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будь-якому пристрої через Інтернет. Традиційне програмне забез-

печення забезпечує доступ до даних лише на декількох окремих ло-

кальних комп’ютерах. 

Наведемо переваги та недоліки Web-орієнтованої системи 

обліку військових ресурсів. 

Переваги: 

1. чіткий огляд поточного становища тої чи іншої служби 

військової  частини в режимі реального часу; 

2. доступ до даних в будь-який час і з будь-якого місця; 

3. доступ до інформації та документів з будь-яких пристроїв; 

4. доступ до даних одночасно декількох користувачів; 

5. скоротити час, що витрачається на ручне введення даних; 

6. автоматичне оновлення; 

7. виключення витрат на обладнання, установку, обслуго-

вування, системне адміністрування, оновлення і відмови 

серверів; 

8. резервна копія та безпека даних. 

Недоліки: 

1. відсутність контролю над тим, де знаходиться інформація 

тої чи іншої служби військової частини (вона може знахо-

дитися на сервері в будь-якій точці світу); 

2. немає доступу до даних без підключення інтернету. 

 

Зезуль І. В., Подолянюк В. В. 

Криворізький державний педагогічний університет 

Мінтій І. С. 

к. пед. н., доцент, Криворізький державний педагогічний універси-

тет 

 

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ HUMAN ШКОЛА В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

У роботі проаналізовано використання платформи Human 

школа у освітньому процесі, зокрема розглянуто можливість пов-

ноцінного забезпечення навчання без залучення сторонніх інстру-

ментів, збереження різноманітних матеріалів – навчальних планів, 

розкладу, уроків, домашніх завдань, тестувань, персональних да-
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них, результатів учня, відвідування уроків, наявність закритої со-

ціальної мережі, календаря, високий ступінь захисту, централізо-

ваний підхід та ін. 

 

З кожним роком повсякденне життя стає все більш пов’яза-

ним з сучасними технологіями, такими як карманні ґаджети та Інте-

рнет. Поступово деякі повсякденні речі приймають віртуальну фо-

рму: всі популярні магазини мають онлайн-формат, сферам послуг 

краще рекламувати себе на онлайн-платформах, та й самі рекламні 

платформи розширюють свій асортимент. Особливо цьому поспри-

яли події 2020 року, коли відсутність фізичного контакту між 

людьми стала мати надзвичайну цінність. Звичайно, сферу освіти це 

також торкнулось, оскільки одна з її основних функцій – взаємодія 

між людьми. Збільшилась кількість навчальних курсів та користу-

вачів, які бажають отримати нові знання в умовах ізоляції, з’яви-

лися нові освітні платформи для зручного переходу освіти в онлайн-

режим, а вже існуючі засоби для комунікації або отримання якоїсь 

інформації намагаються інтегрувати в собі освітні функції [1]. 

Однією з подій у сфері онлайн-освіти стала поява української 

освітньої платформи Human. Платформа створена для максимально 

точного перенесення шкільної освіти з повторенням навчальної фо-

рми. Окрім цього, завдяки їй школа завжди на зв’язку й надає мож-

ливість спілкування, має сторінки опитування, фотогалереї, анонси 

шкільних подій, інформацію про факультативи. Тобто, використо-

вуючи даний сервіс освіта отримає ще й платформу для комунікації. 

У сервісі зберігаються в доступі навчальні плани, проведені 

уроки, робота з медіаматерiалами; проводиться видача і перевірка 

домашніх завдань та тестування. 

При використанні системи є можливість дізнаватись все про 

успіхи учнів у режимі реального часу: спостерігати за глобальною 

картиною результатів учня, мати поглиблену аналітику освітнього 

процесу, динаміку успішності та відвідуваності учнів. 

Сервіс має й універсальний календар, який дозволяє знайти 

все про освітній процес: теми та плани уроків, задані домашні за-

вдання, дати контрольних робіт, відображення шкільних подій.  
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Розробник гарантує технічну підтримку сервісу, постійне 

консультування та навчання за необхідності. У разі потреби плат-

форма для шкіл – Human Школа може бути інтегрованою у загаль-

нодержавні онлайн програми [2]. 

Найбільш поширені причини обрати Human на противагу ін-

шим платформам: 

1. Система Human є українською платформою – розроблена 

спеціально для українського ринку та потреб Нової української 

школи. Тож персональні дані користувачів зберігаються на серве-

рах в Україні та мають вищий стандарт захисту персональних да-

них. 

2. Human має шкільну закриту соціальну мережу. На платфо-

рмі учні, вчителі та батьки мають можливість спілкуватися між со-

бою, ділитися шкільними новинами та навчальними матеріалами. 

Соціальна мережа Human є закритою, тому треті особи не мають 

доступу до контактних даних школярів. 

3. Human – це комплексна освітня екосистема. Досвід диста-

нційної освіти показав, що одночасне використання численних ін-

струментів децентралізує освітні дані. Система Human забезпечує 

вчителя всіма можливостями для ведення навчального процесу в 

цифровому форматі: починаючи від проведення уроку і закінчуючи 

автоматизованим виставленням річної оцінки. Таким чином освітні 

дані перебувають в єдиному просторі і їх можна проаналізувати. 

4. Системою Human користуються школи з 281 населеного 

пункту України. До того ж, деякі департаменти та управління освіти 

впроваджують систему централізовано, як, наприклад, у Житомирі, 

Білій Церкві, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаївській області. У 

цьому є свої додаткові переваги. Коли всі школи міста об’єднані в 

Human, учень може переходити в інший навчальний заклад без 

втрати своїх освітніх здобутків. А у муніципальних органів відкри-

вається можливість побудувати аналітику по всьому освітньому се-

ктору [3]. 

Отож, Human Школа забезпечує повноцінний освітній про-

цес, підтримує усі необхідні функції для спілкування між користу-

вачами, опитування, оголошення шкільних подій, створення навча-

льних графіків вчителів та розкладу тощо. На сьогодні система є од-

нією з найпопулярніших у закладах освіти Кривого Рогу. 
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СПОСОБЫ СОКРАЩЕНИЯ ОБЪЕМА ВЫЧИСЛЕНИЙ ПРИ 

РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ДОСТИЖИМОСТИ НЕПРЕРЫВНОЙ 

ЧАСТИ ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Приведены постановка и способы решения задачи достижи-

мости непрерывной части гибридной системы, представленной 

языковыми средствами дискретно-непрерывной сети. Рассмот-

рены подходы к сокращению объема вычислений при реализации 

данных способов. 

 

В последнее время отмечается повышенное внимание к раз-

работкам сложных гибридных систем, представленных как дис-

кретной, так и непрерывной частью. Удобным средством для по-

строения моделей систем подобного рода являются дискретно-не-
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