити
такі види бібліотечної реклами, як бібліотечні
плакати, повідомлення про заходи, довідки про
бібліотеку, рекламні звернення, виступи
співробітників бібліотек на зборах читачів,
вікторини фото- та книжкові виставки, дні
відкритих дверей у бібліотеках, ювілеї тощо.
Покращенню іміджу бібліотеки сприяє також
друкована продукція, власні мультимедійні
презентації, екскурсії до бібліотеки
Усі наведені заходи, незалежно від того, у
якій формі чи у якому вигляді вони подаються,
сприяють зростанню популярності бібліотек, їх
престижу, зміцненню зв’язків з різними
громадськими організаціями, соціальними
інститутами,
позашкільними
закладами,
установами культури, освіти, керівних органів,
місцевої влади.
Також для підвищення популярності
бібліотеки та попит на її ресурси і послуги,
можна розробляти та реалізовувати цільові
програми та проекти, у т. ч. на засадах
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партнерства, що є умовою інноваційного
розвитку сільської бібліотеки також брати
участь у загально-районних проектах з розвитку
читання, а також самостійно організовувати
великі акції і заходи з залученням членів
громади, бібліотечних активістів та волонтерів
бібліотеки.
Сьогодні не зважаючи на те, що
багатоаспектність
бібліотечної
діяльності
дозволяє залучати доволі широке коло
партнерів, базовими для бібліотеки в межах
реалізації великих проектів, зостаються
відносини
з
навчальними
закладами,
громадськими організаціями та іншими
закладами культури. Зв’язок спрямований на
задоволення інформаційних потреб місцевої
громади в сфері освіти та виховання.
У
бібліотеці
також
доцільно
використовувати основні методи отримання
інформації:
індивідуальні
та
групові
опитування,
анкетування.
Соціологічні
дослідження проводяться як в стінах бібліотеки,
так і за її межами. Дослідження дозволяють
з'ясувати ставлення населення до бібліотеки та
читання, визначити причини зниження інтересу
до читання, виявити інформаційні потреби і
читацькі уподобання різних вікових груп
користувачів, визначити шляхи вдосконалення
роботи по залученню населення до читання.
Використовуючи різні форми роботи,
бібліотеки значно розширили діапазон своєї
діяльності. Поширення інтернету робить
необхідним присутність бібліотек в соціальних
мережах. Соціальні мережі дають можливість
ділитися інформацією та успіхами бібліотеки,
як
з
постійними
та
потенційними
користувачами так і з партнерами бібліотеки, а
також
просувати
свої
проекти
та
популяризувати свої послуги. Крім того
бібліотекар за допомогою сторінки в соціальній
мережі може залучати користувачів до
обговорень з метою визначення пріоритетних
напрямів подальшої діяльності бібліотеки/
Узагальнюючи, можна стверджувати, що
бібліотечна реклама є, з одного боку,
специфічним напрямом рекламної діяльності,
спрямованої на пропаганду бібліотечних
ресурсів, продуктів, послуг і заохочення
споживачів до бібліотек, а з іншого –
багатоаспектним явищем, що його можна

розглядати
з
точки
зору
зростання
інтерактивності роботи бібліотек, посилення
комунікаційних зв’язків з користувачами,
продукування бібліотеками культурних сенсів у
контексті осмислення ролі бібліотек, книги і
читання у сучасному світі. Із цих позицій
рекламна діяльність бібліотек є також важливим
фактором
формування
і
структуризації
інформаційного
простору,
вдосконалення
діяльності самих бібліотек через вивчення
досвіду колег. Непрості реалії сьогодення
змушують публічні бібліотеки ОТГ швидко
вдосконалюватись і розвиватись відповідно до
змін у потребах населення, постійно
підтверджувати свою необхідність суспільству.
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Abstract. This article illustrates the results of
theoretical study concerning the essence of concept
“professionally oriented Internet resources”. The role
of Internet resources in professional training is
analyzed. The kinds of professionally oriented Internet
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Актуальність
питання
національних
інформаційних ресурсів полягає в тому, що
поняття “інформаційні ресурси” на сьогодні
охоплює усі сфери людської діяльності, в
результаті якої виникає певна інформація, яка, в
свою чергу, перетворюється на інформаційні
ресурси.
Питання інформаційних ресурсів, їх види та
системи, у яких вони існують, досліджували такі
українські науковці: С. О. Лісіна, В. П. Кубко,
О. С. Онищенко [5, 1, 3].
Про бажання України приєднатися до
інформаційного
простору
свідчить
низка
прийнятих законодавчих актів, основними серед
них є закони України: “Про інформацію”, “Про
науково-технічну інформацію” та інші.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ
РЕСУРСИ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕГМЕНТІ
ІНТЕРНЕТУ

Однією з основних складових електронних
інформаційних ресурсів є професійно-орієнтована
інформація.
Професійні якості, котрі потрібні фахівцю для
здійснення професійної діяльності, можна
розвивати за допомогою професійно- орієнтованих
Інтернет-ресурсів. Вони є засобами формування
умінь і навичок, що складають професійну

компетентність фахівця, необхідну йому для
здійснення професійної діяльності.
Серед професійно-орієнтованих електронних
інформаційних ресурсів за видом матеріалів та
способом їх подання виділяють ресурси, які
містять науково-технічну, політичну, освітню та
спеціалізовану
інформацію
(документальну,
бібліографічну, реферативну, довідкову) [7].
Сьогодні у сегменті українського Інтернету
нараховується величезна кількість веб-сайтів, які
містять наукову та освітню інформацію.
Користувачам
надається
можливість
безкоштовного або ж платного використання баз
даних, які оснащені спеціальними пошуковими
системами для зручного використання необхідної
інформації.
У наш час чи не кожен вищий навчальний
заклад має свій веб-сайт та можливість надання
ресурсу навчальних матеріалів для дистанційного
навчання студентів.
Освітні портали, як “Управління освіти і науки
Київської облдержадміністрації” та “Освіта в
Україні та за кордоном” містять науково-освітню
інформацію, новини із законодавчої сфери, а це
закони та нормативні акти з питань акредитації й
ліцензування вищих навчальний закладів, а також
інформацію про зміни та доповнення, які вносить
Міністерство освіти і науки України [6, 3].
Для прикладу, сайт Освіта.ua є інформаційним
електронним ресурсом, що присвячений освіті в
Україні та за кордоном. На сайті публікуються
тільки найважливіші з точки зору редакції новини
освіти в Україні, які мають загальнодержавне
значення. Також, в новинах сайту публікуються
анонси найбільш важливих подій у сфері освіти в
Україні або за кордоном.
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електронних журналів серед фахівців, аспірантів,
докторантів та освітян і студентів.

ВИСНОВОК
Рис.1. Головна сторінка порталу

Основна інформаційна стрічка новин сайту
присвячена середній та вищій освіті. Також велика
увага приділяється питанням вступної кампанії та
зовнішнього незалежного оцінювання, що
проходять випускники українських шкіл для
вступу до українських вишів.
Сайт також приділяється увага бізнес-освіті в
Україні та різним напрямкам навчання за
кордоном: від вивчення мов до отримання вищої
освіти та наукових ступенів.
Усі новини тут систематизовані відповідно до
рубрик: новини вищої, середньої освіти, освіти за
кордоном, бізнес-освіти, вступної кампанії у ВНЗ,
зовнішнього незалежного оцінювання тощо.
Цей ресурс пропонує також каталоги сайтів
кращих ВНЗ в Україні.
Але не тільки спеціалізовані освітні ресурси
орієнтовані на професійні матеріали і формують
масив таких документів для забезпечення
комунікації фахівців. Національні бібліотеки
України, державні, галузеві, обласні і наукові,
також представляють свої інформаційні ресурси в
мережі Інтернет. На своїх сайтах вони розміщують
інформацію щодо документних фондів та правил
користування ними, власні бази даних, каталоги та
посилання на сайти інших інформаційних установ.
Щодо наукової сфери, то на сайтах науководослідних інститутів присутня інформація
стосовно їх документних фондів та правила
користування власними базами даних та
каталогами.
Варто відзначити, що одним із пріоритетних
напрямів розвитку наукової сфери є створення для
установ відповідних веб-порталів, які під’єднані
до їхніх офіційних сайтів. Метою таких баз даних
є онлайновий доступ для фахової аудиторії, а для
інших користувачів цей доступ є закритим [2].
Такі
портали
дозволяють
оперативно
здійснювати
обмін
та
розповсюдження
професійної інформації між співробітниками
наукових установ і поширення наукових видань з
різних галузей, які публікуються у вигляді

Отже, існує велика кількість видів професійноорієнтованих Інтернет-ресурсів, які можна
використовувати для професійної підготовки
фахівців тих чи інших галузей.
Однак варто виділити такі основні різновиди
професійних Інтернет-ресурсів, які користуються
популярністю під час навчального процесу –
навчальні та освітні сайти, інформаційні портали,
електронні бібліотеки, соціальні мережі, вебінари
тощо.
Перелік
таких ресурсів постійно
збільшується
у
зв’язку
з
розширенням
можливостей мережі Інтернет.
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Abstract. The academic training of librarians
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presents the history of the training of librarians,
reasons for changes in the teaching offer, its current
state, the figure of the graduate, and the main trends
in the world.
Keywords: information architecture, training
of librarians, library and information science,
information workers.

INTRODUCTIONS
The tradition of the academic training of
librarians in Poland goes back to the 19th century.
It was then that university lectures in bibliography
began, which evolved into organized university
training after WW2. At the start of the 21st century,
the program in library and information science was
offered by 14 universities and colleges. The
situation has changed so drastically in recent years
that the librarian community are beginning to talk
about the abolition of the profession of librarian.
There are several causes of this state of affairs. First
of all, these are changes in the law: the new Act of
2011 on Higher Education, which introduced the
broadened autonomy of universities in the field of
teaching, thereby allowing them to independently
create teaching programs, and abolished the
uniform obligatory teaching content and course
names, as well as the Act of 2013, which
deregulated the profession of librarian, and
abolished the obligatory requirement for librarians
to have university education. Other causes include

changes in the labor market, the declining interest
in library science studies, and the world tendencies
aimed at training information and knowledge
managers.

CURRENT EDUCATIONAL OFFER
OF TRAINING LIBRARIANS
Study programs in information and library
science ( first-cycle [licencjat/BA], second-cycle
[MA] and postgraduate) are currently offered by
only four universities: University of Warsaw:
Faculty of Journalism, Information and
Bibliology – full-time and extramural first- and
second-cycle (BA/MA) degree study programs;
University of Wrocław: Institute of Information and
Library Science – full-time first- and second-cycle
(BA/MA) degree study program; University of
Silesia in Katowice: Institute of Culture Studies
(formerly Institute of Library and Information
Science) – first- and second-cycle (BA/MA) degree
study programs; and Adam Mickiewicz University
in Poznan: Faculty of Pedagogy and Fine Arts in
Kalisz, Information Science Department – firstcycle (BA) degree study program. Furthermore,
nine universities offer postgraduate study programs
in this field. The other university centers have
changed their profile in this domain, now offering
training in information management and
information architecture.
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TRAINING OF INFORMATION
SECTOR WORKERS
For several years the world tendencies in
education in information science have laid
emphasis on such skills and competencies as
knowledge management, information architecture,
ICT skills, information systems, project
management, promotion and marketing, as well as
communication skills. To meet the needs of the
market the Polish universities have changed their
educational offer by transforming library science
study programs or complementing them with study
programs in: Architecture of Information Space
(University of Warsaw), Information Architecture
(,Nicolaus Copernicus University in Toruń, Maria
Curie-Sklodowska University, University of Silesia
in Katowice, Pedagogical University of Krakow),
Information Management (Nicolaus Copernicus
University in Toruń, Jagiellonian University,
Pedagogical University of Krakow), Digital and
Network Publishing (University of Wrocław),
Information in Digital Environment, and
Information Science with Business English
(University of Lodz).
Evidently, the prevailing direction of changes in
the offer by the university centers that have so far
trained librarians is the training of information
architects and information managers. This is the
result of the information revolution at the turn of the
20th/21st century and the development of the
economy, in which information has become the
main intangible resource of companies, and,
consequently, the need has arisen to create
standards integrating the domains of knowledge
related to the gathering, designing, preparing,
making available and managing of information.
Discussion held among representatives of different
disciplines, including those related to information
technology, and information and library science,
have resulted in the development of methods and
procedures for designing the information space,
which were given a common name: information
architecture.
At present, it has become a set of knowledge and
competencies connected with the creation, storage
and retrieval of information in digital form to

facilitate its access and use by the users. An
information architect is a specialist creating the
information structure and designing information
systems in such a way that users can access the
content sought as easily as possible. This profession
requires the knowledge of many factors that impact
on the seeking, gathering, designing, processing and
retrieving of information. Richard S. Wurman
describes this specialist as one who creates the
information structure or information map that
allows others to find their own path to knowledge
and that organizes patterns characteristic of
information.
When browsing through particular new study
programs, one can notice that some of them contain
the educational content that was also part of the
library science programs. Some specialties suggest
that they train for work in libraries. It appears,
however, that the training of librarians and of
information architects should be clearly separated.

CONCLUSION
In the context of the above-described changes
many questions arise about the future of training
librarians in Poland. Changes in the educational
offer in the new educational and technological
situation were unavoidable. The question whether
information architects will replace specialists in
library science is still an open issue.
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INTRODUCTION
Ensuring the training of specialists in the
specialty "Information, Library and Archival
Affairs" includes the appropriate educational and
methodological literature in which the experience,
knowledge, skills that are necessary components for
the training of future specialists are based and
systematized. Therefore, the urgent question arises
of creating an electronic catalog for educational and
methodological support of the Department of Social
Communications and Information Activities
(SCIA) of the Lviv Polytechnic National University
for its search and systematization. The purpose of
this study is to analyze the benefits of using the
electronic
catalog
for
educational
and
methodological support of the Department of SCIA,
implemented using the Microsoft Access database
[1-8].

RESEARCH RESULTS
Microsoft Office Access is a relational database
management system that is used as a tool for
designing and editing databases. Thus, this data
warehouse is divided into smaller data sets (tables),
which are interconnected based on common pieces
of information (fields). Microsoft Access DBMS is
a tool that helps you quickly and easily develop
relational database applications to organize

Kateryna Bovtach
Department SCIA
Lviv Polytechnic National University
Lviv, Ukraine
katya.bovtach@gmail.com

information. It allows you to create databases to
track various information.
Advantages of Microsoft Access DBMS:
• convenient and easy to use interface;
• saving all data in one file;
• user orientation with different professional
training, which is reflected in the presence of
a large number of masters;
• the presence of a built-in macro language;
• constantly
updated,
supports
many
languages;
• the popularity of Microsoft Office software.
The disadvantages of the program include:
proprietary software.
Developed electronic catalog is implemented
using a database. This electronic catalog will allow:
to create screen forms that reflect and display
information; queries that allow the user to obtain the
necessary data according to certain criteria, macros.
In addition, the “Main Form” will be created in the
system, which is a means of general database
management. To find and confirm information,
queries for sampling and cross-query in SQL were
created. These queries allow you to search for
information by criteria (Tab. 1).
Table 1. Request characterization
Criterion
By the author
By year of publication
By specialization

The result of the query
co-authorship, year of
publication, title of the
manual
author (s), title of the
manual, year
author (s), number of
pages, title of the
manual
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By title of allowance

author (s), abstract,
year of publication,
reprint

To create the final data from various tables, a
cross-query will be created on the number of
teaching aids issued annually and with a record.
The entity-relationship model (ER-model) is a
data model that allows you to describe the
conceptual schemes of the subject area. Entityrelationship (ERD) diagrams are used to create data
models and provide a standard way of defining data
and relationships between them. With the help of
ERD, the data warehouses of the designed system
are detailed, and the system entities and how they
interact
are
documented,
including
the
identification of objects that are important for the
subject area, the properties of these objects and their
relationship with others.

[2]

[3]

[4]

[5]

Fig.1. ERD

ERD consisting of 4 tables, that is, 4 entities,
interconnected by logical connections. Each of the
entities is assigned a name, as a result of which it is
filled with the corresponding attributes.
Thus, the use of computer technology when
working with the educational and methodological
support of the department, namely the creation of an
electronic catalog implemented with the help of a
database, will significantly automate the process of
formation, search and systematization of
educational and methodical literature.
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Документальні матеріали Державного
архіву Вінницької області про організацію
волосного управління у Подільській
губернії на початку 60-х рр. ХІХ ст.
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волосних старшин, від злагодженої роботи яких
Abstract. The article analyzes the documentary
залежало формування громадського побуту і,
materials of the State Archives of Vinnitsa region on
правопорядку зокрема. Джерелами для вивчення є
the organization of parish management in the
архівні документи, які зберігаються у Державному
Podillya province at the beginning of the 1860th
архіві Вінницької області.
years.
Опираючись на “Положення про селян, які
вийшли з кріпосної залежності”, Подільське
Ключові слова: волосний старшина,
губернське з селянських справ присутствіє, склало
волосний
писар,
сільські
товариства,
інструкцію для волосних старшин Подільської
сільський староста, сільські і волосні «сходи»,
губернії у вигляді настанови (для керування у
Подільська губернія.
роботі), в якій детально описані їх посадові
обов’язки. Вони давали можливість вирішувати,
Внаслідок реформ 1860-х років в українських
перш за все, громадські справи і наділяли
губерніях Російської імперії відбулися суттєві
службових осіб адміністративно-поліцейськими
зміни у життєвому укладі селян. Для управління
повноваженнями. На волосне керівництво
сільським населенням були створенні такі
покладалося виконання усіх вимог мирового
адміністративні установи: сільські й волосні
посередника і земської поліції.
правління, волосні суди, мирові посередники,
Розглянемо обов’язки волосного старшини, які
повітові з’їзди мирових посередників, губернське
викладені
у зазначеній інструкції. Розпочнемо з
в селянських справах присутствіє, земський відділ
позиції, пов’язаної з потребою оприлюднення
Міністерства внутрішніх справ, Головний комітет
розпоряджень вищого керівництва. Волосний
для влаштування селянського побуту [1, с. 3].
старшина, у випадку отримання від місцевого
Низовою ланкою селянського самоврядування
поліцейського
керівництва
припису
про
були сільські товариства, які об’єднувалися у
оголошення
маніфесту,
указу
чи
розпорядження
волості. На їхньому рівні до системи управління
Уряду, виданого з резолюцією – “оголошується
селянами входили волосний сход і волосне
всенародно”, зобов’язаний був прочитати його
правління. Останнє складолося з волосного
при церквах (після закінчення божественної
старшини, волосного писаря, сільських старост і
літургії), на “сходках” і площах. Це завдання
збирачів податків. Наявні дослідження більшою
волосний старшина міг делегувати волосному
мірою розкривають діяльність волосних установ з
писареві, тримаючи на контролі його виконання.
точки зору здійснення керівництва і нагляду за їх
Оприлюднені укази і приписи передавалися для
дільністю іншими ланками державного апарату.
подальшого зберігання волосному писарю.
Для формування уявлення про організацію
Наступний пункт інструкції передбачав обов’язок
волосного управління у ширшій площині окремої
контролю за виконанням приговорів мирових
уваги потребує вивчення управлінських функції,
установ: мирового посередника, рішень мирового
які покладалися на ці установи. У цьому контексті
з’їзду, губернського в селянських справах
важливою була адміністративна діяльність
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присутствія і волосного суду. Інструкцією
трактується порядок виконання
волосним
старшиною обов’язків поліцейського, які
передбачали нагляд за дотриманням у волості
правопорядку: убезпечування від злочинних
нападів, переслідування злочинців, затримання
винних, проведення попередніх допитів та
забезпечення зберігання доказів до прибуття
судового слідчого чи поліцейського чиновника.
Крім того, він мав право брати під арешт тих, хто
продавав чи обмінював на торгах і базарах крадені
речі. Про таких людей потрібно було негайно
повідомляти місцевому становому приставу [2,
Арк. 169]. У обов’язки волосних старшин входило
наглядати за дотриманням порядку у громадських
місцях (біля церкви, на вулицях тощо). Під час
церковної служби, хресних ходів та інших
церковних обрядів він мав стежити за
дотриманням громадського порядку, щоб нічого
не заважало їх проведенню. Також у дні храмових
свят чи неділю (до закінчення у церкві літургії)
волосний старшина відповідав за те, щоб на
вулицях і у хатах не починалися народні розваги
(ігри, танці, спів), не починали працювати торгові
лавки і заклади, де розпивали спиртні напої [2,
Арк. 168-168 зв.]. Важливими були вчасні та
правильні дії волосного старшини в разі
виникнення стихійного лиха (повені, пожежі,
епідемії). Він мав стежити за поведінкою
населення та виконанням ним загальноприйнятих
на «сходах» правил. Ці правила передбачали
участь господарів у гасінні пожежі з
використанням визначеного для кожного двору
відповідного знаряддя (відра багри, сокири та ін.)
[2, Арк. 169]. У разі появи у волості епідемії
(гарячки, віспи, корі, скарлатини тощо) волосний
старшина повинен був повідомляти про це
місцевого станового пристава, а також
поширювати інформацію щодо методів лікування
хвороби і важливості не приховувати кожен новий
випадок захворювання та в разі його виникнення,
терміново повідомляти сотського. Якщо у якомусь
із поселень чи кількох одразу траплялася ситуація,
пов’язана із хворобою домашньої худоби та її
кількість стрімко росла і тим паче, якщо худоба

починала гинути, потрібно було терміново
повідомляти про це місцевому становому
приставу та дати розпорядження про дотримання
необхідних правил і дій аби запобігти подальшому
розповсюдженню хвороби [2, Арк.169 зв.-170].
Волосний старшина також відповідав за
утримання у належному стані доріг. Він
зобов’язаний був стежити, щоб у межах волості,
без спеціальних розпоряджень на те, дороги не
перекопували і не перекладали з одного місця на
інше. Необхідним було дотримання чистоти на
мостах і дорагах. Для цього ним призначалися за
розкладом відповідальні особи які при потребі і
ремонтували їх [2, Арк. 170]. Волосний старшина
зобов’язаний був проводити попереджувальні
заходи щодо нанесення збитків земельним угіддям
(випас худоби на полях, вирубка лісу). У разі
виникнення суперок між селянами через завдані
пошкодження, волосний старшина брав участь у їх
вирішенні. Співпрацюючи з сільським старостою,
губернським
по
селянським
справам
присутствієм, волосним правлінням, волосним
судом, він здійснював контроль за виконанням
стягнень (накладення штрафних санкцій на
винних осіб) [2, Арк. 170 зв.-171].
Таким чином, користуючись архівними
даними, можна зробити певний висновок щодо
організації
волосного
самоврядування
у
Подільській губернії на початку 1860-х рр. При
цьому важливе значення мала ефективна робота
волосного управлінського апарату, у якому
вагоме місце займав волосний старшина.
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Abstract. The article is devoted to important
features of the crisis of document education in
Ukraine, which has an organizational and
epistemological nature, contradictions in the
development of specialty 029 "Information, library
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key points in understanding its content.
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державний стандарт.

У 2015 р. документознавство позбавили
окремої навчальної спеціальності, приєднавши
його до конгломерату напрямів підготовки під
назвою “Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа” (шифр 029). Відтоді документознавча
освіта переживає серйозну кризу, а зміст
спеціальності став предметом багаторічних
обговорень, дискусій на шпальтах періодичних
фахових видань і в конференц-залах
науковцями-педагогами,
представниками
професійних асоціацій. Відмічаючи корисність
обміну думками, укажемо на одну доволі
характерну закономірність – вболівальники за
перспективи нової спеціальності сповідують
інтереси власних університетських і фахових
корпорацій,
мало
переймаючись
її
інтегративним компонентом.
Це породжує розтіч із позицією науковометодичної комісії Міністерства освіти і науки
України, що виступила розробником нових
редакцій державних стандартів зі спеціальності
029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа” (освітні ступені – бакалавр, магістр) та
яка намагалася триматися “золотої середини”
через створення “вікна широких можливостей”
для кожного її складника і бажання надати
закладам вищої освіти право вільно обирати
варіативну частину стандартів. Так само для нас

є очевидним той факт, що розробники стандарту
намагалися модернізувати зміст освіти,
“розмиваючи” конкретність кожної складової
(документознавчої, архівної, бібліотечної)
спеціальності завдяки розумінню кризи фахової
освіти, що має передусім зовнішній характер і
торкнулася
загалом
науки,
зокрема
гуманітаристики.
Не додає оптимізму профільність вишів, які
останнім
десятиріччям
долучилися
до
розбудови документознавчої освіти в Україні.
Якщо в закладах вищої освіти системи культури
зазвичай першість у формуванні номенклатури
дисциплін для підготовки документознавців
належить книгознавцям, бібліотекознавцям,
бібліографознавцям, то в технічних закладах – у
кращому випадку гуманітаріям (філософам,
філологам, історикам) чи представникам
технічних
наук,
котрі
маргіналізують
документо-, архівознавчі курси за рахунок
пріоритетності
інших
домінант,
часто
керуючись при цьому не доцільністю для фаху,
а переслідуванням корпоративних інтересів [1].
Порятунок від кризи документознавчої
освіти в такі моменти, як переконує
наукознавство, гарантують різні «повороти»,
наприклад, лінгвістичний, етичний, естетичний
та ін., що часто стають симптомом і свідченням
«блукання» гуманітаристики, яка намагається
подолати невідповідні часу чинні моделі науки,
освіти [2, 117]. У нашому випадку йдеться про
інформаційний поворот також у змісті
навчальної спеціальності 029, що не є
інноваційним, а присутній, приміром, у
документознавчій освіті з 1970-х рр.
Приймаючи це, ми категорично проти того,
щоби безпідставно зменшувати перелік
документо- чи архівознавчих курсів у
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навчальних планах закладів вищої освіти,
штучно підміняючи їх тими, які небагато
пропонують
для
підготовки
саме
документознавців.
Експериментуючи з документознавством,
необхідно пам’ятати, що це ще й навчальна
дисципліна, опанування якою передбачає
здобуття
певних
традиційних
фахових
компетентностей, знань. Останні мають
відповідати
згідно
з
ДК 003:2010
“Національним
класифікатором
України.
Класифікатором
професій”
професії
“документознавець”
(шифр 2432.1) [3].
Зауважмо, в коментарі до другого розділу
“Професіонали” ДК 003:2010, де власне,
знайшов місце реєстрації “документознавець”
як назва посади і професії, зазначено, що
відбутися таким можуть особи з високим рівнем
знань у галузі гуманітарних наук, професійні
завдання котрих “полягають у збільшенні
існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні
певних концепцій, теорій та методів для
розв’язання
певних
проблем
чи
в
систематизованому викладенні відповідних
дисциплін у повному обсязі” [3].
Спрощуючи сприйняття документознавства
як наукової та навчальної дисципліни, зазвичай
колеги не пропонують альтернативи для
представлення
й
розв’язання
проблем
електронного діловодства, організації й
функціонування електронних уряду, офісу чи
архіву, системи міжвідомчої електронної
взаємодії тощо завдяки іншим курсам. Доволі
часто залучені колегами до навчальних планів
підготовки документознавців загальні чи вузько
спеціалізовані інформаційні дисципліни ще не
усталені за своєю природою і лише торують
формівний шлях та залишають без відповіді ці
конкретні практичні завдання фаху. На нашу
думку, “розважання” вишів у вигляді
освітнього,
педагогічного
експериментів
створюють дисонанс між фаховими потребами
документознавців та змістом пропонованих для
опанування ними навчальних дисциплін. Це
додатково поглиблює кризу документознавства
як науки й навчальної дисципліни.
Попри величезну історіографію питання,
пов’язаного зі студіюванням проблематики

документознавчої освіти в Україні, у т.ч. і в
межах педагогічних наук, відмітимо праці
О. Матвієнко, М. Цивіна, які неухильно й
послідовно продовжують обстоювати її
традиційні домінанти, заперечуючи намагання
окремих колег відверто їх змарганілізувати [4].
Винятковим прикладом наголошення на
тісному зв’язку документознавчої освіти з
архівною є публікації В. Бездрабко та
М. Палієнко [1; 5]. Варто звернути увагу на те,
що не йдеться про заперечення їхнього зв’язку з
інформаційними чи іншими науками, а
вказується на генетичну спорідненість цих
напрямів
підготовки
й
недоцільність
ігнорування цього факту.
Наразі також спостерігаємо «розчинення»
документознавства, архівознавства як наукових
спеціальностей так само в “габі” під назвою
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
І поки триває розроблення паспорту
спеціальності залишається сподіватися на
збереження окремішності для умовних опцій
“документознавство”, “архівознавство” в його
оновлених форматі й змісті підготовки наукових
кадрів в Україні.
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Видавництво Національного університету
“Львівська політехніка” (далі – ВЛП) є
сучасним видавничо-поліграфічним комплексом, який виконує широкий спектр редакційновидавничих, додрукарських та поліграфічних
робіт [2].
На початку XXI століття ВЛП започаткувало
видання електронних видань. Спочатку це були
CD та DVD диски з мультимедійним
наповненням, які були частиною друкованого
видання [1], пізніше з’явились самостійні
повноцінні електронні видання.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
За 2019 рік у ВЛП виготовлено поліграфічним
способом 107 книжкових друкованих видань та 19
повноцінних електронних видань (з них 2 видання
у вигляді інтернет-публікації (мережевого
ресурсу)). Частка виготовлення електронних
видань (далі – ЕВ) постійно зростає, що зумовлено
нижчою вартістю тиражування та зручністю
користування такими виданнями.
Зростання
попиту
на
виготовлення
електронних видань зумовило необхідність
розроблення
нормативного
документа
–
Положення про електронні навчальні видання.
Це Положення призначене для організації

інструкцій до лабораторних, практичних робіт
тощо, поданих в електронній формі. Воно також
регулює процес тиражування та розповсюдження
електронних видань Видавництвом Львівської
політехніки.
Технологічні рішення комерційного
поширення електронних видань
Розглянемо варіанти технологічних рішень й
засобів комерційного поширення та продажу
електронних видань.
1. Продаж повноцінних електронних видань
на оптичних носіях інформації через мережу
книгарень Видавництва, а також інші торгові
мережі.
2. Продаж та розповсюдження електронних
видань через офіційний сайт або Інтернет-магазин
Видавництва, GoogleBooks, та через інші
релевантні ресурси. ЕВ розповсюджуються в
таких форматах: TXT, RTF, FB2, ePUB, PDF.
Доцільно забезпечити функцію попереднього
перегляду,
яка
допоможе
детальніше
ознайомитися з книжкою.
Для захисту від несанкціонованого доступу і
копіювання можна використати кілька методів:
А.
Захист електронного видання
паролем (в додатку Acrobat можна обмежити
редагування, копіювання вмісту і друк. Але
потрібно враховувати наступне – сам файл
можна копіювати, і якщо викласти електронне
видання захищене таким чином і пароль в
інтернет, то його легко зможе відкрити кожен
бажаючий.
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Б.
Прив'язка до унікального матеріального носія покупця. В якості унікального
матеріального носія можна використовувати
комп'ютер або мобільний пристрій покупця, наприклад, операційна система і процесор мають
власні серійні номери, які не можна підробити.
Це дасть змогу контролювати кількість копій
захищеного документа. Недолік – вартість ПЗ
(серверної
компоненти)
та
складність
адміністрування.
В.
Доступ за цифровим ключем.
Метод ґрунтується на потребі надання
покупцю фізичного ключа (флеш-носія або SD
карти) для відкриття видання. Тобто файл
можна копіювати, але копію не можна відкрити
без певного матеріального носія. Це вирішує
проблему несанкціонованого розповсюдження,
але з обмеженнями. Недолік - вартість
матеріального носія та логістика його передачі
покупцю.
Г.
Управління правами доступу до
електронного видання через інтернет.
Управління правами доступу через інтернет
забезпечує (Digital Rights Management – DRM).
При створенні пароля задаються параметри
доступу: на скількох пристроях можна відкрити
документ, скільки часу доступ буде діяти, чи
можливо оперативно відкликати доступ. При
активації пароля починають діяти всі задані
обмеження. Недолік – вартість ПЗ (серверної
компоненти) та складність адміністрування.
3. Розповсюдження файлів у вільному доступі
наприклад через 1 рік після опублікування
(ембарго). Ресурсом для розповсюдження
може бути Електронний архів ВЛП.
4. Створення онлайн платформи, де будуть
розміщені електронні книги без можливості
їх завантаження та копіювання. Ресурс
може бути створений з допомогою CMS
Drupal з використанням комерційного
програмного модуля https://artistscope.com/.
Усі клієнти будуть мати можливість
працювати з електронною книгою в онлайн
режимі. Модуль завантажує pdf файл,
шифрує його і надає інтерфейс для
віддаленого перегляду цього файлу.

ВИСНОВКИ

електронному (цифровому) вигляді, що
записаний на фізичний носій інформації або
розміщений в інтернеті зі всіма вихідними
даними. Таке видання містить всі необхідні
вихідні бібліографічні метадані (назву, автора,
тип, ISBN і т.д), що дають можливість
ідентифікувати
електронне
видання
та
дозволяють трактувати електронну книгу як
повноцінне видання.
Найпрактичнішими
технологічними
рішеннями
комерційного
поширення
електронних видань є варіанти 1 та 2 з методом
А) та Б). Однак для реалізації методу 2 потрібно
проаналізувати діяльність схожих он-лайн
магазинів, які здійснюють продаж електронного
контенту (наприклад, “Клубу Сімейного
Дозвілля”) і адаптувати механізми замовлення,
оплати, завантаження та обліку для потреб ВЛП.
Необхідно також вирішити проблему захисту
авторських прав електронних видань.
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ВСТУП
Впровадження новітніх інформаційних
технологій вплинуло на перебіг навчального
процесу та форми подання
навчальних
матеріалів, на способи їх документування та
розповсюдження.
Документні ресурси навчальних матеріалів в
епоху
новітніх
технологій
відіграють
надважливу роль, тому що вони є основою
навчального процесу та сприяють розвитку
отримання знань.
Простір, в якому функціонують документні
ресурси весь час розширюється за рахунок
постійного зростання масштабів пізнавальної
діяльності людства, тому вони потребують
чіткої структурованості та гнучких способів
пошуку.
Електронні ресурси навчальних матеріалів
та інтенсивне їх застосування в освіті можна
охарактеризувати як розвиток нового окремого
освітнього середовища.
Новітні навчальні ресурси, що стали
доступними із застосуванням інформаційнокомунікативних
технологій,
сьогодні
використовуються для якісного забезпечення
навчального процесу. Важливою складовою
цього середовища є не тільки зміст навчання,

але й управління процесом навчання, тобто
електронні засоби навчального призначення
(ЕЗНП), електронні бази даних з відповідним
наповненням, бібліотеки електронної наочності,
електронні довідники і словники, а також
практикуми, збірники завдань і вправ, тестів,
хрестоматії, наочні посібники та роздатковий
матеріал [1-3].

ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТНИХ
РЕСУРСІВ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІЛІВ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ

Сучасні навчальні ресурси одночасно із
сховищами паперових документів створюють,
формують і пропонують для користувачів бази
нових електронних ресурсів. На відміну від
традиційних бібліотечних фондів, електронні
ресурси створюються значно швидше.
Процес
поєднання
можливостей
електронних навчальних видань та віртуального
медіа-середовища загалом відкриває великі
можливості не тільки в розширення засобів
наочності
та
інтерактивності
подання
навчального матеріалу, а й у плані
трансформації всього навчального процесу –
набуття ним нових методологічних та
технологічних критеріїв якості.
Перевагами використання електронних
документних ресурсів в навчанні є:
• Надання учням та студентам нових
можливостей роботи з великою кількістю
документів;
• Можливість доступу до інформації, що
може існувати тільки в електронній
формі. На сьогодні такі матеріали
пропонують
онлайн курси, лексичні
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тренажери, електронні видання, які не
мають друкованого аналогу, відеоуроки
та інші інтерактивні програми для
навчання;
• Отримання інформації незалежно від часу
і місця її перебування та істотне
підвищення
оперативності
надання
документів;
• Можливість доступу до різних видів
електронних матеріалів у межах ресурсу;
• Запобігання
погіршенню
фізичного
вигляду оригіналів, оскільки вони
виводяться з обігу, стаючи страховими
масивами документів;
• Можливість доступу до особливо цінних
документів;
• Оперативний пошук потрібної інформації
за ключовими словами, автором, назвою,
фразою;
• Можливість отримати високоякісну копію
потрібних навчальних матеріалів;
• Економічність
збереження
великих
масивів у мінімальному фізичному
просторі.
Однак на сьогоднішній день можемо
зауважити і низку недоліків в раціональному
використанні
електронних
документних
ресурсів, зокрема і з використання навчальних
матеріалів:
• Низький рівень інформаційної культури
та пошуку потрібних інформаційних
матеріалів. На сьогодні актуальною є тема
верифікації фактів,
деяких освітніх
ресурсів та електронних бібліотек, де
розміщена не достовірна або не точна
інформація;
• Проблеми авторського права;
• Організації доступу до електронних
ресурсів;
• Недостатня кількість матеріалів, що
надаються
в
повнотекстовому
електронному форматі на сторінках
електронних бібліотек;
• Доступність ресурсів лише у внутрішній
мережі установи до таких матеріалів як:

електронні підручники, наочні посібники,
конспекти
лекцій,
мультимедійних
презентацій, аудіо- і відеоматеріалів,
статистичних даних [4,5].

ВИСНОВКИ
Таким чином можна зазначити, що створення
електронних документних ресурсів навчальних
матеріалів
набуло сьогодні великого
поширення та значення. Особливо це стосується
країн з високим рівнем розвитку системи освіти,
де такі ресурси забезпечують освітній процес.
Цей процес відбувається і в Україні, де завдання
інформатизації освіти є актуальним саме в
епоху стрімкого розвитку технологій. Але слід
зауважити, що повною мірою він ще
невиконаний, оскільки система створення і
впровадження в освітянську практику ЕОР
далека від досконалості.
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Abstract. The extremely difficult tasks facing
libraries today place important demands on their
organization and management. An important means
of effective library management is the availability of
organizational and administrative, technological
and scientific and methodological documentation,
the quality of which significantly depends on the
level of work organization and the degree of
responsibility of employees.
Ключові слова: бібліотека, документ,
організація, документаційне забезпечення,
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документація,
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ВСТУП
Документи служать здійсненню діяльності
організації, в цих документах формулюються
плани роботи установи, також можна
зафіксувати обчислювальні та звітні дані та
інша інформація.
Завдяки документам
здійснюються
процес
класифікування
управлінської інформації та контролю за
виконанням
управлінських
рішень,
формулюються формули і терміни зберігання
задокументованої інформації, що великою
мірою може вплинути на ефективність
управління в цілому.

ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ

Документи служать здійсненню діяльності
організації. В цих документах формулюються
плани роботи установи, також можна
зафіксувати обчислювальні та звітні дані та
іншу інформацію.

Своєчасно і якісно прийняті рішення,
продуктивність їх виконання і функціонування
організації загалом залежить від того, як
налаштована робота з документами.
Оскільки документи є не лише інструментом,
а й регулятором управлінських процесів: для
юриста – засіб доказу події, для історика – це
першоджерело, для директора бібліотеки – засіб
фіксації і передачі управлінського рішення,
вони вимагають, як певних правил їх складання
та оформлення, так і організації роботи з ними
[3].
Типова та профільна документація у
районних бібліотеках та бібліотеках обласних
представлена переважно видами управлінських
документів. Саме тому основними в процесі
створення та організації функціонування
службових управлінських документів є
документаційне
забезпечення
діяльності
бібліотеки. Станом на сьогодні, вони
реалізуються із врахуванням впровадження
систем
електронного
документообігу,
моніторингу документаційних потоків в
установі
та
методів
інформаційного
забезпечення керування документаційними
процесами відповідно до чинних національних
стандартів, що є відмінним від традиційних
діловодних процесів.
На жаль в Україні, вони залишаються поза
увагою бібліотек і посадових осіб. Хоча
актуальність дослідження зазначених аспектів у
роботі бібліотек є високою.
Як наголошує у своїй статті О.О. Лебедюк,
для кожної функції бібліотечної діяльності
передбачені
певні
види
організаційнорозпорядчих
та
науково-методичних
документів:
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• положення та статути для регламентації
діяльності бібліотеки в цілому та її
структурних підрозділів;
• інструкції
–
для
управління
технологічними процесами;
• методичні рекомендації – для закріплення
прийнятого методичного рішення;
• методичні посібники – для навчання,
підвищення кваліфікації та передачі
досвіду [5].
У більшості бібліотек організаційнорозпорядча документація (положення про
бібліотеку та її структурні підрозділи, посадові
та технологічні інструкції) розроблена досить
повно, видані регламентуючі документи.
Наукові завдання, що полягають у аналізі
нормативно-методичної бази документаційного
забезпечення діяльності бібліотеки потребують
розв’язання[2]. А також потребує ретельнішого
дослідження організації роботи зі службовими
документами, процеси документування та
розробка
на
цій
основі
практичних
рекомендацій, щодо подальшого розвитку
діловодства в бібліотеках в Україні.
Завдяки цьому можна підготувати декілька
варіантів раціонального документаційного
забезпечення діяльності бібліотеки шляхом
розроблення типових зразків основних видів
документів, які використовуються у поточній
роботі бібліотеки.
Опрацювання стрімко зростаючих обсягів
інформації, основу яких становлять документні
потоки й масиви, можливе сьогодні лише за
умови автоматизованої роботи з документами в
бібліотеці[4].
Автоматизація діловодних процесів має
здійснюватися на основі упорядкованої системи
документування управлінської діяльності,
уніфікації та скорочення кількості форм
використовуваних документів[1;6].

надати можливість уніфікувати правила
створювання та роботи зі службовими
документами у відповідних органах.
Значної уваги потребує упорядкування
нормативних документів. Встановлені в них
положення мають відповідати сучасним
вимогам,
вчасно
проходити
процедуру
перезатвердження, якщо вносились зміни у
законодавчі або нормативні документи,
прийняті на державному рівні.
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Abstract. It is established that the use of an
information resource in the department of the
chancellery automates the organization of office
processes.
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Шептицького, функціональна модель.

ВСТУП
Зростання
обсягів
необхідної
для
ефективного управління інформації призводить
до збільшення кількості документації. З огляду
на ці показники традиційні методи роботи з
документами в таких умовах стають
малоефективними. Актуальність обраної теми
полягає у використанні інформаційних ресурсів,
які дозволять скоротити часові витрати на
розв’язання
завдань,
пов’язаних
із
документообігом, пошуку інформації та її
систематизації в організації. Тому дане
дослідження набуває великого значення і
актуальності.

ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СТВОРЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ В
ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДНИХ ПРОЦЕСІВ
БФ “ШПИТАЛЮ ІМ. МИТР.
А. ШЕПТИЦЬКОГО”

Функціонування жодного закладу, зокрема і
медичного,
неможливе
без
ведення
документації. Організація діловодних процесів
шпиталю проходить через відділ канцелярії.
Серед
обов’язків
фахівця
організації
діловодства шпиталю варто виділити як:

Тетяна Білущак
Кафедра СКІД
Національний університет “Львівська політехніка”
Львів, Україна
Tetiana.M.Bilushchak@lpnu.ua

• ведення банку даних умовно постійної та
довідкової інформації;
• приймання кореспонденції, що надходить
до керівника;
• відправлення документів з відповідними
резолюціями керівника структурним
підрозділам
для
виконання
або
користування;
• збирання,
оброблення
і
подання
керівникові документованої інформації,
потрібної для прийняття рішень;
• підготовка проектів листів та інших
документів за дорученням керівника;
• передання документів в архів.
Оскільки, реєстрація документів та пошук
інформації здійснюється через паперові носії,
що значно ускладнює і уповільнює роботу
працівника відділу канцелярії БФ “Шпиталю
ім. митр. А. Шептицького”, то пропонується
змінити ручну технологію на електронну.
Проектування
інформаційного
ресурсу
полегшить кропітку і рутинну роботу.
Функціональна модель призначена, щоб
вивчати особливості роботи системи та її
призначення у взаємозв’язку із зовнішніми та
внутрішніми елементами. Можна спостерігати,
що створення інформаційного ресурсу для
організації діловодних та архівних процесів БФ
“Шпиталю ім. митр. А. Шептицького”
формується із основного процесу та зовнішніх
сутностей.
У функціональну модель входить склад
таких зовнішніх сутностей як: “Секретар”|,
“Архіваріус інформаційного профілю” та
“Директор установи” (рис.1).
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[3]

[4]

Рис.1. Контекстна діаграма

Вхідні
потоки:
пошук
інформації,
реєстраційна інформація, запит архівної
інформації,
ухвалення
рішення
щодо
функціонування.
Вихідні потоки: результат пошуку, результат
пошуку за критеріями, макет внутрішнього
сайту.
Результатом проектування інформаційного
ресурсу є: пошук за персоною, пошук за датою,
пошук за видом документа.
Таким чином, інформаційний ресурс відділу
канцелярії
БФ
“Шпиталю
ім.
митр.
А. Шептицького” дозволить вирішити наступні
питання, а саме: покращення ефективності
якості роботи, а саме забезпечить швидкість і
високу
якість
реєстрації,
аналіз
та
систематизацію за заданими параметрами
вхідної, вихідної кореспонденції.
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ВСТУП
Кожна установа, незалежно від кількості
працівників, сфери діяльності або форми
установи,
стикається
з
необхідністю
оформлення, ведення і збереження кадрової
документації. Тому актуальність даної теми
полягає в тому, щоб запропонувати шляхи
оптимізації ведення кадрового діловодства за
допомогою створення шаблонів документів.
Мета роботи – аналіз засобів автоматизації
кадрового діловодства.

ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ
Оформлення кадрової документації займає
більшу частину робочого часу фахівців відділу
кадрів будь-якої установи і для автоматизації
цього сегменту роботи з документами
пропонуємо створення шаблонів. Отже, шаблон
– це набір параметрів форматування, доступний
при створенні нового документа. Розглянемо
засоби автоматизації створення та опрацювання
документів кадрового забезпечення.
Перехресне посилання – посилання на
елемент, який знаходиться в іншій частині
документа. Перевага такого використання –
забезпечення точності посилання на зазначений
розділ документа за його номером, назвою,
номером сторінки, таблиці, рисунка, навіть

якщо в процесі роботи над документом
нумерація розділів, сторінок і сам текст
заголовку розділу зміняться. Створення
перехресного посилання можна здійснювати на
елементи документа, в якому працює фахівець
відділу кадрів і також на елементи іншого
документа, але у випадку другого варіанту
необхідно спочатку об'єднати відповідні
документи в головний документ.
Стилі – набір значень властивостей об'єктів
певного типу, який має ім'я. Стилі в документі
дозволяють зберігати існуючі формати і
застосовувати їх до інших текстів. Головна
перевага стилів полягає в тому, що при зміні
стилю автоматично міняється і оформлення
тексту, виконане з його допомогою.
Макроси
–
послідовність
команд,
згрупованих в одну макрокоманду, для
автоматичного виконання певного завдання.
Макрос створюється один раз, зберігається в
шаблоні чи документі та може багаторазово
виконуватися
за
потреби.
Перевага
використання макросів в документів полягає в
тому, що їх застосовують для прискорення
виконання
операцій
редагування
або
форматування, для автоматизації складного
опрацювання документа, для спрощення
процедури встановлення параметрів об’єктів,
котрі займають багато часу або викликають
труднощі.
Елементи керування вмістом – окремі
елементи керування, які можна додавати та
налаштовувати для використання в шаблонах,
формах і документах (додавання тексту
інструкцій до шаблону, встановлення поля зі
списком або розкривного списку), елементи
керування форми (прапорці або перемикачі,
щоб полегшити введення даних. Прапорці
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використовуються для форм, що місять кілька
варіантів, а перемикачі використовують, коли
користувач має лише один вибір).
Злиття документів – об'єднання основного
документа, що містить постійну частину
інформації і джерела даних, що містять змінну
частину. Перевага використання такого засобу є
незамінним у випадку, якщо на включення в
документ тексту, стилів, рисунків уже був
витрачений значний час і такий же формат, але
з деякими змінами в тексті, буде потрібний для
створення
значної
кількості
подібних
документів.
Отже, автоматизація кадрового діловодства,
а саме розроблення шаблонів дозволить:
• зменшення
часу
на
узгодження
документів;
• підвищить швидкість
оформлення
документів;
• мінімізує помилки ручного введення
даних;
• забезпечить
юридичну
грамотність
документів;
• легкого адаптування документів під
потреби користувача.
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ВСТУП
Рекламно-інформаційна діяльність бібліотек
насьогодні є перспективним напрямом, який має
на меті популяризацію бібліотечних ресурсів,
послуг та залучення користувачів до
бібліотечних
фондів.
Бібліотеки
із
багаторічними
традиціями
потребують
формування особистого іміджу, особистого
стилю, особистого характеру. Над цим зараз
працюють всі бібліотеки, щоб мати свою
родзинку, приваблювати споживачів. Рекламою
активно користується кожна бібліотека та її
користувачі, вона містить не тільки інформацію,
а й сучасні технології що створює імідж
бібліотеці та працівникам.
Реклама відіграє одну з найважливіших
ролей у зміцненні позицій бібліотечних установ,
вона впливає на свідомість людини, на її
рішення. Творці реклами добре знають
психологію людини і підсвідомо реалізують її
думки, бажання. Популярним залишається і
надалі такий вид реклами як друкована
продукція, адже одна з її головних переваг
пов'язана з можливістю одночасно звернутися
до широкої аудиторії, і навіть до тієї її частини,
яка не відвідує бібліотеку. Перевага друкованої
продукції полягає і в її дешевизні. ЇЇ можна

поширювати і безпосередньо, і в соціальних
мережах та на сайтах бібліотек.

ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
РЕКЛАМИ В БІБЛІОТЕЦІ

Реклама є невід’ємною частиною в
діяльності кожної бібліотеки, її користувачів, та
віддзеркалює не тільки інформаційні ресурси,
але й можливості, технології, а також
безпосередньо створює імідж бібліотечній
установі та її працівникам [2].
Реклама бібліотек має зацікавити роботою
бібліотеки та її інтелектуальною продукцією,
привернути увагу користувачів і переконати їх
скористатись
рекламною
послугою,
стимулювати
використання
бібліотечних
послуг. Важливим моментом є і те, що реклама
повинна викликати довіру громадян до
бібліотеки, зацікавити заходами та подіями, які
рекламуються і таким чином змінити усталену
думку про традиційні бібліотеки, яка нажаль ще
існує в уявленні багатьох [1]. Адже бібліотека
насьогодні
є
сучасним
ресурсним
інформаційним центром, який організовує свою
діяльність, повноцінно та тривало використовує
вдало
функціонуючу
та
розвиваючу
автоматизовану
бібліотечно-інформаційну
систему з різноманітним набором додаткових
сервісів, яка забезпечує обслуговування
користувачів online, роботу з локальними
віддаленими ресурсами, пропонує широкий
вибір сервісів та послуг на основі відкритого
доступу до інформації, дозволяє підтримувати
та розвивати постійний зв'язок з користувачами
[2].
Вкрай важливим у час новітніх технологій є
вміння
знаходити,
оцінювати
та
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використовувати інформацію. Користувачі
бібліотечних послуг, які мають ці навички,
мають значно більше переваг від їх вивчення і
досліджень [3], тому, якщо вони справляються з
традиційними завданнями замовлення книг і
пошуку інформації в мережі у вигляді
електронних ресурсів, то перед бібліотекою
постають нові завдання: бібліотекар відіграє
важливу роль як у вирішенні цих проблем, так і
у алгоритмі пошуку якісної інформації [4].
Бібліотеки України покликані формувати у
підростаючого покоління духовний, культурний
та інтелектуальний потенціал на основі
національної та світової культурної спадщини;
забезпеченні дітям найбільш оптимальних умов
для задоволення освітніх, комунікативних та
інших потреб; створенні комфортного простору
для розвитку дитини через читання, книгу та
інші види документів, що відповідають її
психофізичному розвитку, соціокультурним та
індивідуальним особливостям [5].
В нашій державі на теперішній день
бібліотечна справа як наукова дисципліна має
незаперечні здобутки і зберігає певний прогрес
в
наукових
дослідженнях,
зокрема
дисертаційних. На жаль, багато проблем що
стосуються
рекламно-інформаційного
представлення бібліотек в мережі Internet ще
залишаються недослідженими. А це би
збагатило і наповнило теоретичні і практичні
підвалини бібліотечної справи [6].
Бібліотекарі інформують користувачів про
нові надходження, створюють бібліографічні
покажчики
та
допомагають
віднайти
інформацію за певною темою. За підтримки та
співпраці з туристичними спільнотами,
краєзнавчими спілками, клубами, бібліотекарі
розробляють цікаві маршрути визначними
місцями, як реально, так і віртуально [7;9].
За допомогою використання новітніх
технологій,
Інтернету,
мультимедійного
обладнання
розробляються
туристичні
маршрути, проводиться їх популяризація,
забезпечення інформаційної підтримки та
допомоги
громадським
краєзнавчим
об’єднанням у розробці нових маршрутів,
буклетів, візитівок та ін. [8].

ВИСНОВКИ
Таким чином, насьогодні бібліотеки активно
просувають свій продукт до своїх потенційних
користувачів за допомогою такого ринкового
інструменту як реклама. Серед інших видів
реклами, актуальною залишається реклама за
допомогою поліграфічної продукції.Успішна
діяльність бібліотек залежить від правильно
спланованої рекламної кампанії, яка є частиною
інформаційно-комунікаційної
діяльності
бібліотечної установи.
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Abstract. Features of use of information
technologies during elections are considered.
Problems and prospects of introduction of electronic
voting in the conditions of spread of a coronavirus
pandemic are investigated.
Ключові
слова:
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голосування,
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технології,
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електронне
демократія,
пандемія,

ВСТУП
В
епоху
розвитку
інформаційного
суспільства ми спостерігаємо масштабне та
системне
використання
інформаційнокомунікаційних технологій в усіх сферах
життєдіяльності
людини.
Інформаційні
технології
втрачають
свій
виключно
технологічний
характер,
набуваючи
гуманітарно-соціального значення та активно
застосовуючись у повсякденному житті
суспільства, і в сфері політики, зокрема.
Ми живемо в епоху розвитку і впровадження
електронної демократії та електронного
врядування. Їхньою важливою складовою є
електронні вибори та електронне голосування.
Актуальність цієї проблематики суттєво
посилюється в сучасному світі в період
поширення пандемії коронавірусу. Через
запровадження карантинних обмежень задля
захисту життя за здоров’я громадян, під
загрозою опинилася така важлива складова
демократії, як вибори.
Пандемія
унеможливила
проведення
традиційних виборів без ризику для життя

громадян. Відтак багато країн світу пішли на
такий вимушений захід, як скасування чи
відтермінування виборів. Однак такі заходи
несуть загрозу демократії та не гарантують
ефективності, зважаючи на те, що за прогнозами
фахівців, пандемія коронавірусу може суттєво
затягнутися. Тому все більше країн звертають
увагу на альтернативний інструмент вирішення
проблеми – запровадження електронного
голосування. Проте такий механізм теж
приховує в собі певні потенційні загрози та
небезпеки.

СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ

Можна виокремити два основні підходи до
розуміння електронного голосування: широкий
та вузький. У контексті широкого підходу
електронне голосування трактують як будь-яке
волевиявлення, в ході якого будуть застосовані
електронні засоби для підрахунку результатів,
або ж сам акт голосування відбувається шляхом
використання інформаційних технологій. Тут
ідеться про волевиявлення у всьому комплексі
соціальних та медіа проектів, опитувань тощо.
У
вузькому
розумінні
електронне
голосування трактують як волевиявлення
громадян у рамках офіційних механізмів
народовладдя. Йдеться про інструменти
формування політичної еліти чи реалізацію
прямої демократії. Тобто, в рамках вузького
підходу під електронним голосуванням
розуміють електронні вибори чи електронні
референдуми [1, С. 159].
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Слід сказати, що іманентно для електронного
голосування притаманні як певні переваги, так і
певні загрози та недоліки. Зокрема, до основних
переваг електронного голосування відносять
такі: зручність для виборців; збільшення явки
під час голосування; економія коштів у
довгостроковій
перспективі;
прозорість
голосування та простота підрахунку голосів;
можливість
використання
у
період
надзвичайного чи військового стану та ін.
Водночас можна виокремити й такі основні
потенційні недоліки електронного голосування:
значна вартість на початкових етапах
запровадження;
можливість
державного
контролю
за
виборцями;
загроза
конфіденційності голосування; можливість
фальсифікації
результатів
волевиявлення;
недостатній рівень технічної оснащеності
певних категорій виборців; низький рівень
комп’ютерної грамотності населення та ін. [2].

ЕЛЕКТРОННЕ ГОЛОСУВАННЯ В
УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

У контексті вищесказаного для нас
важливою є одна з перелічених переваг
електронного голосування: можливість його
використання у форс-мажорних ситуаціях. В
умовах пандемії коронавірусу, на перший
погляд, саме використання електронного
голосування повинно дати змогу ефективно
провести вибори. Це пов’язано з тим, що зникає
загроза інфікування людей на агітаційних
заходах чи виборчих дільницях.
Водночас багато науковців відзначають, що в
форс-мажорних умовах проводити вибори
небезпечно. Зокрема, на думку аналітика
Громадянської мережі ОПОРА О. Клюжева,
пандемія коронавірусу є далеко не найкращим
часом
для
впровадження
електронного
голосування. Це аналітик пов’язує, зокрема, з
тим, що спілкування про вибори в соціальних
мережах сприяє поділу виборців, відсутності
інформації про альтернативні політичні погляди
своїх опонентів. Крім того, спілкування
виключно в межах одностайної групи людей
сприяє тому, що їхня позиція стає дедалі більш
радикальною, виборці позбуваються таких
важливих рис, як пошук компромісів чи вміння

вести суспільний діалог. Ізоляція виборців
удома, заради комфортного голосування, тільки
посилюватиме, на думку експерта, такі
тенденції [3].
Дослідники також відзначають, що в умовах
пандемії провладні політичні сили матимуть
суттєву перевагу в порівнянні з опозиційними.
Адже останні, не маючи змогу безпосередньо
спілкуватися із виборцями, будуть змушені це
робити через ЗМІ та соціальні мережі. А в медіапросторі в умовах карантинних обмежень
найбільш поширеними будуть повідомлення
про дії влади, їхню боротьбу з пандемією, що
додаватиме їм політичних бонусів [2].
Підсумовуючи,
варто
зазначити,
що
використання електронного голосування в
період пандемії коронавірусу вбачається
доцільним тільки за умови, якщо воно не лише
доповнить, але й компенсує інші традиційні
інструменти виборів. Всі політичні сили
повинні мати змогу повноцінно та на
паритетних умовах проводити виборчу
кампанію, вільно доносити свою позицію до
виборців. Крім того, враховуючи стан
інформаційної війни з Росією, проведення
електронних
виборів
без
надійної
інформаційної безпеки може становити загрозу
для існування самої держави.
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Abstract. The article analyzes the national legal
framework for e-government, in particular for
ensuring information security of the state. The
organizational and legal mechanisms of
development of the electronic format of activity of
the state bodies developed within the limits of
electronic government in Ukraine till 2020 are
considered. Among which: open data; electronic
services; electronic identification; electronic
interaction; formation of quality information
policy; promoting integration into the EU Digital
Single Market. Ukraine’s entry into the single
information space and the creation of the Central
State Electronic Archive of Ukraine (CDEA of
Ukraine). The main Directives of the European
Parliament and of the Council on electronic
identification and trust services for the purposes of
electronic transactions in the internal market are
considered.
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У рамках прийнятої Європейською Радою
навесні
2010
р.
стратегія
соціальноекономічного розвитку Європейського Союзу
на період до 2020 року “Europe2020” було
ухвалено одну з її семи флагманських ініціатив
(flagship initiatives) – “Цифровий порядок
денний для Європи” (Digital agenda for Europe).
Саме ця галузева стратегія є основним нині
діючим проектним документом з розвитку
інформаційної сфери Євросоюзу.
Однією з вимог вступу України до
Європейського Союзу є адаптація вітчизняного
законодавства до норм ЄС. З цією метою були
прийняті в Україні Закони України “Про

електронні
документи
та
електронний
документообіг” [1].
У 2020 р. Кабінет Міністрів України і
Європейський Союз 11 лютого підписали нову
Програму підтримки електронного урядування
та цифрової економіки в Україні, тобто
діджиталізації. Діджиталізація – це процес
переведення різноманітної інформації у всіх її
формах – текстовій, звуковій, графічній – у
цифровий формат, зрозумілий сучасним
гаджетам.
Головною складовою е-урядування є
електронний уряд – це єдина інфраструктура
міжвідомчої автоматизованої інформаційної
взаємодії органів державної влади та органів
місцевого самоврядування між собою, з
громадянами і суб’єктами господарювання. І чи
не вперше на законодавчому рівні термін
“електронне урядування” було потрактовано в
Концепції розвитку електронного урядування в
Україні.
23 липня 2014 року на заміну Директиві
1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради
від 13 грудня 1999 року про рамки
Співтовариства для електронних цифрових
підписів прийнято Регламент (ЄС) N 910/2014
Європейського Парламенту та Ради від 23 липня
2014 року щодо електронної ідентифікації та
довірчих послуг для цілей електронних
транзакцій на внутрішньому ринку, що скасовує
Директиву
1999/93/ЄС
Європейського
Парламенту та Ради.
Відповідно уряд прийняв рішення про
введення в дію 7 листопада 2018 року нового
Закону “Про електронні довірчі послуги”, а
попередній Закон “Про електронний цифровий
підпис” втратив чинність.
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Закон України від 05 жовтня 2017 року N
2155-VIII “Про електронні довірчі послуги”
прийнято Верховною Радою України з метою
реформування
законодавства
у
сфері
електронного цифрового підпису шляхом
гармонізації із положеннями Регламенту (ЄС) N
910/2014 Європейського Парламенту та Ради від
23 липня 2014 року щодо електронної
ідентифікації та довірчих послуг для цілей
електронних транзакцій на внутрішньому
ринку, що скасовує Директиву 1999/93/ЄС
Європейського Парламенту та Ради.
Зазначений
Закон
спрямований
на
запровадження в Україні моделі та принципів
надання
електронних
довірчих
послуг
Європейського Союзу, не руйнуючи системи
взаємодії суб’єктів відносин у сфері
електронного цифрового підпису, що склалась в
Україні.
Входження
України
до
єдиного
інформаційного простору та інтенсивний
розвиток
інформаційно-комунікаційних
технологій призвели до стрімкого накопичення
документів та інформаційних ресурсів з
цифровими носіями. Відтак, перед архівістами
постала проблема зберігання такого виду
інформації та створення електронних архівів.
Упродовж 1990-х рр. у світі були здійснені
перші спроби створення електронних архівів.
Зокрема, у 1998 р. у Великобританії консорціум
“The Consortium of University Research Libraries”
(Консорціум університетських дослідницьких
бібліотек), за участі Національного архіву PRO
(Public Records Office), розробили проект
типового електронного архіву CEDARS (the
CURL Exаmplars in Digital Archives). Того ж
року у Сполучених штатах Америки був
створений перший Національний електронний
архів – ERA (Electronic Records Archives).
Новим етапом розбудови електронних архівів
стало прийняття у 2003 р. ХХХІІ Генеральною
конференцією
ЮНЕСКО
“Хартії
про
збереження цифрової спадщини”. У цьому
документі, зокрема, зазначається, що цифрова

спадщина – це унікальна скарбниця людських
знань, створена як у цифровому вигляді, так і
шляхом конверсії існуючих ресурсів на
аналогічних носіях.
В Україні процес зберігання цифрової
спадщини було розпочато прийняттям низки
нормативно-правових
документів.
Законотворчий процес у цій царині триває. В
Україні він відбувається з урахуванням
вітчизняних
архівознавчих
традицій
та
сучасних світових інформаційних технологій.
У 2007 р. було створено Центральний
державний електронний архів України (ЦДЕА
України). Ця подія стала найкращим проявом
політичної волі на державному рівні щодо
збереження цифрових ресурсів (електронних
документів,
електронних
інформаційних
ресурсів).
Враховуючи основну складову електронного
урядування – електронний уряд, виділяють такі
рівні реалізації:
1.G2C (government to citizens); 2.G2E
(government to employees); 3.G2B (government
to
business);
4.G2G
(government
to
government).
У рамках реалізації Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони, Україна має забезпечити
комплексний
розвиток
електронного
урядування відповідно до європейських вимог.
Також
запровадження
електронного
урядування є базовою передумовою для
розбудови в Україні ефективних цифрової
економіки і цифрового ринку та його подальшої
інтеграції до єдиного цифрового ринку ЄС
(Digital Single Market Strategy for Europe).
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Нині дуже важливим є вільний та легкий
доступ до інформаційних ресурсів. А новітнім
підходом до значного підвищення ефективності
роботи органів державної влади є електронний
документообіг. Адже звичні методи роботи з
інформацією наразі є менш результативними,
тому виникає потреба у впровадженні системи
електронного документообігу, що слугує,
насамперед,
доцільному
використанні
людських
можливостей
та
збільшенню
ефективності керування потоками документів та
інформації загалом.
Впровадження
інноваційних
систем
електронного документообігу стає досить
важливим та пріоритетним напрямом, зокрема
частиною стратегічного розвитку та зростання
успішності міської ради. До того ж, з розвитком
мережі
Інтернет,
обмін
електронними
документами чи надання електронних послуг
стають прерогативою не тільки для роботи
органів влади, а й бюджетних організацій.
Відповідно до Закону України “Про
електронні
документи
та
електронний
документообіг”
поняття
електронного
документообігу можна трактувати, як комплекс
процесів
створення,
опрацювання,
відправлення,
передавання,
одержання,
зберігання,
використання
і
знищення
електронних документів, які виконуються із
застосуванням перевірки цілісності та у разі

необхідності
з
підтвердженням
факту
одержання таких документів. При цьому
систему електронного документообігу (СЕД)
можна тлумачити як автоматизовану систему
оброблення
інформації,
що
реалізує
електронний документообіг та зв’язану з
іншими системами документообігу.
Як засвідчують численні результати
наукових досліджень, СЕД дозволяє:
• підвищити виконавську дисципліну;
• успішність, плідність та ефективність
діяльності міської ради в цілому чи окремих її
працівників;
• формувати
індивідуальний
шлях
документів та визначити найоптимальніший
маршрут руху цих документів;
• скоротити свій час на обробку та
реєстрацію, запобігти помилкам, які пов’язані з
заповненням реквізитів документа;
• за допомогою засобів системи виконувати
швидкий пошук документів та доручень.
Управлінська діяльність міської ради загалом
здійснюється
шляхом
видання
певних
розпорядчих документів. З огляду на це, обіг
документів є надзвичайно важливою складовою
міської
ради,
адже
документація
використовується як метод реалізації функцій
управління.
Відомо, що електронний документообіг
здійснюється завдяки використанню ефективної
та якісної СЕД, якої наразі є чимало. Проте для
діяльності органу місцевого самоврядування
потрібно враховувати декілька основних
критеріїв, які задовольняють функції роботи з
електронними документами, зокрема надійність
та безпека, робота з документами та інші
можливості.
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Було
розглянуто
такі
СЕД,
які
використовуються в міських радах зокрема:
• “ДокПроф”;
• “El-Doc”;
• “FossDoc”;
• “IT-Enterprise”.
Варто зауважити, що система “ДокПроф” є
дуже популярною серед користувачів. Адже
система не тільки автоматизує весь комплекс
потоків документообігу, а й підтримує
електронний цифровий підпис, який надає
документам юридичної значущості. Крім того,
СЕД працює, як з електронними документами,
так і з паперовими, які вводяться в систему.
Вона вважається однією з найвідоміших систем
серед українських виробників.
СЕД “El-Doc” вважається досить сучасною
системою з високотехнологічними рішеннями
щодо процесу обігу документів. Тобто в системі
є все те, що потрібно для ефективного та
якісного опрацювання документів.
“FossDoc”
вважається
також
досить
розвиненою СЕД. Головною її перевагою
вважається не тільки легкість установки, а й
можливість в системі самостійно змінювати її
функції.
Сучасною
та
високотехнологічною
системою автоматизації підприємств є “ITEnterprise”.
Система
зосереджена
на
комплексну
автоматизацію
підприємства
загалом.
Тобто
вона
вважається
повнофункціональною ERP-платформою, яка
дозволяє вирішувати будь-які задачі управління
бізнесом. Система має чимало можливостей для
ефективного функціонування електронного
документообігу. Зокрема можливість гнучкого
налаштування
маршрутів
узгодження
і
затвердження документації та можливість
працювати з документами будь-яких форматів.
Для більш детального порівняння СЕД було
створено таблицю, яка передбачає основні
критерії
відбору
для
ефективного
функціонування систем в міській раді. Для
порівняльної характеристики було використано
відповідну систему оцінювання (“+” – функція
реалізована; “+-” – функція частково
реалізована; “-” – функція не реалізована).

Табл.1.Порівняльна характеристика СЕД
Функціональні
характеристики
Пошук
Реєстрація
Накладання
резолюції
Маршрутизація
Контроль
Підтримка ЕЦП
Шифрування
Підтримка ОС
Інтеграція з ПЗ

Системи електронного
документообігу
ДокП
роф
+
+

ElDoc
+
+

Foss
Doc
+
+

ITEnterprise
+
+

+

+

+

+

+
+

++

+
+

+
+

+
++
-

+
+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
+

Таким чином, СЕД є великим кроком вперед,
що дозволяє міській раді стратегічно
розвиватися та досягати за рахунок цього ще
більшої успішності та продуктивності у її
діяльності.
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З кожним роком, кількість документованої
інформації зростає, що приводить до
необхідності зберігати і опрацьовувати значно
більше документів. Орієнтуватись у чималому
обсязі документів та ефективно працювати з
ними, користуючись лише традиційними
засобами пошуку інформації, стає неможливим.
Оскільки ці засоби не відображають оперативно
весь масив потрібної інформації, що призводить
до вимушених простоїв роботи. Вирішенням
цієї проблеми стало створення електронного
архіву, який на сьогодні є найбільш поширеним
інструментом
роботи
з
документами
підприємства.
Електронний архів документів – це система
зберігання будь-якої значимої документації, що
дозволяє значно оптимізувати і автоматизувати
бізнес-процеси сучасного підприємства.
В
електронному
архіві
зберігаються
документи, які становлять найбільшу цінність
для підприємства. За складом вони охоплюють
оцифровані документи (сканування паперових
документів) та електронні документи (створені
комп’ютерними засобами).
Електронний архів виконує такі основні
функції: зберігання електронних документів,
організація пошуку документів за певними
атрибутами, забезпечення доступу до архівних

даних, підтримка логічних зв’язків між
документами та їх ідентифікація за реквізитами.
Впровадження і ведення електронного архіву
розглядається як одна з найважливіших функцій
не тільки роботи з документами, що знаходяться
на зберіганні в архіві, але і як функція створення
більш зручної бази даних зберігання і
використання документів в електронному
вигляді.
Використання електронного архіву на
підприємстві забезпечує ряд переваг:
• швидкість та зручність – використання
електронного архіву забезпечує простий
та швидкий доступ до документів;
• безпека – надійний захист документів від
несанкціонованого доступу;
• колективний режим доступу – доступ до
одних і тих же документів одночасно
можуть мати декілька користувачів за
будь-якої структури підприємства;
• постійність збереження – електронний
архів вирішує проблему втрати важливих
документів з необережності, при їх
передачі, транспортуванні або через вплив
навколишнього середовища;
• логічна
цілісність
–
структура
електронного
архіву
документів
дозволить
систематизувати
документацію, розподіливши її щодо виду
і терміну зберігання.
• економія – електронний архів дозволяє
значно скоротити витрати підприємства
та звільнити офісний простір від паперів.
Архівне забезпечення є основою на якій
базується управлінська діяльність міської ради.
На архівний відділ покладається зберігання
величезного масиву документальної інформації,
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тому на сьогодні автоматизація архівної справи
постає однією з основних завдань для міської
ради. Електронний архів забезпечить більш
зручну базу даних зберігання та використання
документів в електронному вигляді та швидкий
його пошук.
Створення електронного архіву в міській раді
повинно відповідати таким вимогам:
• інформація, що міститься в електронних
документах, має бути доступною для
подальшого використання;
• повинна бути забезпечена можливість
відновлення електронного документа у
тому форматі, у якому він був створений;
• повинна зберігатися інформація, яка дає
змогу
встановити
походження
електронного документа, а також дату і
час його відправлення.
Впровадження системи електронного архіву
в міській раді можливий за трьома способами:
• створити електронний архів з нуля;
• створити на основі існуючої програми;
• запровадити
електронний
архів
фахівцями.
Електронний архів може бути створений
самостійно на базі програм Excel, Google
Таблиці та Access. В результаті цього можна
отримати систему, яка дуже спрощує робочий
процес та економить час працівників.
Не можна сказати, що між “саморобним” та
професійним архівом є велика прірва. Звісно, що
в
професійному
архіві
буде
більше
функціональних можливостей, але і створюючи
свій електронний архів можна наблизитися до
професійних стандартів, при цьому не
витрачаючи кошти.
Електронний архів є частиною системи
електронного документообігу (СЕД), який
забезпечує довгострокове зберігання документів.
Тому реалізація зберігання архівних документів
можлива в складовій СЕД.
Електронний архів розроблений на базі таких
поширених платформ СЕД: Docsvision, elDoc,
Megapolis. На основі цих платформ вбудовано
сховище документів із можливістю сканування
та розпізнавання текстів. Програма вирішує
завдання зберігання та сортування документів

за різними критеріями та забезпечує організацію
колективної роботи.
Запровадити електронний архів в міській
раді можливо також за допомогою фахівців,
компетентних в даній галузі. На сьогодні, існує
достатньо компаній, що надають професійні
послуги для підприємств. Програмні продукти
для системи електронного архіву є платними,
оскільки забезпечують професійну систему з
управління
та
зберігання
електронної
документації.
Таким чином, створення та оснащення
електронного архіву, надає можливість міській
раді здолати паперову лавину, перейти до
сучасних технологій використання документів та
інтегрувати себе у міжнародний інформаційних
простір.
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Abstract. This article analyzes the main aspects
and methods of professional development among
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ВСТУП
Гарантією ефективної роботи органу
державної влади є якісна та оперативна робота
державних службовців. Особливого значення у
цьому контексті набуває якісне надання
інформаційних послуг у сфері забезпечення
тренінгової діяльності для працівників органів
державної влади (ОДВ).

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ВІТЧИЗНЯНИХ
ТА ЗАКОРДОННИХ ДЖЕРЕЛ

Питання
ефективного
управління
персоналом та шляхи підвищення професійних
навичок службовців у своїх працях розглянули
багато
вітчизняних
вчених.
Тематиці
формування кваліфікованих спеціалістів в
галузі державного управління в Україні
присвячено робіти Ю. Битяка, О. Воронька, О.
Оболенського, В. Яковенко, В. Авер’янова, С.
Дубенко, В. Сороко, Н. Нижник, Т. Мотренка та
С. Серьогіна, Н. Химиці. У цих працях
акцентується увага на тому, що на сучасному
етапі розвитку органи державної влади
потребують чіткого контролю за формуванням
власного кадрового складу. Зокрема, у роботі Я.
Жовнірчика визначено шляхи підвищення рівня
професійної компетентності посадовців, серед

яких: реформування системи підвищення
кваліфікації
та
перепідготовки
кадрів,
реформування
системи
соціального
страхування,
удосконалення
системи
професійного навчання фахівців, а також
розроблення національної системи оцінювання
якості освіти та ін. [1].
Зарубіжний досвід підготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців аналізують
такі вітчизняні вчені як: В. Луговий, Ж.
Таланова, В. Чмига, О. Оболенський, Г.
Опанасюк та інші. Дослідники аналізують
проблеми підготовки і використання керівних
кадрів державної служби, методи підготовки
державних службовців у країнах Європейського
Союзу. У науковій літературі запропоновано
три основні моделі підготовки кадрів державної
служби: англійську, в основі якої лежить
поєднання бізнесу та публічного управління;
німецьку, яка пропагує підготовку кадрів
методом юридичної освіти, доповненої
службовою підготовкою й навчанням у системі
підвищення професійного рівня для державних
службовців середнього та нижчого рівнів; та
французьку, яка впроваджує принцип постійної
освітньо-фахової
підготовки
державних
службовців за допомогою Національної школи
державного управління.
Аналізуючи особливості підготовки й методи
підвищення кваліфікації державних службовців
в контексті закордонного досвіду, слід
зазначити, що для України найбільш цікавим та
корисним є досвід країн Східної Європи, який
полягає в чіткому поділі корпусу державної
служби на декілька категорій та в здійсненні
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підготовки спеціалістів виключно в межах
визначеної сфери.

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У
ТРЕНІНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАДИ

В межах українських реалій, до працівника
державної
служби,
котрий
проходить
професійне навчання, найчастіше застосовують
спеціалізовані семінари-тренінги, навчальні
збори, відрядження, фахові розмови, тематичні
зустрічі, ділові ігри та лекції. Практично кожен
з метод навчання паралельно супроводжується
необхідними інформаційними засобами, такими
як:
тренінгові
медіафайли
(навчальні
презентації, ментальні карти, відеофайли та
роздатковий матеріал (буклети, брошури,
листівки, каталоги). Використання таких
інформаційних матеріалів на тренінговому
занятті дозволить не лише додатково прояснити
основні
аспекти
необхідної
тематики
професійного навчання, але й уникнути ряду
однакових питань та необхідності постійних
роз’яснень ключових моментів підготовки.
Насамперед усі інформаційні засоби повинні
бути об’єднані спільною тематикою, у них має
висвітлюватися детальна інформація на
визначене питання, а разом вони повинні
взаємозаміняти одне одного. Так, до прикладу,
найкращим шляхом, щоб підкреслити або
додатково
ознайомити
працівників
із
програмою
тренінгової
лекції,
можна
розповсюдити
тематично
оформлені
інформаційні буклети, які містять тезисні дані
суті цієї лекції. Тренінгова діяльність в ОДВ
проводиться шляхом надання керівникам
підрозділу необхідної презентації, яка містить
основну інформацію, що стосується нової
програми розвитку державної структури, і яку, в
подальшому, керівник поширює серед своїх
підлеглих, паралельно додаючи друковані
інформаційні матеріали за цією ж програмою.
Нерідко шляхом підвищення кваліфікації є
проходження спеціальних підготовчих курсів та
професійного тестування на офіційних веб-

порталах. Цей метод дозволяє оцінити навички
та вміння державного службовця, виокремити
його слабкі сторони та, в подальшому,
акцентувати більше уваги на визначені
проблемні аспекти протягом кваліфікаційного
навчання.
В сучасних умовах питання якісного
кадрового потенціалу органів державної влади
дуже важливе. Тому, саме тренінгова діяльність
в органах влади та управління потребує
постійної оптимізації в методичному та
технічному аспектах. Чим швидше відбувається
інформаційний та технологічний розвиток в
державних структурах, тим частіше постає
питання оптимізації тренінгової підготовки
працівників задля зменшення різниці між їх
професійними навичками та потребою у наданні
необхідних послуг.

ЛІТЕРАТУРА
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Я. Жовнірчик, “Сучасна кадрова політика в
органах державної влади та органах місцевого
самоврядування”, Інвестиції: практика та
досвід, № 12, с. 102-107, 2017.
Н. Химиця, “Інформаційна діяльність в
органах державної влади та управління”,
Львів: Видавництво Львівської політехніки,
160 с., 2014, (Серія “Документація та
інформація”).
Н. Химиця, Ш. Майхрович, “Інформаційноаналітичне забезпечення діяльності кадрової
служби державних органів влади”, Матеріали
2-ої Міжнародної наукової конференції
“Інформація, комунікація, суспільство 2013”:
16-19 травня 2013, Львів: Вид-во Львівської
політехніки, 2013, с. 164-166.
Н. Химиця і В. Саган, “Краудсорсинг у
державному управлінні”, Матеріали 2-ої
Міжнародної
наукової
конференції
«Інформація, комунікація, суспільство 2013»:
16-19 травня 2013, Львів: Вид-во Львівської
політехніки, 2013, с. 160-162.
Н. Химиця, О. Швора, “Інформаційнодовідкове забезпечення органів державної
влади”, Матеріали 2-ої Міжнародної наукової
конференції
“Інформація,
комунікація,
суспільство 2013”: 16-19 травня 2013, Львів:
Вид-во Львівської політехніки, 2013, с. 162164.

INFORMATION, COMMUNICATION, SOCIETY (ICS-2020) 21-23 MAY 2020, CHYNADIYOVO, UKRAINE

124

Лінгвістичні технології
інформаційної діяльності

INFORMATION, COMMUNICATION, SOCIETY (ICS-2020) 21-23 MAY 2020, CHYNADIYOVO, UKRAINE

125

Ресурси дистанційного навчання в процесі
іншомовної мовленнєвої підготовки у ВВНЗ
Сусанна Пасічник
Кафедра ІМ та ВП
Національна академія сухопутних військ
Львів, Україна
susymail@ukr.net

Abstract.
Efficient
implementation
of
pedagogical technologies of distance learning in
teaching English gives us the opportunity to achieve
results
through technologies
of
indirect
communication between teachers and cadets or
officers using telecommunications and methodology
of individual work of learners with educational
material presented in electronic form and execute it
as a consolidation of the one learned during classes.
Ключові слова: дистанційне навчання,
офіцери,
самовдосконалення,
аутентичні
ресурси.
Незважаючи на кардинальні зміни у
глобальному
середовищі,
потреба
в
комунікуванні не зупиняється, а навпаки
потребує ще масштабнішого розвитку. Весь світ
активно ділиться знаннями та досвідом
врегулювання ситуації спричиненої всесвітньою
пандемією. Військова сфера не залишається
осторонь, міжнародна співпраця в даному руслі
тільки набирає ще інтенсивніших обертів, тому
актуальність
вивчення
та
удосконалення
англійської мови саме на часі.
Питання технологій дистанційного навчання у
процесі навчання іноземних мов розглядаються у
роботах як українських, так і закордонних
фахівців, серед яких В. Кухаренко, В. Свиридюк,
Ю. Горвіц, Н. Майєр, Н. Муліна, К. Кожухов, G.
Dudeney, N. Hockly та ін. Однак існує гостра
необхідність впровадження інформаційних і
телекомунікаційних технологій в навчальний
процес, для забезпечення високої ефективності
опанування
англійської
мови,
а
також
підвищенню зацікавленості слухачів у навчанні.
В реаліях сьогодення ми зіштовхуємося з
певними викликами, які неможливо було
передбачити ще деякий час тому. Швидка

динаміка розвитку технологій, поява небезпечних
загроз, зокрема пандемій спонукає знаходити нові
шляхи для освіти та самовдосконалення.
Дистанційне навчання, зокрема змішана форма
навчання виникла досить нещодавно, однак
заполонила простір освітньої сфери та посіла в ній
почесне місце ефективного інструменту навчання
з різних дисциплін. Цього року, це вид навчання
охопив майже весь освітній процес на всіх рівнях
від дитячих садочків до вищих навчальних
закладів. Освітня сфера мужньо зіштовхнулась із
глобальною пандемією COVID-19 та миттєво
адаптувалась згідно нових умов функціонування
в період карантину.
Дистанційний курс навчання зайняв своє
почесне місце в освітній діяльності, адже існує
чимало переваг його використання, а саме
свобода
і
гнучкість,
індивідуальність,
мобільність, самостійний вибір темпу навчання,
залучення більшої кількості людей різних вікових
груп, просте формування віртуальних спільнот,
що дає можливість обговорення між викладачами
певних проблем, вирішення спільних завдань,
обміну досвідом чи інформацією тощо.
Саме розвиток дистанційного навчання сприяє
еволюції всієї освітньої діяльності, адже мова йде
не про заміну методів навчання. А саме про
вдосконалення з метою досягнення бажаних
результатів, а саме заохочення слухачів до
навчання та самовдосконалення. Згідно з
концепцією розвитку дистанційного навчання,
розвиток освітньої системи в Україні повинен
призвести до:
• появи нових можливостей для оновлення
змісту навчання та методів викладання
дисциплін і розповсюдження знань;
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• реалізації системи безперервної освіти
“через все життя”, включаючи середню,
довузівську, вищу та післядипломну;
• індивідуалізації навчання при масовості
освіти [1].
Розглянемо
особливості
використання
дистанційних методів навчання саме при
вивченні англійської мови у ВВНЗ. Платформа
дистанційного навчання ЗС України надає
можливість опановувати безліч курсів, включно з
англійською мовою. На даному ресурсі ми
можемо ознайомитись з матеріалами даної
дисципліни,
які
представлені
вищими
військовими закладами України, це надає змогу
вибрати ті ресурси, котрі відповідають нашим
потребам. Доступ до електронної бібліотеки
збагачує курси щодо методичного наповнення,
що призводить до покращення не лише самого
процесу навчання, а до можливості вар’ятивності
при опануванні мови.
Адже, швидкі темпи розвитку дистанційних
мовних
курсів
сприяють
інформатизації
навчального процесу. У всесвітній павутині
можна знайти безліч аутентичних англомовних
матеріалів як суспільно-побутового так і
професійного, військового спрямування, а
інструменти опрацювання таких ресурсів, які
знаходяться на платформі дистанційного
навчання дозволяють нам перетворити їх у
якісний
методичний
матеріал.
Великою
перевагою є те, що ми можемо оновлювати базу
систематично,
вносити
корективи
щодо
матеріалів тестування, а також корегувати засоби
контролю виконання завдань, проходження
підсумкових контролів так само як і
оцінювання [2].
Саме ефективне впровадження педагогічних
технологій
дистанційного
навчання
при
викладанні англійської мови
надає нам
можливість
досягнути
результату
через
технології
опосередкованого
активного
спілкування викладачів з курсантами та
офіцерами з використанням телекомунікаційного
зв’язку та методології індивідуальної роботи
слухачів
зі
структурованим
навчальним
матеріалом, представленим у електронному
вигляді та використовувати цей матеріал як
закріплення вивченого під час аудиторних занять
або з метою удосконалення мовленнєвої
компетенції.
Інструменти дистанційного навчання дають
змогу для широкого використання засобів масової

інформації, такі як газети, радіо та Інтернет.
Сучасна військова лексика перебуває в
постійному динамічному русі. Особливо це
стосується американської військової та військовотехнічної термінології, вона безперервно
змінюється
за
рахунок
обмеження
функціонування низки слів, зміни значень,
безперервного поповнення новими термінами,
наприклад, у зв’язку з реорганізацією видів
збройних сил, виникненням і розробленням нових
видів озброєння й бойової техніки, розробкою
нових методів ведення війни, тому гнучкість
дистанційного навчання, дає нам можливості
оновлювати методичний навчальний матеріал
відповідно до поставлених цілей, а ціль перед
нами одна – слухач, спроможний вести
професійний діалог з представниками країнпартнерів.
Отже,
дистанційне
навчання
відіграє
фундаментальну роль у формуванні освідченого,
професійного офіцера. В умовах сьогодення
особистість повинна постійно вдосконалювати
свої професійні навики, саморозвиватись не тільки
в одному напрямі, а опановувати вміння актуальні,
щоб
протистояти
викликам
сьогодення.
Ефективність засвоєння англійської мови
залежить від поєднання аудиторного навчання з
дистанційним, оскільки сучасна форма навчання
полягає в уніфікованих моделях, які акцентують
увагу
на
особистісних
характеристиках
майбутнього офіцера та гнучкості побудови
навчального
процесу,
варіативності
його
компонентів, з урахуванням відповідності
змістової сторони освітнього процесу курсантів
ВВНЗ .
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Abstract. In the research it is analyzed the network
speech etiquette in modern communication. The basic
requirements of the culture of communication in the
Internet are considered. It has been proven that speech
netiquette is not a common set of rules of oral and written
conversation of modern communication, but also a
system that orients Internet users to adhere to the
principles of speech culture, regardless of whether it is
real or virtual.
Ключові
слова:
віртуальна,
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комунікація, мережевий мовленнєвий етикет
(нетикет), культура мовлення, грамотність,
спілкування.

Відомо, що етикет – це правила поведінки у
суспільстві. Залежно від конкретної сфери
застосування в сучасних реаліях виокремлюють
ситуаційний, професійний, світський, діловий,
дипломатичний, церемоніальний, військовий,
цивільний,
повсякденний
(побутовий),
родинний, народний, церковний тощо етикет.
Зрештою – мовленнєвий, без якого будь-який
різновид поведінки людини у різних сферах її
діяльности не можливий.
Ще у 80-х рр. ХХ ст. з’явився термін
нетикет, або мережевий етикет (від англ. net
‘мережа’ та етикет) на позначення
особливостей правил поведінки під час
електронної комунікації: диференціювання
адміністративних, технічних, психоемоційних і
моральних засад комунікації.
Усталені норми віртуального спілкування
мало чим відрізняються від невіртуального. У
наш час мало хто може уявити свою роботу,
освіту, дозвілля без електронних засобів зв’язку,
електронної пошти, різноманітних соціальних
мереж, електронних ЗМІ, форумів і чатів. За
умови раціонального використання сучасної
електронної
комунікації
розширюються
можливості її користувачів, задовольняються

інформаційні, освітні, культурні потреби, що
відкриває безмежний простір для спілкування та
самовираження.
Позаяк невід’ємною ознакою освіченої,
всебічно розвиненої людини є висока мовна
культура, а в основі інтернету лежить
інтерактивність, тобто взаємодія представників
спільноти, то питання культури мови як
складника
нетикету
вкрай
актуальні.
Основними
комунікативними
ознаками
культурного мовлення є правильність, точність,
логічність, багатство, чистота, доречність,
достатність, ясність, виразність, емоційність
тощо [3].
Отже, пропонуємо розглянути основні
вимоги до мережевого мовленнєвого нетикету.
1. Особливістю так званих коментарних
жанрів інтернет-комунікації є використання
зручних для швидкого читання шрифтів,
незмішування великих і малих літер у
повідомленні, непереобтяження повідомлення
емотиконами (те саме смайл, смайлик,
емограма), на униканні письма без пробілів,
тобто
суцільного
тексту,
обмежене
використання графічних знаків (лапки, крапка з
комою тощо) [6].
2. З погляду мережевого етикету в
епістолярному жанрі електронного листування
надзвичайно важливими елементом, який
свідчить про високу культуру мовлення, є
вживання й використання кліше-привітання,
кліше-прощання, кліше-прохання, а також
словесні знаки подяки (Добрий день, шановний /
шановна..., Вітаю, До побачення, З повагою…,
Зі сподіванням/надією на подальшу співпрацю,
Чекатиму на відповідь; Дякую, Вдячний за
відповідь, Дякую. Отримав, Будь ласка, Прошу
Вас підтвердити отримання листа) тощо.
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3. Найгострішою проблемою спілкування з
погляду нетикету залишається багатство,
різноманітність, чистота і правильність
мовлення. В останні десятиліття у віртуальному
спілкуванні набув поширення комп’ютерний
сленг на зразок варез (комерційна програма, що
поширюється безкоштовно без дозволу автора);
вогнелис (веб-оглядач Firefox); інтернетрі
(інтернет); клявішарня (клавіатура); лічка
(особисте звернення); мавпа, равлик, собака,
завиванець, вушко (символ @); мило (1)
електронна пошта (англ. e-mail); 2) електронний
лист); ось (операційна система); поюзаний (той,
що був у використанні); файло́ (файл); холівар
(гостра суперечка, як от який веб-оглядач чи
операційна система найкращі); кватирки,
мастдай,
шиндовс
(Windows)
тощо.
Спостережено,
що
у
молодіжному
комп’ютерному
слензі
більшість
слів
запозичено з англійської мови, часто
перероблених або навмисно покручених.
Сучасні дослідники зауважують, що панування
англізмів зумовлено передусім перевагою в
усьому світі англомовної термінології; а також
англізації і комунікативного простору, і
суспільства загалом, що призводить до
засмічення української мови [1 : 98].
Багато українських лексем у комп’ютерному
слензі набувають нових значень внаслідок
метафоризації. Адже метафора надає слову
яскравої образності, завдяки чому з’являється
можливість заглибитися в суть того чи того
поняття, виявити контури його семантики [4 :
41], наприклад: око (монітор), нафарширований
(комп’ютер з найсучаснішою апаратною
системою та програмним забезпеченням),
зависнути (припинити відповідати на команди);
металобрухт
(апаратна
частина
ПК),
перекачати, злити (переписати інформацію),
мама, мамка, материнка (материнська плата),
знести (видалити програмне забезпечення)
тощо. Враховуючи те, що співрозмовник може
не володіти комп’ютерним сленгом, слід
обов’язково зважати на вживання таких слів у
віртуальній комунікації.
Відомо, що правильність мовлення – це
дотримання чинних норм літературної мови. В
еру сучасних технологій проблема грамотности

є вкрай актуальною, незважаючи на те, що на
перший план виходить швидкість. Як слушно
зауважує Бибик С., “у неформальних ситуаціях
віртуального спілкування знижується рівень
само- та взаємоконтролю за способами
формулювання й оформлення думок. З часом
недописані слова, уривчастість фраз, їхня
абревіація, певна незв’язаність, характерна для
усної розмовної мови, переноситься у систему
писемного спілкування”, що беззаперечно має
свої негативні наслідки [6]. Гадаємо, що
повідомлення без граматичних помилок
справляють, безумовно, позитивне враження на
співрозмовника.
4. Ще
один
аспект
мовленнєвого
нетикету – ввічливість – вміння шанобливо і
тактовно спілкуватися з людьми, готовність
знайти компроміс і вислухати протилежні
погляди [3]. У всіх рекомендаціях з нетикету
особливо
застерігають
від
вживання
непристойних виразів, лайливої лексики й
закликають до толерантного ставлення до інших
користувачів і дотримання загальнолюдських
етичних норм та прав людини.
Отже, мовленнєвий нетикет – це не звичайне
зведення правил усного та писемного
спілкування сучасної комунікації, але й система,
що орієнтує користувачів інтернету на
дотримання принципів культури мовлення
незалежно від того, реальна вона чи віртуальна.
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Abstract. The
article
investigates
the
phenomenon of determinologization on the example
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Технократизація сучасного суспільства
призводить до значних міграційних процесів
лексики між загальнолітературною мовою та
галузевими терміносистемами. На сторінках
художніх творів натрапляємо на терміни, які
втрачають свою строгу концептуальність і
зазнають детермінологізації. Завдання цього
дослідження – простежити, як змінюється
термін, потрапляючи до художнього тексту.
Явище детермінологізації розглянемо на
матеріалах роману Л. Костенко “Записки
українського самашедшого”.
Детермінологізація – це втрата терміном
«своїх дефінітивних і системних характеристик
і перехід до загальновживаної лексики» [3: 19].
Взявши до уваги 200 детермінологізмів, що їх
виявлено в зазначеному творі Л. Костенко,
виокремлюємо три рівні детермінологізації:
Функційна детермінологізація передбачає
“вживання терміна в прямому значенні, але поза
межами його термінологічного поля” [3: 18],
зокрема в художньому стилі. До прикладу:
“Може, він тоді й переїхав до тієї жінки, щоб
нам тут було простіше, – альтруїзм батьків не
має меж” [1: 62]. Психологічний термін

альтруїзм набув у художньому стилі певного
емоційного забарвлення, але при тому не
втратив свого термінного значення. Зауважимо,
що детермінологізми цього рівня
не
сприймаються як щось чужорідне і «не дають
приводу для перетворення художнього твору з
його специфікою у твір науковий» [4: 149].
Матеріали нашого дослідження дають змогу
спостерегти, що Л. Костенко, очевидно, за
певним стилістичним задумом віддає перевагу
вживанню термінів іншомовного походження,
що створює особливий колорит контексту. До
прикладу: “Знищили й самі пагорби, зарівняли
рельєфи, знівелювали ландшафт” [1: 81]. Вжиті
терміни додали аналізованій фразі емоційного
забарвлення, іронічно натякаючи на різні
псевдонаукові концепції, на котрі спиралися,
щоби “знищити самі пагорби”. Сучасний
науковий стиль часто хибує надмірним
уживанням термінних одиниць іншомовного
походження.
Як
слушно
зауважують
термінознавці,
“науковці
запозичують
чужомовний термін, незважаючи на те що
відповідна терміносистема вже має усталену
лексему для номінації цього поняття” [5: 20]. А
завдяки тому, що Л. Костенко вносить такі
терміни-чужослова до контексту художнього
твору, ми виразно відчуваємо іронічне
покликання на ці негативні явища.
Лексико-семантична детермінологізація
виникає, коли “термін на основі метафоричного
чи метонімічного перенесення набуває нового,
загальномовного значення” [3: 18]. Розгляньмо
на прикладі. “Не тому, що чогось боюсь чи
остерігаюсь, а тому, що знаю – знову все
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закінчиться нічим, знову обведуть усіх круг
пальця. Це не моя орбіта [1: 50]. Термінне
значення лексеми орбіта – це “шлях, по якому
одне небесне тіло (планета, її супутник,
космічний апарат) рухається в просторі навколо
іншого небесного тіла” [6: 526]. Але в
аналізованому контексті воно набуло значення
“коло діяльності чи інтересів”. Поєднуючись із
фразеологізмом “обвести круг пальця” цей
детермінологізм підсилюється семою “круг” і
таким чином набуває більшої експресії. Якщо в
науковому дискурсі метафора насамперед
“допомагає точніше зрозуміти суть названої
діяльності, відсилаючи наші думки до добре
відомих дій” [2: 18], то в художньому стилі цей
стилістичний засіб передовсім спричинює
експресивність висловлювання.
Інший приклад: “Ну ще в радіусі родини,
країни, свого фаху та своїх інтересів” [1: 67].
Термін радіус зазнав тут метафоричного
переосмислення, адже родину, країну чи фах не
вимірюють радіусом. Визначення терміна
радіус – “відрізок, що сполучає будь-яку точку
кола або сфери з їхнім центром” [6: 638].
Авторка вклала розуміння людини та її інтересів
у сему “коло”, і завдяки метафорі ми
сприймаємо, що людину приваблює передовсім
те, що міститься в цьому колі.
Семантико-стилістична
детермінологізація виявляється тоді, коли
термін не лише набуває нового відтінку
значення, а й стає елементом художнього
засобу. Приміром, у наведеній нижче цитаті до
складу антитези залучено кілька наукових
термінів: “Жінка – інструмент, а я – прилад.
Навіть найдосконаліший прилад поступається
інструментові. Це як комп’ютер і скрипка. Як
піаніно і агрегат” [1: 80]. Терміни скрипка,
піаніно, інструмент належать до музичної
терміносистеми, натомість комп’ютер, прилад
та агрегат – до технічної. Музичні терміни
асоціюються з мистецтвом, чимось високим і
тонким, як і жінка головного героя в його уяві.
А він за фахом програміст, тому й характеризує
себе технічними термінами. Влучна антитеза
завдяки детермінологізмам з галузей мистецтва

і техніки зіставляє характери двох людей, їхній
духовний світ.
Інший приклад: “У нас все суспільство –
аморфні напівпровідники” [1: 90]. Поєднавши
прикметник
аморфні,
що
означає
невпорядковані,
хаотичні,
з
терміном
напівпровідник та перенісши ознаки фізичного
предмета на суспільство, авторка вдалася до
прийому метонімії і таким чином досягла
значного стилістичного ефекту.
Отже, детермінологізми, виявлені в романі
Ліни
Костенко
“Записки
українського
самашедшого”, дають змогу констатувати
наявність трьох рівнів детермінологізованих
лексичних одиниць – функційні, лексикосемантичні
й
семантико-стилістичні
детермінологізми. Їхнє вживання увиразнює
висловлення, додає фразі певного емоційного
забарвлення та дає змогу творити яскраві
художні
засоби.
Детермінологізація
є
стилістично виправданим та вмотивованим
явищем, яке зумовлюється творчим задумом
автора (ідейно-тематичними особливостями
твору,
його
жанрово-стильовими
характеристиками), а також індивідуальноавторським стилем письменника.
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Abstract. It was analyzed the distribution of the
length of word in the short novel “Iak tykha nich
povie dolynu” by R. Ivanychuk which is considered
as his memories about university years and military
service.
Ключові слова: лінгвостатистика, ідіолект,
розподіл, довжина слова, повість, Р. Іваничук.

ВСТУП
Для комунікації в соціумі важливе значення
має точність передавання думки вербальними
засобами. А на точність думки передусім
впливає правильний добір слів [1]. Такому
добору слів сприяють дослідження ідіолекту
письменників, де свою ефективність довели
квантитативні методи [2]. Останні є об’єктом
уваги численної групи як чужоземних, так і
українських вчених [3].

увійшли слова тільки української мови.
Довжину слів обраховано в символах, до яких
зараховано букви української абетки, апостроф
та дефіс. Статистичний опис вибірки зроблено
стандартним, прийнятим у математичній
статистиці чином [5]. Отримані результати були
порівняні з аналогічними, поданими у [6].

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Загалом у повісті вжито 9087 слів. Із них 6548
слів трапляється 1 раз, що становить 72% від
загальної кількості вжитих слів. Такий показник
свідчить про лексичне різноманіття твору.
Перших 100 найчастотніших слів (1,1% від
загальної кількості) покривають 37% тексту,
перших 1000 (11%) — 61%.
Статистичні
характеристики
розподілу
довжини слова в тексті подано у Таб. 1.
Таблиця 1.
Статистичні
характеристики розподілу довжини
слова

МАТЕРІАЛИ Й МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Повість “Як тиха ніч пов’є долину”
Р. Іваничук написав у 2011-2012 роках. За
змістом — це спогади-роздуми автора про роки
навчання у Львівському університеті та
військової служби на Малому Кавказі, про
цінність людських стосунків, про вартість
власної праці [4].
Текст повісті було перетворено в цифрову
форму за допомогою програми FineRader. Далі
текст було вичитано. Відредагований текст і
став матеріалом для дослідження. Усе
дослідження було виконано за допомогою
власних програм, написаних мовою Python.
Із тексту було укладено частотний список
вжитих у ньому слів (словоформ). У список

Кількість значень

25194

Максимальне значення

3218

Мінімальне значення

1

Розмах

3217

Мода

2

Медіана

11,5

Середнє значення (ẋ)

5,2

Середньоквадратичне відхилення (σ)

3,0

Коливання середньої частоти (σẋ)
Квадрат стандартної похибки
відхилення від середньої (Sẋ2)

0,019

Відносна похибка (ε)

0,71%
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У Таб. 2 отримані показники (РІ) порівняно з
такими ж для різних стилів художньої
літератури (драматургія – Др, художня проза –
Пр, поезія – Пз, стилі суспільно-політичної
літератури – Сп, стилі технічної літератури – Нт,
нульовий стиль – Нл)

О. Довженка спостерігаємо різкий спад у
частотності слів довжиною 3 порівняно з
довжинами 2 і 4.
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%

Таблиця 2. Середня довжина слова

10,0%
8,0%

Стиль

ẋ

σẋ

Sẋ2

ε%

Др

4,69

0,050

0,0027

1,72%

Пр

5,12

0,083

0,0070

2,76%

Пз

4,66

0,035

0,0019

0,23%

6,0%
4,0%
2,0%

0,0%
1

2

3

4
О. Гончар

5

6

7

О. Довженко

8

9

10

11

12

Р. Іваничук

Сп

6,36

0,068

0,0047

1,76%

Нт

6,44

0,080

0,0065

2,11%

Нл

8,85

0,096

0,0093

1,91%

ВИСНОВКИ

РІ

5,20

0,019

0,0004

0,71%

У цьому дослідженні проаналізовано лише
одну повість мемуарного характеру Романа
Іваничука. Для узагальнюючих висновків
Необхідно в аналогічний спосіб обстежити
решту
повістей-спогадів,
що
написані
письменником упродовж його творчого шляху.
Work must go on.

Рис.2. Порівняльний розподіл довжин слів

Як бачимо, показники середньої довжини
слова в повісті відповідають середнім
показникам для художньої прози української
літератури.
Розподіл значень довжини слова повісті
подано на Рис. 1.
3500
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Рис.1. Розподіл значень довжини слова

Як бачимо, найчастотнішими є слова, що
складаються з 2 – 3218 (12,8%), 5 – 3111 (12,3%),
4 – 3035 (12,0%) та 6 – 3002 (11,9%) символів.
Порівняння розподілу значень довжини
слова в повісті Р. Іваничука з розподілами у
художній
прозі
інших
українських
письменників (Рис. 2) [2] засвідчує певну
індивідуальність, хоча є й дещо спільне.
Наприклад,
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Abstract. The article raises the problem of
determinologization of scientific vocabulary. The
material of Yurii Andrukhovych’s novel
“Moscoviada” reveals the main thematic categories
of determinisms which were used in the literary text
and clarifies the reasons of the predominance of
certain thematic groups. The issues, which are
raised in the novel contributed to the involvement of
a large group of cultural and artistic
determinisms. Using of these terms helps to express
the content and adds an expression of a certain
emotional color.
Ключові слова: термін, детермінологізація,
художній
текст,
тематичний
розряд,
детермінологізм.

ВСТУП
Серед
актуальних
питань
сучасної
лінгвістики важливе місце посідає вивчення
художніх текстів з огляду на використання в них
засобів наукового мовлення. Адже в сучасному
високотехнологічному світі терміни, як важливі
маркери наукового стилю, втрачають свої
дефінітивні і системні характеристики і
переходять до загальновживаної лексики [3: 19]
– відбувається детермінологізація. У тексті
художнього
твору
“терміни
зазнають
відповідних семантичних трансформацій (від
появи експресивно-емоційного забарвлення до
розвитку нового метафоричного значення),
додаткових смислових відтінків, нових
асоціативних і функційних нашарувань, тобто
стають самостійними елементами лексичної
системи
художнього
тексту,
засобами
авторського зображення” [4: 128]. Завдання
нашого дослідження – виявити основні
тематичні
розряди
детермінологізмів,

використаних у романі Ю. Андруховича
“Московіада” [1], та з’ясувати причини
переважання певних тематичних груп.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На основі дослідження вибірки з двохсот
детермінологізмів виявлено 30 тематичних
розрядів, що стосуються широкого спектру
наукових сфер: музичне мистецтво, біологія,
механіка, хімія, юриспруденція, мовознавство,
література, архітектура, релігія, медицина,
історія, соціологія, філософія, публіцистика,
економіка, освіта, геологія, психологія,
скульптура тощо. Наявність такої великої
кількості тематичних розрядів пов’язана, на
нашу думку, з тематикою твору та
характеристикою його головного героя.

Рис.1. Співвідношення тематичних розрядів
детермінологізмів

Найважливішою у творі постає саме
проблема збереження культури. Головний герой
– студент-літератор, який, зважаючи на
властиве для майбутнього письменника
зацікавлення різними сферами життя й значний
словниковий запас, веде оповідь у притаманній
йому манері, порушує проблеми, котрі
хвилюють його особисто і тодішнє суспільство
загалом.
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Найчисленнішими тематичними групами є
такі: загальнонаукові терміни (стереотип,
теорія, технологія, секція. експеримент –
загалом 29), музичне мистецтво (фальцет,
тромбон,
цитра,
тенор,
тональність,
симфонія, – загалом 25), література (терцина,
сюжет, сценарій, строфа, кульмінація –
загалом 24), біологія (мутант, клітина,
копуляція, екологія – загалом 16), історія
(імперія, епоха, застій, депортація – загалом
14), релігія (теологія, ритуал, окультизм,
мартиролог, індуїзм, газават – загалом 13).
Наголосимо, що 97 % детермінологізмів цих
тематичних груп є запозиками. Автор долучає
саме іншомовні номінації, очевидно, з огляду на
те, що “саме термінологічна лексика є тим
пластом словникового складу мови, який
найінтенсивніше переходить з однієї мови в
іншу
і
виявляє
тенденцію
до
інтернаціоналізації” [5 :40].
ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО
ЛІТЕРАТУРА
ІСТОРІЯ
РЕЛІГІЯ
Рис.2. Співвідношення найвагоміших тематичних
розрядів

Найменше презентовані такі тематичні
категорії: публіцистика (1), економіка (1),
землеробство (1), освіта (1), геологія (1),
гончарство (1), циркове мистецтво (1), фізика
(1), скульптура (1).
Звернімо увагу на те, що якщо об’єднати всі
тематичні розряди, пов’язані з культурою та
мистецтвом, то можна відзначити достатньо
велику наповненість художнього твору
термінами цієї тематики. Це, на наш погляд,
відбиває не лише внутрішній світ автора, котрий
піддає метафоризації саме ці терміни, а й
середовища його читачів. Адже “образна,
метафорична картина світу має здатність
відображати світобачення не лише окремої
людини, а й цілої національної спільноти,

виявляти характерні особливості національної
свідомості” [2: 23].

МИСТЕЦЬКІ
РОЗДІЛИ
55
РЕШТА РОЗДІЛІВ
145
Рис.3. Вагове співвідношення культурно-мистецьких
термінів

ВИСНОВОК
Детермінологізація
–
це
важливий
стилістичний засіб увиразнення художнього
тексту, використання якого зумовлено творчим
задумом автора, рисами його індивідуального
письменницького стилю. Порушуючи в романі
“Московіада” проблему культурного розвитку
суспільства як передвісника політичних змін,
автор вдається до використання великої групи
культурно-мистецьких детермінологізмів. Їхнє
вживання увиразнює зміст, додає вислову не
лише інтелектуального контексту, а й певного
емоційного забарвлення.
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Abstract. Metaphorical rethought in political
discourse is investigated due to the material of Lina
Kostenko’s article “Ukraine as a victim and factor
of globalization of catastrophes”. Medical
terminology is an effective means of expressing
thoughts, as the author tries to use well-known,
more understandable objects, which in our case are
medical terms, to comprehend obscure, complex
concepts. In addition to the artistic goal – to saturate
the text with interesting, bright, accurate, and
emotional phrases, the use of metaphorically
rethought medical terms becomes an important tool
to influence the perception of the text by the
audience.
Ключові слова: термін, детермінологізація,
медична термінологія, метафора, суспільнополітичний дискурс.

ВСТУП
Використання термінної лексики у текстах
різних стилів привертає увагу багатьох
дослідників. Суспільно-політичний дискурс
викликає особливий інтерес, якщо взяти до
уваги термінологію тих галузей наук, які
віддалені від означеної предметної сфери. У цій
роботі проаналізуємо використання медичної
термінології на прикладі статті Ліни Костенко
“Україна як жертва і чинник глобалізації
катастроф” [1]. Завдання дослідження –
з’ясувати як детермінологізація лексичних
одиниць чинить вплив на зміст та на
сприймання
публіцистичного
тексту
реципієнтом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналізована стаття Ліни Костенко дає
яскраві приклади метафоризації медичних
термінів
задля
увиразнення
змісту
повідомлення.
Адже
детермінологізаційні
процеси є яскравою особливістю медичної
термінології: “за ознакою частотності лідерами
є хімічні, фізичні, медичні, богословські,
граматичні терміни” [4: 22]. У цьому
виявляється когнітивна функція метафори. До
прикладу, “Одним iз таких стереотипів є
хронічне
потрактування
України
як
жертви…” [1]. Лексема хронічний, яку зазвичай
вживають у поєднанні з іменником хвороба, тут
використано як синонім до “постійний”,
“тривалий”. Однак внаслідок метафоричного
накладання семи хвороба ми сприймаємо
словосполуку хронічне потрактування зі
значенням тривалого хворобливого стану, який
потребує лікування. Це так звана атрибутивна
метафора [2: 20]. Ще один приклад. “Зона
розповзається, як гангрена, відчужує все нові й
нові території”. Цей медичний термін має
значення “змертвіння будь-якої ділянки тіла або
органу, спричинене гіпоксією тканин, яка є
наслідком гострого порушення кровообігу і
нервової регуляції” [7: 157]. Вживання цієї
лексеми щодо характеристики зони відчуження,
як непридатного для життя місця на мапі
України, підсилює розуміння того, що ця зона
швидко поширюється і не піддається
“лікуванню”.
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Інший приклад: “Чи це було далекоглядне
щеплення з боку [імперії]…” [1]. Авторка
яскравою метафорою доносить думку, що
українцям
за
допомогою
пропаганди,
русифікації, утисків “ввели” “…комплекс
меншовартості, провінційності, вторинності…
мови й культури” [1]. Зауважимо, що термін
щеплення,
що
увійшов
до
медичної
терміносистеми
внаслідок
метафоризації
загальновживаного слова [6: 14], зазнав у цьому
контексті
нового
переосмислення,
що
ґрунтується на метафоризації. Подібний
контекст і детермінологізма ін’єкція: “…І
вводять глядачеві чергову ін’єкцію неповаги до
українців”. Цей термін дає змогу експресивно
інтерпретувати процес, коли людям насаджують
певні поняття за допомогою певної начебто
лікувальної процедури.
Вагомий вплив детермінологізація чинить на
свідомість аудиторії, викликаючи особливі
емоційні
реакції.
Розгляньмо
приклад
детермінологізації
медичного
терміна
інтоксикація:
“…Потенційна
небезпека
застарілих зношених технологій, терикони
сміття,
постійно
замовчувані
джерела
інтоксикацій…” [1]. Звернімо увагу, що цей
медичний термін у фразі поєднується з
лексемами, які трактують певні екологічні
проблеми. Тобто термін інтоксикація зберігає
тут своє значення “отруєння організму
токсичними речовинами, які потрапили ззовні
або виробилися безпосередньо в ньому
самому [7: 328]. Однак зберігаючи свою
медичну
конотацію,
це
слово
надає
висловленню значної експресії, сприяє впливу
фрази на чуттєво-емоційну сферу реципієнта.
Подібну роль відіграє і медичний термін
синдром у наведеній нижче цитаті: “Знову
спрацював той же синдром – сучасно мислячі,
прогресивні люди не були запитані і почуті” [1].
Значення цього терміна “сполучення ознак
(симптомів) якогось захворювання” [7: 691] не
зазнало змін, проте, поширивши його з
людського організму на українське суспільство,
авторка досягає виразного стилістичного
ефекту. Наведені приклади свідчать, що медичні
детермінологізми
лежать
в
основі

контекстуального значення, супроводжуваного
негативними конотаціями [5: 139].

ВИСНОВОК
Метафоризація термінів у політичному
дискурсі виступає дієвим засобом увиразнення
думки, адже для осмислення малозрозумілих,
складних
понять
авторка
намагається
використати добре відомі, більш зрозумілі
об’єкти, якими в нашому випадку є медичні
терміни. Метафоричне моделювання дає змогу
“використовувати
значно
простіші
й
конкретніші образи” [3: 24] зі сфери медицини,
яка для аудиторії є добре відомою. Тож окрім
художньої мети – наситити текст цікавими,
яскравими, влучними й емоційними фразами,
вживання
метафорично
переосмислених
медичних термінів стає вагомим інструментом
впливу на сприймання тексту аудиторією.
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Abstract. The theses are devoted to the problems
of developing the skills of cross-cultural
communication in the process of training modern
specialists in various fields. Cross-cultural
communication is based on the characteristics of
culture, behavior, mentality of different peoples.
Keywords: cross-cultural communication,
business, culture, professional competencies.

У
сучасних
умовах
глобалізованого
суспільства з постійно зростаючим процесом
інтеграції
значна роль належить діловій
культурі, яку необхідно виховувати у
майбутнього спеціаліста разом із фаховими
компетентностями. Варто зазначити, що ділові
культури різних націй суттєво відрізняються
одна від одної, а відсутність єдиного
систематизованого підходу до цього поняття
істотно ускладнює міжнародну діяльність. За
оцінками фахівців, в умовах глобалізації бізнесу
перед міжнародними компаніями стоїть
стратегічна задача – подолання бар’єру між
різними поглядами, підходами, культурними
упередженнями,
які
стосуються
кроскультурних розбіжностей між партнерами.
Метою цього дослідження є аналіз поняття
“кроскультурна комунікація” і розкриття
важливості його практичного застосування у
підготовці фахівців різного профілю.
Відразу варто підкреслити, що проблеми
кроскультурної
комунікації
цікавлять
представників різних наук, зокрема: психології,
соціології,
культурології,
лінгвістики
[Волкова Е.Г.]. Це досить складне питання у
різних
аспектах
досліджувало
багато
вітчизняних і зарубіжних учених, серед них: Л.
Щерба, С. Тер-Мінасова, О. Соколов, Ю.
Арутюнян, В. Зінченко,
Н. Тодорова, А.
Гордієнко, К. Леві-Стросс, М. Хайдеггер, Ф.

Ебнер, К.Барлетт, М. Тайєб, Дж. Блек, М. Рокич,
Х. Грегерсен, Р. Льюїс, А.Тропенранс,
Г.Хедлунг, Т. Парконс і багато інших.
Термін “кроскультурний” походить від
англійського слова “cross”, що перекладається,
як “перетинати, перехрещувати”, і передбачає
переплетення великої кількості мов, культур та
аналіз їхньої взаємодії. Тобто, кроскультурна
комунікація – це вербальна і невербальна
взаємодія представників різних моральних
систем, світоглядів, релігій тощо.
Якщо проаналізувати бізнес-культури США,
Японії, Західної Європи, то можна сказати, що
провідні науковці цих країн використовують
для характеристики цього поняття новітні
культурологічні підходи, які ґрунтується “на
антитезі між ієрархічно-формальними та
егалітарно-неформальними, стриманими і
експресивними,
поліхромними
і
монохромними, контактними і дистантними
культурами, які обумовлюють відповідні види
“бізнес-культур” [1, c. 223.].
У кроскультурному спілкуванні дослідники
вважають, що існує як індивідуалістична, так і
колективістська культури, що мають різне
підґрунтя. Так, перша з них ґрунтується на
засадах прав і свобод особистості, інша, як
правило, спрямована на збереження і
відтворення національних норм життя, традицій
і звичаїв.
Зазначимо, що корпоративні культури
людей різних національностей, звичайно, мають
свої
особливості.
Так,
голландський
організаційний теоретик, консультант з
управління Ф.Тромпенаарс і британський
дослідник, управлінський консультант Ч.
Хемпден-Тернер, прийшли до висновку, що тип
корпоративної культури визначається за

INFORMATION, COMMUNICATION, SOCIETY (ICS-2020) 21-23 MAY 2020, CHYNADIYOVO, UKRAINE

139

допомогою трьох характеристик: ступінь
централізації
управління,
ступінь
його
формалізації та об’єкт, на який в першу чергу
спрямований
процес
управління.
Співвідношення
рівня
централізації
і
формалізації в практиці управління різних країн
може сильно варіювати, а об’єкт управління –
змінюватися.
Так, за Ф.Тромпенаарсом, у процесі
визначення типу корпоративної культури і її
особливостей, важливими є такі аспекти:
взаємовідносини
між
працівниками
та
організацією; ієрархічна структура влади;
загальні уявлення кожного співробітника про
суспільну та економічну роль організації, її
призначення та цілі, а також про своє місце в ній
[3, с. 237].
Цікавою є також
є модель ділової
комунікації британського вченого Р.Льюїса, в
основу якої було покладено принцип діяльності
суспільства у часі. Дослідник поділяє усі
культури світу на такі типи:
Моноактивні культури. Орієнтовані на
планування
та
виконання
завдань
(англосаксонські, германські та скандинавські
народи).
Поліактивні культури. Орієнтовані на
людей. Це культури людей, які є дуже
комунікабельними, рухливими, організовують
свою діяльність не за попередньо складеним
планом, а за ступенем значущості того чи
іншого заходу у конкретний момент (романські,
латиноамериканські, арабські та африканські
народи).
Реактивні культури. Орієнтовані на
збереження поваги (народи Східної та
Південно-Східної Азії) [2, с. 147].
Позитивним у цій моделі є той момент, що
вона значно спрощує роботу з іноземцями і
допомагає враховувати особливості поведінки
населення і взаємозв’язки культур між собою.
Для
бізнесу
України
кроскультурна
комунікація є новою галуззю і застосування її в
українському просторі стала вже нагальною
необхідністю як у підготовці фахівців різних
галузей, так і в боротьбі за внутрішні й зовнішні
ринки.
Безумовно, кожна галузь має свої специфічні
особливості,
зумовлені
особливостями

національної культури. Та існує загальний
кодекс професійної етики, в основі якого
покладено універсальні правила спілкування
для людей будь-якої нації, зокрема: глибока
повага до іншої людини; принцип достатньої
поінформованості, який вимагає говорити не
більше і не менше, ніж це потрібно для справи;
використання правдивої інформації, оскільки
від цього залежить ступінь довіри між колегами.
(довірливі стосунки між співробітниками
виявляються також у їх спроможності надавати
один одному професійну допомогу, підтримку);
принцип доцільності у професійних відносинах,
який означає вміння не відхилятися від теми
розмови і знаходити ефективні вирішення
складних питань тощо.
Яким же є практичне застосування
кроскультурної комунікації? Використання
цього поняття, наприклад, у процесі бізнесуправління
підприємством
дає
змогу
вирішувати низку важливих управлінських
завдань, а саме: проведення переговорів і
встановлення взаємовигідних відносин із
контрагентами; підвищення злагодженості
роботи персоналу в мультинаціональному
колективі; зниження кількості конфліктів;
побудова ефективної системи управління
персоналом, мотивації та лідерства.
Отже, термін “кроскультурна комунікація”
є поліфункціональним, оскільки об’єднує
принципи багатьох
наук (психологія,
соціологія, лінгвістика, культурологія).
Кроскультурна комунікація є важливим
аспектом підготовки сучасного
фахівця в
умовах інтегрованого суспільства.
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телефонним розмовам і найменше відеозв’язку
(Рис.2).
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ВСТУП
Те, як людина спілкується може багато
розповісти про неї. Спілкуючись у віртуальному
середовищі слід пам’ятати, що тут, як і в
реальному житті, існують правила поведінки. Їх
потрібно дотримуватись, щоб створити хорошу
думку про себе та уникнути конфліктних
ситуацій.
Для дослідження даного питання було
проведено
анкетування
користувачів
інтернетом різного віку та різного рівня освіти.
Опитування показує, що більшість респондентів
проводять 4-6 годин в онлайн середовищі
(Рис.1).

Рис.1. Результати опрацювання даних анкет про час
проведений в онлайн середовищі

Причини різні: розваги, навчання, робота і
навіть просто вбивання часу. Але кожне із цих
занять передбачає спілкування. Більшість
віддають перевагу онлайн листуванню, потім

Рис.2. Результати опрацювання даних анкет про
способи комунікації

Кожен із цих способів комунікації має свої
переваги і недоліки.
На основі проведеного опитування, можна
стверджувати, що люди дотримуються таких
правил онлайн комунікації:
− Дотримуються тих самих стандартів
спілкування в онлайн середовищі, що і в
реальному житті;
− Постійно вживають ввічливі слова;
− Слідкують за своєї граматикою;
− Використовують популярний мережевий
сленг;
− Використовують психологічні, емоційні
засоби спілкування;
− Надають перевагу миттєвим відповідям у
листуванні, а не неспішним;
− Для кращого розуміння, уявляють свого
співрозмовника (жести, міміку, тон
голосу) при читанні його повідомлень.
Ці правила сприяють кращому розумінні між
особами та відіграють важливу роль у створенні
думки про вас, адже, важливо дотримуватись
свого власного іміджу в Інтернеті.
В
умовах
дистанційного
навчання
дотримання цих правил є дуже важливим, воно
сприяє кращій роботі. Спілкування стає
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доброзичливим, приємним, а навчання –
результативним. Зворотній зв’язок між
студентом і викладачем є важливим аспектом у
системі дистанційного навчання. В результаті
дослідження було вияснено, що більшість
опитаних
все
ж
зіштовхуються
із
комунікативним бар’єром під час віртуального
спілкування з викладачем/студентом (Рис. 3).

Рис.3. Результати опрацювання даних анкет про
комунікативний бар’єр

Комунікативний бар’єр – це психологічна
перешкода на шляху адекватної передачі
інформації між учасниками спілкування. Якщо
такий бар’єр виникає, то інформація
спотворюється або змінюється її зміст. Існують
різні психологічні бар’єри спілкування:
семантичний бар’єр пов’язаний із вживанням
різних значень того самого поняття;
стилістичний
бар’єр
виникає
при
невідповідності стилів мовлення; логічний
бар’єр з’являється тоді, коли логіка міркування,
запропонована комунікатором, дуже складна.
Комунікативний бар’єр може перерости і в
бар’єр відносин. Тоді почуття недовіри та
ворожості до викладача/студента поширюється
і на пропоновану ним інформацію. Тому
важливо забезпечити психологічний комфорт
тим,
хто
навчається.
Це
підвищить
самостійність і особистісну відповідальність,
ефективність самого освітнього процесу.
Також з’ясувалось, що під час тривалої
дистанційної роботи опитаним користувачам
важко справлятись з “інформаційним шумом”.
Взаємодії
особистості
з
глобальними
інформаційними мережами впливає на її
психіку.
Респонденти
відповіли:
“Щоб
абстрагуватися від зайвої інформації потрібно

зосереджуватись на завданні, яке потрібно
виконати, концентрувати свою увагу на
головному”.
На
запитання
у
анкетуванні
“Як
налаштовуєте
себе
на
онлайн
навчання/роботу?” були популярними наступні
відповіді:
• “Дедлайни допомагають взятися за
роботу”;
• “Складаю
список
роботи,
роблю
перерви”;
• “Позитивно налаштовую себе і починаю
працювати”;
• “Мотивує стипендія”;
• “Мотивую себе тим, що дізнаюсь щось
нове, отримаю цінні знання для
майбутнього”;
• “Зручне місце для роботи, поруч всі
необхідні засоби, щоб не відволікатись”;
• “Мотивую себе чимось приємним для
себе”;
• “Найважче почати, а далі все йде добре”.
Отже, комунікація в онлайн середовищі – це
складний психологічний процес, що вимагає
врахування нових методик та технік, щоб
сформувати позитивне налаштування усіх
учасників комунікативного процесу.
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THE POWER OF THE MEDIA AS THE
ABILITY TO PRODUCE AN EFFECT

One of the dictionary definitions of “power” is:
“the ability to influence someone or something, the
capacity to produce a specific effect” [1]. My
objective is therefore to describe the mechanisms of
communication behaviors resulting from media
reception, by which I mean showing of the direct
and short-term effects of the reception of the mass
media.
Consequently, I adopt the following
assumptions: 1) The media have an impact on
recipients (impact – the term that denotes long-term
social effects); 2) Subjects have characteristics of
agency to create communities; 3) Studies on the
colloquial language of individual media recipients
enable generalization and explanation of the
identified relationships and connections on the basis
of a limited number of the cases studied.
The goal of the research determined the choice
of methodology. Qualitative explorations were
carried out in 2016–2019 in the Lublin province,
among preschool children, primary and high-school
students, and among university students (a total of
350 people).
In order to obtain the research material [3] I used
in field studies the elements of experimental

methodology (triggering of a stimulus – response –
independent variable transforming social roles {e.g.
preschoolers into media recipients}); covert
ethnographic participant observation(based on the
assumption of what everyday life in preschool looks
like), self-ethnography (pupils and college students
observe themselves in media interactions and/or the
respondents’ opinions on the impact of media
sources on their own communication behaviors), as
well as standardized/ structured in-depth individual
interview.
The conducted research resulted in the gathering
of text corpuses, which I in turn analyzed in the
spirit of critical realism (Bhaskara) – the
combination of universal constructivism: the
examination of constructs created by people (here:
studying the utterances/language uses by recipients
understood as “agentive subjects” in interactions),
with further inference, e.g. related to the
valorization of modes (according to the multimodal
nomenclature – the analysis of interaction [4])
leading to the acquisition of knowledge about the
recipients’ needs or competencies (e.g. privacy
management, or critical thinking).
I examined the corpuses of the collected texts by
using the qualitative analysis of their content
(substance and form), to be precise: the
pragmalinguistic-interactionist
method.
This
method is my research proposal [5], which, in the
case of investigating communication behaviors that
result from the reception of media messages,
appears different from the multimodal interaction
analysis [4] that draws upon sociolinguistic
achievements,
conversation
analysis
and
multicultural communication theory.
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MEDIA INTERACTION
Media interaction is a mutual indirect impact
between sender and recipient in media
communication.

REACTIVE INTERMEDIARY

MESSAGE
CODE
CHANNEL
CONTEXT

INDIVIDUAL
RECIPIENT
(DECODING;
INTERPRETATION)

INDIVIDUAL
RECEPTION

⁎) digital depunctuation of records, ⁎) digital
disorthographication of records, ⁎) digital
detypographization of records.
The foregoing set of effects of the impact of
media on language behaviors leads to the
conclusion that this power may have the dimension
of influence, which in this case can be termed ‘the
mediatization of spoken and written colloquial
language’.

FEEDBACK

RECEPTION

MEDIA SENDER
(DECODING;
INTERPRETATION)

MESSAGE
CODE
CHANNEL
CONTEXT

LITERATURE

MEDIA
MEDIA
INTERMEDIARY MESSAGE

Fig. 1. Diagram of media interaction with the
participation of anindividualrecipient.
Source: According to [5], p. 49.

[1]

[2]

THE POWER OF THE MEDIA REVEALED
IN MEDIA INTERACTIONS

An effect of the reception of the media message
by the individual recipient in media interaction can
be, inter alia, a language behavior that is within
a specific class of speech acts, in which, in turn, the
features of recipient subjectivity manifest
themselves in the form offacets, i.e. “aspects of
perceiving one’s own reactions in media
interactions”, such as: 1) temporal aspect;
2) motivational aspect; 3) locative aspect;
4) cumulative aspect; 5) technical aspect.
The power of the media influence are the
following communication (language) effects (in the
studied groups): 1) reproductive/calculating
language behaviors (represented by speaking and
citing); 2) creative language behaviors (adding and
speaking); 3) affective language behaviors
(shouting and using vulgarisms); 4) media language
behaviors (telling and sharing); 5) interactive
language behaviors (talking and discussions);
6) writing effects of the reception of media
messages encoded in digital records alone: a) digital
iconization of writing, which consists in: ⁎) the use
of emoticons in speech and writing, ⁎) creation of
Internet memes; b) digitalized economization of
records, i.e.: ⁎) digital degrammatization of records,

[3]

[4]

[5]

“Power”, in: Słownik języka polskiego, PWN,
https://sjp.pwn.pl/szukaj/si%C5%82a.html
[20.03.2020].
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A. Granat, Jak media wpływają na zachowania
komunikacyjne? Odbiorcza samoświadomość
dzieci w wieku szkolnym, s. 75–111; 2) The book
by A. Granat, vol. 4 of 2018: Rola badań nad
zachowaniami językowymi dzieci ss. 246;
3) Note in vol. 5 of 2018: A. Granat, Jak media
wpływają na zachowania komunikacyjne?
Odbiorcza samoświadomość młodzieży w wieku
szkolnym – komunikat o wynikach badań, s. 71–
74; 4) Note in vol. 5 of 2018: A. Granat, Jak
media wpływają na zachowania komunikacyjne?
Odbiorcza
samoświadomość
studentów
dziennikarstwa i komunikacji społecznej –
komunikat owynikach badań, s. 229–232;
5) The book by A. Granat, vol. 6 of 2019: Badania
nad
odbiorem
przekazów
masowych
w praktyce edukacji medialnej, ss. 335.
J.W. Creswell, Projektowanie badań naukowych.
Metody jakościowe, ilościowe i mieszane,
Kraków: Wydawnictwo UJ, 2013.
A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz,
A. Hess, Metody badań medioznawczych i ich
zastosowanieKraków: IDMiKS UJ, 2018, s. 143–
165.
A. Granat, Badania nad odbiorem przekazów
masowych w praktyce edukacji medialnej, t. 6:
red. B. Boniecka, A. Granat, Recepcja mediów,
Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2019.
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Abstract. The methods of attracting applicants to
higher education institutions through social media
marketing was analyzed. Developed targeted
advertising for a page on a social network. The
scheme of creation of targeted advertising of the
community on social networks is created.
Key words: targeting, advertising, social
networks, SMM, social community, promotion,
target audience.

INTRODUCTION
Appropriate pages of educational institutions or
their separate structures should be created for career
guidance activities in social networks. Target
audience for promoting the pages of educational
institutions on social networks – 16-17 years.
According to statistics, people of this age are the
most active users of the Internet and social
networks. Adolescents spend several hours a day on
social networks. Therefore, modern PR-manager
prefer advertising on Facebook, Instagram and
other social networks, because it can significantly
increase the interest of the target audience. But
without the right setup of the advertising campaign
to reach the target audience, it is almost impossible
to qualitatively promote the pages of social
networks. Targeted advertising comes to the rescue,
which can increase the number of visits and attract
new users. The most popular and effective social
networks now are Facebook and Instagram.

user behavior – algorithms of social networks,
reveal interests that are not specified in the profile.
For example, community subscriptions, likes and
reposts, video views and other micro-actions within
the system.
Here's what you need to consider when choosing
to target with a promotion tool on social networks.
• The presence of your target audience in this
social network. Evaluate whether people who
buy your product or order a service use this
social network.
• Communication style. Each social network
has its own, therefore, when compiling an ad,
it is important to rely on this style to increase
conversion. It is also worth considering the
communication style of your target audience
and talking with her in the same language.
• Landing site. You need to understand that in
addition to the campaign itself, you need a
good site, a landing page or an active
community on the social network, filled with
interesting content for users.
• Optimization for mobile devices. It is
necessary to make everything convenient for
everyone.
• Where to drive traffic to a third-party
resource or gather an audience in the social
community. Depending on the purpose, cost
and target audience, your option is selected.

SCHEME FOR PROMOTION IN SOCIAL

TARGETING IN SMM

NETWORKS

Targeted advertising oriented to a target
audience that meets a specific set of requirements
set by the advertiser. As targeting is used, both
information about users, which they filled in on
their pages, and the results of internal analysis of

Targeted advertising services include not only
the selection of the audience, but a certain set of
actions aimed at reaching the audience that may be
interested in entering a higher education institution.
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To achieve this goal, you need to work out a scheme
for promotion.
1. Identification of the target audience.
There is a target audience for the pages of the
educational institution. By age – these are school
graduates, 16-17 years old. It is important to choose
gender to target certain specialties. Because there
are several specialties where only women or men
enter.
You can specify demographic interests
(education, work, marital status, etc.), interests and
behavior (life events, online activities, etc.). The
"Browse" button will help you understand the
options – it will show what you can choose. Then
enter all the necessary parameters in the input
field – then there will be an active button
"Recommendations", which will select interests
close to those already specified. You can also add a
link – choose the people who interacted with you on
Facebook: put "like" your page, attend events, rate
the application, etc.
2. Geographical location.
If you are advertising a regional university, it is
better to choose this and related areas to promote the
page, and if the capital – then you can choose the
whole country. In this way, you can attract foreign
entrants.
3. Creating an ad.
It is worth developing a value proposition and
writing an appropriate, formulated and clear text, as
well as supporting it all with a beautiful picture or
photo. Applicants are sure to pay attention to this,
so it is worth thinking about the ads to the smallest
detail. When creating an ad on Facebook, you can
choose both existing posts on Facebook and
Instagram on behalf of your page and create a new,
unique ad that will not be displayed on the page
itself.
4. Budget and duration of the advertising
campaign.
Instagram advises to run the campaign for at
least 3 days – during this time it promises to study
your audience.
5. Defined show schedule.
An important targeting indicator for school
pages. The best time is when entrants decide where
to enter. This is a few months before the
introductory campaign. You can set the hours of
advertising – in the evening the greatest activity.

The next step is to send the ad for moderation.
Usually, moderation takes from a few minutes to
several hours. If you have a new advertising account
and you ask why advertising on Facebook does not
start, do not worry, for new accounts moderation
takes much longer.

CONCLUSIONS
Advertising on social networks is a great
opportunity to communicate with the entrant in a
language that is clear and comfortable for him. With
the right strategy, this type of advertising gives
excellent results and can be a major factor in
improving the performance of the introductory
campaign.
The great advantage of targeted advertising is
that it is shown to the target audience, regardless of
whether people are currently looking for something
similar.
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Abstract. Conceptual bases of the book
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Поліфункціональність, динаміка та дуалізм
книги обумовили появу низки визначень – від
абстрактно-теоретичних до конкретно-описових,
зафіксованих у нормативних документах. Водночас важко не помітити, що у дослідженнях
феномена книги превалює комунікативний підхід,
оскільки вона завжди була і залишається засобом
зберігання і передачі у просторі і часі соціальної
інформації. Завдяки реалізації комунікативної
функції книга стає інструментом розвитку і соціалізації особистості, а через цю функцію виконує
й інші – залежно від змісту, завдання, мети,
читацької адреси тощо.
Функціональна концепція книгознавства, що
активно розроблялась у радянський час представниками ленінградської школи і була пов’язана
з розвитком комунікаційних студій в контексті
теорії інформації, актуалізувала проблему визначення “книги” як соціально-комунікаційного
явища (А. Барсук, І. Баренбаум).
Цей підхід не був оригінальним; ще у 20-ті рр.
ХХ ст. книга розглядалася як “засіб спілкування”,
як єдність духовного і матеріального”, “індивідуального і соціального”. М. Куфаєв заклав
підвалини розуміння книги як засобу спілкування
у матеріальному втіленні разом узятих “думки і

слова»; вперше звернув увагу на необхідність
розкриття динаміки усього книжкового процесу, в
якому книга не лише засіб, але й суб’єкт спілкування на стадіях “автора”, “читача” і “книгоробної
майстерності” [1].
Концептуальні засади трактування книги як
соціально-комунікаційного явища знайшли відображення і у руслі системно-типологічного підходу, характерного для московської школи книгознавців
(О. Гречихін,
А. Беловицька,
С. Омелянчук). Так, О. Гречихін при формуванні
бібліотипології спирався на тлумачення книги як
“способу інформаційного спілкування, що
формується в діалектичній єдності змісту,
знакової форми і матеріально-конструктивного
втілення” [2, с. 156].
Документологічна концепція книги притаманна
працям
А. Соколова,
Ю. Столярова,
Г. Швецової-Водки. Вона коректно порівнює
функції та властивості документа і книги,
актуалізує увагу на її соціально-комунікативній
природі, а відтак і відмінностях. До специфічних
функцій дослідниця відносить функції поширення
інформації, впливу на суспільну свідомість і
товарну. Останню аргументує особливим місцем
книги у системі документальних комунікацій,
необхідністю поділу суспільної праці і оплати
трудових зусиль осіб, що брали участь у створенні
книги [3, с. 253-254]. Товарна функція книги
опосередковується її суспільною вагомістю,
статусом читання, рівнем інформаційної культури
особистості.
Одним із розробників метатеорії наук
інформаційно-комунікаційного циклу А. Соколов
розглядає комунікаційний канал як матеріальний
засіб руху смислів у процесі соціальної комунікації, а еволюцію комунікаційних каналів
пов’язує з еволюцією культури [4]. В цьому
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контексті книга виглядає особливо цінним
комунікаційним каналом, бо завжди була
визначальним фактом і фактором культури, а
нерозривна єдність формули “книга – читач”
традиційно вписувалася у поняття книжкової
культури.
Базуючись на унікальності та незамінності
книги як феномену комунікації та явища культури, В. Маркова наголошує на необхідності йти
далі в умовах інформаційно-технологічних
викликів. Під книжковою комунікацією вона
розуміє “системну взаємодію основних суб’єктів і
об’єктів видавничого процесу, яка забезпечує рух
смислів від автора до читача у соціальному часі і
просторі
з
використанням
семантичного
повідомлення, зафіксованого у знаковій формі на
стабільному матеріальному носієві” [5, с. 3].
Прикметно, що учена розглядає еволюцію книги
як набуття нею все нових можливостей для
повноцінного діалогу з читачем, тобто складний
книжковий організм мусів чутливо пристосовуватися
до
читача
у
змінних
умовах
соціокультурного середовища [6].
Сьогодні, коли змінюються потреби, мотиви і
цілі читання, коли визначальними рисами комунікативної фази читання – як – зчитування є мозаїчність, гіпертекстуальність, кліповість, злободенною виглядає проблема “реанімації” читання як
елемента елітарної культури особистості. Адже
навіть в умовах інформаційно-технологічних змін
процес (і результат!) читання залишається
константою інформаційної культури, її життєзберігальною інтелектуальною технологією,
особливо якщо йдеться про книгу як якісний
видавничий продукт. У цьому сенсі культура
видання як міра його добротності і досконалості в
концептуальній цілісності змістових, художньографічних і маркетингових елементів та бібліографічного супроводу корелюється з читацькою
культурою [7].
Отже, книга – основне категоріальне поняття,
феномен матеріальної і духовної культури
суспільства, що акумулює різні комунікаційні
властивості та канали суспільної взаємодії” [8].
Процес і результат читання – неодмінні фактори соціокультурного буття книги як видавничого продукту, товару і суб’єкта комунікації.
Комунікативні властивості тексту органічно
збагачуються елементами апарату, художньо-

технічного оформлення і поліграфічного виконання, що формують культуру видання, яка резонує з культурою читання. Упродовж тривалої
еволюції форма книги пристосовувалась до змісту, підсилювався її діалогічний потенціал з
читачем в межах тої чи іншої культурної традиції.
І сьогодні добре продумана та якісно видана
книга, що має чіткі типологічні орієнтири і передбачувану читацьку аудиторію, є знаковим конкурентноздатним продуктом і культуротворчим
соціокомунікативним явищем.
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Abstract. The study analyzes the main provisions
of current legislation in terms of restricting access
to information, focuses on the errors of assigning
public information to the official and the issue of
creating lists of information that constitute official
information.
Keywords: information with limited access,
public information, official information, threepart test, list of information constituting official
information.

Редакція Закону України “Про інформацію”
до 2011 року містила тільки два види інформації
з обмеженим доступом: конфіденційну і таємну.
Для обмеження доступу до інформації, якою
володіють суб'єкти владних повноважень
застосовувалось
поняття
“конфіденційна
інформація, що є власністю держави”. У новій
редакції зазначеного закону [3], а також в Законі
України “Про доступ до публічної інформації”
[1]
розпорядникам
інформації
прямо
заборонено
відносити
інформацію
до
конфіденційної, відповідно зазначений термін
відсутній, і запроваджується новий вид
інформації з обмеженим доступом – службова
інформація. Закон України [3] дав вичерпне
визначення поняттю “службова інформація” і
зобов'язав застосовувати “трискладовий тест”
як при віднесенні відомостей до службової
інформації, так і при наданні доступу до неї.
Аналізуючи, можна сказати, що частина
закритої раніше інформації, яка тепер не
підпадає під визначення службової, з набуттям
чинності цього закону стала відкритою. Це
підтвердження
і подальше утвердження
ключового принципу регулювання у сфері

доступу до публічної інформації – презумпції
відкритості інформації, що вимагає перегляду
усіх документів, які до набуття чинності
згадуваним законом отримали гриф “ДСК”, на
предмет відповідності новим вимогам.
Органи державної влади та місцевого
самоврядування, інші суб'єкти владних
повноважень, складають і затверджують [1],
перелік відомостей, що становлять службову
інформацію (далі – Перелік). Перелік
документів всіх інших типів інформації з
обмеженим доступом (конфіденційна, таємна)
визначені у ряді законодавчих актів [2, 3], таким
чином, це окремі переліки і їм не може
присвоюватись гриф “ДСК”. Віднесення
інформації до службової завжди має
тимчасовий характер [1]. У сучасниках
практиках розпорядниками інформації Перелік
може використовуватися для автоматичної
відмови в доступі до інформації і часто містить
види інформації, яка не може бути службовою
[8].
З огляду на вимогу чинного законодавства,
викликає крайнє занепокоєння кількість
некоректно поданих назв складених суб’єктами
владних повноважень Переліків, приклади
найпоширеніших помилок наведено в Табл.1
Таблиця 1.

Недогляди при складанні
Переліків

Перелік відомостей, що
містять службову, таємну і
конфіденційну інформацію
Перелік відомостей, що
містять службову і
конфіденційну інформацію

Надання
неправомірної
назви
Надання
неправомірної
назви
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Перелік відомостей, що
містять конфіденційну
інформацію, що є власністю
держави
Перелік відомостей з
обмеженим доступом
Перелік відомостей, що
містять не публічну
інформацію
Перелік інформації, якій
надається гриф ДСК

Надання
неправомірної
назви
Надання
неправомірної
назви
Надання
неправомірної
назви
Надання
неправомірної
назви

Отже, можна констатувати, що реалізація
Закону [1] наражається на певні труднощі
організаційно-правового характеру [5, 6, 7].
Тому
нагальною
потребою
виступає
об’єктивний
аналіз
наявних
проблем,
моніторинг обмеження доступу до інформації
органами влади, на підставі віднесення її до
службової. В основу сукупності параметрів
моніторингу варто покласти такі вимоги [4]:
1. Назва органу влади.
2. Чи затверджений Перелік?
3. Коли був затверджений Перелік?
4. Чи застосовувався трискладовий тест при
віднесенні інформації до службової?
(протокол)
5. Хто застосовував трискладовий тест
(посади)? (протокол)
6. Чи
є
обґрунтування
віднесення
інформації до службової? (протокол)
7. Чи визначено в посадовій інструкції
відповідальної
особи
(осіб)
за
забезпечення доступу до публічної
інформації
право
застосовувати
трискладовий тест до інформації, яка вже
віднесена до службової, з метою надання
її на запит?
Аналіз Переліків потрібно здійснювати
відповідно до таких параметрів [4]:
1. Структура переліку: Загальний список;
Розбитий на тематичні блоки; Відповідає
статті 9 Закону [1].
2. Аналіз переліку на предмет наявності в
ньому
категорій
відомостей,
які
становлять конфіденційну інформацію
(наявні чи відсутні).

3. Аналіз переліку на предмет наявності в
ньому
категорій
відомостей,
які
становлять таємну інформацію (наявні чи
відсутні).
4. Аналіз переліку на предмет наявності в
ньому категорій відомостей, що є
безумовно відкритими.
Очевидно, що нагальним є питання утворення
дієвого механізму незалежного державного
нагляду за реалізацію вимог [1, 3]. У підсумку
варто зауважити, що доступ до публічної
інформації є одним із ключових механізмів,
який допомагає здійснювати ефективний
контроль органів влади і рухатися до відкритого
і підзвітного управління державою.
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Ukraine during 2014-2018 are analyzed. The
thematic and typological range of publications are
outlined.
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книга,

У 1918 році в часописі “Книгарь” з’явилась
стаття С. Петлюри “Потреба військової літератури”. Її автор наголошував, що важливою передумовою організації “реальної збройної сили
для оборони … держави”, “цементом, що може
скріпити її, – є та велика праця в справі створення фахової військової літератури, потреба в
якій вже відчувається сьогодні і задовольнити
яку є святим обов’язком і нашого Генерального
Штабу, і наших військових фахівців” [1]. Сто років потому слова українського військового і
політичного діяча не втратили актуальності, адже
“виборовши державну самостійність, ми повинні її втримати і зміцнити” [Там само]. Власне, у
стримуванні збройної агресії на Донбасі, у підсиленні фахових компетенцій військових, в осмисленні й розумінні подій, що відбуваються на
Сході України прямо чи опосередковано може
допомогти воєнна книга.
Такий термін на означення масиву видань
про воєнну науку і військову справу рекомендує
вживати російський книгознавець С. Лютов. Він
трактує воєнну книгу як “об’єктивне явище у
сфері масових комунікацій”, покликане впливати “засобами книжкової справи на індивідуальну, групову й суспільну свідомість, щоб адекватно відтворити воєнні аспекти соціальної дійсності й зміни в емоційно-чуттєвому сприйнятті

війни й воєнної діяльності у мирний час” [2,
c. 74]. Проте для України війна стала частиною
сьогодення і каталізатором воєнного книгодруку.
За статичними даними Книжкової палати [3],
в Україні упродовж 2014-2018 років кількість назв
тематично-галузевого масиву “Військова справа. Військова техніка” зросла на 76,5 % (рис. 1).
Питома вага таких книг у соціально-економічному
і політичному блоці майже подвоїлась та все ж
залишається мізерною (1,64 % – за назвами та
1,75% – за накладами у 2018 році), істотно поступаючись виданням юридичного, економічного, історичного спрямування. Проте Книжкова
палата реєструє не усі воєнні книги, оскільки
частина з них позначена грифом секретності і
розрахована на обмежене коло користувачів.
79
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90
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2018

51
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Рис. 1. Випуск книг про війську справу
і військову техніку в Україні упродовж
2014-2018 років за назвами (друк. од.)

Від 2014 року спостерігаємо стрибкоподібну
динаміку у випуску воєнної книги за загальними
річними накладами (рис. 2), які залежали від
масштабності конкретних видавничих проектів.
Їхні середні наклади скоротились на 35,6 % і
2018 року впали до 710 пр., тоді як усереднений
показник за усіма галузевими масивами був
втричі більшим і дорівнював 2 080 пр.
Тематика воєнних книг досить неоднорідна.
Вони присвячені історії воєн, воєнній науці й
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воєнному мистецтву, окремим видам збройних
сил, їхньому технічному забезпеченню. В останні роки в фокусі українського книговидання опинилася Антитерористична операція (Операція
об’єднаних сил); збільшується кількість видань
про гібридну агресію й інформаційну безпеку.
72,6

67,1

74,2
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56,2
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Рис. 2. Випуск книг про війську справу і військову
техніку в Україні упродовж
2014-2018 років за накладами (тис. пр.)

Типологічно масив воєнних книг обмежується науковими, науково-популярними, навчальними, нормативними виданнями. Прикладна книга представлена поодинокими виданнями практичних посібників й порадників, зокрема швейцарського експерта Ганса фон Даха з ведення
малої війни і техніки бою (“Астролябія”). Значну частину перекладних книг присвячено Другій
світовій війні, наприклад: В. Ширера “Злет і падіння Третього Райху: історія нацистської Німеччини” (“Наш формат”), М. Гейстінґс “І розверзлося пекло… Світ у війні 1939-1945 років”
(“КСД”). За даними інтернет-книгарні “Yakaboo”,
список українських бестселерів очолює видання
Інституту національної пам’яті “Війна і міф.
Невідома Друга світова” (“КСД”, автори:
О. Зінченко, В. Вятрович, М. Майоров) [4].
Тему війни порушено в історичній і художній літературі, яку Книжкова палата облікує у
відповідних розділах. Проте Г. Скоріна увела
такі видання у загальний список книжок про
війну [5]. Йдеться передусім про щоденники,
спогади, репортажі, інтерв’ю, хроніки та інші
твори безпосередніх свідків збройної агресії:
військових, журналістів, капеланів, переселенців. У переліку наведено художні книги А. Куркова, М. Матіос, С. Жадана, Є. Положія, Р. Горового та інших українських письменників.
У їхньому доробку романи, оповідання, нариси,
п’єси, поезія тощо.
Воєнна книга представлена і у дитячому
сегменті: “Листи на війну” (“Братське”), Р. Ро-

манишин та А. Лесів “Війна, що змінила Рондо”
(“ВСЛ”), П. Кущ “Чотири нявкісти і він” (“Леся”)
та ін. Видано серію коміксів “Кіборги”, “Охоронці
країни”; книжки для розфарбовування.
Виходять друком фотоальбоми; подарункові
видання (зокрема з фалеристики), меморіальні
та ювілейні друки, джерелознавчі збірники.
Воєнна книга сьогодні співіснує з іншими
засобами соціальної комунікації (телебачення,
радіо, інтернет, періодика), поступаючись їм в
оперативності, доступності, інтерактивності. Та
все ж залишається запотребованою (у друкованому й електронному форматах), оскільки асоціюється із джерелом найбільш повної, вивіреної,
достовірної, осмисленої інформації про війну як
складне соціально-політичне явище, що є крайньою формою збройного протистояння між державами, народами, національними чи соціальними групами. Воєнна книга зберігає свій соціокомунікативний потенціал у науковій і освітній
сферах.
На часі дослідження становлення і розвитку
воєнної книги в Україні, трансформації її функцій,
перемін у проблематиці і жанрово-типологічних
характеристиках, впливу на структуру видавничого репертуару, книготорговельного асортименту і бібліотечного фонду.

ЛІТЕРАТУРА
[1]
[2]

[3]
[4]

[5]

С. Петлюра, “Потреба військової літератури”,
“Книгарь”, ч. 7, с. 375, 1918.
С. Н. Лютов, “Исторические аспекты формирования понятия “военная книга”, на XI Междунар. науч. конф. Книга и мировая цивилизация, Москва, 2004, т. 1, с. 72-74.
Друк України. Київ, Україна: Книжкова палата України, 2016-2019.
Книги-бестселери жанру “Воєнна історія”.
[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://
www.yakaboo.ua/ua/top100/category/bestsales/
id/5162/. Дата звернення: трав. 7, 2020.
Г. Скоріна, “Книжкова сотня (Книги_про_
війну, видані за 2014-2019 роки)”. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://
armyinform.com.ua/ 2020/03/knyzhkova-sotnyaknygy_pro_vijnu-vydani-za-2014-2019-roky.
Дата звернення: трав. 7, 2020.

INFORMATION, COMMUNICATION, SOCIETY (ICS-2020) 21-23 MAY 2020, CHYNADIYOVO, UKRAINE

153

Аналіз стратегій рекомендаційних систем
знайомств людей та груп за інтересами у
віртуальних спільнотах
Андрій Протоковський

Юрій Форкун

Кафедра ІПЗ
Хмельницький національний університет
Хмельницький, Україна
doc.emmett@ukr.net
Abstract. In this article were considered current
problems of recommender systems. Were discussed
an existing ways to solve some of them. Were chosen
the most suitable strategy for recommender system
of meeting and community recommender system.

Кафедра інженерії програмного забезпечення
Хмельницький національний університет
Хмельницький, Україна
forkun@ridne.net

Ключові слова: рекомендаційна система,
фільтрація вмісту, колаборативна фільтрація,
гібридна фільтрація.

Все більше
інтернет
ресурсів, що
з’являються сьогодні, намагаються якнайкраще
обробляти запити користувача. Для того, щоб
користувач отримував саме те, що йому
підходить найбільше, розробники реалізують
системи рекомендацій контенту. Від моменту
виникнення таких систем були розроблені різні
підходи та комбінації підходів для побудови
найвдаліших алгоритмів рекомендації контенту.
Задачею дослідження є аналіз актуальних
стратегій рекомендаційних систем, визначення
їх основних переваг та недоліків з метою метою
визначення
оптимальної
стратегії
рекомендаційної системи знайомств людей та
спільнот.

АНАЛІЗ СТРАТЕГІЙ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ
СИСТЕМ

Задачі формування рекомендацій базуючись
на персональних особливостях користувача
з’явилися ще в 90-сті роки ХХ ст. Необхідність
розробки рекомендаційних систем виникла
через зростання обсягу інформації в мережі і як
наслідок неможливість її повного вивчення
окремим користувачем, а також мала слугувати
способом максимального задоволення потреб

користувача шляхом підбору контенту, який
найкраще для цього підходить.
Існує
три
основних
стратегії
рекомендаційних систем [1]:
• Фільтрація вмісту або контентна
фільтрація;
• колаборативна фільтрація;
• гібридна фільтрація.
Фільтрація вмісту або контентна фільтрація в
загальному
випадку
використовує
для
прогнозування профілі об’єктів та профілі
користувачів, які складаються із важливих для
предметної області характеристик та історії
активності відповідно. Її недоліком можна
назвати те, що така система буде формувати
рекомендації, підбираючи для користувача такі
об’єкти, які схожі до об’єктів, що обиралися
раніше.
Колаборативна фільтрація в загальному
випадку здійснює прогнозування оцінки
контенту конкретного користувача на підставі
наявних оцінок групи користувачів. В її основі
лежить припущення, що група користувачів, які
однаково оцінювали деякі предмети в
минулому, однаково оцінять предмети у
майбутньому [2]. На цю стратегію повністю або
частково опирається велика кількість вдалих
існуючих рішень, проте вона має ряд недоліків.
Недоліками колаборативної фільтрації зазвичай
виступають:
• масштабованість – за наявності великої
кількості користувачів та об’єктів
розрахунок
рекомендацій
потребує
великих обчислювальних потужностей;
• холодний старт – відсутність достанього
об’єму інформації по нових користувачах

INFORMATION, COMMUNICATION, SOCIETY (ICS-2020) 21-23 MAY 2020, CHYNADIYOVO, UKRAINE

154

та об’єктах для розрахунку списку
рекомендацій;
• розрідженість – недостатня кількість
оцінок конкретних об’єктів.
Гібридна
фільтрація
зазвичай
представляється як комбінація колаборативної
та контентної фільтрації [1]. Через об’єднання
різних стратегій досягається перекривання
недоліків кожної з систем і як результат краща
точність підбору рекомендацій. В роботі [3]
виділяється
чотири способи
поєднання
колаборативної та контентної фільтрацій:
• реалізація окремо колаборативної та
контентної фільтрацій та комбінування
отриманих ними рекомендацій;
• включення
деяких
характеристик
контентної фільтрації до колаборативної;
• включення
деяких
характеристик
колаборативної фільтрації до контентної;
• розробка моделі, що об’єднує особливості
обох стратегій.
Як недолік можна виділити більшу
складність створення такої системи в порівнянні
з кожною окремою стратегією.
В роботі [4] виділяються додаткові проблеми
рекомендаційних систем, а саме стійкість до
змін вподобань користувачів та властивостей
об’єктів, а також проблема бульбашки фільтрів
та розглядаються можливі шляхи їх вирішення.
Бульбашкою фільтрів називається проблема,
коли через визначну роль історії активності та
попередніх вподобань, користувач обмежується
рекомендаціями
однотипних
об’єктів.
Вирішення цієї проблеми запропоноване у
роботі [4] через забезпечення рекомендацій
таким списком властивостей:
• різноманітність – список рекомендацій
має складатися з об’єктів різного типу;
• неочікуваність
–
несхожість
на
переглянуті раніше об’єкти;
• новизна – об’єкт має бути новий для
користувача.
Важливо зазначити, що вирішивши цю
проблему в такий спосіб, втрачається точність
рекомендацій.
Для підвищення точності рекомендацій в
роботі [5] пропонується враховувати контекст, в
якому даються рекомендації.
Для збільшення адаптивності системи до
змін вподобань користувачів або властивостей

об’єктів
в
роботі
[4]
розглядається
використання методів машинного навчання.

ВИСНОВКИ
Як можна побачити існують різні підходи до
вирішення проблем фільтрації в системах
рекомендації вмісту. Для досягнення результату
їх потрібно реалізовувати з оглядкою на
контекст предметної області.
Максимальної ефективності при розробці
рекомендаційних систем можна досягти
об’єднавши різні існуючі рішення за прикладом
гібридних систем. При цьому, необхідно
враховувати модель структурування даних
віртуальних спільнот.
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The human dimension is the most important
component of spatial organization. It is
characterized by the population, its structure (age,
education), the ratio of different categories of the
population. In this context, it is important to take
into account the factors of social interaction in
architectural development in general, and in the
process of designing integrated housing for highly
skilled migrant workers.

housing for immigrants in the structure of urban
housing [4].
The purpose of the study is to determine the main
factors of social interaction in the design of housing
for highly skilled migrant workers in Ukraine, based
on the use of sociological methods.

THE ANALYSIS OF SOCIAL INTERACTION
FACTORS OF DESIGNING HOUSING
Due to the crisis, migration processes are
intensifying, including the migration of workers from
various industries. After the political upheavals and
the economic crisis, there have been significant
changes in migration and migration trends in Ukraine.
In particular, in Fig.1. recent changes in such
processes in the Lviv region are reflected.

ANALYTICAL OVERVIEW OF SOURCES
Problems of social interaction are widely
reflected in scientific sources. Various aspects of
the theory of social communications are studied by
V. Ilganaeva [1]. The issue of social integration is
thoroughly analyzed in his work by I. Hnes [2]. M.
Gabrel substantiates the theoretical foundations of
spatial organization on the basis of the model of
five-dimensional vector space "man - function conditions - geometry - time". To solve the
problems of spatial organization and development
of territorial systems of different hierarchical levels,
the scientist proposes to use the model
"PROGRESS" (spatial harmonization of regional
systems) [3]. Also, for the study of our problems are
valuable scientific works of V. Babyak, which
consider the social problems of integration of

Fig. 1. Migration movement of the population in Lviv
region

The growth of migration processes determines
the demand for the development of specialized
housing for highly skilled migrant workers. In order
to solve these problems, a survey was conducted
among highly qualified skilled workers in Ukraine
who migrated due to a change of place of work.
According to the results, 70% of respondents,
most professionals who had the experience of labor
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migration were female, and 30% - male. Out of the
114 respondents, the majority (73.7%) are people
aged 18 to 25. Next on the list are highly skilled
migrants aged 44-60 - 12.3%. 81.6% of respondents
have no children (Fig. 2).

Fig.4. Communicative priorities of a migrant worker

Fig.2. Social portrait of a highly skilled migrant worker.

Figure 3 shows statistics on the following factors
of social interaction: the question "which premises
are you ready to share with other residents?"
respondents answered as follows: ready to share
with others- laundry and dryer - 30%, bedroom 0.8%, living room - 25.9%, bathroom -11.7%,
kitchen - 31.6% (Fig. 3).
Also, 79.6% agreed with the option when there
is only a bedroom in common and all other areas are
shared with other residents of the apartment.
The largest number of surveyed workers
(45.9%) would like to have such a common area as
an open roof terrace, and 27.5% of respondents
would like to have a gym. Also, 11% chose a
coworking area, 3.7% - a library, 7.3% - a park;
3.7% -cafes, and the least chose a restaurant-0.9%
(Fig.4).
Designing integrated housing for migrant
workers in Ukraine can significantly improve the
performance of complex tasks for the worker in the
workplace, as well as facilitate their integration into
the
new
environment.

In the process of designing housing for highly
skilled migrant workers, it is necessary to take into
account the standard area of housing, adhere to the
list of requirements for location in the city,
configuration, and typological structure. According
to the results of the survey, the need for employees
in additional functional areas and premises should
also be taken into account.
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Книга завжди була і є важливим засобом
комунікації, що накопичує і транслює знання,
які забезпечують поступ у всіх сферах життя
суспільства, зокрема, у науці, освіті, культурі,
практичній діяльності. Від часу своєї появи і до
тепер друкована книга продовжує свій
позитивний вплив на розвиток особистості,
соціальних інститутів, суспільства загалом,
відіграючи в суспільстві організаційну,
ціннісну,
світоглядну,
соціалізаційну,
гедоністичну, кумулятивну та інші функції.
Функціональність книги пов’язують, передусім, з її змістом, який унікальний для кожного видання. Але, щоб зміст виявив себе, він
мусить «втілитись» у семіотичну і матеріальноконструктивну форму згідно з цільовим і
читацьким призначенням.
Потреба у знаннях про книгу як товар
необхідна для усіх суб’єктів видавничого
підприємництва, які займаються її виготовленням та розповсюдженням. Без оволодіння
інформацією про товарні властивості книги
неможлива успішна комерційна діяльність.
Товарознавчі дослідження книги як споживної
вартості зумовили низку наукових і навчальнометодичних публікацій, у яких репрезентовано
товарознавчий підхід у дослідженні феномену
книги (О. Антоник [1], С. Гавенко [2], Н. Зубко
[3], А. Судин [4], В. Теремко [5] та ін.). Про
особливість книжкового ринку як елемента національного інформаційного товарного ринку,
про складники та етапи товарної політики у

продукції” [6].
“Визнання” книги товаром не заперечує і не
принижує її статусу інтелектуального продукту, а вказує на те, що в певний проміжок
часу видання стає предметом торгівлі і функціонує у складі книгарського асортименту. Товар
трактують по-різному, акцентуючи увагу на
тому, що це – продукт праці, який задовольняє
потреби людини і виготовляється для обміну.
Перелічене притаманне й для книги, яка є
результатом
праці
автора,
редактора,
художника, поліграфіста та інших фахівців
видавничо-поліграфічних підприємств; слугує
задоволенню інформаційно-комунікативних потреб; створюється для продажу потенційним
покупцям: і безпосереднім читачам, і бібліотечним установам. Товарну функцію книги в
контексті документологічного підходу детально аналізує як “специфічну” Г. М. ШвецоваВодка, опираючись на досвід книгознавчих
напрацювань та на функціонування свого часу
низки дисциплін під назвою «товарознавство
книги» [7, с. 253], що були актуалізовані в ринкових умовах незалежної України в Українській
академії друкарства [8, с. 4-5].
Особливістю книги як товару є те, що вона
поєднує в собі духовну складову, втілену
передусім в авторському творі, та матеріальну
основу, а саме – вивірену роками кодексну
форму видання, яка фіксує і поширює працю
письменника, науковця, митця і т. д. Текстове,
ілюстративне чи знакове наповнення книги на
редакційно-видавничому етапі за потреби обростає допоміжними текстами, завершується
формування складу, структури, композиції вида-
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ння; добираються доцільне внутрішнє і зовнішнє
оформлення і матеріально-конструктивне втілення. У сфері обігу книжкове видання трансформується в товар з ознаками корисності й
цінності. Корисність книги проявляється у її
здатності задовольняти потреби споживача. При
цьому спектр таких потреб є дуже широким і
неоднорідним, а одна і та ж книга може мати не
однакову цінність для різних читачів, що
залежить від віку, освіти, фаху, соціального
статусу, виду діяльності і читацької культури
загалом [9]. Цінність книги полягає передусім у
її інформативності; водночас окремі видання
мають для покупця (чи суспільства загалом)
мистецьку чи навіть історичну цінність.
У сфері споживання корисність речей
споживач оцінює через ужиткові властивості,
які традиційно диференціюють на утилітарні і
естетичні. Ужиткові властивості книги реалізуються через соціальне (соціально-функційне)
призначення. Важливими ужитковими властивостями книги є її естетичні властивості. Вони
можуть бути визначальними при виборі різних
видань одного твору. Ергономічність книги пов’язана, на нашу думку, з форматом, розкриванням
книжкового блоку, масою; зручністю читання,
зручністю пошуку необхідної інформації. Утилітарні властивості надійності характеризується
через збереженість і довговічність. Вони визначаються і матеріально-конструктивними, і
змістовними характеристиками (пов’язаними із
старінням інформації). На жаль, все більшої
актуальності набувають властивості безпеки.
Книги можуть шкодити здоров’ю людини,
якщо виготовлені з недоброякісних матеріалів,
або з порушенням санітарно-гігієнічних норм.
Видання невивірених книг із фактичними, логічними, мовними та іншими помилками заподіюють шкоду читачеві: не збагачують його
інтелектуально, а, навпаки, викривляють сприйняття навколишнього світу, негативно
впливають на мовні компетенції.
Товарознавство книги має на меті вивчення
тих характеристик книжкового видання, які
формують його корисність для споживача, слугують задоволенню його потреб. Товарознавство книги досліджує формування і управління
асортиментом через вивчення його основних
показників; окремі типи, види і різновиди видав-

ничої продукції; критерії якості та конкурентноспроможності видань; інформаційне забезпечення руху книги від видавця до споживача
тощо. Очевидно, що товарознавчий підхід до
вивчення книги допоможе удосконалити друки
і викристалізувати ті їхні утилітарні та естетичні параметри, які найповніше відповідають
запитам читачів; примножити комунікативний
потенціал книги, підвищити її статус у сучасному соціумі і підсилити вплив на економічну,
політичну, духовну і соціальну сфери суспільного буття.
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Abstract. This article addresses the problem of
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ВСТУП
Сучасне суспільство важко уявити без
високотехнологічного виробництва чи якісної
інформаційної продукції. Зазвичай і те й інше є
кінцевим продуктом, що виникає в результаті
взаємодії багатьох людей. Тому абсолютно
логічно постає питання: яким чином можна
оптимізувати взаємодію цих людей, щоб
продукт їхньої сумісної праці був якомога вищої
якості.
Відповідь на це запитання лежить у площині
взаємовідносин людей всередині виробничого
(творчого) колективу. Чим менше виникає
конфліктів у результаті взаємодії між людьми,
тим вища продуктивність роботи. Тому,
важливого значення набуває психологічна
сумісність членів колективу.

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
СТІЙКОСТІ КОЛЕКТИВУ ВІД
ІНТЕРТИПНИХ СТОСУНКІВ

Кількісний склад колективу залежить від
багатьох факторів, зокрема від специфіки його
діяльності. Він може складатись як з кількох
людей, так і кількох сотень чи тисяч.

Відповідно, чим більшу кількість людей
об’єднує цей колектив, тим складніше стає ним
управляти. Важливого значення набуває
правильний поділ колективу на підрозділи, які
повинні
вміти
успішно
організовувати
співпрацю, як всередині цих підрозділів, так і
між самими підрозділами.
Однією з наукових теорій, що дозволяють
комплексно підходити до розв’язання цього
важливого питання, є соціоніка – один з
підрозділів практичної психології. Зокрема, для
нас важливим буде в даному аспекті можливість
моделювання
інтертипних
стосунків
в
колективі, із застосуванням соціонічних методів
планування малих груп в колективі.
Існує 16 можливих різних інтертипних
стосунків (за кількістю базових соціотипів).
Очевидно, що їхня комфортність буде різною.
Звідси виникає таке поняття як психологічна
дистанція – еквівалент комфортності стосунків.
Чим ця дистанція буде більшою, тим гірші
стосунки між діловими партнерами. Умовно ці
стосунки можна поділити на три категорії –
сприятливі, нейтральні та несприятливі.
З теорії відомо, що найсприятливішими
інтертипними стосунками є такі, що виникають
між представниками однієї квадри. Вони
характеризуються
високим
ступенем
взаєморозуміння, хорошою психологічною
сумісністю і ефективною взаємодією. Саме
тому, в першу чергу, варто розглядати
представників однієї квадри як ядро створення
ефективної малої групи в межах колективу.
Але на практиці застосувати цей принцип не
завжди вдається, тому варто оперувати ще
одним поняттям – коефіцієнтом конфліктності.
Коефіцієнт конфліктності – це персональний
усереднений показник для кожного члена

INFORMATION, COMMUNICATION, SOCIETY (ICS-2020) 21-23 MAY 2020, CHYNADIYOVO, UKRAINE

160

колективу, який характеризується середнім
значенням психологічної дистанції.
Коефіцієнт конфліктності можна обрахувати
за допомогою даних, наведених в табл. 1.
Таблиця 1.
Матриця
дистанцій (авторська)

інтертипних

Я/ І С Е Л Е Л С І С І Л Е Л Е
Він Л Е С І І С Л Е Е Л І С С І
Е І Е І Е І Е І Е І Е І Е І
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Л
І
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В даній таблиці наведено скорочені
канонічні назви базових соціотипів та
психологічну дистанцію, яка виникає при
взаємодії між ними. Для того, щоб визначити
коефіцієнт конфліктності кожного з членів
колективу, дані, взяті з таблиці, підставляємо у
формулу:
n

ki =

m

j =1, j i

орієнтуватися тільки на їх високу професійність
та
наявний у них
великий досвід.
Синергетичний ефект командної роботи, в
першу чергу залежить від психологічного
ступеня сумісності. Цього можна досягнути,
якщо малі групи в межах колективу формувати
з представників однієї квадри. У тому випадку,
якщо це неможливо, слід формувати малі групи
таким чином, щоб мінімізувати внутрішню
конфліктність між членами колективу. Для
цього можна застосовувати запропоновану
авторами формулу обрахунку коефіцієнта
конфліктності.
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Для того, щоб малі групи в межах колективу
працювали як єдиний механізм, недостатньо
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ВСТУП
Явище комунікаційної взаємодії медіа та
бізнесу перебуває на межевих позиціях: саме на
цьому етапі інформаційний продукт, створений
завдяки цілеспрямованим зусиллям усього
інтелектуального,
творчого,
матеріальнотехнічного,
економічного,
кадрового
потенціалу медіа, вступає у взаємодію з
філософсько-психологічними,
моральноетичними,
інтелектуальними,
творчими
потребами аудиторії, результатом чого є зміна
поведінки або стану свідомості аудиторії [1; 2].
Соціальні медіа принципово змінюють
спосіб спілкування, співпраці, споживання та
створення матеріальних благ і духовних
цінностей. Соціальні медіа є свідченням
докорінного
трансформаційного
впливу
інформаційних технологій на бізнес і

суспільство. Взаємозв'язок між соціальними
медіа та трансформацією бізнесу перебувають в
колі актуальних питань [4]. Сьогодні самі медіа
є потужними бізнес-структурами: медіа-імперії
охоплюють значну територію та мають значну
економічну, політичну та культурну силу.
Найбільші у світі міжнародні медіа-холдинги
застосовують мережеві форми організації,
виробництва та розповсюдження контенту [5].
Комунікаційна взаємодія на рівні дихотомії
«автор-реципієнт» актуалізує філософські і
психологічні підвалини взаємодії між автором і
реципієнтом, посилює вплив авторського тексту
на
формування
культури
спілкування,
гуманітарної сфери розвитку нації [6].
Медійний інформаційний продукт як класичний
об’єкт віртуальної реальності, який позначений
такими характеристиками як виняткова
актуальність,
мультимедійність,
конвергентність
і
багатоплатформенність
подання, висока швидкість поширення, є
унікальною сукупністю відомостей, зокрема
наукового контенту [3]. Фактологічний
компонент цілеспрямовано відбирається з
метою комунікаційного впливу на аудиторію.
Г. Почепцов, досліджуючи об'єкти віртуальної
реальності (кіно, міфи, література), позиціонує
їх як довготривалі інформаційні продукти, що
характеризуються героїзацією та особистісним
забарвленням [7]. Тривалі інформаційні
продукти
виявляють
здатність
бути
комунікаційними
посередниками
для
ефективної комунікаційної взаємодії.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою стратегії комунікаційної взаємодії
медіа та аудиторії є отримання очікуваної зміни
вектора особистісних характеристик індивіда
(аксіологічних
пріоритетів,
поведінки,
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психологічних настанов), що проектується на
досягнення ефективного впливу на суспільну
свідомість.
Для
побудови
стратегії
комунікаційної взаємодії медіа та установи як
ключовий методологічний інструментарій
використовуємо
такі
взаємопов’язані
концептуальні підходи: системний підхід, який
виявляється
у
встановленні
суб’єктнооб’єктних відношень учасників комунікаційної
взаємодії; особистісний
психологокомунікаційний підхід, який виявляється у
встановленні когнітивно-емоційних відношень
учасників комунікаційної взаємодії.
Системні суб’єктно-об’єктні відносини медіа
та аудиторії ґрунтуються на наявності сутнісних
та виконанні функціональних характеристик
учасників комунікаційної взаємодії:
- журналіста, що володіє професійними
настановами щодо виконання вимог соціальної
відповідальності,
дотримання
принципу
об’єктивності подання інформації та її
інтерпретації; мета його діяльності - здійснення
впливу на громадську думку шляхом
об'єктивного подання новин та ініціюванням
дискусій, виявлення глибокого та цілісного
розуміння особистості споживача інформації,
обрання ефективних методів і засобів впливу на
поведінку споживачів інформації;
- редакційної
колегії,
яка
володіє
повноваженнями та інструментарієм для
формування редакційної політики відповідно до
інформаційних потреб споживачів, замовлення
власників медіа та вимог існуючого політичного
режиму; мета діяльності - встановлення і
дотримання
рамкових
обмежень
в
комунікаційному
взаємозв’язку
між
споживачем інформації та журналістом, для
реалізації бізнес-інтересів медіа;
- споживача інформації, що володіє певними
цільовими та аксіологічні орієнтирами,
психодіагностичними
та
психологотехнологічними настановами; мета - реалізація
інтелектуальної, технологічної, комунікаційної,
психологічної готовності до пошуку, збирання,
аналізу, використання і зберігання інформації.

роль об’єктів – установа (менеджмент,
працівники). У відкритому суспільстві,
основними рисами якого є верховенство права,
демократично
обрана
влада,
інститути
громадянського суспільства, захист прав
меншин [8], медіа впливають на аудиторію
насамперед об'єктивністю подання новин та
ініціюванням дискусій.
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Abstract. Involvement of youth in student selfgovernment significantly contributes to the
development of such traits as: responsibility,
independence, respect, tolerance, respect for oneself
and others, dedication to their work, creativity, need
for self-development, etc. Also, involvement of youth
in participation in activities Student selfgovernment bodies facilitate future specialists to
gain experience, be ready for informed participation
in society.
Ключові слова: органи студентського
самоврядування
(ООС),
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організація, інформація, соціальні мережі, вебсайт, заклад вищої освіти.
Ще з часів виникнення закладів вищої освіти
студентство вважається найбільш значущою
рушійною силою у суспільно-політичному
житті держави. Розвиток такої активної
громадської позиції починається із участі
молоді
в
органах
студентського
самоврядування. Основна функція діяльності
студентських організацій полягає у формуванні
правової культури молоді, сприяє залученню її
до активної та осмисленої участі в керівництві,
формує навички створення повноцінних
управлінських органів, розподілу прав та
обов’язків між членами колективу, вміння
приймати рішення, відстоювати свої права,
висловлювати
свою
думку,
та
нести
відповідальність за здійснені дії.

САЙТ ЯК ЗАСІБ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ООС
До вчених, які проводили аналіз розвитку
студентського самоврядування у сучасних ЗВО
можна віднести Є. Бородіна, Т. Тарасенко,
В. Курило, С. Савченко та ін.

Що ж стосується рекламного забезпечення
діяльності
органів
студентського
самоврядування,
то
більшість
з
них
використовують соціальні мережі задля
популяризації своїх послуг. Адже саме
соціальні мережі слугують платформою для
обміну інформацією між самою організацією та
студентством. Ці сторінки використовуються
для донесення до них оперативної та
достовірної
інформації,
яка
стосується
навчального процесу. Це пояснюється тим, що
соціальні мережі студенти відвідують значно
частіше, ніж офіційний сайт ЗВО, чи навіть
власну електронну скриньку. Проте, неможливо
оминути той факт, що хоч і на сторінки
підписана значна кількість студентів, зазвичай,
вони не проявляють активності у вигляді
вподобань та коментарів.
Окрім цього, на сьогодні більшість ЗВО
мають власний сайт, який слугує для
інформування студентів та абітурієнтів. Проте,
такі сайти не завжди є популярними серед
студентів, адже за часту інформація, яка
знаходиться на них, є застарілою і
неактуальною.
Саме тому, доцільно для таких організацій
розробити та запустити власний веб-сайт, який
наповнити якісними контентом, що в свою
чергу нестиме актуальну та вичерпну
інформацію про діяльність організації до
студентів. Окрім цього, сайт також може стати
засобом надання послуг в режимі online, що
значно спростить співпрацю між працівником
організації та студентом, який подав звернення.
Схематично основні функції веб-сайту подано
на Рис. 1.
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Рис.1. Основні функції веб-сайт органу
студентського самоврядування

Загалом процес популяризації послуг ООС у
закладах вищої освіти доцільно розділити на 7
основних етапів: обробка розпоряджень;
класифікація запитів; класифікація послуг;
оформлення звітів; структуризація інформації;
опрацювання online запитів; систематизація
студентських потреб (Рис. 2).

достовірну інформацію щодо послуг, які надає
організація.
Структуризовані FAQ потрапляють на
опрацювання до працівників, які в свою чергу,
надають студенту інформацію в режимі online.
Уся інформація про надані студентам послуги
систематизується та обробляється, після чого
працівники отримують статистичні дані щодо
наявних потреб студентів, що згодом дасть
змогу удосконалити наявні послуги або, при
потребі, запровадити нові.

ВИСНОВКИ
Діяльність
органів
студентського
самоврядування є важливою як і для життя
самого студентства, так і для ЗВО загалом.
Тому, не менш важливо для таких організацій
приділяти значну увагу комунікації із
студентством. Врахувавши те, що значну
кількість свого часу молодь проводить в
Інтернеті то оптимальним рішенням для такої
комунікації буде власний веб-сайт, який став би
не лише платформою для обміну інформацією
між студентами та організацією, а й значно
спростив би роботу органу студентського
самоврядування,
надавши
можливість
працювати в режимі online.
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Abstract. The abstracts present informational
and advertising support for the promotion of
furniture. The contextual diagram on which process
of manufacturing of advertising materials is
represented is offered.
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ВСТУП
На сьогоднішній день реклама займає
невід'ємну частину нашого життя. У сучасному
просторі рекламу ми можемо помічати будь-де
в газетах, каталогах, телебаченні, у всіх
соціальних мережах та деяких сайтах, на білбордах і т. д.
Проте, варто зазначити, що PR на пряму
взаємодіє
з
виготовленням
рекламних
матеріалів, адже навіть абревіатура з
англійської public relations – перекладається як
зв'язки з громадськістю. А зв’язок з
громадськістю з метою популяризації певного
об’єкту чи послуги широко застосовують у
розповсюдженні
друкованих
рекламних
матеріалів.

ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕБЛЕВОГО
ВИРОБНИЦТВА

Ефективним методом розповсюдження
реклами, який допомагає звернути увагу та
зацікавити майбутнього клієнта є друковані
матеріали. Також, друковані матеріали активно
використовують в середині компанії, тому
актуально розробляти її і для працівників.
Проте, враховуючи особливість, що інформація

постійно оновлюється та створюються нові,
покращені технології розробки реклами виникає
потреба у створенні нових друкованих
матеріалів.
Для популяризації обраної компанії вдалим
рішенням є оновлення зовнішньої реклами та
POS – матеріали. Оскільки, реклами у вигляді
POS – матеріалів є велика різноманітність, що
забезпечує ненав’язливість, хоча часто попадає
в поле зору. А зовнішня реклама має велику
перевагу тому, що рекламодавець може тримати
її повністю під контролем, а сьогодні це зробити
все складніше. На відміну від Інтернет реклами
ніхто не зможе прокрутити вниз плакат, чи
заблокувати появу реклами в транспорті або ж
біг-борди на дорогах.
Також, варто зазначити, що створені
рекламні матеріали можна розміщувати і на
сайті Інтернет магазину фірми. Оскільки,
зазвичай людина заходить на сайт з визначеною
метою, розміщена реклама буде доречною і
точно не залишиться не помітною.
Для
досягнення
якісного
результату
поставленої задачі, а саме розроблення
редизайну друкованих PR матеріалів меблевого
виробництва, необхідно зробити план. Одним з
кращих варіантів планування досягнення
головної цілі, який широко застосовується є
створення “дерева цілей”. “Дерево цілей” – це
візуалізація взаємозв’язку і підпорядкованості
цілей. Під час створення “дерева цілей”
застосовується
ієрархічна
будова
від
генеральної мети.
Також, для зображення функціональної
моделі задачі створено контекстну діаграму у
нотації Йодана (Рис. 1).
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категоріями, а також завантаження власних.
Великою перевагою є те, що система не
дозволить зберегти зображення, якщо робота є
ще не закінченою, або ж користувач допустив
велику помилку. Та однин із найголовніших
плюсів – змога зберігати створені роботи у pdf
форматі, який можна використовувати для
виготовлення
друкованих
рекламних
матеріалів. При необхідності можна оформити
певні деталі з допомогою іншого сервісу.

ВИСНОВОК

Рис.1. Контекстна діаграма

На контекстній діаграмі зображено основний
процес “Виготовлення друкованої рекламної
продукції”.
Беручи до уваги те, що у сучасному світі повз
людей
“протікає”
величезна
кількість
інформації, яку неможливо запам’ятати, тому
виникає все більша потреба у спрощенні
інформації, яку необхідно донести за
допомогою рекламних матеріалів. І одним з
найкращих способів у розробці реклами є
візуалізація. За рахунок цього все більших
обертів набирає популярність створення
інфографіки, яка за допомогою зображень та
невеликої кількості тексту привертає увагу та
сприяє
запам’ятовуванню
необхідної
інформації.
Існує величезна кількість технологічних
засобів для створення інфографіки, що дозволяє
обрати найзручнішу для себе. Після аналізу
популярних ресурсів для створення інфографіки
для виконання поставленої задачі, а саме
розроблення оновлених друкованих матеріалів
меблевого відділу обрано онлайн сервіс Canva.
Canva – це безкоштовний онлайн сервіс, у
якому після реєстрації можна практикувати
вміння створення веб дизайну.
Сервіс є зручний у користуванні, має простий
інтерфейс. У ньому є можливість як роботи у
вибраному шаблоні, так і з чистого аркуша, при
створенні продукції можна самому визначати
необхідний розмір, представлений великий
вибір додавання різних елементів. Є можливість
пошуку зображень на самому ресурсі за

Для забезпечення вдалого результату
потрібно розуміти процес створення продукту
та вибудувати чіткий план цілями та підцілями
для досягнення генеральної мети.
За
допомогою
виготовлення
якісної
друкованої реклами можна створити приємніші
умови на робочих місцях працівників, не
забуваючи про демонстрацію бренду, а також
привернути увагу потенційних та не втратити
постійних клієнтів.
Найчастіше
друковану
рекламу
використовують
для
популяризації
підприємства або ж продукцію чи послугу, яку
це підприємство пропонує за допомогою акцій
чи представлення чогось нового.
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Abstract. The article describes the features of
corporate culture, namely the training. Contextual
diagram of relationships is proposed.
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Вагому роль у забезпеченні професійного
розвитку персоналу відіграють тренінги, тобто
такий запланований процес, що має на меті
надати або поновити знання та навички
персоналу. Також, тренінги проводяться для
того, щоб перевірити ставлення працівників до
проблеми, ідеї, щоб діагностувати їх поведінку
з метою її зміни чи оптимізації.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ

В сучасному світі для отримання позитивної
динаміки діяльності маркетингового чи
торгівельного
підприємства,
необхідно
особливу увагу звертати на персонал. Важливо
постійно вдосконалювати систему управління
персоналом. Це можна здійснити шляхом
коригування одного із елементів системи, а саме
впровадження якісного навчання, що посприяє
досягненню ефективної діяльності. Підвищення
кваліфікації працівників також зумовить
зниження плинності кадрів, використання
нових технологій, поліпшення якості надання
послуг, а значить, задоволення потреб клієнтів,
виявлення потенційних лідерів і керівників,
дозволить компанії швидко реагувати на зміни
на ринку.
Відповідно до сучасних підходів, тренінг – це
спосіб активного навчання. Його мета полягає у
тому, щоб навчити конкретних навичок на
вмінь. В цьому контексті, більшість фахівців,

Наталія Химиця
Кафедра СКІД
Національний університет “Львівська політехніка”
Львів, Україна
nhymytsa@gmail.com

запровадження тренінгів, розглядають
головний метод у процесі навчання.

як

ТРЕНІНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ
МЕТОДИКИ

Тренінг – це процес, який забезпечує умови
для максимального отримання нових навичок та
знань стосовно певної царини діяльності, сприяє
перегляду цінностей та пріоритетів, розвиває та
удосконалює конкретні якості особистості,
допомагає працівнику обрати такі форми та
методи поведінки, які відповідають визначеній
ситуації.
Існують такі методики навчання під час
тренінгів: неімітаційні та імітаційні.
Імітаційні поділяються на ігрові та неігрові.
Вони включають в себе ігри-вправи, ігриімітації,
соціально-психологічні
тренінги,
ситуації-проблеми, мікроситуації, тощо. Тобто,
ситуації, які потрібно відтворити та «прожити».
Неімітаційні належать до тренінгів, які
проводяться у стилі лекцій: лекція-бесіда,
проблемна лекція.
Також, часто використовується метод
модерації. Він застосовується з метою навчити
людей діяти в одній команді для розробки в
найкоротші терміни конкретних пропозицій,
націлених на вирішення проблеми.

КОМУНІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ
ТРЕНІНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Головним роль у цьому процесі відіграє
“Розробник тренінгу” – з ним пов’язані усі
зв’язки. Розробнику потрібно провести
опитування
персоналу,
яке
стосується
конкретної теми і в результаті опитування він
отримує інформацію, яка потрібна, щоб тренінг
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був ефективний в колі цього колективу. Проте,
розробник не має повноважень одразу
запускати в процес свою роботу, для початку він
повинен отримати затвердження від свого
регіонального менеджера.
Контекстну діаграму, що відображає
взаємозв’язки між розробником тренінгу,
персоналом та регіональним менеджером
компанії представлено на Рис.1.

враховувати
психологічні
особливості
колективу в цілому. Тут може допомогти
тестування з метою визначення психотипу
кожного співробітника.
Зазвичай, колектив магазину складається з
шести-восьми людей, тому проведення та аналіз
такого тестування не стане проблематичним.
Завдяки визначеним психотипам працівників
також можна визначити на якому рівні може
існувати
командна
робота;
дозволить
проаналізувати стосунки між людьми в
колективі.

ВИСНОВОК
Рис.1. Взаємозв’язок учасників розробки
тренінгу

Інформаційне забезпечення тренінгів ще
доповнюється
друкованими
матеріалами,
посібниками, або презентаціями. Застосування
презентацій, допомагає звернути усю увагу
аудиторії в одне місце, на певний слайд, з
інформацією, яку тренер хоче донести в той
момент. Це вирішує проблему, коли члени
групи шукають потрібну сторінку, або інший
матеріал, відволікаються і певний час
намагаються знову включитись в процес.
Також, перевагою тренінгу у вигляді презентації
є те, що можна додавати різні фото та відео
матеріалі, демонструвати приклади і вправи, та
допомогти, таким чином, візуалізувати поданий
матеріал.
Важливим
комунікаційним
аспектом
тренінгової діяльності є тестування персоналу
для визначення психотипів кожного та
перевірка чи є проблеми комунікативного та
психологічного характеру у командній роботі
загалом.
Для того, щоб організувати цей процес
знадобиться платформа, яка буде найбільш
зручною. Також, за допомогою соціальних
мереж можна і далі проводити навчання,
опитування, конкурси, тобто використовувати
за різним призначенням на користь компанії та
її корпоративної культури.
Для створення тренінгу на останніх етапах
потрібно було розуміння проблем у колективі та
наявність технічних засобів, але важливо

Сьогодні для організації тренінгової
діяльності
застосовують різні підходи та
методики. Для досягнення оптимального ефекту
від тренінгової діяльності, сьогодні особливо
актуальним є тестування
персоналу для
визначення психотипів кожного та перевірки чи
є проблеми комунікативного та психологічного
характеру у командній роботі загалом.
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Abstract. The article proposes measures to
promote the activities of the department of SCIA,
with the help of printed advertising products. Also
contextual diagram of relationships is proposed.
Ключові слова: PR, рекламна друкована
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ВСТУП
PR реклама є ефективним способом
популяризації вищих навчальних закладів. Існує
безліч інструментів, за допомогою яких можна
привернути увагу абітурієнтів. Одна з яких є
друкована рекламна продукція.
Сьогодні якісна друкована рекламна
продукція, в даному випадку каталог – це
візитна
карточка
будь-якого
вищого
навчального закладу. Рекламування ВНЗ, а саме
структурного підрозділу є важливим моментом
позиціонування установи.
Отже, оновлений каталог для кафедри СКІД
– це чудова можливість зацікавити майбутніх
абітурієнтів та студентів загалом.
РОЗРОБЛЕННЯ КАТАЛОГУ “СКІД ОЧИМА
СТУДЕТІВ”

Друкована ЗМІ, як засіб PR – це
найпоширеніша та найпопулярніша форма
зв’язків з громадськістю, яка створює міцну
основу для PR-кампаній. Здебільшого, коли
люди думають про зв'язки з громадськістю, у
певні моменти газета, журнал чи навіть брошура
спалахне в їхній свідомості. Це тому, що для
більшості людей газети – це те, що поширює
правдиву інформацію.
Ви можете побачити кілька рекламних
оголошень, що з’являються в газетах та

журналах. Вони абсолютно складаються з
текстових повідомлень, а також деяких
візуальних зображень чи зображень. Ця реклама
– приклади засобів PR, використовуваних у
друкованих засобах масової інформації. Вони
розроблені ефективно, щоб привернути увагу
читача від інших конкуруючих реклам. Як факт,
більшість науковців згідні з тим, що традиційні
засоби масової інформації генерують більше
медіа-експозиції та більшу аудиторію, ніж усі
інтернет-ЗМІ разом.
Незважаючи на те, що найдавніший носій
інформації, майже є в кожній спільноті, який все
ще має можливість інформувати широку
аудиторію та забезпечувати велику глибину
висвітлення. Кожен, хто хоче повністю
зрозуміти їх медіа-слід, навіть у цей вік
Facebook чи Twitter, повинен включити
моніторинг друкованих ЗМІ у свою міру
вимірювань PR.
Сьогодні існує велика кількість друкованої
продукції. Різні брошури, листівки, каталоги,
візитівки які мають безліч переваг таких, як:
• простота
поширення
забезпечує
масовість. Рекламу бачить велика
кількість людей;
• широке охоплення цільової аудиторії
гарантує визнання бренду;
• висока швидкість друку дозволяє
ефективно
донести
необхідну
інформацію;
• яскравий дизайн і якісне візуальне
оформлення
привертають
увагу,
підвищують ефективність реклами;
• правильно підібраний вид друкованої
продукції
дозволяє
детально
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ознайомитись із інформацією вказаній на
ній;
• низькі витрати на рекламну кампанію
дають
можливість
зменшити
маркетинговий бюджет.
На сьогодні на кафедрі СКІД існує багато
друкованої реклами, таких як:
• Каталог “Що після СКІД?”.
• Каталог “Віртуальне покоління”.
• Каталог навчальних дисциплін.
• Серія журналів “SKIDDigest”.
• Серія журналів “Свіжачок”.
Проаналізувавши
каталоги,
було
запропоновано створити новий каталог, який
буде більш актуальним, якісним та естетичним
на зовні. Цей каталог буле у друкованому
вигляді та знаходитись безпосередньо на
кафедрі, але буде версія у електронному
вигляді, щоб усі бажаючі з ним ознайомились.
Такий каталог буде призначений для
студентів та абітурієнтів. Абітурієнти, які
будуть обирати свою майбутню професію
будуть мати змогу ознайомитись із тим як
проходить життя на кафедрі СКІД. А відгуків,
власне, студентів про кафедру немає, тому є
актуальним розробити такий каталог.
Щоб досягти максимально ефективного
результату поставленої цілі, а саме розроблення
каталогу для кафедри СКІД, необхідно
розробити план. Контекстна діаграма – це
найкращий варіант що моделює систему
найбільш загальним чином.

Основним процесом на контекстній діаграмі
є розроблення каталогу “СКІД очима студентів”
та три сутності “Студент”, “Розробник
каталогу” та “Завідувач кафедри”. Відповідно
до кожної із сутностей є вхідні та вихідні дані.
Сутності “Студент” було відправлено запити
на відгук, а саме опитування, і отримується
результат у вигляді відповідей.
Для сутності “Розробник каталогу” вхідним
запитом є ідеї щодо каталогу, а вихідним –
затвердження цих ідей, який формується на
основі побажань від завідувача кафедри.
Третя сутність “Завідувач кафедри”.
Вхідними даними було відправлення макету
каталогу, а вихідним – затверджений макет.
Таким чином було побудовано контекстну
діаграму яка описує важливі процеси при
створенні каталогу “СКІД очима студентів|”.
Щоб створити неперевершений каталог, який
буде
ефективним
інструментом
для
популяризації
об’єкта,
важливо
обрати
найкращий програмний засіб.

ВИСНОВОК
Сучасний світ неможливо уявити без
реклами, люди завжди шукають необхідну їм
інформацію чи купують її носії. Друковані
засоби масової інформації чи друкована
рекламна продукція – це один із найважливіших
носіїв інформації .
Незважаючи
на
стрімкий
розвиток
медіатехнологій,
друкована
продукція
залишається затребуваною.
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Abstract. Consideres the problems of leadership
in a small group. Reveales the importance of taking
into account intertype relations by organizing
common work. Suggestes the mechanism of
determining the optimal leader of a small group with
the aid of socionic analysis, by determining the
coefficient of conflict of each team member.
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ВСТУП
Вивченню проблем лідерства присвячено
чимало наукових праць іноземних та
вітчизняних дослідників. Вважається, що дуже
багато в організації роботи колективів залежить
саме від правильного обрання лідера, основним
завданням якого є налагодження роботи
колективу як єдиного механізму. Це стає
можливим виключно лише тоді, якщо авторитет
керівника є беззаперечним, і всі його
розпорядження виконуються вчасно і без зайвих
дискусій. Саме тому проблема лідерства в малих
групах є такою актуальною.

ФАКТОРИ ЛІДЕРСТВА У МАЛІЙ ГРУПІ
У соціальній психології існує чимало
визначень малої групи. Проте, більшість
дослідників сходяться на тому, що малою
групою слід вважати невелику за чисельністю
спільноту,
члени
якою
безпосередньо
контактують між собою, об’єднані спільною
метою і завданнями. Кількісний склад такої
групи може коливатися від двох до десяти
членів. Зрозуміло, що від взаємин всередині
такої малої групи буде в значній мірі залежати
продуктивність її праці.

При формуванні злагодженої малої групи
слід враховувати багато чинників, зокрема такі,
як психологічна сумісність, комунікативні
навички, вміння працювати в команді тощо.
Зокрема, кожен член групи повинен бути
обізнаним з дев'ятьма ключовими принципами
організації командної форми робіт і поділяти їх.
Ось ці принципи:
– принцип колективного виконання роботи;
– принцип взаємозалежності;
– принцип колективної відповідальності;
– принцип єдиної для команди форми
стимулювання, оплати за кінцевий результат;
– принцип
адекватного
стимулювання
команди за кінцевий результат;
– принцип автономного самоврядування
команди;
– принцип
підвищеної
виконавської
дисципліни;
– принцип добровільності входження в
команду;
– наявність синергетичного ефекту.
Теоретично, ми можемо мати справу з
малими групами двох видів – такими, що
створюються під лідера (керівника), і такими,
де керівника призначають вже до сформованої
малої групи. І тут може виникнути проблема
психологічної несумісності керівника з
колективом, оскільки в колективі вже існує
неформальний лідер. Саме тому у західному
менеджменті наголошується про важливість
поєднання неформального і формального
лідерства у колективах, як запоруки успішної та
ефективної роботи.
Зрозуміло, що ключову роль в малій групі
відіграє її лідер. Саме тому він повинен володіти
певними якостями, які б підтверджували його
лідерські якості. Згідно визначення, лідерство –

INFORMATION, COMMUNICATION, SOCIETY (ICS-2020) 21-23 MAY 2020, CHYNADIYOVO, UKRAINE

172

процес психологічного впливу лідера на послідовників, здійснюваного ним на основі переважного
використання неформальних джерел влади і
спрямованого на вирішення організаційних
завдань і оптимізацію внутрішньогрупової
взаємодії. Саме тому, основною функцією
лідера є консолідація зусиль усіх членів
колективу на виконання спільних завдань.
З точки зору соціонічної теорії, як одного з
розділів
практичної
психології,
взаємовідносини всередині колективу будуть
складатися згідно з інтертипними стосунками,
що
складаються
внаслідок
особистого
соціотипу кожного з членів малої групи.
Особливо актуальною ця проблема стає тоді,
коли ми маємо справу вже зі сформованим
колективом, не маючи можливості ротації
кадрів. У такому випадку лідер колективу має
стати його “енергетичним центром”, зайняти
позицію ядра колективу, рівновіддаленого від
усіх його членів. Для визначення оптимального
лідера такого колективу можна застосувати
метод визначення коефіцієнту конфліктності
кожного з членів колективу.
Застосування цього методу буде полягати в
тому, що ми, знаючи психологічні типи усіх
членів колективу, можемо визначити усі
інтертипні стосунки всередині цього колективу,
і перевести їх у цифрове визначення –
психологічну дистанцію. Потім, визначаємо
усереднене значення коефіцієнту конфліктності
для кожного члену колективу.
Позначимо k i – коефіцієнт конфліктності іго індивіда колективу X відносно усіх інших
його членів, який будемо обчислювати за
наступною формулою:

ВИСНОВКИ
Більшу частину свого життя людина
проводить на роботі. Тому правильна
організація виробничого процесу має неабияке
значення. Продуктивність праці людини стає
значно вищою, якщо вона працює у
сприятливих психологічних умовах. Багато в
чому це залежить від керівника (лідера)
колективу.
Запропонований метод визначення лідера
малої групи здатний мінімізувати внутрішні
напруження в колективі, консолідувати його на
успішне спільне виконання завдань, які перед
ним стоять.
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Abstract. In the study, for effective informational
and advertising support of a company in social
networks, it is necessary to correctly plan tasks to
achieve your goal. It has been suggested that this is
best done using the “goal tree”.

покрокові завдання для цього було розроблено
“дерево цілей” (рис. 1).

Ключові слова: соціальні мережі, реклама,
інформаційне забезпечення, популяризація.

Реклама є важливим елементом розвитку
бізнесу як у фінансовому, так і в медійному
планах. В основі кожної реклами лежить
необхідність передати потенційним клієнтам
певну інформацію. Соціальні мережі на
сьогодні надзвичайно актуальні, популярні,
тому їм належить велика роль у популяризації
послуг. В них зосереджена основна кількість
цільової
аудиторії,
будь-якої
компанії.
Соціальні мережі стали провідною ланкою між
виробником
і
одержувачем,
зокрема,
стоматологічних послуг. Метою даного
дослідження є вибір соцмереж та сервісів для
створення
і
популяризації
рекламних
матеріалів.

ПЛАНУВАННЯ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ
СТОМАТОЛІЧНИХ ПОСЛУГ У
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ НА ПРИКЛАДІ
КЛІНІКИ “СІМЕЙНА СТОМАТОЛОГІЯ”

Стрімкий прогрес і постійне оновлення в
області
інформаційних
технологій
дає
можливість використовувати соціальні мережі
як ефективний засіб виробничої діяльності.
Щоб ефективно популяризувати свої послуги
та компанію необхідно планувати та виконувати

Рис.1.“Дерево цілей”

Для розроблення “дерева цілей” було
сформовано основну мету – організація
інформаційно-рекламного
забезпечення
діяльності “Сімейна стоматологія” у соціальних
мережах.
Після цього її поділили на три цілі згідно
порядку їх виконання. Перша – “Аналіз
кабінету”, тобто ця ціль має на меті визначити
цільову аудиторію. Це одне з основних завдань,
відповідно до якого буде ґрунтуватися
подальша робота. Для цього потрібно провести
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дослідження, а саме запросити інформацію в
лікарів, які клієнти до них найчастіше
звертаються і яких би вони хотіли бачити в
подальшому. Наступне – це визначення переваг,
які можна буде представляти клієнтам. Серед
таких переваг є висококваліфіковані лікарі,
обладнання з сертифікатом якості та
оптимальне розташування кабінету.
Друга ціль “Розробка рекламної кампанії”
включає в себе визначення мети. Метою
реклами є розширення бази, залучення нових
клієнтів. Далі необхідно розробити рекламні
матеріали, для цього потрібно вибрати
графічний редактор. Визначити тип і вид
рекламних матеріалів – це є інформаційна
реклама в соціальних мережах. Наступна
підціль: створення корпоративного стилю –
розробка дизайну, тут мається на увазі створити
індивідуальний дизайн сторінки (кольорова
гама, логотип та ін.).
Останнім етапом – третя ціль є власне
“Створення сторінки у соціальних мережах”.
Для популяризації кабінету та послуг в
соцмережі потрібно скласти контент-план та
створити дописи відповідно до вимог, які були
зазначені у попередніх цілях. Після цього
необхідно буде взаємодіяти з клієнтами:
поширювати створені дописи в обраних
мережах (Instagram, Facebook), підтримувати
клієнтів – проводити онлайн консультації,
відповідати на питання клієнтів, переглядати
відгуки та реакції відвідувачів сторінки,
аналізувати та обробляти результати. Таким
чином,
виконуючи
поетапні
завдання,
досягнуто основної мети.
Для успішного проведення інформаційнорекламного забезпечення та просування
графічно-текстового контенту обрано дві
соцмережі: Instagram та Facebook.
Instagram – це безкоштовний мобільний
додаток, який дозволяє знімати та поширювати
фото, відео та загалом ділитися креативною,
корисною інформацією. Facebook мережа, яка
дозволяє учасникам створити профілі з
фотографіями, обмінюватися повідомленнями,
запрошувати друзів тощо. Їх перевагами є
можливість поширення як графічного так і
текстового матеріалу одночасно. Можливість
використання
хештегів,
геолокації,
які

допомагають залучити більше користувачів з
потрібного регіону та перегляд статистики.
Відмінністю цих соцмереж є аудиторія.
Instagram користуються переважно люди віком
16–30 років, а Facebook навпаки 30–55 років і
старші. “Сімейна стоматологія” орієнтована на
клієнтів
різних
поколінь,
оскільки
стоматологічні послуги є актуальні протягом
усього життя, тому інформаційно-рекламне
забезпечення проводиться у двох соцмережах.
Для розроблення інфографіки та інших
графічних матеріалів обрано сервіс Canva.
Canva – графічний онлайн редактор фотографій
і одночасно сервіс для створення веб-проектів,
блогів: графіки, контенту для Instagram та інших
соціальних мереж, листівок, плакатів, тощо. Цей
сервіс досить простий у використанні, містить
безліч безкоштовних шаблонів для різних цілей
у високій якості. Присутні значки та фігури, за
допомогою яких можна створювати креативні
матеріали, сотні видів шрифтів, фільтри для
фото і можливість вставляти власні зображення.
Також є мобільна версія, що дуже зручно у
використанні.
Отже, для ефективного інформаційнорекламного забезпечення компанії в соціальних
мережах необхідно правильно спланувати
завдання для досягнення цієї мети. Як показано
вище, найкраще це робити за допомогою
«дерева цілей». Також важливим елементом є
вибір правильної соцмережі, що відповідає
поставленим цілям та сервісів для розроблення
графічного дизайну.
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to inform the society are considered. The following
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ВСТУП
Сьогодні процес інформатизації глибоко
проник в усі сфери суспільного життя, які
тепер нерозривно пов’язані з новими
інформаційно-комунікаційними
технологіями. Інтернет і соціальні мережі стали
невід'ємною частиною життя сучасної
людини.
Мета дослідження полягає в аналізі
соціальних
мереж
як
засобу
для
інформування суспільства.

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Інтернет, а через нього і соціальні мережі
роблять серйозний вплив на соціалізацію
людей.
Можливості
та
характеристики
соціальних мереж такі як: легкодоступність,
численна
аудиторія,
анонімність,
мультимедійність, яка дозволяє поєднати
інформацію різних типів: графічну, текстову,
звукову та відео допомагають швидко та якісно
передати потрібну інформацію. Це полегшує
життя не лише простим людям, але й установам,
які хочуть донести інформацію до своєї
аудиторії.
Слід виділити особливості соціальних
мереж:

На сьогодні в Україні найпопулярнішими
соціальними мережами “для всіх” є: LinkedIn,
Twitter, Instagram, Facebook. Ці соцмережі
користуються великою популярністю. Більша
частина жителів України мають створені свої
акаунти у цих соціальних мережах.
LinkedIn представляє собою соціальну
мережу, у якій користувачі знаходять і
встановлюють
ділові
контакти.
Цією
соцмережею користуються понад 400 мільйонів
людей, які представляють 150 галузей бізнесу. У
цій соцмережі можна публікувати вакансії,
розповідати як створюється продукт, проекти,
робити дописи про саму компанію і
співробітників,
давати
рекомендації,
розповідати різні новини, які стосуються вашої
галузі. Ця соціальна мережа створена для
бізнесу, у якій важливо комунікувати із
потенційними клієнтами.
Twitter – це така соціальна мережа, у якій
можна
публікувати
короткі
текстові
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повідомлення, фото/відео матеріали. Twitter є
мережею мікроблогів. Мікроблог являє собою
блог, у якому дописи складаються лише із
декількох речень, можуть містити один файл чи
фото. З самого початку Twitter розробляли як
платформу для обміну повідомленнями між
користувачами, тому є обмеження кількості
символів до 140 одиниць. Така мережа є
простою у використанні та зручною у обміні
інформацією.
Ще
однією
популярною
соціальною
мережею є Instagram. Цю соцмережу було
створено у 2010 році і до 2019 року Instagram
розвивався і щороку з’являються нові потрібні
функції, завдяки яким у цій соцмережі знайшли
своє місце: реклама, бізнес, найрізноманітніший
контент. У Instagram інформація поширюється
надзвичайно швидко, завдяки рекламі блогерів
на своїх сторінках, у яких великі аудиторії
людей,
просування
певного
бренду
здійснюється поспішно
Найбільшою у світі соціальною мережею є
Facebook. Тут так, як і у більшості соціальних
мережах,
можна
швидко
поширювати
інформацію, комунікувати користувачам між
собою. До того ж у Facebook можна
поширювати так званий вірусний контент, коли
хтось “вподобає” вашу сторінку, а це видно всім
його друзям, виходить, що це реклама сторінки.
Загалом, ця соціальна мережа зручна у
використанні та ефективна у просуванні свого
бренду [1].

інформування суспільства органами місцевого
самоврядування.
Створення і ведення своєї сторінки органами
місцевого самоврядування в соціальних
мережах відкриє такі можливості:
Отже, прямий контакт із користувачами
соцмереж дає нові можливості для обговорення
певних питань. Пришвидшенню вирішення цих
питань сприяють функції такі, як: проведення
опитувань та можливості отримувати реальні
відгуки реальних користувачів; оперативно
реагувати на будь-які скарги чи пропозиції;
нейтралізувати конфліктні ситуації від самого
їхнього початку та ін. Тому соціальні мережі є
зручними та універсальними джерелами
інформації, якими може користуватись будьхто, водночас не затрачаючи великих зусиль та
коштів.
Таким чином, можна зробити висновок про
те, що основною перевагою розміщення
реклами в соціальній мережі є можливість
охоплення свого цільового сегмента аудиторії.
Маркетингова діяльність в соціальній мережі
дозволяє при досить невеликому бюджеті
створювати і управляти комунікаціями і
рекламною діяльністю.
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ВСТУП
На сьогоднішній день соціальна реклама є
надзвичайно актуальною, адже вона допомагає
організації піднімати соціально важливі
питання в країні і активно збільшувати кількість
однодумців та клієнтів. Крім цього, саме явище
реклами, як соціальної роботи серед населення,
допомагає неурядовим організаціям в залученні
донорів для фінансування майбутніх проектів в
організації. Проте основною ціллю такої
реклами є гра на емоціях людини: страх,
емпатія, співпереживання тощо. Соціальна
реклама є не прибутковою і немає механізму її
використання благодійними організаціями в
різних ЗМІ. Сьогодні всі користуються
соціальними мережами, особливо Facebook, що
охоплює саме таку вікову аудиторію (18-50
років), яка потрібна організації для ефективного
виконання індикаторів поставлених донорів.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Некомерційні та громадські організації є
одним із головних користувачів та замовників
некомерційної реклами, так як саме вона є
одним з основних інструментів роботи з
громадськістю, що входять в інструменти
неурядової організації. Така реклама необхідна
для супроводу діяльності, створення іміджу
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організації, просування послуг. Це переважно є
інтелектуальним товаром, необхідним для
розвитку: консультації, тренінги, конференції,
семінари, воркшопи, а також основні позиції,
ідеї, та гасла організації. Тому саме багато
некомерційних організацій зацікавлені у
використанні можливостей не прибуткової
реклами, та розміщення її дуже часто на
недорогих, або безкоштовних платформах.
Ми можемо розглянути досвід іноземних
колег
в
роботі
соціальної
реклами,
Врегулювання управління та фінансування
соціальною рекламою здійснюється за трьома
моделями [1]:
• Англійська модель – достатньо чітка та
відносно централізована: центральний
інформаційний офіс при уряді збирає від
усіх державних структур замовлення,
розподіляє їх серед різних рекламних
агентств і є єдиним замовником
соціальної реклами в ЗМІ (засоби масової
інформації). Загалом це виглядає так:
рекламу замовляє та фінансує державний
бюджет уряду, при цьому влада
намагається змусити ЗМІ розміщувати
рекламу
безкоштовно.
Можна
стверджувати, що це соціальний інститут,
що перебуває під частковим контролем
країни;
• Американська модель – це повна
протилежність англійській модель з
притаманним для США лібералізмом.
Незалежна організація є основним
замовником та координатором соціальної
реклами (так звана “Рекламна рада”).
Вона
опікується
плануванням,
виробництвом і розміщенням соціальної
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реклами (координує роботу рекламних
агентств і рекламодавців);
• Німецька модель – це доволі одноосібна
модель. Вона визначається внутрішньою
політикою Німеччини, орієнтованою на
стимулювання громадських ініціатив у
сфері соціальної роботи з населенням.
Характерно, що левова частка коштів, які
виділяються на різні суспільні потреби,
йдуть саме на соціальну рекламу.
Раніше аналогами соціальної реклами можна
було назвати пропаганду та агітацію, проте зі
зміною суспільства та часу, пройшла
трансформація цілей соціальних комунікацій.
Основними соціальними темами є: боротьба з
бідністю, захист безпритульних, заклики до
толерантності стосовно різних соціальних груп,
профілактика ВІЛ/СНІДУ тощо [2].
Якщо говорити про основні проблеми галузі
то можна назвати такі:
• відсутність
чітких
критеріїв
ідентифікації
соціальної
реклами,
відмежування її від інших видів реклами
та інформації, зокрема політичної
реклами;
• недосконалість системи формування і
реалізації державної політики в галузі
соціальної реклами;
• неврегульованість відносин, пов’язаних із
діяльністю органів державної влади у цій
галузі;
• неефективність механізму, щодо надання
пільг для розміщення соціальної реклами;
• недостатність
наявних
механізмів
контролю за діяльністю у галузі
соціальної реклами.
Наявність володіння та реалізація інформації
у всіх сферах є одним із аспектів задоволення
потреб, інтересів населення держави. Тому
розвиток і побудова країни неможлива без
належного інформаційного забезпечення. В
Україні залишається багато неврегульованих
питань щодо соціальної реклами. Потрібно
чітко визначитись, яким саме шляхом іти, а для
цього треба враховувати міжнародний досвід, їх
системи і моделі впровадження, методології і
законодавство. На думку фахівців найбільш
прийнятною для України є англійська модель.
Правове врегулювання цих відносин є
надзвичайно важливим, проте як показує

практика, саме це врегулювання інформаційних
відносин у суспільстві є недосконалим [3].
Реклама дуже часто служать інтересам окремих
власників (засобів поширення інформації),
захищає інтереси політичні, або економічні,
щодо соціальної реклами, то фактично відсутній
механізм її реалізації [4].

ВИСНОВКИ
Отже, можна зробити висновок, що
соціальна реклама відіграє основну роль в
роботі з громадськістю, як один із інструментів,
що є в неурядовій організації. Основним з
інструментів соціальної реклами є психологічна
маніпуляція на емоціях людини, для того щоб
задуматись про проблематику важливих питань.
Тому багато країн мають свої моделі
просування такої реклами, які нажаль відсутні в
Україні, через що і виникає ряд проблем в
роботі цієї галузі.
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ВСТУП
Організація і розробка фірмового стилю і
дизайну – це цінний актив у процвітанні будьякої установи. Представлення репутації,
цінностей, цілей та переваг компанії, бренду
можна використовувати для зміцнення цих
понять у свідомості клієнтів та працівників, які
їх обслуговують. Переконливий фірмовий стиль
є основою для успішної маркетингової стратегії,
оскільки його можна проводити як серед
традиційних, так і в Інтернет-ЗМІ для створення
бази лояльних клієнтів.
Розвинутий, потужний бренд потребує
професійного підходу фахівців до виконання
завдань і дотримання низки правил, за якими він
буде створений.

РОЛЬ ФІРМОВОГО СТИЛЮ В КОМПАНІЇ
Головна мета створення фірмового стилю
полягає в тому, щоб у зовнішнього і
внутрішнього середовища склався позитивний
образ організації, який буде сприяти
досягненню поставлених цілей і завдань, за
допомогою впливу індивідуальності і єдності
графічних та інших елементів, які будуть
виділятися серед конкурентів і стануть
пізнаваними.
Якщо про компанію швидше дізнаються, то
швидше починають співпрацювати. З початком
пізнаваності зменшується кількість коштів,

витрачених на рекламну кампанію. Наявність
добре виконаного брендбуку значно підвищує
ефективність реклами.
Важливим значенням у створенні фірмового
стилю є завоювання довіри у споживачів,
партнерів у бізнесі. Якщо у компанії
гармонійний, грамотний, красивий брендбук, то
компанія обов'язково викличе довіру, а це
важливий фактор для здійснення головного в
бізнесі – співробітництва .
Сона Гованісьян у своїй статті виділила, що
саме, обов'язково, повинен містити фірмовий
стиль. На її думку брендбук обов'язково
повинен містити наступну інформацію:
• Представлення бренду: це як вступ до
історії, що стоїть за брендом компанії, і
про те, як з часом розвивалася його
візуальна ідентичність.
• Вказівки щодо логотипу: логотип – це
найважливіше у візуальній ідентичності
бренду, і це як підпис компанії.
• Колірна палітра: кожен бренд має
кольори, які асоціюються з ним.
• Шрифти: як і кольори, кожен бренд має
власний
набір
шрифтів,
які
використовуються з логотипами у друку
та в Інтернеті. Брендбуки чітко показують
приклади шрифтів, а також детальне
пояснення, як і коли ними користуватися.
• Фотографії та інфографіка: у цій частині
брендбуку згадуються всі зображення,
прийнятні для використання в дизайні.
• Що робити та що не робити: цей розділ
повинен бути присутній у всіх
брендбуках. Це частина, яка пояснює, що
ви повинні робити, а що не слід робити з
створеними елементами [1-4].
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Також очевидним є те, що фірмовий стиль
відіграє велику роль в формуванні іміджу
компанії, його функціями є покращення
запам'ятовуваності і сприйняття покупцями,
партнерами, незалежними спостерігачами не
тільки товарів фірми, але і всієї її діяльності; а
також дозволяють протиставляти свої товари і
діяльність товарам і діяльності конкурентів.

ТЕХНІКА ТА ЕТАПИ РОЗРОБКИ
ФІРМОВОГО СТИЛЮ

Фірмовий стиль повинен лаконічно і чітко
ознайомлювати користувачів з компанією, тому
вимоги до системи повинні відповідати умовам
використання. Мета фірмового стилю – бути
зручним,
зрозумілим
та
головне
–
запам’ятовуючим для користувача, отже
потрібно добре працювати над чіткістю подачі.
Тобто потрібно врахувати використання
приємних шрифтів, звернути увагу на
психологію кольорів та знайти рішення для
відмінної асоціації з компанією.
Для забезпечення узгодженої моделі
потрібно дотримуватися правил збереження
інформації для усіх потоків та накопичувачів
даних.
На рис. 1 видно, які етапи проходить
створення і затвердження фірмового стилю.
Замовник (керівник) надсилає основні вимоги
до елементів фірмового стилю дизайнеру,
дизайнер проводить аналіз цільової аудиторії,
їхніх потреб та очікувань, а також компанії
загалом, після цього створює основні елементи
брендбуку, які далі узгоджує з замовником.
Замовник в свою чергу надсилає обраний
варіант маркетологу для початку публікації
матеріалу. Відібраний матеріал отримує
потенційний клієнт з розрахунком на отримання
фідбеку.

Рис.1. Контекстна діаграма створення брендбуку

Отже, за допомогою контекстної діаграми
продемонстровано процес створення, розробки і
використання фірмового стилю, а саме після
отримання завдання про початок його розробки,
ми отримуємо певні вимоги, які маємо вжити до
нього, далі проводимо детальний аналіз та збір
інформації про компанію, для ознайомлення з
нею. Після збору інформації, ми формуємо ідеї і
створюємо зразки для узгодження деталей з
замовником.
Затверджені
зразки
доопрацьовуємо і надсилаємо готовий продукт.
За допомогою вмісту і опису брендбуку,
можемо використовувати його для поширення і
популяризації.
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користується латинкою. Відповідно, якщо цей
хештег записувати українською, то він охопить
лише цільову аудиторію України.
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ВСТУП
В умовах інформатизації суспільства зростає
роль засобів візуальної комунікації. Тенденції
збільшення попиту аудиторії на візуальне
повідомлення, що краще подає інформацію та
привертає більшу увагу, сприяло появі такому
рекламно-презентаційного характеру книжкової
продукції як буктрейлер [1-3].
Мета дослідження – виявити популярність та
зацікавленість серед користувачів соціальних
мереж мультимедійним форматом презентації
книги як буктрейлером за допомогою хештегу.

АНАЛІЗ ХЕШТЕГУ #BOOKTRAILER В
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Даний мультимедійний формат презентації
книги ідеально вписується в темп нашого
сучасного прогресу, адже переважно на таких
соціальних мережах як Facebook, Instagram та
Twitter поширюється такий контент. Така
тенденція також поширена і на YouTube. Щоб
дослідити наскільки популярний тренд –
буктрейлер, ми скористались хештегами [4-5].
Таке дослідження може бути корисним не лише
читачам, а і письменникам, які хочуть
популяризувати свою творчість.
Найоптимальніше буде шукати і вписувати
цей хештег англійською мовою, тоді він
охопить більшу цільову аудиторію, яка

Рис.1. Статистика хештегу #booktrailer

На Рис.1 видно, що найбільшого піку
використання хештегу #booktrailer ми отримали
на початку карантину в таких соціальних
мережах як Twitter та Instagram (перевірено за
допомогою ресурсу Keyhole). Перебуваючи в
самоізоляції, люди почали більше приділяти
увагу книгам, тому такий тренд набув великої
популярності. Загалом дописів, які використали
цей хештег – 36000; користувачів, які його
використали – 22400, а охоплення – 247900000.
Цей тренд дуже підходить під формат мережі
Instagram, адже в короткому відео можна
передати зміст книги і таким чином привернути
увагу нових читачів. На Рис.2 видно кількість
публічних постів з використанням хештегу
#booktrailer лише в цій мережі – 48000. Також
тут висвітлюється список подібних хештегів.
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Рис.4. Статистика хештегу #booktrailer в різних
соціальних мережах

Рис.2. Хештег #booktrailer в Instagram

Соціальна мережа Twitter в основному
направлена на миттєві повідомлення та новини,
тому цей тренд реалізується як реклама книг.
Щогодини в Twitter появляються приблизно 100
унікальних постів, які закликають користувачів
до читання книг, а також охоплення, яке складає
882000 та 1300000 реакцій на ці пости (Рис.3).

Отже, тренд набув популярності закордоном
ще декілька років тому, а зараз він перебуває на
досить високих рейтингах через введені умови
карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу
(COVID-2019). Порівнявши різні соціальні
мережі, можна сказати, що найкраща аудиторія
зацікавленості тренду та популяризації його – це
Instagram та Twitter.
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Abstract. A mechanism is proposed for analyzing
• класи повинні мати ряд ідентичних
the class model to identify classes that can be
методів.
included in the inheritance hierarchy, as
На основі моделі класу з [2]
descendants from a common ancestor. The analysis
представлений заголовок класу:
is based on a comparing class formation goals, class
cHead = cName, mPurp  , (1)
methods and attributes.

де

–

cName

назва

класу,

Ключові слова: модель класу, атрибут
класу, метод класу, типи даних, варіанти
використання.

mPurp = { uName, nP, purpose } – масив цілей
використання класу, uName, nP – назва ВВ і

Відомо, що використання успадкування
покращує структурованість програм, робить їх
більш зрозумілими, підвищує продуктивність
праці розробників [1]. До теперішнього часу
питання
про
встановлення
відносин
спадкування між класами вирішується на
підставі досвіду програміста. При використанні
об'єктно-орієнтованого підходу для створення
програмних продуктів проектувальники мають
справу з десятками і сотнями класів. В таких
умовах є велика ймовірність, що можлива
“спорідненість” між класами залишиться
непоміченою. В роботі [2] запропонована
розширена модель класів, які створюються
паралельно з описом варіантів використання
(ВВ). Така модель дозволяє поставити задачу
виявлення відносин “спорідненості” між
класами.

номер пункту, де був створений клас.
Технологія [3] передбачає фіксацію мети
класу кожен раз, коли виникає необхідність
використовувати клас. Можливу спорідненість
між класами ci і cj встановлюється порівнянням
списків цілей класів. Порівняння виконується на
основі виділених термінів, або функцією, що
реалізує
нечітке
порівняння
рядків

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Запропоновано ознаки, які дозволять
вважати, що два класи можуть мати загального
“предка”:
• призначення класів повинно частково
збігатися;
• класи повинні мати ряд ідентичних
атрибутів;

fuzzyStrCmp(s1 , s2 ) , на основі якої введена
операція   визначення множини загальних
цілей

для

класів

ci

і

mPurposei, j = mCi . purpose  mC j . purpose.

cj:

В множину mPurpose i , j потрапляють цілі,
для

яких

функція

fuzzyStrCmp



результат, який перевищує поріг Tp, що

встановив аналітик. Якщо purpose i , j   , то
оцінка можливої “спорідненості” класів
передається на розсуд аналітика.
Якщо “спорідненість” класів можлива, то
аналізу підлягають атрибути класів.
Множина атрибутів в моделі класу
представлено виразом:
mAttr = { attrName ,

purpose, attrType }
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де attrName – назва атрибута; purpose –
мета використання атрибута; attrType - тип
атрибута.
Для атрибутів запропоновані наступні
незалежні від мови програмування типи: List –
список (може представляти лінійний список,
масив, множину і т.д.); Struct – структура (в
загальному випадку містить поля різного типу);
Text – будь-який текст; Numb – будь-який
числовий формат; Bool – логічне значення.
Якщо для деякого атрибута attri,k з класу ci і
атрибута attri,p з класу cj виконується умова:
attri ,k . purpose   attr j , p . purpose  Tp 
attri ,k .attrType = attr j , p .attrType

то

,

атрибути attri,k
і attri,p
можна вважати
співпадаючими. Надалі їх можна віднести до
батьківського класу класів ci і cj. Для
подальшого дослідження має сенс сформувати
множину співпадаючих атрибутів двох класів:
mIdentAttr = { attrName i ,k ,
attrName j , p }

()

На підставі (3) аналітик приймає рішення про
можливу “спорідненість” класів ci і cj.
Аналіз методів класів ci і cj в меншій мірі
впливає на виявлення ієрархії, ніж аналіз
атрибутів. Однак виявлення загальних методів
спрощує завдання формування батьківського
класу. Кожен метод в моделі класу представимо
виразом
func = fName, mPurp , mArgs , returnVal,
mRsArgs , mCalcAttr 

(4)

де fName – ім'я функції, – mPurp – масив
цілей
використання
функції;
–
масив
mArgs = { id , arg Type, arg Purp }
аргументів
функції
(кожен
аргумент
представлений ідентифікатором id , типом
arg Type і метою використання arg Purp ),
returnVal = retType, purpose  – значення, що
повертається функцією (представлено типом і
метою використання); mRsArgs – множина
аргументів методу, що використовуються як
результат обчислення; mCalcAttr – множина
атрибутів класу, які використовуються в
обчисленнях даної функції.

Попередньо потрібно шукати методи, що
збігаються
за
метою
використання:
funci, k .mPurp   func j, p .mPurp  Tp . Для кожної
пари функцій, що задовольняють вказаній
умові, необхідно перевірити наступні додаткові
умови:

| mArgsi,k |=| m arg s j , p | ,
 arg m  mArgs i ,k  arg q  mArgs j , p |
arg m . arg Nype = arg q . arg Nyp ,

returnVali,k = returnValj , p ,
mCalcAttri,k = mCalcAttrj , p .
Для перевірки останньої умови слід
скористатися
множиною
співпадаючих
атрибутів (3).
Для апробації результатів дослідження
створено програмний продукт. Дослідження
показали скорочення часу порівняно з “ручним”
аналізом моделі на 70%.

ВИСНОВКИ
Розроблено механізм виявлення класів, які
можуть мати відношення успадкування.
Застосування отриманих результатів в практиці
проектування програмних продуктів дозволяє
істотно скоротити час на аналіз моделей класів і
сприяє кращому розумінню і підвищенню
якості коду.
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Abstract. The article deals with theoretical and
practical aspects of information security at the
organization level. The main information threats for
the modern institutions are identified. There are
highlighted the most reliable and innovative
methods of information protection. It is considered
practical implementation of certain methods and
means of information protection on the example of
publishing and printing company.
Ключові слова: інформаційна безпека,
інформація, захист інформації, інформаційні
загрози.

ВСТУП
Стрімкий ріст інформації у сучасному
суспільстві
та
розвиток
інформаційнокомунікаційних технологій її створення й
підтримки збільшує доступ до різноманітних
інформаційних потоків та ресурсів, які
функціонують як на рівні окремої організації,
так і в глобальній мережі Інтернет. Оскільки
релевантна інформація становить основу
інформаційного виробництва її цінність є
високою і, відповідно, набирають високої
актуальності проблеми інформаційної безпеки
та захисту інформації.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Інформаційна безпека – це стан захищеності
інформаційної системи організації, при якому
унеможливлюється нанесення шкоди через:
неповноту,
невчасність,
невірогідність
інформації, що використовується; негативний
інформаційний вплив; негативні наслідки
застосування
інформаційних
технологій;
порушення
цілісності,
конфіденційності,

доступності, несанкціоноване використання та
розповсюдження інформації [1].
На основі проаналізованих джерел [2-4]
можна виокремити наступні інформаційні
загрози в сучасних організаціях, а саме:
відсутність регламентованого доступу до
інформації та даних; вільне втручання в
програмне
забезпечення;
відсутність
регламентації
користувачів
інформації;
відсутність дублювання важливих документів
на документальних носіях даних; часті
удосконалення одного і того ж програмного
забезпечення різними особами; відсутність схем
інформаційного забезпечення рівнів управління
тощо [4].
На сьогодні, перелік сучасних методів та
способів забезпечення захисту інформації й
інформаційної безпеки як організації, так і
даних й інформації є досить великий. Ми
виокремили найбільш актуальні серед них, а
саме: засоби антивірусного захисту; засоби
шифрування інформації; інструменти перевірки
цілісності вмісту дисків; віртуальні приватні
мережі; міжмережеві екрани (фаейрволи або
брандмауери);
засоби
аутентифікації
користувачів (відповідають за доступ до
ресурсів конкретних користувачів); аналізатори
мережевих атак; резервне копіювання (Google
Disk, хмарні сервіси);
фільтри спаму;
фільтрація вмісту е-пошти (засіб захисту від
втрати конфіденційної інформації) тощо [3-4].
Звісно, що ці методи можуть застосовуватися
окремо, але для їх максимального ефекту, варто
використовувати їх раціональне поєднання у
комплексі.
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Розглянемо
рівень
забезпечення
інформаційної безпеки у діяльності видавничополіграфічної фірми ТзОВ “Респект”.
ТзОВ “Респектр” (https://respectr.com/) – це
приватна друкарня, яка спеціалізується на
широкоформатному екосольвентному друці та
продажі рекламних конструкцій. Основним
координаційним центром друкарні є відділ
обробки замовлень. Обмін інформаційними
потоками відбувається між підрозділами на всіх
рівнях організації. На виробничому рівні
відбувається обмін інформацією про макети
замовлень. На вищих рівнях – обмін звітною та
розпорядчою
інформацією.
Зовнішні
інформаційні потоки поступають в організацію
у формі замовлень клієнтів. Вихідні потоки – це
готові продукти, які видаються замовникам.
Важливою частиною захисту інформації в
ТзОВ “Респектр” є технічний захист.
Електронний цифровий підпис для друкарні є
складовою системи захисту інформації. У
кожного працівника організації є власний ЕЦП.
Друкарня обмінюється е-документами із
партнерами та клієнтами за допомогою
Інтернет-сервісу Paperless. ТзОВ “Респектр”
зберігає важливу інформацію в електронному
вигляді (бухгалтерські БД, БД клієнтів, технічна
документація, е-листування) та застосовує
спеціальну систему резервного копіювання
Handy Baсkup, для унеможливлення втрати
інформації. Програма встановлена на кожному
комп’ютері, а резервні копії зберігаються на
загальному мережевому диску. Крім того, на
офісних комп’ютерах друкарні встановлений
антивірус Avast Business Prime, оскільки
антивірусний захист є важливим аспектом
захисту інформації. Перераховані заходи
дозволяють скоротити ризики втрати важливої
інформації.
Незважаючи на достатній рівень захищеності
інформації на ТзОВ “Респектр”, все ж таки є
деякі недоліки.
Однією з проблем є видача замовлень
користувачам. Готова продукція надсилається
замовникам кур’єрами або іншими службами
доставки. Проте, серед клієнтів існує практика
самовивозу друкарської продукції із цеху. Така
децентралізована система видачі замовлень
заважає вести статистику, викликає плутанину

серед замовників, а також спричиняє більші
витрати на кур’єрську доставку. Для вирішення
проблеми пропонуємо встановити інтерактивну
дошку на пропускному пункті друкарського
цеху із списком клієнтів та їх замовлень і,
можливістю безпосередньо самим клієнтам
ставити позначку про отримання замовлення. У
кінці дня адміністратор за допомогою
кур’єрської доставки відправляє замовлення, які
не забрали особисто.
Оскільки
друкарня
використовує
централізоване збереження резервних копій на
базі система Handy Backup, то ризик втрати всієї
інформації у випадку несправності мережевого
диску досить високий. Тому, доцільно
додатково створювати резервні копії на
кожному комп’ютері.

ВИСНОВКИ
Отже, вдосконаливши деякі аспекти захисту
інформації ТзОВ «Респект» зможе забезпечити
себе від несанкціонованого доступу, втрати чи
спотворення
інформації.
Сьогодні,
на
інформаційному
ринку
стає
дедалі
актуальнішою
технологія
інфраструктури
відкритих ключів, тому на перспективу
вважаємо доречним для ТзОВ “Респектр”
використання цієї технології, як засобу для
забезпечення надійного захисту при передачі
даних й інформації через мережу Інтернет, що є
актуальним для аналізованої організації.
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Abstract. In this article was considered the
different systems of classification of information
about certain objects and its coding. It was found
that the main purpose of data encoding is to present
information in a compact and convenient form and
was discussed some types of information coding
which are common in Ukraine.
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інформація, класифікація, обробка, дані.

Для
забезпечення
повноцінного
і
ефективного обміну інформацією та прийняття
управлінського рішення з використанням
комп’ютерних засобів, будь-яка інформація без
зміни її змісту певним чином уніфікується, а
форма її подання стандартизується. Для цього
створена система класифікації інформації про
певні об’єкти й її кодування.
Опис класифікаційних угруповань, кодових
позначень та найменувань об’єктів міститься в
документі, який називається класифікатором.
Класифікатор – офіційний документ, в якому
подано систематизований перелік назв і кодів
класифікаційних угруповань або об’єктів
класифікації.
Сукупність
класифікаторів
утворює систему класифікації і кодування
(основа
для аналізу та
моделювання
інформаційних потоків, складова частина
інформаційного
забезпечення
конкретної
автоматизованої
інформаційної
системи).
Сумісність кодів для різних рівнів управління
забезпечується засобами Єдиної системи
класифікації та кодування техніко-економічної
інформації.
Кодування
забезпечує
унікальну
ідентифікацію об’єктів, яка в сукупності з
прийнятою системою класифікації чітко
визначає місце об’єкта серед йому подібних. Це

особливо важливо для етапу проектування баз
даних при виділенні інформаційних об’єктів і
структурних зв’язків між ними.
Код – це знак або сукупність знаків, взятих
для позначення об’єкта класифікації. А
структура коду – умовне позначення складу та
послідовності розміщення знаків у коді, які
читаються за допомогою інформаційних
технологій [5, с. 89].
Таким
чином,
системою
кодування
називають сукупність методів і правил
позначення об’єктів заданої множини. Система
кодування
характеризується
ємністю
–
кількістю кодів, що різняться між собою, тобто
комбінацій, використаним алфавітом коду і
правилами утворення коду. У процесі
кодування вирішується основна проблема –
забезпечення ефективності і надійність обробки
інформації. У процесі кодування інформації
необхідно розв’язати три основних завдання:
однозначного
позначення
(ідентифікації)
кожного об’єкта заданої множини, кодування
деякої сукупності властивостей (атрибутів)
об’єкта і забезпечення інформаційної надійності
або достовірності на всіх етапах кодування,
передавання, зберігання і обробки даних [1].
Мета кодування даних полягає в тому, щоб
подати інформацію в компактній і зручній
формі. Розрізняють порядкову, серійну, систему
повторення, розрядну і комбіновану системи
кодування. Порядкова система застосовується
для кодування однозначних, стабільних і
простих інформаційних систем. Наприклад:
статті витрат, види платежів до бюджету тощо.
Вона
передбачає
присвоєння
об’єктам
цифрових номерів у порядку їх розміщення [1].
Серійна система служить для кодування
аналогічних простих даних і передбачає
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присвоєння серій номерам об’єктам, виділених
в окремі групи за якою-небудь ознакою. У
межах кожної серії об’єктам присвоюються
номери по порядку.
Система повторення використовує літерні
або цифрові позначення, які безпосередньо
характеризують об’єкт, який кодується,
(наприклад, вага, розмір об’єкта тощо) або
зв’язані з ним деякі дані, такі, як місце
розміщення, адреса тощо. Код повторення
можна
застосовувати,
наприклад,
для
позначення дат (рік, місяць, число), розрядів
робітників і робіт, синтетичних і аналітичних
рахунків тощо [4].
Штрихове
кодування
є
одним
із
найсучасніших
методів
формалізації
інформації. Воно ґрунтується на принципі
двійкової системи обчислення і використанні
методу оптичного читання [1]. Штрихове
кодування – це спосіб побудови коду за
допомогою чергування широких і вузьких,
темних і світлих смужок (штриховий код – це
послідовність 0 та 1: широким лініям і широким
проміжкам присвоюється логічне значення 1,
вузьким – 0). Існує кілька видів штрихових
кодів, а саме:
UPC – універсальний товарний код;
EAN – товарний код (створений в Європі на
базі UPC. Відповідає назві Європейської
асоціації товарної нумерації, яка отримала
статус міжнародної організації –
EAN
International. Україна вступила до асоціації в
1994 р.);
UCC/EAN – єдиний стандартизований
штриховий код (створений об’єднаними
зусиллями організацій США і Канади [2].
Код EAN, поряд з класифікаційним
цифровим позначенням, має смужковоштрихове позначення, яке, як і в системі UPS,
складається з різних комбінацій темних штрихів
і світлих смуг, що несуть певний запас
інформації. Лазерне зчитує трансформує
графічну систему штрихів і смуг в цифровий
символ, введений в пам'ять ЕОМ.
Друкують штриховий код на упаковці при її
виготовленні зазвичай чорним, синім, темнозеленим або темно-коричневим кольором.
Червоний, світло-коричневий і жовтий кольори

не застосовуються, так як оптичне пристрій, що
зчитує їх не розрізняє.
Також широкої актуальності у сфері
кодування інформації в Україні набуло
застосування QR-кодування. QR-код (Quick
Response Code, 2D Code) – двовимірний
(матричний) штрих-код. Абревіатура QR
перекладається як “швидка відповідь”. Основна
перевага QR-коду – це легке його розпізнавання
сканувальним обладнанням, що дає можливість
використання коду в багатьох сферах. Для
зчитування інформації з QR-коду потрібен
мобільний телефон, смартфон чи планшет з
камерою і спеціальне програмне забезпечення,
яке розповсюджується безкоштовно через
мережу Інтернет [3].
Отже, незалежно від застосовуваної системи
кодування інформації, коди повинні бути
передусім орієнтовані на машинну обробку
інформації, мати, по можливості, мінімальну
довжину, володіти достатньою надлишковістю і
гнучкістю. Вони повинні служити не лише для
економії пам’яті ЕОМ і пов’язаного з цим
прискоренням обробки даних, але і для
підвищення рівня автоматизації процесів
обробки та зручності для користувачів.
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Abstract. The communication system of the
Значення системи комунікацій в таких
project distinguishes the components - the general
умовах важко переоцінити. Без добре
communication system and the communication
налагодженої системи комунікацій всі зусилля з
system of the project team. A three-level model of the
реалізації проєкту можуть бути марними. Тому
project team's communication system in accordance
розгортанню системи комунікацій потрібно
with the project management processes is proposed.
проєкту приділити достатньо уваги.

Ключові слова: система комунікацій
проєкту, команда проєкту, стейкхолдери,
процеси управління проєктом, складові
системи комунікацій проєкту.

ВСТУП
Ускладнення та урізноманітнення людської
діяльності, поява інноваційної складової,
зростання ступеню невизначеності в досягненні
результатів призвели до виокремлення в 3050рр. минулого століття науки управління
проєктами. На сьогоднішній день без
проєктного управління не обходиться жодна
сфера діяльності людини.
Проєкти використовують тоді коли умови
діяльності не визначені і не точні. Проєкт є
обмеженим в часі, має чітко окреслені початок і
кінець. Для реалізації проєкту набирають
команду виконавців. Різні проєкти реалізують
різні команди. Навіть якщо ядро команди
лишається тим самим, то входження до складу
команди нових членів порушує напрацьовану
систему взаємовідносин і вимагає часу та уваги
керівника
проєкту
для
налагодження
злагодженої та результативної роботи.
В управлінні проєктами чинник людських
відносин виходить на перше місце серед усіх
чинників, що впливають на успішне здійснення
проєкту. А в проєктах розробки програмного
забезпечення тим більше, оскільки основним
ресурсом в таких проєктах є люди.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Якщо розглядати типову команду проєкту з
розробки програмного забезпечення як
організаційну структуру управління, то ця
структура буде складається з керівника
(координатора проєкту), менеджера проєкту,
основних виконавців та допоміжного персоналу
(технічний
письменник,
системний
адміністратор) тощо.
Крім системи взаємовідносин в середині
команди проєкту, існують ще взаємовідносини
зі стейкхолдерами проєкту.
Для того, щоб спроєктувати ефективну
систему комунікацій звернемося до процесів
управління проєктами та розглянемо які
комунікації там відбуваються.
В системі комунікацій проєкту доцільно
виділити як мінімум дві складові (рис 1).
Є загальна система комунікацій проєкту, де
відбуваються зовнішні комунікації тобто
комунікації, що відбуваються між командою
проєкту та зовнішніми стейкхолдерами. Крім
того, в проєкті можна виділити внутрішню
систему комунікацій або систему комунікацій
команди
проєкту.
Внутрішня
система
комунікацій це колективне поле роботи
команди. Ця внутрішня система комунікацій
найбільше задіяна в процесах планування,
реалізації та моніторингу проєкту. В процесах
ініціації та закриття проєкту більша частина
комунікацій відбувається між представниками
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команди
проєкту
та
зовнішніми
стейкхолдерами.
Внутрішня система комунікацій команди
проєкту повинна забезпечувати не тільки
передачу та обмін інформацією, але й
підтримувати командний дух, працювати на
згуртування
команди
для
досягнення
необхідних результатів.
Внутрішня
система
комунікацій
у
відповідності до процесів управління проєкту
може бути представлена трирівневою моделлю,
у якій можна виокремити методологічний,
методичний
і
прикладний
рівень.

Прикладний рівень внутрішньої системи
відповідає процесу реалізації проєкту і на цьому
рівні добре відслідковується ефективність
обраної в проекті системи комунікацій.
Доцільність виокремлення зазначених рівнів
в внутрішній системі комунікації визначається
різним складом учасників комунікацій та
інструментами взаємодії на кожному з рівнів.
Добре спроєктована система комунікацій в
проекті надає можливості результативного
обміну інформацією всередині команди та з
зовнішніми стейкхолдерами
для успішної
реалізації проєкту. Отже, ефективні комунікації
у внутрішній системі комунікацій команди
проєкту та з зовнішніми стейкхолдерами можна
розглядати як один з управлінських резервів
проєкту.
Система комунікацій в проєкті повинна
забезпечувати достатній інформаційний обмін в
середині
команди
та
з
зовнішніми
стейкхолдерами. Успішне функціонування
системи
комунікацій
проєкту
будуть
забезпечувати методологічний та методичний
рівень де вибираються інструменти та
технології взаємодії. Від цього буде істотно
залежати керованість команди проєкту, і
відповідно досягнуті результати.

ЛІТЕРАТУРА
Рис1. Складові системи комунікацій в проєкті

Методологічний рівень внутрішньої системи
комунікацій
буде
відповідати
процесу
планування, на якому будуть пропрацьовані цілі
проєкту,
сформовані
правила
обміну
інформацією, вибрані інструменти та технології
взаємодії, розроблена ієрархічна структура
робіт проєкту та матриця відповідальності. Цей
рівень є визначальним для організації
внутрішньої системи комунікацій проєкту.
Методичний рівень внутрішньої системи
комунікації
буде
відповідати
процесу
моніторингу. На цьому рівні будуть широко
застосовуватися
різноманітні
політики
організації, вибрані інструменти та технології.
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людини. Як вихід з даної ситуації можна
запропонувати спеціалізовані додатки, які
надають рекомендації з підбору одягу.
Проведений аналіз відповідних продуктів
(Cluise, Mirrow.me, ClosetSpace, Good Look,
Polyvore) показав, що вони характеризуються
множиною
недоліків,
починаючи
від
комерційності використання, нав‘язування
окремих брендів, завершуючи завищеною
ціновою політикою [3]. З огляду на ці чинники,
актуальною задачею є розробка інформаційної
системи надання рекомендацій з підбору одягу.

ВСТУП. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

У сучасному світі все більше уваги
приділяється стилю і іміджу людини. Хтось
народжується з вродженим почуттям стилю і
гармонії - для них не виникає проблем, як
створити гармонійний образ і проявити себе
через одяг. Але є більшість людей, для яких
уміння красиво одягатися є складним процесом.
Попри те, що одягу виконує функцію захисту
та прикриває тіло, також який вигляд у людини
показує рівень культури й сприяє хорошій
комунікації
з
навколишнім
оточенням.
Однозначно, що показником роду являється
одяг, за допомогою нього неважко визначати
чоловічий чи жіночий рід. Одяг є
систематичним засобом передачі інформації
про користувача. [1].
Кожен хоче бути стильним і мріє про
ідеальний гардероб. При цьому, мало хто хоче
витрачати значну кількість часу на підбір
окремих його елементів з метою створення
відповідного образу [2]. Зазначена потреба, на
сьогоднішній день є особливо актуальною з
огляду на вплив іміджу на життя окремої

У відповідності до поставленої задачі було
здійснено системний аналіз предметної області,
побудовано дерево цілей та з використанням
методу
аналізу
ієрархії
обрано
для
конструювання інформаційно-дорадчу систему.
Далі здійснено проектування системи згідно
із структурним підходом, використавши при
цьому нотацію Гейна-Сарсона [4]. Відповідна
контекстна діаграма представлена на рис.1.

Abstract. This article describes the problem of
clothing selection and possible solutions. The
research has analyzed the existing systems that solve
this problem, clarifies their advantages and
disadvantages. The article presents a context
diagram and description of the software solution.
The proposed software product can not only be used
to address individual needs, but also for business
purposes, which increases sales and promotes the
product.

Рис.1 Контекстна діаграма

На початку роботи користувач вводить дані
автентифікації на основі яких система здійснює
вхід в обліковий запис в якому зберігається
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особисті дані, історія пошуків, згенеровані стилі
тощо. В процесі формування образу користувач
надсилає відповідний пошуковий запит
результатом якого є перелік стилей, серед яких
обирається той який найбільш йому імпонує.
Після побудови контекстної діаграми, було
проведено її декомпозицію (Рис. 2), на якій
зображені чотири процеси: отримати обліковий
запис, опрацювати запит на завантаження
параметрів та фото, здійснити пошук образу,
підібрати та підтвердити обраний варіант.

та зорієнтуватись в даному виборі. У системі
передбачено контекстно-залежний пошук, що
допомагає знайти конкретні моделі одягу
внутрішньої колекції.

Рис.3.Головне вікно

У статті проаналізовано сучасний стан
предметної області з підбору одягу, описано
підхід з проектування інформаційної системи з
використанням структурного аналізу, обрано
засоби побудови та здійснено її конструювання.
Подальші дослідження будуть спрямовані на
верифікацію її роботи.
Рис.2. DFD першого рівня

Подальші дослідження показали, що
найбільш ефективним представленням системи
є її відображення у вигляді веб сайту із
застосуванням архітектури MVC. Основними
елементами якої є: модель (компонент, який є
центром шаблону та зберігає дані про
користувача
та
одяг),
представлення
(забезпечує відображення даних моделі
користувачу), контролер (інтерпретує дії
користувача та реагує на зміни в системі) [5]. В
якості сховища даних використано MongoDB,
що дозволяє отримати швидкий доступ до
даних, легко масштабується, а самі дані
зберігаються у вигляді JSON документів.
Головне вікно створеної інформаційної
системи приведено на рис.3.
На якому
зображено образ, який підібрала система для
користувача
відповідно
до
параметрів,
завантажених фото та особливих побажань,
таких як: ціль, діапазон цін та наявних моделей.
Користувач може залишити коментар до образу
та додати його у власний гардероб.
Відображення даних про створений образ
дозволяє іншим користувачам проаналізувати
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Abstract. The material contains information
about the specifics of the human resources
management – HRM. An overview of the processes
that the HR works with. One of the most important
processes of work with personnel is designed.
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ВСТУП
Сьогодні в епоху розвитку інформаційних
технологій різні сфери діяльності бізнесу
намагаються встигнути освоїти, щось нове,
цікаве
та
перспективне,
що
принесе
максимальні
доходи.
Найуспішнішими
являються ті, хто завжди готовий ризикнути та
спробувати рухатися у напрямку розвитку
інновацій. Проте, ведення будь-якого виду
діяльності не можливе без прописаних,
побудованих та впроваджених бізнес-процесів,
які так важливі для правильного управління
ресурсами структури та людськими, що
працюють на забезпечення потреб своїх
споживачів.
Тут виникає потреба у пошуку механізму
роботи з персоналом – HR. Людина, яка працює
для людей та з людьми. Спеціаліст основне
завдання, якого забезпечити сприятливі умови
праці персоналу та не потрібно присвоювати
йому безліч непотрібних ролей. Адже HR – це
результат, а не процес.
Саме тому, рішення, яке сприяє оптимізації
роботи HR – це якісно побудовані бізнеспроцеси. Прописані у них алгоритми дозволять

опрацювати великі масиви інформації та
покращити роботи персоналу.
Визначення індивідуального процесу, як
правило, визначається моделлю HR-ра, яка
чітко описує ролі та обов’язки функціональних
менеджерів з персоналу, таких процесів як:
рекрутинг, адаптація, навчання, оцінка та
мотивація. Основна мета роботи, полягає у
ствердженні думки про те, що якісно побудовані
алгоритми
роботи
цих
бізнес-процесів
сприятимуть злагодженій організації роботи,
чіткому розподілу обов’язків та високим
стандартам структури.

ПОБУДОВА АЛГОРИТМІВ БІЗНЕСПРОЦЕСІВ

Кожна організація працює над реалізацією
однієї мети. Те ж досягається формулюванням
певних стратегій та виконанням тих цілей, що
виконуються персоналом. В основі цієї стратегії
лежать різні процеси, а ефективність лежить у
ретельному дизайні цих процесів. Для нас
постає важливим завданням описати ефективні
моделі побудови бізнес-процесів, які будуть
зрозумілі усім.
Історія походження алгоритмів починається
ще з XII ст. та навіть сьогодні методики їх
побудови розвиваються та вдосконалюються.
Існують дуже багато нотацій побудови процесів
функціонування: DFD, ERD, UML, кожна з них
має свої особливості та переваги залежно від
сфери використання.
Нами було обрано схематичне представлення
алгоритмів з використанням блок-схем. Такий
вид характерний своєю простотою та
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зрозумілістю. Класифікується він трьома
типами:
• Послідовність: цей тип алгоритму
характеризується групою кроків, і кожен
крок буде виконуватися один за одним.
• Розгалуження: цей тип алгоритму
представлення “умови” проблеми. Якщо
умова є істинною, вихід буде “так”, якщо
умова хибна, вихід буде “ні”. Цей тип
алгоритму також відомий як “тип
вибору”.
• Цикл: для цього типу процес може бути
повторно виконаний за певних умов. Цей
тип алгоритму також відомий як “тип
повторення”.
Містить такі позначення: “початок та
кінець” – овал, “будь-яка дія” – прямокутник,
“умова” – ромб, “ввід/вивід інформації” –
паралелограм.
Розглянемо два з основних процесів, які є
дуже важливі у процесі роботи HRM з
персоналом
для
кращого
управління
ресурсами – адаптація та навчання.
Компоненти алгоритму адаптації, який
створюється для нових співробітників (або
працівників, які змінюють свої посади в
організації), щоб полегшити та прискорити
процес ознайомлення з новими завданнями,
умовами праці, роботою, соціальним та
культурним середовищем, а також знаннями та
вміннями, щоб їх робоча ефективність могла
якомога швидше досягти необхідного рівня
(рис. 1). Не виключаємо можливості повернення
до виконання певного процесу, адже якщо
умова не виконана відбувається поверення.

працівників для виконання певної роботи.
Навчальний
процес
формує
мислення
працівників та призводить до якісної роботи
працівників. Проте вся робота, щодо пошуку
ресурсів та джерел навчання належить
менеджерам з підбору персоналу (HRM) і їх
основна ціль – це забезпечити розвиток
персоналу, що призведе до нових досягнень
структури.

Рис.2. Алгоритм проведення навчання
Також існує дуже багато програмного
забезпечення для моделювання такого виду
бізнес-процесів прописаних алгоритмами,
наприклад: Lucidchart (візуальний робочий
простір, який поєднує діаграми, візуалізацію
даних
та
співпрацю
для
швидкого
розуміння) [2];
MS
Visio
(програмне
забезпечення для створення різних діаграм,
блок-схем, графіків і креслень); Bizagi
(програма для опису діаграм та процесів за
BPMN нотацією) [1].
Підсумовуючи
вищесказане,
варто
підкреслили важливість створення алгоритмів
усіх
HR-процесів,
які
можуть
використовуватися для оптимізації управління
персоналом будь-якого виду бізнесу. Адже
знаючи послідовність кроків передбачених під
кожен
процес
індивідуально,
системи
менеджменту (CRM) будуть працювати
злагоджено та якісно.
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ВСТУП
Процеси, що відбуваються в сучасному
освітньому просторі вказують на те, що ми
неухильно рухаємось в сторону індивідуалізації
процесу навчання. У сучасному суспільстві
чітко прослідковується взаємозв’язок між
освітою та економічним добробутом Значна
частина студентів одночасно і навчається і
працює. І кількість таких студентів в
майбутньому буде тільки зростати.
Сучасні студенти хочуть отримувати
прикладні знання, в першу чергу такі, які їм
безпосередньо стануть нагоді на робочому
місці. Тому, в майбутньому частка дисциплін на
вибір для студентів буде тільки зростати, що
несе з собою певні виклики для правильної
організації навчального процесу. При цьому, ці
виклики стосуються як викладачів, так і
студентів, оскільки вони повинні навчитись
правильно взаємодіяти в нових умовах. Тому
проблема
забезпечення
можливості
індивідуального навчання студентів є на
сьогоднішній день дуже актуальною.

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ЯК ЧИННИК
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Використання
нових
інформаційних
технологій (ІТ) надає навчальному процесу
можливості
оптимального
використання,
переробки
та
зберігання
інформації.
Модернізація освітнього процесу залежить як
від використання новітніх технічних засобів, так
і від готовності викладачів і студентів йти в ногу
з технічним прогресом, готовністю реагувати на
сучасні
освітні
виклики.
Інформаційна
підтримка в цьому процесі покликана
забезпечити
як
управлінсько-педагогічну
діяльність викладачів, так і самоорганізацію
навчального процесу з боку студентів.
Зрозуміло, що підвищення ролі студентів у
освітньому процесі не є завданням одного дня.
Воно потребує широкого залучення студентів
до освітнього процесу, врахування їхніх
індивідуальних
здібностей,
майбутніх
професійних інтересів. Саме це здатне
викликати в них додатковий стимул до здобуття
якісної фахової освіти, мотивувати до активного
включення у навчальний процес.
Першим кроком у цьому напрямку стало
запровадження в рамках освітніх навчальних
програм дисциплін на вибір студентів. Це
дозволяє студентам самим частково планувати,
які дисципліни вони хочуть вивчати, а які ні.
Другим кроком в цьому напрямку може стати
створення
персонального
навчального
середовища (ПНС) для студентів. Це надасть їм
можливість гнучкішого підходу до навчального
процесу, наблизить українські освітні стандарти
до світових. В майбутньому така орієнтація на
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особистість та переважну більшість дисциплін
на вибір має стати нормою навчання в
українських навчальних закладах.
Слід зазначити, що далеко не всі студенти на
сьогоднішній день в повній мірі користуються
своїм правом вибору навчальних дисциплін.
Про це, зокрема свідчить статистичні дані,
надані центром інформаційного забезпечення
Львівської політехніки за 2017-2020 рр. (див.
рис.1).

викладання та вивчення дисциплін, які були
обрані студентами свідомо.
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ВСТУП
У сучасному світі різного роду реклама
відіграє провідну роль у реалізації товарів чи
послуг, що сприяє закономірному зростанню
зацікавлення до неї з боку пересічних
споживачів. Щоб на конкретне підприємство
звернули увагу потенційні клієнти, а також
зацікавилося його продукцією чи послугами,
підприємці
використовують
рекламну
діяльність для просування на ринку.
Відсутність рекламної кампанії негативно
відображається на бізнесі та несе великі втрати
для підприємця. Без чіткого яскравого образу
серед багатьох представників схожих за
тематикою організацій буде неможливим
запам’ятатися у свідомості потенційних
покупців.
Тому є зміст визначити поняття реклами та
рекламної діяльності, як вона впливає на роботу
організацій, та на споживача.

ВИЗНАЧЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В інформаційних та економічних сферах
немає чіткого визначення реклами. Кожен
науковець вкладає у це власну суть, засновану
на його досвіді роботи із даною темою.
Зараз прийнято трактувати рекламу як
невід'ємний складник масових комунікацій, а
саме процесу передачі інформації певній групі

Кафедра СКІД
Національний університет “Львівська політехніка”
Львів, Україна
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людей одночасно за допомогою спеціалізованих
технічних засобів. Дослідники виділяють
особисту та масову комунікації. Особиста
комунікація включає у себе будь-які зв’язки
обміну інформацією між людьми. Від особистої
масова
комунікація
відрізняється
відстороненим у часі та уповільненим зворотнім
зв'язком з отримувачем інформації. Деякі
науковці трактують це як неповноцінний та
однобічний комунікативний акт, адже головною
характеристикою комунікації є саме реакція на
отримане послання, котра дає змогу визначити
її ефективність [2].
Вважається, що слово “реклама” походить
від латинського reclamare, що можна перекласти
як “стверджувати” або “викрикувати”. В
англійській
мові
поняття
“реклама”
позначається
декількома
самостійними
термінами. Аdvertising – вид професійної
діяльності,
advertisement
–
рекламне
оголошення, стаття або інший вид матеріалів,
advertise – процес розповсюдження рекламних
матеріалів серед населення.
Рекламна
діяльність
є
комплексом
організаційних, а також технічних рекламних
заходів, які чітко спрямовані на створення і
підтримку закономірного рівня продажу певної
продукції, швидке реагування на зміну
ринкових умов, прийняття необхідних заходів
для нейтралізації діяльності конкуруючих
організацій, забезпечення позитивного іміджу
компанії та її торгівельної марки.
На основі вищезгаданої інформації можна
зробити певні висновки на рахунок визначення
терміну реклама в залежності від її
використання
та
призначення.
Можна
підсумувати, що:
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• реклама – це будь-яка платна та
неособиста форма інформаційного впливу
на споживача з метою мотивації до
покупки певного товару;
• реклама – це інформація про конкретну
особу чи товар, розповсюджена в будьякій формі та в будь-який спосіб і
призначена сформувати або підтримати
обізнаність споживачів реклами та їх
інтерес щодо таких осіб чи товару [5];
• реклама – це платне, односпрямоване і
неособисте звернення, здійснюване через
ЗМІ та інші види зв’язку, що агітують на
користь якогось товару, марки, фірми [6];
• реклама – це друковане, рукописне, усне
або графічне повідомлення про особу,
товари, послуги або суспільний рух,
відкрито опубліковане рекламодавцем і
оплачене з метою збільшення обсягів
збуту, розширення клієнтури, одержання
голосів або суспільної підтримки.
Ефективна реклама має виконувати чіткі
функції для подальшого забезпечення роботи
організації. До головних можна віднести:
1) інформаційна;
2) економічна;
3) комунікаційна;
4) контролююча;
5) коригуючи;
6) керуюча;
7) освітня;
8) спонукає до дії [4].
Сучасне визначення реклами містить
конкретні позиції, які визначають її сутність та
основні аспекти діяльності, а саме:
1) реклама
це
комерційна
форма
ефективного подання інформації;
2) вона має суспільний та масовий характер;
3) є безособовою;
4) має виразний характер;
5) є
різнобічною
та
мультифункціональною;
6) діє
завдяки
багаторазовому
використанню;
7) ідентифікує її безпосереднього спонсора;
8) ї односторонньою;
9) має інформативну природу [1].

ВИСНОВКИ
Завдяки сучасному розвитку поліграфічної та
видавничої галузі зараз існує велика кількість
різноманітних видів друкованої рекламної
продукції. На сьогоднішній день приблизно
65% обороту видавництв України займає друк
реклами для організацій [3]. Кожен окремий
різновид друковано реклами залежить від
особливостей товару чи послуги, яку надає
замовник,
від
візуального
оформлення
продукту, а також можливості донести до
споживача
необхідну
для
виробника
інформацію. Реклама такого виду зберігає своє
місце, адже незважаючи на велику кількість
інтернет можливостей для просування реклами,
друкована продукція не сприймається як
нав’язана та залишається основним видом для
заохочення до покупки.
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Використання соціальних мереж стає дедалі
популярнішим серед установ чи різних
компаній. Підвищення популярності зумовлене
великою кількістю активних користувачів.
Соціальні
мережі
стали
безкоштовною
платформою для просування послуг та товарів.
При правильному підході до використання
соціальної мережі, компанія чи установа зможе
отримати від користувачі заслужену оцінку
своїх товарів чи послуг, рекомендації та
побажання. Аналізуючи отриману інформацію
відповідальним працівником, можна розробити
стратегію розвитку, визначити на які сторони
діяльності слід більше звернути увагу та
направити зусилля та на основі цієї інформації
приймати відповідні управлінські рішення.
Прийняття рішень на основі отриманої з
соціальних мереж інформації потребує високих
знань у галузі інформаційних технологій та
менеджменту. Аналізуючи дану інформації слід
взяти до уваги і те, що у соціальних мережах
широко використовуються боти, які можуть
бути створені зловмисниками чи конкурентами
з метою зниження рейтингу тої чи іншої

установи. Однак боти – це не єдине джерело
недостовірної інформації, слід ретельно вивчати
зворотний зв’язок і від користувачів,
аналізуючи зміст відгуку та профіль самого
користувача на достовірність.
Наявність в установи групи чи сторінки у
соціальній мережі стає необхідністю в сучасних
реаліях світу. У соціальних мережах
зареєстровано мільйони людей в Україні та
світі. Створення такої сторінки не потребує
фінансових витрат, за виключенням реклами, і
не потребує великої кількості часу. Однак
наявність такої сторінки не гарантує
популярності серед користувачів.
Працівник, що займається веденням сторінки
чи групи, повинен володіти знаннями
менеджменту, бути грамотним, обізнаним у
основних поняттях установи ті принципах її
роботи, критично мислити та вміти приймати
відповідні рішення. Такого працівника можна
назвати менеджером, адже він свого роду
керівник, що відповідає за інформаційну
діяльність установи в Інтернеті. Менеджер
часто приймає рішення, що тягнуть за собою
фінансові витрати, і грамотний підхід та
володіння потрібними знаннями допоможуть
уникнути надмірного використання ресурсів
установи. Усі управлінські рішення мають бути
своєчасними, грамотний менеджер не повинен
забувати про терміни, усі накази повинні бути
обґрунтованими та чітко сформульованими,
щоб серед виконавців не виникало різних
непорозумінь і не несло шкоди установі.
Розвиток сучасних інформаційних технологій
сприяє інформатизації управлінської діяльності,
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та дозволяє не тільки накопичувати інформацію,
а й здійснювати її всебічний аналіз та
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки
між певними явищами та процесами.
Управлінська діяльність породжує управлінські
рішення,
тобто
директивні
акти,
що
цілеспрямовано
впливають
на
об’єкт
управління та базуються на проаналізованій
інформації.
В Україні компанії зазвичай створюють
сторінки у соціальні мережі “Facebook”.
Розглядаючи соціальну мережу з точки зору
працівника
організації,
можна
зробити
висновок, що найважливішим для установи є
зворотний зв’язок з користувачами. Зворотним
зв’язком користувачів вважається їх реакція на
продукт
чи
послугу
організації
та
комунікативна взаємодія з компанією. До
зворотного зв’язку можна віднести телефонний
дзвінок, анкетування, надісланий лист на
електронну пошту, залишений відгук чи
коментар, у соціальній мережі “Facebook” це
може бути вподобання з відповідною реакцією,
поширення допису.
Перевагою вподобань у “Facebook” над
вподобаннями у других соціальних мережах є
можливість реагувати на дописи основними
емоціями людини, такими як радість,
здивування, сум та злість, окрім емоцій
присутнє класичне вподобання у формі пальця
вверх та вподобання з знаком у формі серця. З їх
допомогою можна легко визначити ставлення
аудиторії до інформації з допису. Великі
компанії з допомогою цих вподобань часто
влаштовують
голосування,
де
просять
користувачів, в залежності від їх думки,
реагувати на пост певною реакцією, отримана
інформація допомагає працівникам компанії
розробляти стратегію розвитку та реалізації
своїх послуг та товарів. Алгоритм соціальної
мережі “Facebook” розроблений таким чином,
що чим більше вподобань під постом, тим
більша аудиторія його бачить
Популярність соціальних мереж серед
освітніх закладів, на відміну від бізнесу, в
Україні тільки набирає обертів. Найчастіше свої
сторінки створюють вищі навчальні заклади. З
їх допомогою вони інформують студентів та
вступників про важливі події в житті
університетів, та активно розміщують дописи

протягом всього року, адже позитивний імідж у
соціальних мережах може привести до вищого
навчального закладу нових студентів, оскільки
чимало батьків чи самих абітурієнтів шукають
інформацію про університет у соціальних
мережах .
Аналізуючи отримані дані потрібно брати до
уваги й те, що багато людей не читають
висвітлену інформацію
та
тиснуть
у
голосуваннях на будь-яку відповідь, або ж
ставлять вподобання не ознайомившись з
постом. Тому слід аналізувати інформацію
перед прийняттям рішень, що можуть впливати
на різні аспекти роботи установи.
Використання соціальних мереж буде
корисним всім видам установ, компаній чи
організацій. Створення сторінок у них
підвищить імідж, та надасть корисну
інформацію, що надходить від клієнтів.
Правильно
проаналізувавши
отриману
інформацію, можна розробити стратегію
розвитку та прийняти відповідні управлінські
рішення, що призведе до збільшення потоку
клієнтів та фінансів до установи.
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ВСТУП
Інформатизація
сучасної
туристичної
діяльності, виступає у якості однієї із найбільш
характерних рис її розвитку. Сьогодні туризм
вступив в такий етап свого розвитку, у якому
інформація та її своєчасна передача відіграють
визначальну роль у всіх сферах туристичної
діяльності,
при
цьому
саме
сучасні
інформаційні технології в туризмі стають
найважливішим
фактором
економічного
зростання галузі.

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ У ТУРИСТИЧНІЙ
ГАЛУЗІ

Оскільки інформація відіграє важливу роль у
створенні туристичного продукту, то для
задоволення потреб споживача туристичного
продукту необхідно постійно покращувати
способи обробки та подання туристичної
інформації, технології формування туристичної
послуги. Для того щоб обрати відповідні методи
та засоби обробки туристичної інформації, а
також форми її подання, потрібно передусім
виділити основні характеристики туристичної
діяльності,
спрямованої
на
створення
оптимальних туристичних продуктів та

задоволення потреб споживача туристичного
продукту шляхом надання туристичних послуг.
Серед таких характеристик, можна виділити
наступні:
• безперервний обмін інформацією між
розробником туристичного продукту та
його
споживачем
за
допомогою
глобальної мережі Інтернет;
• урахування
потреб
споживача
туристичного продукту;
• обмежений час надання послуги, через те,
що послуга може бути виконана
виключно у певному місці і у певний час;
• суб’єктивність оцінки якості виконання
туристичної послуги.
Туристична діяльність потребує формування
якісного інформаційного забезпечення на
основі актуальної інформації з різних джерел із
застосуванням
методів
інтеграції
інформаційних
ресурсів
для
створення
туристичного ресурсу. Якість інформаційного
забезпечення туристичної діяльності залежить
від
якості
інформаційного
наповнення
туристичного продукту та ефективності
процесів
формування
інформаційного
наповнення туристичного продукту [1]. Отже,
інформаційне
забезпечення
туристичної
діяльності
формується
як
певний
інформаційний
продукт,
який
повинен
задовольняти потреби споживача туристичного
продукту.
Цей
інформаційний
продукт
фактично є туристичною документацією, що
містить інформацію про туристичний продукт,
згруповану за розділами [1].
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Основоположною
оцінкою
надання
туристичних послуг є їх якість, тобто сукупність
характеристик туристичної послуги і здатність її
задовольняти потреби та сподівання споживача
туристичного продукту. На якість туристичної
послуги впливає не лише рівень надання
туристичних
послуг, а й людський фактор: вибір
туристичної послуги залежить від відгуків
споживачів туристичного продукту. Важливо
використовувати методи покращення якості, які
найбільше відповідають цілям покрашення
якості
туристичної
послуги. Необхідно
створювати передумови для високої якості
надання туристичної послуги, тобто точну
відповідність між наданими послугами та
сподіваннями
споживача
туристичного
продукту.

АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ
ЕЛЕКТРОНОГО ДОКУМЕТООБІГУ

Туристична фірма у своїй діяльності
використовує великі обсяги інформації, тому
потрібно створювати інформаційні системи
швидкої її обробки. Передусім необхідно
активно використовувати електронний
документообіг розробляти систему ефективної
обробки електронної документації. Для цього
потрібно розробити уніфіковані системи
документування з урахуванням специфіки
роботи з електронними документами.
Використання електронної документації дає
змогу автоматизувати обробку документів,
сприяє створенню єдиного інформаційного
простору, інтегруючи в інформаційний вузол
усі документальні системи, що істотно
підвищує ефективність туристичної діяльності,
прискорює рух документів у туристичному
сегменті, зменшує трудомісткість опрацювання
документів та затрати часу.
Автоматизація електронного документообігу
пришвидшує роботу з документами, їх
реєстрацію та передавання адресатам і має

істотне значення для підвищення ефективності
діяльності системи управління загалом.
Для
пришвидшення
процесів
документування необхідно створювати наперед
визначені
шаблони
документів,
щоб
автоматизовано вносити інформацію. Шаблони
документів – це загальна мструктура (форма)
окремих видів документів та їхніх атрибутів
(призначення, зміст, адреса, вихідний номер
документа тощо). Інакше кажучи, це
відформатований у певний спосіб документ,
який зберігається в окремому файлі та
використовується як основа для створення
нових документів певного типу. Щоб
полегшити процес формування туристичних
документів, потрібно використовувати наявні та
створювати нові шаблони з потрібною сталою
структурою та параметрами оформлення для
введення
отриманої
та
обробленої
консолідованої
інформації.
Інформаційна
система
електронного
документообігу
забезпечує ефективний обмін інформацією за
допомогою сукупності технічних засобів, як у
межах туристичної установи, так і між різними
туристичними організаціями, та оперативно
задовольняє запити користувачів [2].
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