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АНОТАЦІЯ 

 

 

Дипломна робота налічує 79 сторінок, 15 ілюстрацій, 23 таблиці та 25 

джерел за переліком посилань. 

Світ змінюється дуже швидко. Інформації щодня стає дедалі більше, 

технології вдосконалюються. Для того, щоб встигати за цим ритмом потрібно 

витрачати більше часу або використовувати інші методи для навчання.  

Метою роботи: створення мобільного додатку з набором рекомендацій для 

покращення запам`ятовування інформації. 

Задачі:  

1. робота з літературою по пошуку способів і методик для підвищення 

ефективності навчання ;  

2. розробка технічного завдання; 

3. проектування графічного інтерфейсу та бази даних; 

4. наповнення додатку методиками. 

Ця комп’ютерна програма може бути використана для покращення 

запам`ятовування інформації. У перспективі цей інструмент протребує 

калібрування, нас для проведення дослідження користувачів програми. 

Ключові слова: мобільний додаток, ефективність навчання, методики 

навчання. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Volume of the work is, 79 pages, 15 illustrations, 23 tables and 25 sources for 

references. 

The world is changing very fast. Information becomes daily more and more, 

technology improved. To keep up with this pace we need to spend more time or use 

other methods for learning. 

The aim: a mobile application with a set of recommendations to improve 

memorization of information. 

Objectives: 

1. Work with the literature on finding ways and methods to improve learning; 

2. The development of technical specifications; 

3. GUI design and database; 

4. filling application techniques. 

This computer program can be used to improve memorization of information. In 

the future, this tool need calibration. We can conduct research on program users and 

results of it . 

Keywords: mobile application effectiveness of learning, methods of learning. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ,УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

 

Digital design – цифрове проектування 

Android Studio– середовище розробки  

БД – база даних 

Material Design – єдина концепція створення логіки робои і зовнішнього 

вигляду сервісів і додатків, яка уніфікує всі продукти Google 

Android Studio – середовище розробки 

Gradle – система автоматичного збирання 

ПЗ – програмне забезпечення  

Android  - операційна система і платформа для мобільних телефонів  

SQLite - полегшена реляційна система керування базами даних 

JVM – віртуальна машина Java  

Java – високорівнева мовяа программуваня 

IDE - інтегроване середовище розробки 

API – інтерфейс програмування додатків 

XML – це розширювана мова розмітки 

Genymotion - емулятор Android 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність обраної мною теми тісно пов’язана із функціонуванням 

когні- тивних функцій мозку людини. Світ змінюється дуже швидко, у нас 

відбувається постійний розвиток. Інформації щодня стає дедалі більше, 

технології вдоскона-люються, рішення потрібно приймати в рази швидше, ніж 

кілька років тому. В час технологічного прогресу майже кожен користується 

смартфоном на постійній основі, бо це зручно та дає можливість 

використовувати додаток практично в будь-який період часу. 

Мета дослідження. Створення мобільного додатку для підвищення 

ефективності навчання. 

Завдання. Створити мобільний додаток з рекомендаціями для 

підвищення еффективності навчання.  

Об’єкт дослідження. Криві забування ,  психологія ,мнемотехніки, та 

середови-ще розробки Android Studio. 

Предмет дослідження. Способи уповільнення забування інформації. 

Методи дослідження. Теоретичним підґрунтям створення додатку є 

дослідження про криві забування, позначки викладачів щодо результатів 

використання тих чи інших технік для покращення навчання їх учнями [1]. 

Наукова новизна одержаних результатів. Розроблено нову для 

предметної області підбору й обліку ЗІЗ методику автоматизованого 

формування та адаптації інтерфейсу користувача програмного забезпечення. 

Практичне значення одержаних результатів. Скопмонована інформація 

дозволить користувачу дізнатись базові речі про роботу памяті та використати 

рекомендаціїї для поліпшення процессу навчання . Завдяки представленому 

способу розробки користувач має можливість читати рекомендації майже 

будь-де. 
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Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, 

чоти-рьох розділів, поділених на підрозділи, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. 

 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1.1 Увага 

 

 

Увага – це особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у 

спрямованості і зосередженості свідомості на вагомих для особистості 

предметах, явищах навколишньої дійсності або власних переживаннях. 

Функція уваги – зосередження свідомості на предметі діяльності. 

Важливою закономірністю уваги є її вибірковість, яка виявляється в 

тому, що людина, зосереджуючись на одному, не помічає іншого. Це 

пояснюється більш вираженою гальмівною дією вагомих для особистості 

предметів і переживань щодо менш значущих, які в цей час на неї діють. 

Увагу зумовлюють не лише зовнішні подразники, а й здатність людини 

довільно спрямовувати її на ті чи інші об’єкти. Цю здатність називають 

уважністю. 

Недостатній розвиток уважності виявляється в розосередженості та 

відволіканні, нездатності без зовнішніх спонук спрямовувати й підтримувати 

свою увагу [2]. 

 

1.1.1 Види уваги  

 

 

Залежно від вмісту діяльності увагу поділяють на: 

 Зовнішню (сенсорна) увага відіграє провідну роль у спостереженні 

за предметами і явищами навколишньої дійсності, виявляється в активній 

установці, у спрямуванні органів чуття на об'єкт сприйняття. Зосередження на 

предметах і явищах дійсності сприяє підвищенню чутливості, тобто 
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сенсибілізації органів чуття - зору, слуху, нюху, смаку, дотику, а також станів 

організму та його органів. 

 Внутрішню (інтелектуальна) увага спрямована на власні думки, 

переживання. 

Залежно від вольової регуляції увага поділяється на: 

 мимовільну 

 довільну  

 після довільну 

Досить часто людині буває складно змусити себе бути уважною до чого-

небудь. Буває й так, що існують предмети і явища, які ніби привертають до 

себе увагу, іноді навіть всупереч нашому бажанню. Отже, в одному випадку 

необхідно примусити себе бути уважним, а в іншому - предмет "сам" 

забезпечує увагу, змушує на себе дивитися, слухати тощо. Фактично тут мова 

йде про два різні види уваги - довільну і мимовільну. 

Мимовільна увага в своєрідних формах властива і тваринам. Довільна 

увага - специфічно людська форма уваги, яка історично виникла в трудовій 

діяльності. 

Мимовільна увага виникає несподівано, незалежно від свідомості, 

непередбачено, не потребує вольових зусиль. Вона виникає за умови, коли 

сила впливу сторонніх подразників перевищує силу впливу усвідомлюваних 

діючих збуджень, коли субдомінантні збудження за певних обставин стають 

інтенсивнішими за ті, що діють в даний момент. Збудниками мимовільної 

уваги можуть бути не лише зовнішні предмети, обставини, а й внутрішні 

потреби, емоційні стани, наші прагнення - усе те, що чомусь хвилює нас. 

Мимовільна увага є короткочасною, але за певних умов залежно від сили 

впливу сторонніх подразників, що впливають на нас, вона може виникати 

досить часто, заважаючи основній діяльності. Особливості подразників, які 

викликають мимовільну увагу : 

- сила і раптовість; 
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- новизна, незвичність; 

- контрастність та рухливість об'єктів 

Довільна увага - це свідомо спрямоване зосередження особистості на 

предметах та явищах навколишньої дійсності, на внутрішній психічній 

діяльності 

Основним компонентом довільної уваги є воля. Характерними 

особливостями довільної уваги є цілеспрямованість, організованість 

діяльності, усвідомлення послідовності дій, дисциплінованість розумової 

діяльності, здатність долати сторонні відволікання. 

Основними збудниками довільної уваги є усвідомлювані потреби і 

обов'язки, інтереси людини, мета, засоби та сприятливі умови діяльності. Чим 

віддаленішою є мета і складнішими умови діяльності та способи її досягнення, 

тим менше приваблює людину сама діяльність і потребує більшого 

напруження свідомості і волі, а отже, й довільної уваги. 

Післядовільна увага настає в результаті свідомого зосередження на 

предметах та явищах у процесі довільної уваги, не потребує вольових зусиль, 

але є інтенсивною. 

Долаючи труднощі під час довільного зосередження, людина звикає до 

них, сама довільність зумовлює появу певного інтересу, а часом і захоплює її 

виконавця, і увага набуває рис мимовільного зосередження. Тому 

післядовільну увагу називають ще й вторинною мимовільною увагою. У ній 

напруження волі слабшає, а інтенсивність уваги не зменшується, залишаючись 

на рівні довільної уваги. 

У навчальній діяльності дуже важливим є функціонування саме післядовільної 

уваги[3]. 

 

1.1.2 Властивості уваги та їх розвиток  
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Увага - це динамічна сторона протікання пізнавальних процесів. Вона не 

має власного змісту, а також продукту, але має специфічні властивості. 

 

Таблиця. 1.1.1 Властивості уваги 

Вибірковість – успішне 

свідоме налаштування на 

сприйняття інформації. 

Обсяг – кількість об`єктів, 

що одночасно сприй- 

маються (4-6 об`єктів). 

Розподіл – одночасне 

виконання декількох видів 

діяльності (дій). 

Концентрація – ступінь 

зосередженості на об`єкті. 

Стійкість – тривалість 

концентрації уваги на 

об`єкті. 

Переключення – швидкість 

переходу від одного об`єкта 

до іншого. 

 

 

На відміну від вказаних вище особливостей уваги людина здатна 

проявляти негативні її властивості. 

Так, відволікання уваги не слід плутати з її переключенням, оскільки 

останнє - це навмисне перенесення уваги з одного предмета на інший, якщо 

цього потребує діяльність. 

Відволікання (розсіяність) - це перестрибування від одного зовнішнього 

об'єкта до іншого. Увага людини за мінімальної вольової регуляції 

підпорядковується зовнішніми обставинами. 

Розсіяність може бути істинною та уявною. Істинна розсіяність 

проявляється у значному відволіканні, слабкій інтенсивності й слабкій 

зосередженості. 

Уявну розсіяність часто називають "професорською". Її внутрішніми 

причинами є надто велика зосередженість, слабке переключення і розподіл 

уваги. Причинами істинної розсіяності можуть бути: загальне порушення 

нервової системи, захворювання крові, нестача кисню, фізична або розумова 

втома, тяжкі емоційні переживання. Крім того, однією з причин істинної 

розсіяності може бути значна кількість отриманих вражень, а також 

невпорядкованість  захоплень  та інтересів особистості. Уявна розсіяність 

виникає в результаті великої зосередженості на певній діяльності, коли 
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людина нічого не помічає навколо себе. Людина може проявляти 

роззосередженість - негативну особливість уваги, зумовлену       

послабленнями сили концентрації (зосередженості). Роззосередженість уваги 

наявна під час інтенсивного зосередження на чомусь. Але це пов'язано з 

глибиною зосередження, а не з його слабкістю та поверховістю. Навіть за 

умови стійкої та зосередженої уваги завжди є короткочасні мимовільні зміни 

міри її інтенсивності, напруги. Це - коливання уваги. 

Кожна людина має виховувати в себе уважність і спостережливість як 

риси особистості. Якщо в людини сформувалася звичка бути уважною, то 

увага стає закріпленою, постійною властивістю, яка називається уважністю. 

Уважність - це складне утворення, що визначається спрямованістю 

особистості, системою її ціннісних орієнтацій. Такі орієнтації зумовлюють 

напрям уваги людини. Уважність формується в діяльності. Так, навчальна 

діяльність формує стійку, здатну до розподілу і переключення увагу. Уважна 

людина відрізняється спостережливістю, повніше і точніше сприймає 

навколишній світ, навчається і працює значно успішніше, ніж неуважна 

людина[4].  

 

1.2 Пам'ять  

 

 

Пізнання дійсності неможливе без сприйняття інформації, що надходить 

ззовні. Проте образи зовнішнього світу, які виникають в корі головного мозку, 

не зникають безслідно. Вони залишають слід, який може зберігатися протягом 

тривалого часу. Запам'ятовування, збереження і наступне відтворення 

особистістю її досвіду і складає сутність процесу пам'яті. В психологічній 

літературі, коли мова йде про пам'ять, використовуються вирази: "мнемічна 

спрямованість", "мнемічні дії", "мнемічна діяльність" 

Пам'ять - це психічний процес відображення досвіду людини шляхом 

засвоєння, збереження та подальшого відтворення обставин її життя та 
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діяльності. Завдяки пам'яті розширюються пізнавальні можливості людини. 

Пам'ять як пізнавальний процес забезпечує цілісність і розвиток особистості. 

Одиницями роботи пам'яті є уявлення - образи раніше сприйнятих 

предметів, явищ, думок чи фантазій людини. Саме через уявлення пам'ять має 

тісний зв'язок з іншими пізнавальними процесами (відчуттями, сприйманням, 

мисленням та уявою), які дають основу для запам'ятовування і подальшого 

відтворення інформації. Даний пізнавальний процес характерний для всіх 

живих істот, однак потрібно розрізняти: 

- так звану генетичну пам'ять, що тримає та розгортає інформацію 

через гени, спадковість і виявляється через інстинкти, 

- індивідуальну пам'ять, яка розвивається в ході життя істоти і 

виявляється через навички та інші інтелектуальні форми поведінки. Саме вона 

потрапляє в поле зору психології[5]. 

 

1.2.1 Функції та теорії пам'яті 

 

 

Призначення пам'яті для людини важко переоцінити. Можна говорити 

про ряд базових функцій пам'яті, що характерні для психіки людини: 

1. Основа для засвоєння індивідуального досвіду людини.Її 

соціалізації. 

2. Механізм збереження ідентичності особистості (пам`ять тримає 

найголовнішу інформацію людини про саму себе) ; приклади амнезій (втрат 

пам`яті) викликають психологічне пригнічення, почуття «втрати себе». 

3. Засіб здійснення продиктивної діяльності – навчання. Професійної 

діяльності (людина утримує інформацію про навчальний матеріал, засоби 

самоосвіти, посадові обов`язки та способи ї виконання саме у пам`яті). 

4. В маштабах людства пам`ять постає основою для збереження, 

поповнення та передачі суспільного цивілізаційного досвіду. 
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5. Зміст пам`яті є основою для творчої діяльності, оскільки створення 

чогось нового завжди спирається на попередній досвід, накопичений 

людиною. 

Пам'ять - це складний пізнавальний процес, тлумачення механізмів 

роботи якого в науці не має одностайності. Існує ряд теорій функціонування 

пам'яті, які по-різному пояснюють роботу цього пізнавального процесу: 

- Ассоціативна теорія роботи пам`яті(Аристотель). Пам`ять – набір 

асоціа-тивних зв`язків, які накопичуються і ускладнюються протягом життя 

людини (асоціації різняться за схожістью, контрастом та суміжністю). 

- Нейронна теорія. Пояснює роботу пам`яті з точки зору фізіології: 

память працює в два етапи (запам`ятовування інформації, її пригадування). 

- Біохімічна теорія роботи пам`яті. Розглядає мозкові механізми 

пам`яті: під впливом збудження в корі великих півкуль головного мозку 

утворюються білкові молекули РНК, які й утримують інформацію[5]. 

 

1.2.2 Види пам'яті, їх особливості 

 

 

Пам'ять - багатий у своїх проявах пізнавальний процес, тому наука 

нараховує декілька класифікацій видів пам'яті, здійснених за різними 

ознаками. 

Залежно від того, що саме людина запам'ятовує і відтворює, розрізняють 

чотири види пам'яті: образну, рухову, емоційну і словесно-логічну: 

- Образна пам'ять виявляється у запам'ятовуванні образів, уявлень 

конкретних предметів, явищ, їхніх властивостей, наочно даних зв'язків між 

ними. 

- Рухова пам'ять виявляється в запам'ятовуванні й відтворенні 

людиною своїх рухів та їх поєднань. Рухова пам'ять є основою для формування 

різних умінь і навичок, засвоєння усної та письмової мови, комплексів рухів 

тощо. З часом багато що зі змісту цього виду пам'яті набуває 
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неусвідомлюваного характеру, щоб уникати зайвого психічного 

навантаження. Так, ми вміємо ходити, писати автоматизовано завдяки руховій 

пам'яті. 

- Емоційна пам'ять полягає в запам'ятовуванні й відтворенні 

людиною своїх емоцій та почуттів. Це один із найбільш ранніх видів пам'яті, 

що починає свою роботу ще в ранньому дитинстві. Спогади дитинства 

найчастіше пов'язані з глибокими переживаннями. Загалом яскраві, емоційно 

насичені події можуть зберігатися в пам'яті людини дуже довго. Потрібно 

зазначити, що запам'ятовується насамперед емоційно забарвлена інформація. 

- Словесно-логічна пам'ять полягає в запам'ятовуванні думок, 

понять, суджень, умовиводів, які відображають істотні зв'язки і відношення 

предметів і явищ, їхні загальні властивості. На відміну від образної, рухової та 

емоційної пам'яті, яка є і у тварин, словесно-логічна пам'ять є специфічно 

людською пам'яттю на думки, судження, закономірності. Словесно-логічна 

пам'ять тісно пов'язана із мовленням і мисленням людини. Вона формується 

разом з ними і досягає свого завершального вигляду пізніше за рухову, 

емоційну та образну. 

Інша класифікація видів пам'яті спирається на ознаку тривалості 

збереження інформації і має наступні види: 

- Короткочасна пам'ять утримує інформацію впродовж дуже 

незначного часу (долі секунд), її завдання - дати можливість психіці вирішити 

подальшу долю інформації, що надійшла до мозку - забути непотрібне чи 

запам'ятати щось на деякий час. При короткочасному запам'ятовуванні 

відтворення матеріалу відбувається в тій "фотографічній" формі та 

послідовності, в якій він сприймався, оскільки немає часу на переробку 

інформації. 

- Довготривала пам'ять зберігає інформацію впродовж значних 

відрізків часу, іноді всього життя людини. До неї надходить матеріал з 

короткочасної пам'яті, який не перебуває там у незмінному вигляді, а 
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безперервно перетворюється: узагальнюється, класифікується, об'єднується в 

смислові групи. 

- Оперативна пам'ять потрібна для виконання людиною певних 

поточних операцій і утримання інформації під час них. Так, синхронний 

перекладач утримує слова, почуті від іноземця, поки не перекладе їх, потім 

забуває. 

Наступна класифікація має ознакою для розподілу видів пам'яті 

активність свідомості людини і поділяється на: 

- Мимовільну пам'ять - пам'ять, в якій людина запам'ятовує і 

відтворює інформацію, не докладаючи для цього вольових зусиль, а 

спираючись на цікавість, значимість такої інформації (в розвитку передує 

довільній). 

- Довільну пам'ять - в її роботі чітко поставлена мета, докладаються 

відповідні вольові зусилля для запам'ятовування, збереження та відтворення 

інформації. 

Види пам'яті людини можна встановлювати одночасно спираючись на 

всі вище означені класифікації[5]. 

 

1.2.3 Процеси та індивідуальні особливості пам'яті 

 

 

Очевидно, що пам'ять в своїй роботі базується на певних етапах, які 

наука позначає як мнемічні процеси. Процеси пам`яті: 

- Запам`ятовування 

- Збереження 

- Відтворення 

- Забування 

Запам'ятовування - закріплення в корі великих півкуль головного мозку 

образів, що виникають на основі відчуттів, сприймання, мислення чи уяви. 

Процес запам'ятовування - активний процес, який починається в 
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короткочасній пам'яті й завершується в довготривалій. Запам'ятовування 

буває різних типів: 

- За активністю свідомості: мимовільне (без спеціальної мети 

запам'ятати) і довільне(докладання людиною вольових зусиль). 

- За встановленням логічних зв`язків між матеріалом: механічне і 

осмислене. 

При механічному запам'ятовуванні логічні зв'язки між матеріалом не 

встановлюються, інформація неначе "зазубрюється", при осмисленому - 

логічні зв'язки встановлюються, запам'ятовування спирається на розуміння 

змісту інформації. Під час запам'ятовування значного обсягу інформації 

перевага надається осмисленому запам'ятовуванню, за наявності потреби 

точно зафіксувати терміни, цифри використовується механічне 

запам'ятовування. 

Існують фактори, що визначають успішність запам'ятовування: 

• емоційний та фізичний стан (поганий настрій та хвороба 

погіршують продуктивність цього процесу) 

• вік (є періоди піку та спаду продуктивності запам'ятовування 

(юність та старість відповідно) 

• установка (завдання, яке ставить людина) 

• характеристики самого матеріалу (його значимість, логічність, 

обсяг тощо). 

Збереження - це утримання в корі головного мозку інформації, яку 

людина попередньо запам'ятала. Психологи стверджують, що інформація 

зберігається у психіці людини на двох рівнях - усвідомлюваному (тому 

доступна для відтворення та використання) та неусвідомлюваному (глибини 

психіки ускладнюють, а іноді й унеможливлюють актуалізацію цієї інформації 

для людини). 

Можна також перерахувати фактори, що визначають якість збереження 

інформації: 
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• використання в діяльності (внаслідок повторення матеріал краще і 

довше зберігається) 

• установка (завдання щодо тривалості та якості збереження 

інформації) 

• характеристики самого матеріалу (значимість, осмисленість 

подовжують тривалість збереження знань) 

Відтворення - процес активізації в мозку інформації, яка була 

попередньо запам'ятована та збережена. Відтворення матеріалу, який 

зберігається в довготривалій пам'яті, полягає в переході його з довготривалої 

пам'яті в короткочасну, тобто актуалізація його у свідомості. Відтворення 

залежить від процесів запам'ятовування і забування, але також має свої 

механізми. Відтворення може мати три форми - впізнавання, пригадування і 

спогади. 

Простою формою відтворення є впізнавання. Впізнавання - це 

відтворення, що виникає під час повторного сприймання предметів. 

Впізнавання буває повним і неповним.Складнішою формою відтворення є 

згадування. Особливість згадування полягає в тому, що воно відбувається без 

повторного сприйняття того, що відтворюється. Згадування може бути 

довільним, коли воно зумовлене актуальною потребою відтворити потрібну 

інформацію, або мимовільним, коли образи або відомості спливають у 

свідомості без будь-яких усвідомлюваних мотивів. 

Має місце дія певних факторів, що впливають на успішність 

відтворення: 

– вік людини, 

– тривалість збереження матеріалу, 

– установка на відтворення, 

– обсяг та осмисленість самого матеріалу тощо. 

Забування - це процес втрати або погіршення точності чи обсягу 

матеріалу, що був запам'ятований. Відповідно, якщо втрачена частина 

інформації, то забування вважають частковим, якщо весь матеріал - то повним. 
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Попри негативне сприймання цього процесу багатьма людьми, 

забування відіграє важливе значення для психіки людини-воно здійснює 

селекцію (відбір) інформації й усуває не значимий, зайвий матеріал, 

запобігаючи перевантаженню психіки. Однак головною проблемою 

залишається регуляція, контроль людиною цього процесу, оскільки ми іноді 

забуваємо важливі для нас речі і пам'ятаємо те, що хотіли б забути. Динаміка 

забування, встановлена дослідами Г.Еббінгауза: найвищі темпи забування 

характерні для першої доби після запам'ятовування (60% інформації ми 

втрачаємо впродовж першої години після запам'ятовування). 

Беззаперечним є факт, що виступаючи загальнолюдською якістю, 

пам'ять окремих індивідів відрізняється притаманними їм мнемічними 

якостями: 

 Обяг пам`яті – кількість інформації, яку спроможна запам`ятати, 

зберегти і відтворити людина. 

 Домінуючий вид пам`яті – той, який найкраще розвинений у 

людини через його задіяність)  

 Індивідуальні якості процессів пам`яті (точність, швидкість 

запам`ятовування, тривалість збереження; точність , швидкість відтворення). 

В професійній діяльності важливо враховувати власні індивідуальні 

відмінності пам'яті для того, щоб максимально продуктивно використовувати 

свої потенційні можливості. Слід також зазначити, що якості пам'яті не є 

повністю вродженими, тому добре піддаються коригуванню та 

вдосконаленню[5]. 

 

1.3 Криві забування  

 

 

Актуальним і недостатньо дослідженим на сьогодні є врахування 

психологічних характеристик студента в процесі навчання, а саме процесів 

пам’яті. 



Из Лис № докум. Підпис Дат

Лис

  22 

ЛД21.2119.1300.1732.ПЗ 

 

 

Процеси запам’ятовування і забування відіграють в процесі навчання 

дуже важливу роль. Пам'ять є одним з найважливіших психічних процесів, 

що реалізує засвоєння знань. 

Протягом століть створено чимало теорій (психологічних, 

фізіологічних, хімічних і ін.) про суть і закономірності пам’яті. Проте на 

сьогодні не існує єдиної загальноприйнятої теорії пам’яті та її визначення. 

Під пам’яттю ми розуміємо збереження, подальше пізнавання і відтворення 

слідів минулого досвіду. Так, щоб запам'ятати що-небудь, потрібно щоб 

інформація потрапила в мозок (збереження або кодування), утримувалася там 

деякий час (збереження), а потім могла бути отримана в потрібний момент 

(відтворення) [6]. 

 

1.3.1 Аналіз останніх досліджень 

 

 

Початок формальних підходів до моделювання процесів навчання було 

покладено Г. Еббінгаузом у дослідженнях людської пам’яті наприкінці ХІХ 

століття. Він розробив кількісні та якісні методи досліджень 

запам’ятовування та забування. Експерименти Торндайка,  пов’язані  з  

научанням  шляхом  проб   і   помилок,   та   досліди І.П. Павлова щодо 

затухання умовних рефлексів підтвердили закон забування Еббінгауза. Таким 

чином, з’явилась основа для формалізації, де крива  забування представлена 

у вигляді аналітичної залежності. 

Аналогічні криві забування були отримані Радоссавлевичем (1906), 

Фінкенбиндером (1913), Пьєроном (1913), Лу (1922) і Бореасом (1930), які 

проводили досліди з безглуздими складами. Дейвіс і Мур (1935) проводили 

досліди з осмисленим матеріалом і отримали криву, яка за формою схожа з 

кривою Еббінгауза, проте рівень зберігання інформації в пам’яті вищий. Ряд 

подібних аналітичних залежностей був отриманий в цей період А. 

Щукаревим, Т. Робертсоном, Л. Терстоуном. 

Перші спроби науково пояснити феномен пам’яті на психологічному 

рівні були зроблені асоціативним напрямом психології. Центральним в 
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асоціативній психології є поняття асоціації, що означає зв’язок, з’єднування. 

Асоціація — обов’язковий принцип усіх психічних утворень. Механізм 

асоціації полягає у встановленні зв’язку між враженнями, що одночасно 

виникають у свідомості. Залежно від умов, необхідних для їх утворення, 

асоціації поділяють на три  типи: за суміжністю, схожістю та контрастом. 

Рішучої критики асоціативна теорія зазнала від гештальтпсихології. 

Центральним поняттям нової теорії був “гештальт” — образ як цілісна 

організація структури, яка не зводиться до суми її окремих частин. Тому 

утворення зв’язків ґрунтується на організації матеріалу, що визначає й 

аналогічну структуру слідів у мозку за принципом подібності за формою. 

Фізіологічна теорія пам’яті тісно пов’язана з важливими положеннями 

вчення І. Павлова про вищу нервову діяльність. Згідно з вченням І. Павлова, 

матеріальним підґрунтям пам’яті є пластичність кори великих півкуль 

головного мозку, її здатність утворювати нові тимчасові нервові зв’язки, 

умовні рефлекси. Утворення, зміцнення та згасання тимчасових нервових 

зв’язків є фізіологічним підґрунтям пам’яті. Запам’ятоване зберігається не 

як образ, а як “слід”, як тимчасові нервові зв’язки, що утворились у відповідь 

на дію подразника [7]. 

Досі актуальними залишаються проблеми ефективного 

запам’ятовування та сповільнення процесів забування, адже на цих 

процесах базується навчання. 

Р. Еббінгауз перший розробив кількісні методи дослідження 

запам'ятовування й забування та побудував криву зміни об’єму пам'яті в 

залежності від часу, що пройшов після запам'ятовування, тобто криву часу 

забування (рис. 1). Цю криву (1) називають кривою забування або 

зберігання. Описується вона наступним виразом: 

              𝑏 =
100𝑘

(𝑙𝑜𝑔𝑡)𝑐+𝑘
,                                                                         (1) 

де b – процент утримуваного в пам’яті матеріалу в момент експерименту 

(або контролю) або об’єм пам’яті у «відсотках зберігання»; t – час з моменту 

повного оволодіння матеріалом у годинах; c і k – константи, отримані методом 

найменших квадратів на основі експериментальних даних [8]. 
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Американський психолог М. Джонс проводив подібні експерименти 

щодо забування осмисленого матеріалу і отримав криву, що наближується до 

кривої Еббінгауза.  

Експеримент зводився до наступного: до початку лекції з  психології 

Джонс попередив студентів, що в кінці вони отримають листочки з питаннями 

за змістом лекції, на які треба дати письмові відповіді. Лекція читалася із 

швидкістю 75 слів на хвилину, чітко і доступно. Письмове опитування було 

проведено п'ять разів через різні інтервали часу. Результати проведеного 

експерименту наведені у таблиці 1.3.1 . 

Таблиця 1.3.1 

f, % 65 45,3 34,6 30,6 24,1 

t, год. 2 96 168 336 1344 

 

Зважаючи на досліди М. Джонса та його експериментальні дані, 

побудуємо криву забування та визначимо закон забування осмисленого 

матеріалу. Закон забування осмисленого матеріалу представимо 

апроксимуючою  логарифмічною функцією(2) виду 

f (t)  a  ln(t)  b,                                                               (2) 

 

де t – час, що минув з моменту повного оволодіння матеріалом; a, b – 

параметри, які характеризують індивідуальні характеристики пам’яті 

студента і визначаються методом найменших квадратів за індивідуальною 

статистикою на основі 3-4 тестувань протягом певного часу. На основі 

даних з табл. 1.3.1 маємо  

 f (t)  6,458 ln(t)  70,133, (3)  
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          Рис. 1.3.1 Крива Еббінгауза Рис. 1.3.2 Крива Джонса 

 

На сьогодні відомі чинники, що впливають на швидкість протікання 

процесів забування, а саме недостатнє розуміння матеріалу, великий обсяг 

матеріалу, складність засвоєння матеріалу, діяльність після заучування, 

розумова або фізична втома, дія сторонніх подразників, інтерес до матеріалу. 

Відомо також, що погано структурований матеріал запам'ятати дуже важко,  

тоді як добре організований запам'ятовується легко і майже практично без 

повторів. Коли матеріал не має чіткої структури, індивід часто розділяє або 

об'єднує його шляхом ритмізації, симетризації й ін. Людина сама прагне 

перебудувати матеріал для того, щоб краще його запам'ятати [9].  

 

1.3.2 Методи запам`ятовування  

 

 

Якщо розглянути методи, які ми застосовуємо для запам’ятовування, 

можна зробити висновок, що ефективність їх невисока («заучування», лінійне 

конспектування, багаторазове повторення) або ми володіємо ними 

недостатньо добре. Оскільки інформації для запам’ятовування стає все більше, 

почали з’являтись нові методи запам’ятовування. 

На стику психології та інформатики з’явилась ще одна техніка 

запам’ятовування – майндмеппінг (mind mapping). У перекладі 
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словосполучення означає «карта розуму» або «ментальна карта» або 

«інтелект- карта». Це принципово новий спосіб аналітичного представлення 

інформації, заснований на графічному відображенні асоціативних або 

логічних зв’язків. Автор техніки ментальних карт Тоні Бьюзен пропонує діяти 

наступним чином: 

1. Використовувати радіальну форму запису інформації, у центрі 

розміщується головна тема, від якої відходять гілки з ключовими словами. 

2. Ключові слова-нагадування або фрази розташовуються на гілках, що 

відходять від головної теми або ідеї. Далі кожне ключове поняття стає 

фокусом і від нього таким же чином відходять гілки з ключовими словами. 

3. Ключові слова розміщуються на кольорових гілках. Гілки мають 

бути скоріше асоціативними, ніж ієрархічними. Асоціації можуть 

підкріплюватись символічними рисунками [10]. 

Розглянемо більш детально модуль адаптації дистанційної адаптивної 

навчальної системи, який враховує індивідуальний час забування матеріалу 

кожного студента. 

Початкове тестування здійснюється перед початком навчання. Криві 

забування студентів будуємо на основі даних початкового тестування (табл. 

1.3.2), використовуючи апроксимуючу логарифмічну функцію і метод 

найменших квадратів для знаходження невідомих коефіцієнтів. 

Таблиця 1.3.2 

Час, дні 
Процент засвоєного матеріалу, % 

Студент 1 Студент 2 Студент 3 

14 50 75 81 

28 30 53 68 

84 23 37 52 

224 10 21 39 

Рівняння кривої забування 

f (t)  16,84  ln(t)  95,85  14,87  ln(t)  104,24  11,4  ln(t)  104,06 
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Рис. 1.3.3 Індивідуальні криві забування студентів 

 

На рис.1.3.3 зображені індивідуальні криві забування. Будемо вважати 

матеріал засвоєним, якщо студент пам’ятає більше 50 % вивченого. 

Розглянемо криві забування у зоні засвоєння. Визначимо проміжні значення, 

а саме час, коли кожен зі студентів пам’ятає 50 % засвоєного матеріалу, тобто 

розв’яжемо рівняння (3-5) відносно параметра t при f(t)=50 (Таблиця 1.3.3). 

Таблиця 1.3.3 

Студент 1 f (t)  16,84  ln(t)  95,85 (3) t = 15,2 

Студент 2 f (t)  14,87  ln(t) 104,24 (4) t = 38,4 

Студент 3 f (t)  11,4  ln(t)  104,06 (5) t = 114,7 

 

На рисунку 1.3.4 побудовані апроксимуючі залежності логарифмічна та 

експоненціальна на основі даних таблиць 1.3.2 та 1.3.3. 

Зважаючи на величину достовірності апроксимації, для апроксимації 

даних у зоні засвоєння більше підходить експоненціальна залежність обсягу 

засвоєного матеріалу від часу. 
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Рисунок 1.3.4. – Логарифмічна та експоненціальна апроксимація експериментальних 

даних 

 

На основі кривих забування можна сформувати календарний план 

повторення тем, визначаючи час, коли кожному студенту необхідно повторити 

вивчений матеріал. У певний день студенту надається про тему для 

повторення. 

Викладачем формуються інтелект-карти до кожної теми, що є 

своєрідною моделлю знань викладача з певної теми та еталоном для перевірки 

знань студентів. До того ж кожна тема складається з фреймів – окремих блоків 

текстової інформації і містить ключові поняття. Кожному фрейму відповідає 

ключове поняття. Таким чином, графічне представлення ключових слів, ідей, 

моментів дає студен ту можливість ще раз повторити тему після її вивчення, 

переглянути за необхідності фрейми, які забув, а також відредагувати, 

доповнити інтелект-карту викладача своїми роздумами та зберегти для 

подальшої роботи. 

Представлення кожної навчальної теми інтелект-картою дозволяє 

охопити всю ситуацію в цілому, а також утримувати одночасно у пам’яті 

велику кількість інформації, щоб знаходити зв’язки між окремими 

елементами, запам’ятовувати інформацію і бути спроможним відтворити її 
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навіть через довгий період часу. Інтелект-карта є інструментом як вивчення, 

так і повторення пройденого матеріалу. Після проведення тестування на основі 

інтелект-карт кожної навчальної теми можна будувати карти прогалин знань. 

Карти прогалин знань – інтелект-карти з певної теми або модуля, на яких 

відображені засвоєні та незасвоєні ключові поняття. Аналізуючи карту 

прогалин знань викладач отримує інформацію про глибину засвоєння понять, 

тем, загалом навчального курсу. Саме інтелект-карти, як вважають Тоні і Баррі 

Бьюзени, – це метод, який дозволяє стимулювати «глибоку», а не 

«поверхнєву» освіту. 

 

Рис. 1.3.5. Карта прогалин знань студента з теми «Матриці» 

 

Для адаптивного навчання характерний унікальний сценарій тем і їх 

блоків для кожного студента, оскільки вибір наступного навчального 

матеріалу з бази знань залежить від певних характеристик моделі студента 

(рівень підготовки, результати тестування, карта прогалин знань, крива 

забування)[11].  

 

Висновок до розділу 1 
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.Знання про роботу основних механізмів нашої пам`яті є дуже корисним, 

тому що дозволяє заощадити час та зусилля при вивченні нового матеріалу. 

При вивченні матералу важливе активне включення довільної уваги, адже саме 

вона дає нам розуміння прочитанного, дозволяє зосередитись на навчанні 

протягом годин . Більше того дає подальший інтерес до пізнання нового. 

Для кращого запам`ятовування інформації користно знати при яких 

умовах інформація з оперативної пам`яті до двоготривалої, про криві 

забування інформації і завдяки чому можна призупинити процесс забування. 

Сучасні тенденції розвитку освіти вимагають гнучкості, дінамічності й 

індівідуалізації навчального процессу. 
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ОПИС ОСНОВНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ 

2.1 Java 

 

 

Java — об'єктно-орієнтована мова програмування, випущена компанією 

Sun Microsystems у 1995 році як основний компонент платформи Java. 

Синтаксис мови багато в чому походить від C та C++. Java програми 

виконуються у середовищі віртуальної машини Java. Java програми 

компілюються у байткод, який при виконанні інтерпретується віртуальною 

машиною для конкретної платформи [12].  

Java є основою практично для всіх типів мережевих додатків і загальним 

стандартом для розробки і поширення вбудованих і мобільних додатків, ігор, 

веб-контенту та корпоративного програмного забезпечення. У світі 

налічується понад 9 мільйонів фахівців, які розробляють додатки на Java, яка 

дозволяє ефективно розробляти, впроваджувати і використовувати чудові 

додатки і послуги. 

Від портативних комп'ютерів до центрів збору даних, від ігрових 

консолей до комп'ютерів, які використовуються для наукових розробок, від 

стільникових телефонів до мережі Інтернет - Java використовується всюди!  

• Java використовується на 97% корпоративних настільних ПК 

• Java використовується на 89% настільних ПК в США 

• 9 млн розробників на Java в світі 

• Інструмент номер 1 серед розробників 

• Програма номер 1 серед розробників 

• Java використовується в 3 млрд мобільних телефонів 

• Java входить в комплект поставки 100% всіх програвачів дисків Blu-ray 

• Використовується 5 млн Java Card 

• Java використовується в 125 млн ТВ-пристроїв 

• 5 із 5 основних виробників оригінального устаткування включають в 

комплект поставки Java ME [13].  
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2.1.1. Головні концепції. 

 

 

У створенні мови програмування Java було чотири початкові цілі: 

– Синтаксис мови повинен бути «простим, об'єктно-орієнтовним 

та звичним». 

– Реалізація має бути «безвідмовною та безпечною», а також 

«високопродуктивною». 

– Повинна зберегтися «незалежність від архітектури та 

портативність». 

– Мова має бути «динамічною, інтерпретованою та підтримувати 

мультиопрацьовування». 

 

2.1.2 Платформа Java  

 

 

Під «незалежністю від архітектури» мається на увазі те, що програма, 

написана на мові Java, працюватиме на будь-якій підтримуваній апаратній чи 

системній платформі без змін у початковому коді та перекомпіляції. Цього 

можна досягти, компілюючи початковий Java код у байт-код, який являє 

собою спрощені машинні команди. Потім програму можна виконати на будь-

якій платформі, що має встановлену віртуальну машину Java, яка інтерпретує 

байткод у код, пристосований до специфіки конкретної операційної системи і 

процесора. Зараз віртуальні машини Java існують для більшості процесорів і 

операційних систем. 

Стандартні бібліотеки забезпечують загальний спосіб доступу до 

таких платформозалежних особливостей, як обробка графіки, 

багатопотоковість та роботу з мережами. У деяких версіях задля 
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збільшення продуктивності JVM байт-код можна компілювати у машинний 

код до або під час виконання програми. 

Основна перевага використання байт-коду — це портативність. Тим 

не менш, додаткові витрати на інтерпретацію означають, що інтерпретовані 

програми будуть майже завжди працювати повільніше, ніж скомпільовані 

у машинний код, і саме тому Java одержала репутацію «повільної» мови. 

Проте, цей розрив суттєво скоротився після введення декількох методів 

оптимізації у сучасних реалізаціях JVM. 

Одним із таких методів є компіляція just-in-time, що перетворює байт-

код Java у машинний під час першого запуску програми, а потім кешує 

його. У результаті така програма запускається і виконується швидше, ніж 

простий інтерпретований код, але ціною додаткових витрат на компіляцію 

під час виконання. Складніші віртуальні машини також використовують 

динамічну рекомпіляцію, яка полягає в тому, що В. М. аналізує поведінку 

запущеної програми й вибірково рекомпілює та оптимізує певні її частини. 

З використанням динамічної рекомпіляції можна досягти більшого рівня 

оптимізації, ніж за статичної компіляції, оскільки динамічний компілятор 

може робити оптимізації на базі знань про довкілля періоду виконання та 

про завантажені класи.  

До того ж він може виявляти так звані гарячі точки—- частини 

програми, найчастіше внутрішні цикли, які займають найбільше часу при 

виконанні. JIT-компіляція та динамічна рекомпіляція збільшує швидкість 

Java-програм, не втрачаючи при цьому портативності. 

Існує ще одна технологія оптимізації байткоду, широко відома як 

статична компіляція, або компіляція ahead-of-time. Цей метод передбачає, 

як і традиційні компілятори, безпосередню компіляцію у машинний код. Це 

забезпечує хороші показники в порівнянні з інтерпретацією, але за рахунок 

втрати переносності: скомпільовану таким способом програму можна 

запустити тільки на одній, цільовій платформі. 
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Швидкість офіційної віртуальної машини Java значно покращилася з 

моменту випуску ранніх версій, до того ж, деякі випробування показали, що 

продуктивність JIT-компіляторів у порівнянні зі звичайними компіляторами у 

машинний код майже однакова. Проте ефективність компіляторів не завжди 

свідчить про швидкість виконання скомпільованого коду, тільки ретельне 

тестування може виявити справжню ефективність у даній системі [13]. 

 

2.1.3  Чому розробники ПЗ обирають Java 

 

 

Технологія Java протестована, вдосконалена, розширена і перевірена 

учасниками спільноти розробників Java, архітекторів і ентузіастів. Java 

дозволяє розробляти високопродуктивні портативні програми практично на 

всіх комп'ютерних платформах. Доступність додатків в різнорідних 

середовищах дозволяє компаніям надавати більш широкий спектр послуг, 

сприяє підвищенню продуктивності, рівня взаємодії і спільної роботи 

кінцевих користувачів і істотного зниження вартості спільного володіння 

корпоративними і споживчими додатками. Java стала незамінним 

інструментом для розробників і відкрила для них такі можливості: 

• написання програмного забезпечення на одній платформі і його запуск 

практично на будь-який інший платформі 

• створення програм, що працюють в веб-браузері і мають доступ до веб-

служб 

• розробка додатків на стороні сервера для форумів в Інтернеті, 

магазинів, опитувань, обробки форм HTML і багато іншого 

• об'єднання додатків або служб з використанням мови Java для 

створення високоспеціалізованих додатків або служб 

• створення багатофункціональних і ефективних додатків для мобільних 

телефонів, віддалених процесорів, мікроконтролерів, бездротових модулів, 
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датчиків, шлюзів, споживчих продуктів і практично будь-яких інших 

категорій електронних пристроїв [13]. 
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2.2 Android 

 

 

Android — операційна система і платформа для мобільних телефонів та 

планшетних комп'ютерів, створена компанією Google на базі ядра Linux. 

Хоча Android базується на ядрі Linux, він стоїть дещо осторонь Linux-

спільноти та Linux-інфраструктури. Базовим елементом цієї операційної 

системи є реалізація Dalvik віртуальної машини Java, і все програмне 

забезпечення і застосування спираються на цю реалізацію Java. 

У 84 % смартфонів, проданих у 3-ому кварталі 2014 року, була 

встановлена операційна система Android [14]. 

Якщо навіть у вас простий телефон, то з операційною системою цей же 

девайс перетворюється в повноцінний «розумний» телефон. ОС андроїд 

допоможе вам без труднощів користуватися інтернетом, наприклад, дивитися 

онлайн-фільми, відеоролики, читати електронні книги, спілкуватися в 

соціальних мережах тощо. У використанні ця система дуже проста. В першу 

чергу, потрібно підключити телефон до бездротового інтернету і створити 

новий обліковий запис Google. Якщо ж у вас існує вже такий аккаунт, то можна 

скористатися старим. Після того як ви зробите ці процедури, то вам стануть 

доступні всі інтернет-служби. Далі, у вас з'явиться можливість завантажувати 

програми та інші додатки [15]. 

 

2.3 Android Studio 

 

 

Android Studio — інтегроване середовище розробки (IDE) для 

платформи Android, представлене 16 травня 2013 року на конференції Google 

I/O менеджером по продукції корпорації Google — Еллі Паверс (Ellie Powers). 

8 грудня 2014 року компанія Google випустила перший стабільний реліз 

Android Studio 1.0 [16]. 
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Android Studio прийшло на зміну плаґіну ADT для платформи Eclipse. 

Середовище побудоване на базі програмних кодів продукту IntelliJ IDEA 

Community Edition 

Середовище розробки адаптоване для виконання типових завдань, що 

вирішуються в процесі розробки додатків для платформи Android. У тому 

числі у середовище включені засоби для спрощення тестування програм на 

сумісність з різними версіями платформи та інструменти для проектування 

додатків, що працюють на пристроях з екранами різної роздільності 

(планшети, смартфони, ноутбуки, годинники, окуляри тощо). Крім 

можливостей, присутніх в IntelliJ IDEA, в Android Studio реалізовано кілька 

додаткових функцій, таких як нова уніфікована підсистема складання, 

тестування і розгортання программ заснована на складальному інструментарії 

Gradle і підтримуюча використання засобів безперервної інтеграції. 

Для прискорення розробки програм представлена колекція типових 

елементів інтерфейсу і візуальний редактор для їхнього компонування, що 

надає зручний попередній перегляд різних станів інтерфейсу додатку 

(наприклад, можна подивитися як інтерфейс буде виглядати для різних версій 

Android і для різних розмірів екрану). Для створення нестандартних 

інтерфейсів присутній майстер створення власних елементів оформлення, що 

підтримує використання шаблонів. У середовище вбудовані функції 

завантаження типових прикладів коду з GitHub. 

До складу також включені пристосовані під особливості платформи 

Android розширені інструменти рефакторингу, перевірки сумісності з 

минулими випусками, виявлення проблем з продуктивністю, моніторингу 

споживання пам'яті та оцінки зручності використання. У редактор доданий 

режим швидкого внесення правок. Система підсвічування, статичного аналізу 

та виявлення помилок розширена підтримкою Android API. Інтегрована 

підтримка оптимізатора коду ProGuard. Вбудовані засоби генерації цифрових 

підписів. Надано інтерфейс для управління перекладами на інші мови. 
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Деякі особливості будуть пізніше розгорнуті для користувачів так як 

програмне забезпечення розвивається; наразі, передбачені такі функції: 

 

Особливості: 

 Живі макети (layout): редагувальник WYSIWYG — живе 

кодування — подання (rendering) програми в реальному часі. 

 Консоль розробника: підказки по оптимізації, допомога по 

перекладу, стеження за напрямком, агітації та акції — метрики Google 

аналітики. 

 Резерви бета релізів та покрокові релізи. 

 Базування на Gradle. 

 Android-орієнтований рефакторинг та швидкі виправлення. 

 Lint утиліти для охоплення продуктивності, юзабіліті, сумісності 

версій та інших проблем. 

 Використання можливостей ProGuard та підписів до програм. 

 Шаблони для створення поширених Android дизайнів та 

компонентів. 

 Багатий редактор макетів (layouts) що дозволяє користувачам 

перетягнути і покласти (drag-and-drop) компоненти користувацького 

інтерфейсу, як варіант, переглянути одночасно макети (layouts) на різних 

конфігураціях екранів[17]. 

 

2.3.1 Gradle 

 

 

Gradle — система автоматичного збирання, яка далі розвиває принципи, 

закладені в Apache Ant та Apache Maven і використовує предметно-

орієнтовану мову (DSL) на основі мови Groovy замість традиційної XML -

подібної форми представлення конфігурації проекту. Для визначення порядку 
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виконання завдань Gradle використовує орієнтований ациклічний граф 

("DAG")[18]. 
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2.3.2  Genymotion 

 

 

Genymotion - швидкий емулятор Android, який включає в себе 

налаштовані образи Android (x86 з апаратним прискоренням OpenGL), 

ідеальний для тестування програми. 

Можливості Genymotion: 

 Швидке завантаження і запуск попередньо налаштованих образів 

Android. Список пристроїв постійно розширюється. 

 GPS (з налаштованим координатами) і батарея (з налаштованим 

рівнем батареї) 

 Відображення: апаратне прискорення з OpenGL, режим 

повноекранного перегляду 

 Консоль, яка дозволяє вам взаємодіяти з вашою віртуальною 

машиною, використовуючи командний рядок 

 підтримка ADB 

 Емуляція передньої і задньої камери 

 Функції скрінкасти і віддаленого управління (в комерційній версії) 

 Модулі до Eclipse і Android Studio 

 Підтримує Linux, Windows і Mac. 

 У майбутніх релізах очікується поява нових сенсорів: гіроскоп, 

яскравість екрану, температура, вектор повороту і багато іншого. 

 Працює на порядок швидше емуляторів від Google (не тільки на 

процесорах Intel) 

 Загальний буфер обміну віртуального пристрою і ПК 

 Можливість редагування IMEI / MEID віртуального пристрою (в 

комерційній версії) 
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 Pixel Perfect - режим відображення, при якому 1 піксель екрану 

пристрою будуть відображатися з використанням тільки одного пікселя на 

вашому моніторі (в комерційній версії) 

 Factory Reset - повне скидання віртуального пристрою (в 

комерційній версії) 

 Дублювання образу в списку віртуальних пристроїв (в 

комерційній версії) 

 Редагування кількості процесорів і кількості оперативної пам'яті 

(RAM) в настройках віртуального пристрою. 

 Контроль датчиків в коді програми через Genymotion Java API (в 

комерційній версії) 

 Автоматичне оновлення образів для нової версії програми (в 

комерційній версії) 

 Генерування архіву log файлів при зверненні в тих підтримку 

 Збереження налаштувань GPS віджета до наступного запуску (в 

комерційній версії) 

 Виправлення помилок падіння емулятора, додано інформацію в 

логах. 

 Емуляція роботи інтернету через GPRS, Edge, 3G, 4G і ін. [19]. 

 

2.3.3 SQLite 

 

 

SQLite — полегшена реляційна система керування базами 

даних.Особливістю SQLite є те, що воно не використовує парадигму клієнт-

сервер, тобто рушій SQLite не є окремим процесом, з яким взаємодіє 

программа, а надає бібліотеку, з якою програма компілюється і рушій стає 

складовою частиною програми. Таким чином, як протокол обміну 

використовуються виклики функцій (API) бібліотеки SQLite. Такий підхід 
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зменшує накладні витрати, час відгуку і спрощує програму. SQLite зберігає 

всю базу даних (включаючи визначення, таблиці, індекси і дані) в єдиному 

стандартному файлі на тому комп'ютері, на якому виконується 

программа.Простота реалізації досягається за рахунок того, що перед 

початком виконання транзакції весь файл, що зберігає базу даних, блокується; 

ACID-функції досягаються зокрема за рахунок створення файлу-журналу. 

Кілька процесів або нитей можуть одночасно без жодних проблем 

читати дані з однієї бази. Запис в базу можна здійснити тільки в тому випадку, 

коли жодних інших запитів у цей час не обслуговується; інакше спроба запису 

закінчується невдачею, і в програму повертається код помилки. Іншим 

варіантом розвитку подій є автоматичне повторення спроб запису протягом 

заданого інтервалу часу. 

У комплекті постачання йде також функціональна клієнтська частина у 

вигляді виконуваного файлу sqlite3, за допомогою якого демонструється 

реалізація функцій основної бібліотеки. Клієнтська частина працює з 

командного рядка, і дозволяє звертатися до файлу БД на основі типових 

функцій ОС. 

Завдяки архітектурі рушія можливо використовувати SQlite як на 

вбудовуваних (embedded) системах, так і на виділених машинах з 

гігабайтними масивами даних. 

Особливості SQLite: 

 транзакції атомарні, послідовні, ізольовані, і міцні навіть після 

збоїв системи і збоїв живлення 

 Встановлення без конфігурації — не потребує ані установки, ані 

адміністрування 

 База даних зберігається в одному крос-платформовому файлі на 

диску 

 Підтримка терабайтних розмірів баз даних і гігабайтного розміру 

рядків і BLOBів 
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 Малий розмір коду: менше ніж 350KB повністю налаштований, і 

менш 200KB з опущеними додатковими функціями 

 Швидший за популярні рушії клієнт-серверних баз даних для 

найпоширеніших операцій 

 Простий, легкий у використанні API 

 Написана в ANSI C, включена прив'язка до TCL; доступні також 

прив'язки для десятків інших мов 

 Добре прокоментований початковий код зі 100% тестовим 

покриттям гілок 

 Доступний як єдиний файл початкового коду на ANSI C, який 

можна легко вставити в інший проект 

 Автономність: немає зовнішніх залежностей 

 Крос-платформовість: з коробки підтримується Unix (Linux і Mac 

OS X), OS/2, Windows (Win32 і WinCE). Легко переноситься на інші системи 

 Сирці перебувають в суспільному надбанні 

 Поставляється з автономним клієнтом інтерфейсу командного 

рядка, який може бути використаний для управління базами даних SQLite[20]. 

 

2.4 Material Design  

 

 

Material Design - дизайн програмного забезпечення і додатків 

операційної системи Android від компанії Google. Вперше представлений на 

конференції Google I / O 25 червня 2014 року. Ідея дизайну полягає в додатках, 

які відкри-ваються і згортаються як картки, використовуючи ефекти тіней. За 

ідеєю дизайнерів Google, у додатків не повинно бути гострих кутів, картки 

повинні перемикатися між собою плавно і практично непомітно[21]. 
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Поверхні і краї елементів в даному напрямку дизайну створюють 

візуальні образи і сигнали, які передають підказки і допомагають інтуїтивно 

орієнтуватися, як якщо б це відбувалося в реальному світі. 

Використання знайомих тактильних характеристик і реалістичне 

освітлення допомагають користувачеві візуально відокремити головні об'єкти 

від другорядних, зрозуміти ставлення об'єкта до його оточенню і визначити 

його призначення. 

Material design грунтується і на принципах друкованого дизайну. І не 

тільки для краси, а й для розстановки акцентів і фокусування уваги 

користувача на потрібному елементі, для спрощення навігації серед ієрархії 

конструкцій інтерфейсу, для інтуїтивної передачі їх сенсу. Насичені, рівні 

кольори. Різкі, окреслені краї. Велика типографіка і чималі відступи між 

елементами. Така візуальна складова Material[22]. 

Material Design грунтується на чотирьох основних принципах: 

 Тактильні поверхні. У Material Design інтерфейс складається з 

шарів так званого «цифрового паперу». Ці шари розташовані на різній висоті і 

відкидають тіні один на одного, що допомагає користувачам краще розуміти 

анатомію інтерфейсу і принцип взаємодії з ним. 

 Поліграфічний дизайн. Якщо вважати шари шматками «цифрового 

паперу», то в тому, що стосується «цифрових чорнил» (всього того, що 

зображується на «цифровому папері»), використовується підхід із 

традиційного графічного дизайну: наприклад, журнального і плакатного. 

 Осмислена анімація. У реальному світі предмети не виникають 

нізвідки і не зникають в нікуди - таке буває тільки в кіно. Тому в Material Design 

ми весь час думаємо про те, як за допомогою анімації в шарах і в «цифрових 

чорнилах» давати користувачам підказки про роботу інтерфейсу. 

 Адаптивний дизайн. Йдеться про те, як ми застосовуємо попередні 

три концепції на різних пристроях з різними роздільними здатностями і 

розмірами екранів[23]. 
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Висновки до розділу 2: 

 

 

У написані програмного продукта були використанні найсучасніші 

технології, які на сьогоднішній день використовуються світовими гігантами та 

більшістью розробників. Це надає змогу побудувати якісне та надійне 

програмне забезпечення яке можна було б використовувати, та підтримувати 

значний час. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ  

3.1 Створення представленнь. 

 

 

Створення додатку: 

1. Створення схеми та взаємодії БД у проекті  

2. Реалізація звязків з БД у проекті 

3. Розробка дизайну і його реалізація (layout) 

4. Розробка і реалізація бізнес-логіки 

5. З`єднання бізнес-логіки і частини “front-end”  

6. Тестування (ручне)  

Для RealM структура відсутня, вона створюється динамічно (рисунок 

3.1.1.) Таблиці створюються динамічно. Сутності БД відображені у Додатку 

А. 

 

Рисунок. 3.1.1 – SQLite 
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У Додатку Б – знаходиться код підключення до БД (SQLite). 

У Додатку В – знаходиться код для роботи з БД (RealM) 

 

3.2 Інтерфейс та функціонал додатку. 

 

 

Для новоствореного користувача розроблено представлення, що генерує 

стоорінку на якій відображаються поля для ввередення данних: Імя та 

Електронна пошта. Поле «Електронна пошта» можна не воодити, воно 

створено для подальшого розвитку додатку, та привязки аккаунту до 

електронної пошти. 

Після авторизації користувач потрапляє до головного меню. 

Приклади цих сторінок наведені на рисунках 3.2.1. 

 

Рисунок 3.2.1– Вікно логіну користувача та головне меню 

 

При натисненні кнопки – «Предмети» – перед вами відкриється список 

вже створених предметів. 

Для того щоб додати новий – натисніть на «+»знизу справа , рисунок 

3.2.4.  
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У панелі додавання нового предмета користувачу необхідно ввести 

назву предмета, мотивацію для його вивчення і обрати іконку для предмету.  

Після створення він буде відображатися у загальному списку. Також є 

функція «Нагадувати про предмет» , якщо її ввімкнути – то кожні 24 години 

додаток нагадуватиме про предмет вібрацією та сповіщенням. Функцію 

«Нагадувати про предмет» можна побачити на рисунку 3.2.2. 

 

Рисунок 3.2.2 – Приклад функції «Предмети» 

 

При натисненні на олівець під назвою предмета , на рисунку 3.2.2, ви 

отримуєте можливість створити свою нотатку , рисунок 3.2.3. 

Цей функціонал дозволяє додавати користувачу свої нотатки щодо 

предметів які він вивчає. Проглянути всі нотатки які були записані можна 

натиснувши на кнопку «Нотатки» у головному меню. 
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Рисунок 3.2.3 – Приклад функції «Нотатки» 

. 

Після створення представленнь що генерують всі основні сторінки та 

елементи на них, для зручності користування та кращого сприйняття 

інформації було додано допоміжні елементи та стилі. 

При вході у «Методики» користувач побачить 5 уроків з тестами та один 

бонусний. 

При вході в кожний з роділів – користувачу буде надана можливість 

зіграти в інтерактивну гру на перевірку короткочасної памяті. Ціллю гри є 

запам`ятати 9 чисел за 30 секунд. 



Из Лис № докум. Підпис Дат

Лис

  50 

ЛД21.2119.1300.1732.ПЗ 

 

 

 

Рисунок 3.2.4 – Приклад вкладки «Методики» 

 

При натисненні кнопки «Грати» та «Пройти перевірку» – користувач 

потрапляє у відповідні вікна. 

Рисунок 3.2.5 відображає вінка гри для загадування та відгадування 

чисел. На рисунку 3.2.5 відображене перше питання тесту для Уроку 1. 
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Рисунок 3.2.5– Приклад функцій «Грати» та  «Пройти перевірку» 

 

Рейтинг змінюється згідно з результатами які ви отримали при 

проходженні тестів та гри. 

 

Рисунок.3.2.6 – Приклад зміни Рейтингу 

 

Кнопки «Допомога» та «Про додаток» надають додаткову інформацію 

для користування додатком (рисунок 3.2.6) 

Кнопка «Вихід» (рисунок 3.2.7) необхідна для виходу саме з вашого 

профілю, ця функція буде використана у подальшому удосконаленні додатку. 
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Рисунок.3.2.7 – Приклад вкладок 

 

3.3 Робота з додатком. 

 

 

Після реєстрації користувача відкривається можливість збереження 

інформації, прогрессу». Проте зникає можливість «обнуління» рейтинг. Для 

цього користувачу необхідно пройти всі тести заново, набравши 0 баллів, або 

видалити додаток. 

Процес користування додатком розпочинається з реєстрації 

користувача. Наступним обов’язковим кроком є створення нового предмету, 

що буде містити назву, та основну інформацію . Користувач що створив 

предмет отримує можливість створювати для нього нотатки. В котрі він може 

записувати що завгодно, починаючи з нагадувань і закінчуючи ефективністю 

тих чи інших методик. 

Процес набирання рейтингу розпочинається з проходження тестів. У 

випадку, коли людина пропрацювала весь матеріал  з методик і пройша тест 

для кожної з них на оцінку «відмінно». Користувач може зіграти у «Гру» по 
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відгадуванню чисел для використання знань з методик та набрання 

максимального рейтину. 

При видаленні предмету усі створенні нотатки залишаються у 

загальному списку , їх можна видалити вручну , натиснувши на крестик. 

 

Висновки до розділу 3: 

 

 

Завдяки використанню сучасних технологій було розроблено інтерфейс, 

який надає можливість портативним пристроям таким як смартфон 

переглядати інформацію з методиками які можуть допомогти у процессі 

навчання, перевіряти отримані знання за допомогою тестів, створювати свої 

предмети,нотатки до них  та користуватись програмою в повній мірі. 

Кольорова гама та кількість графічних елементів збалансовані в такій мірі, щоб 

зробити інтерфейс максимально сучасним та гарним.  
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ОХОРОНА ПРАЦІ В ПРИМІЩЕННІ 

4.1 Вступ. 

 

 

Ціллю розділу являється визначення вимог охорони праці щодо 

кабінету, де буде проводитись розробка Android додатку.  

Оскільки, в більшості випадків ним будуть користуватись різні люди в 

процесі діяльності яких присутні різні ризики, то на даному етапі роботи 

розглядаються основні положення охорони праці та безпеки при роботі в 

приміщенні (створення додатку) 

 

4.2 Загальна характеристика приміщення. 

 

 

Основні характеристики приміщення представлені у таблицях 4.1-4.2.          

На рис. 4.1 зображено план . 

 Таблиця 4.1 - Характеристики приміщення 

Параметри Кількісна і візуальна характеристика 

Розміри приміщення 3700 (мм) × 3660 (мм) × 3000 (мм) 

Кількість працюючих 1 люд. 

Площа 3,7 (м) × 3,66 (м) = 13,5 (м2) 

Об'єм кабінету  3,7 (м) × 3,66 (м) × 3,0 (м) = 40,6 (м3) 

 

 Таблиця 4.2 – Позначення складових елементів приміщення 

Назва елементу Параметри Номер 

позиції на 

схемі 

Комп’ютер MSI (1 

шт.) 

Екран: Глянцевий 23’ (1920x1080) 

LED; Процесор: Phenom B965 (3.4 ГГц); 

Оперативна пам’ять: 4 Гб DDR3 1600MHz; 

Жорсткий диск: 500 Гб; Відеоадаптер: 

1 
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Назва елементу Параметри Номер 

позиції на 

схемі 

GeForce GTX560ti; Оптичний привід: DVD+/-

RW 

Кондиціонер LG S 09 

PT 

-2,58 - +2,73 кВт, 756×265×184мм, 35 дБ 2 

Стіл робочий 1350×700×850 мм 3 

Стілець пересувний 

зі спинкою і підставкою для 

ніг  

570×570×900мм 4 

Вогнегасник 

порошковий ОП-6 

250×250×500мм, 7,2 л, 6,0 кг, 16 атм., 

1000 В. 

5 

Стіл 

коп`ютерний кутовий 

1200×1200×815мм 6 

Вішак для одягу 500×200×1720 мм 7 

Кушетка (сосна)  2000×800×500мм 8 

Рослина 500×500×1000мм 9 
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Рисунок 4.1 – План приміщення. 
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Ергономіка робочого місця для працівника, його зображено на рисунку 

5.2. 

                  
Рисунок 5.2 – Ергономіка робочого місця. 

 

Таблиця 4.2.1 – Ергономічні дані для комп’ютерного робочого місця 

Характеристика Нормативне 

значення 

Реальне значення 

Відстань клавіатури від 

краю стола 

100-300мм 250мм 

Кут огляду(зору) 10-150 вниз від горизонталі 150 

Відстань огляду  500-800мм 650мм 

Висота стільця 380-550мм 570мм 

Вистота столу  720-770мм 850мм 

 

Висновок. Незважаючи на перевищення нормативних значень, ці значення 

будуть зручними для працівника. Оскільки зріст значно відрізняється від 

середнього зросту людей ,207см. У нормативних значеннях максимальні 

показники розраховуються для людей зростом 190см. 
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4.3 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів  

 

 

Визначено небезпечні і шкідливі виробничі фактори в кабінеті, що 

дозволять виявити небезпеки та розробити заходи по покращенню 

(нормалізації) умов праці. 

Таблиця 4.3 – Небезпечні та шкідливі виробничі чинники 

 Фактори Небезпека фактору 

Фізичні 

фактори 

1. Мікроклімат 

2. Освітлення  

3. Шум 

4. Електронебезпека 

5. Пожежонебезпека 

Хімічні Пил 

 

4.3.1 Мікроклімат 

 

 

У данному розділі розглядуются джерела впливу та заходи нормалізації 

у приміщенні. «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» ДСН 

3.3.6.042-99 

Таблиця 4.4 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні 

№ Джерело зміни 

показників мікроклімату 

Наслідок 

1 

 

Низька та висока 

температура повітря  

Некомфортні умови праці для працівника, 

напруженість та зменшеність працездатності. 

2 Протяги Захворювання працівника. 

3 Теплове 

випромінювання 

процесора, блока 

живлення, жорстких 

дисків, принтера. 

Вихід компонентів пристроїв з ладу, 

підвищення загальної температури в приміщенні. 
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У таблиці 4.5 розроблено заходи щодо нормалізації параметрів 

мікроклімату в приміщенні [22]. 

Таблиця 4.5 – Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату 

№ Заходи Реалізація 

1      

Технічні 

Тех.обл. Застосування вентиляторів 

DeepCool UF 92 у персональному 

комп’ютері, придбання кондиціонеру 

LG S 09 PT. 

У 

приміщенні 

У 

холодну пору 

року 

Кондиціонер в нагрівному 

режимі провітрювання. 

У 

теплу пору 

року 

Кондиціонер в 

охолоджувальному режимі 

провітрювання. 

2 Орга

нізаційні 

Щоденне вологе прибирання  приміщення, уникнення 

додаткового запилення приміщення. 

3 ЗІЗ Не передбаченні 

  

4.3.2 Освітлення 

 

 

Даний проект виконується в лабораторії, де джерелами світла є екран 

компютера, лампи, зовнішне і внутрішне оствітлення. «Санітарні правила і 

норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-

обчислювальних машин» ДСанПіН 3.3.2.007-98. Джерела зорових 

навантажень у табл. 4.6. 

 

Таблиця 4.6 – Джерела зорових навантажень 

№ Джерела зорових навантажень Наслідки 

1  Неправильне налаштування 

екрану для ПК (1920x1080) LED 
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2 Недостатнє місцеве освітлення Погіршення зорової 

роботи, перенапруження 

капілярів. 

4 Пульсація світлового потоку Стробоскопічний ефект 

 

У таблиці 4.7 наведенні заходи уникнення наслідків ненормованого 

освітлення. [23] 

 Таблиця 4.7 – Засоби захисту зору 

№ Заходи Реалізація 

1 Технічні  в 

обладнанні 

Зміна яскравості монітору. 

в 

приміщенні 

Придбання  додаткових джерел 

освітлення (настільні лампи TRUST 212 B або 

менш яскраві лампи типу 24W HO G5). 

2 Організаційні Підтримка належної яскравості 

монітору, підтримання чистоти вікон. 

3 ЗІЗ Захисні окуляри МН20. 

 

4.3.3 Шум. 

 

 

У приміщенні передбаченому для розробки додатку, джерелами шуму є: 

кулер кондиціонеру, зовнішній шум, кулери системного блоку ПК. «Санітарні 

норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» ДСН 3.3.6.037-99. 

Інформація про рівні шуму наведена в таблиці 4.8[24].  

Таблиця 4.8 – Джерела і наслідки шумових навантажень.  

Джерела шуму Шумність Наслідки 

Кулер 

кондиціонеру(блок 

живлення,материнської 

плати) 

23дБА Емоційна напруженність, що 

може призвести до помилок у роботі, 

пригнічення ЦНС працівника. 

Кулери 

ПК(відеокарта,блок 

    36дБА 
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живлення, додаткові 

кулери)  

Зовнішній шум    0-

40дБА 

 

Таблиця 4.9 - Заходи безпеки 

Вид захисту Реалізація 

Технічні 

заходи 

В 

обладнанні 

Заміна поточного обладнання на менш шумне 

(DeepCool XFAN 120 L/R, Zalman ZM850-GVM) 

В 

приміщенні 

Встановлення  металопластикових вікон, 

проведення шумоізоляції приміщення(TECSOUND SY 

50) 

Організаційні заходи Режим праці і відпочинку, закриття дверей та 

вікон від зовнішнього шуму, проведення  планово-

попереджувальних оглядів та ремонтів. 

ЗІЗ Звукопоглинючі навушники Sennheiser X320, 

беруші для вух. 

 

4.3.4  Електричне випромінювання та електронебезпека 

 

 

У даному розділі наведені джерела небезпечних випромінювань та 

наслідки для працівника при тривалому впливі (табл. 4.10), а також заходи та 

засоби захисту (табл. 4.11). Правила охорони праці під час експлуатації 

електронно-обчислювальних машин, від 26.03.2010 р. № 65. 

Таблиця 4.10 – Джерела випромінювань та статичної електрики, наслідки їх впливу 

№ Джерело 

небезпеки 

Споживча 

потужність, Вт 

Наслідок 

1 Електромагнітне 

випромінювання від 

монітора та блоку 

живлення. 

400 Погіршення зору, 

зниження працездатності, 

головні болі, сповільнення 

пульсу, порушення діяльності 

серцево-судинної системи. 
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2 Деталі 

кондиціонера LG S 09 PT, 

що знаходяться під 

напругою  

700 Порушення ЦНС, 

відчуття сухості слизових 

оболонок, алергія. 

 

 

Таблиця 4.11 – Заходи та засоби для уникнення небезпек спричинених випромінюванням 

 

Оскільки електромагнітне випромінювання присутнє в незначній 

кількості – виконаних заходів та засобів захисту від нього достатньо. 

У данному розділі наведеді джерела і наслідки небезпек, які працюють 

від електрики. 

Таблиця 4.12 – Джерело і наслідки електронебезпеки 

Джерело небезпеки Наслідок 

Коротке замикання пристроїв Ураження працівника струмом, опіки 

від струма, отримання інших, електротравм, 

пошкодження пристроїв 

Потрапляння рідини на пристрої 

Пошкодженні або не ізольовані 

кабелі  

 

Таблиця 4.13 - Заходи безпеки в приміщені 

Вид захисту Реалізація 

Технічні заходи   Прихована проводка, джерело 

безперебійного живлення, все обладнання 

Заходи Реалізація 

Технічні 

В 

обладнанні 
Придбання поляризаційної плівки 

В 

приміщенні 
Використання жалюзей. 

Організаційні 
Проведення технічних перерв та інструктажів з 

техніки безпеки. 

ЗІЗ Не передбачені. 
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вмикається в мережу через спеціальні розетки з 

заземленням ИРДП.468829.001; 

Організаційні заходи Інструктажі з правил електричної безпеки, 

перевірка пристоїв мегомметром 

ЗІЗ Непередбачені 

 

4.3.5 Пожежна безпека 

 

 

В приміщенні присутні наступні горючі речовини: папір, дерево, 

пластмаса, тканина (матеріал жалюзі), плати ПК[25].  

Таблиця 4.14 – Параметри пожежної безпеки 

Джерело небезпеки Небезпечний фактор 

Несправності електропроводки, 

розеток 

Коротке замикання або пробій 

ізоляції 

Матеріали і речовини, схильні до 

займання(папір, дерево) 
Займання матеріалів 

Недотримання заходів пожежної 

безпеки 

Займання матеріалів, 

устаткування 

 

Таблиця 4.15 - Заходи з пожежної безпеки 

Вид заходу  Засоби подолання небезпеки 

Технічні 

заходи 

 Вогнегасник ОУ-3(знаходиться біля пожежного щита) вільний 

доступ до мережних рубильників та    вимикачів, у коридорі – 

пожежний кран та рукав.  
Організаційні 

заходи 

 Інструктаж з ТБ та періодичний контроль знань про  правила  

пожежної  безпеки,  план  евакуації при пожежі 
ЗІЗ  Непередбачені 

 

4.3.6  Хімічні фактори. 

 

 
Таблиця 4.16 – Джерела небезпеки 

Джерело небезпеки Наслідок 



Из Лис № докум. Підпис Дат

Лис

  64 

ЛД21.2119.1300.1732.ПЗ 

 

 
 Пил на внутрішніх 

деталях ПК 

Підвищена температура роботи та ймовірність 

виходу з ладу компонентів ПК 

Відсутність вологого 

прибирання 

Шкідливий вплив на дихальну систему. 

Таблиця 4.17 –Засоби і захист від шкідливих хімічних факторів 

Вид заходу Засоби подолання небезпеки 

Технічні 

заходи 

У 

технологічному 

обладнанні 

Проведення періодичної чистки внутрішніх 

деталей корпусів ПК  

У 

приміщенні 

Підтримання порядку та чистоти 

Організаційні заходи Щоденне вологе прибирання підлоги та сухе 

прибирання полиць і шаф 

ЗІЗ  Непередбачені 

 

4.3.7 Психофізіологічні фактори. 

 

 
Таблиця 4.18 – Джерела психофізіологічної небезпеки 

Джерело небезпеки Наслідок 

Розумове 

перенапруження  

Головний біль, порушення уваги.   

Монотонність праці Швидкий розвиток втоми в зв’язку з локалізацією 

м’язових і нервових навантажень, гіподинамія. 

 

Таблиця 4.19 –Засоби і захисту від шкідливих психофізіологічних факторів 

Вид заходу Засоби подолання небезпеки 

Технічні 

заходи 

Столи і стільці мають комфортну висоту для середнього 

зросту людини – 75 см та 45 см відповідно. 

Ніжки клавіатури забезпечують зручний кут нахилу – 15°. 

Кут нахилу екрану по вертикалі становить 10°. 

Кут зору працюючих щодо екрану не перевищує 40°.  
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Організаційні 

заходи 

Проведення 10 хвилинних перерв кожні 40 хвилин 

робочого часу, та 20 хвилинних перерв кожні 90 хвилин 

робочого часу. 

ЗІЗ  Відсутні 

Висновки до розділу 4 

 

 

Приміщення відповідає всім нормам по електро-, шумо-, пожежній 

безпеці. Всі параметри мікроклімату, що потребує дана категорія робіт 

дотримуються в повній мірі. Захисні плівки, що використовуються на 

зовнішніх поверхнях приладів з значним рівнем електро-магнітного 

випромінювання відповідають вимогам, що висуваються, а отже повністю 

забезпечують безпечну роботу персоналу. В приміщенні є всі необхідні засоби 

на випадок пожежі. Всі працівники пройшли інструктаж з техніки безпеки.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

 

Актуальність обраної мною теми тісно пов’язана із функціонуванням 

когні- тивних функцій мозку людини. Інформації щодня стає дедалі більше, 

технології вдоскона-люються, рішення потрібно приймати в рази швидше, ніж 

кілька років тому. В час технологічного прогресу майже кожен користується 

смартфоном на постійній основі, бо це зручно та дає можливість 

використовувати программу практично в будь-який період часу. 

За час виконання роботи було проаналізовано джерела в області пам`яті, 

уваги, запам`ятовування інформації  На базі джерел було створено программу 

з рекомендаціями для покращення результатів у навчанні.  

У написані програмного продукта були використанні найсучасніші 

технології, які на сьогоднішній день використовуються світовими гігантами та 

більшістью розробників. Це надає змогу побудувати якісне та надійне 

програмне забезпечення яке можна було б використовувати, та підтримувати 

значний час 

Сучасні тенденції розвитку освіти вимагають гнучкості, дінамічності й 

індівідуалізації навчального процессу. 

 

  



Из Лис № докум. Підпис Дат

Лис

  67 

ЛД21.2119.1300.1732.ПЗ 

 

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

 

 

1. Subject Pedagogy Development Session 3: Remembering and revising. 

[Електронний ресурс]: https://classteaching.wordpress.com – Режим доступу: 

https://classteaching.wordpress.com/2016/03/09/subject-pedagogy-development-

session-3-remembering-and-revising/ . 

2. Увага особливості уваги - Основи психології та педагогіки  

[Електронний ресурс]: http://posibnyky.vntu.edu.ua – Режим доступу:  

http://posibnyky.vntu.edu.ua/psihologiya/r226.htm. 

3. Властивості уваги та їх розвиток - Загальна психологія 

[Електронний ресурс]:http://pidruchniki.com/– Режим доступу: 

http://pidruchniki.com/10650913/psihologiya/vidi_uvagi. 

4. Види уваги [Електронний ресурс]: http://pidruchniki.com/ – Режим 

доступу: http://pidruchniki.com/15010922/psihologiya/vlastivosti_uvagi_rozvitok. 

5. Загальна психологія. Пам`ять[Електронний ресурс]: 

http://pidruchniki.com/– Режим доступу: http://pidruchniki.com/11221213 

/psihologiya/pamyat. 

6. Маклаков А. Г. Общая психология. – 592 с 

7. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія. 

Навчальний посібник – 256 с 

8. Растригин Л.А., Эренштейн М.Х. Адаптивное обучение с моделью 

обучаемого.  – 160 с 

9. Васильева Е.Е., Васильев В.Ю. Суперпамять или как запомнить, 

чтобы вспомнить? –326 с. 

10. Зинченко Т.П. Память в экспериментальной и когнитивной 

психологии.. – 320 с  

11. Погребнюк І.М. Побудова індивідуальних сценаріїв навчання 

студентів на основі карт прогалин знань і кривих забування.  
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12. Core Java. Volume I, Fundamentals / Cay S. Horstmann, Gary Cornell. 

— Prentice Hall - Sun Microsystems Press. 2007 - 811 p 

13. Java [Електронний ресурс]: https://www.java.com/ru/about/ 

14. Операційна система Android [Електронний ресурс]: 

https://uk.wikipedia.org – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Android. 

15. Что такое операционная система Android [Електронний ресурс]: 

https://android.com.ua/android_os.html 

16. Gradle [Електронний ресурс]: https://docs.gradle.org 

/current/userguide/ 

17. 4pda [Електронний ресурс]: http://4pda.ru/forum/index.php? 

showtopic=487687 

18. SQLite [Електронний ресурс]: http://www.sqlite.org/about.html/ 

19. Material Design [Електронний ресурс]: https://ru.wikipedia.org/wiki 

/Material_Design 

20. Что такое Material Design? [Електронний ресурс]: http:// 

darksiteofmarketing .com/stati/chto-takoe-material-design.html 

21. Material Design: на Луну и обратно [Електронний ресурс]: https:// 

habra habr.ru/company/redmadrobot/blog/252773/ 

22. ГОСТ 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих 

приміщень.  

23.  ГОСТ 3.3.2.007-98. Санітарні правила і норми роботи з 

візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.  

24.  ГОСТ 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, 

ультразвуку та інфразвуку. 

25. ГОСТ Р50345-99. Аппаратура малогабаритна електрична. 

Автоматичні виключателі для захисту від надструмів побутового і 

аналогічного призначення 
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Додаток А 

 Сутності БД 

Methodic.java 

 

package com.learn_thing.learnthingandroid.Entity; 

public class Methodic { 

    private String name; 

    private int img; 

    private String description; 

    private int id; 

    public boolean isInteractive() { 

        return isInteractive; 

    } 

 

    public void setIsInteractive(boolean isInteractive) { 

        this.isInteractive = isInteractive; 

    } 

 

    private boolean isInteractive; 

 

    public String getName() { 

        return name; 

    } 

 

    public void setName(String name) { 

        this.name = name; 

    } 

 

    public String getDescription() { 

        return description; 

    } 

 

    public void setDescription(String description) { 

        this.description = description; 

    } 

 

    public int getId() { 

        return id; 

    } 

 

    public void setId(int id) { 

        this.id = id; 

    } 

 

    public int getImg() { 

        return img; 

    } 

 

    public void setImg(int img) { 

        this.img = img; 

    } 

} 

 

 

Methodic.java 

 

package com.learn_thing.learnthingandroid.Entity; 
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import io.realm.RealmObject; 

public class Note extends RealmObject { 

    private String noteName; 

    private String noteText; 

    private Integer id; 

    private Integer idSubject; 

    public Integer getIdSubject() { 

        return idSubject; 

    } 

    public void setIdSubject(Integer idSubject) { 

        this.idSubject = idSubject; 

    } 

    public String getNoteName() { 

        return noteName; 

    } 

 

    public void setNoteName(String noteName) { 

        this.noteName = noteName; 

    } 

 

    public String getNoteText() { 

        return noteText; 

    } 

 

    public void setNoteText(String noteText) { 

        this.noteText = noteText; 

    } 

 

    public Integer getId() { 

        return id; 

    } 

 

    public void setId(Integer id) { 

        this.id = id; 

    } 

} 

 

 

SubjectCard.java 

 

package com.learn_thing.learnthingandroid.Entity; 

 

import io.realm.RealmObject; 

import io.realm.annotations.PrimaryKey; 

 

public class SubjectCard extends RealmObject { 

    private String name; 

    private String status; 

    private boolean isReminder; 

    private String motivation; 

    private int img; 

 

    @PrimaryKey 

    private int id; 

 

    public String getName() { 

        return name; 

    } 

 

    public int getId() { 
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        return id; 

    } 

 

    public void setId(int id) { 

        this.id = id; 

    } 

 

    public void setName(String name) { 

        this.name = name; 

    } 

 

    public String getStatus() { 

        return status; 

    } 

 

    public void setStatus(String status) { 

        this.status = status; 

    } 

 

    public boolean isReminder() { 

        return isReminder; 

    } 

 

    public void setIsReminder(boolean isReminder) { 

        this.isReminder = isReminder; 

    } 

 

    public String getMotivation() { 

        return motivation; 

    } 

 

    public void setMotivation(String motivation) { 

        this.motivation = motivation; 

    } 

 

    public int getImg() { 

        return img; 

    } 

 

    public void setImg(int img) { 

        this.img = img; 

    } 

} 

 

 

TestQuestion.java 

 

package com.learn_thing.learnthingandroid.Entity; 

 

public class TestQuestion { 

    private String question; 

    private String answer1; 

    private String answer2; 

    private String answer3; 

    private String answer4; 

    private boolean isOpenQuestion; 

    public boolean isOpenQuestion() { 

        return isOpenQuestion; 

    } 
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    public void setIsOpenQuestion(boolean isOpenQuestion) { 

        this.isOpenQuestion = isOpenQuestion; 

    } 

 

    public String getQuestion() { 

        return question; 

    } 

 

    public void setQuestion(String question) { 

        this.question = question; 

    } 

 

    public String getAnswer1() { 

        return answer1; 

    } 

 

    public void setAnswer1(String answer1) { 

        this.answer1 = answer1; 

    } 

 

    public String getAnswer2() { 

        return answer2; 

    } 

 

    public void setAnswer2(String answer2) { 

        this.answer2 = answer2; 

    } 

 

    public String getAnswer3() { 

        return answer3; 

    } 

 

    public void setAnswer3(String answer3) { 

        this.answer3 = answer3; 

    } 

 

    public String getAnswer4() { 

        return answer4; 

    } 

 

    public void setAnswer4(String answer4) { 

        this.answer4 = answer4; 

    } 

} 
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Додаток Б 

Підключення до БД. 

DataHelper.java 

 

package com.learn_thing.learnthingandroid.DataBase; 

import android.content.Context; 

import android.database.SQLException; 

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 

import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; 

import android.util.Log; 

import java.io.File; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.OutputStream; 

 

public class DataHelper extends SQLiteOpenHelper { 

    private static String TAG = "DataBaseHelper"; 

    private static String DB_PATH = ""; 

    private static String DB_NAME = "learnThing.sqlite";// Database 

name 

    private SQLiteDatabase mDataBase; 

    private final Context mContext; 

 

    public DataHelper(Context context) { 

        super(context, DB_NAME, null, 1); 

        if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= 17) { 

            DB_PATH = context.getApplicationInfo().dataDir + 

"/databases/"; 

        } else { 

            DB_PATH = "/data/data/" + context.getPackageName() + 

"/databases/"; 

        } 

        this.mContext = context; 

    } 

 

    public void createDataBase() throws IOException { 

        //If the database does not exist, copy it from the assets. 

       mContext.deleteDatabase(DB_NAME); 

        boolean mDataBaseExist = checkDataBase(); 

        if (!mDataBaseExist) { 

            this.getReadableDatabase(); 

            this.close(); 

            try { 

                //Copy the database from assests 

                copyDataBase(); 

                Log.e(TAG, "createDatabase database created"); 

            } catch (IOException mIOException) { 

                throw new Error("ErrorCopyingDataBase"); 

            } 

        } 

    } 

 

    //Check that the database exists here: /data/data/your 

package/databases/Da Name 
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    private boolean checkDataBase() { 

        File dbFile = new File(DB_PATH + DB_NAME); 

        return dbFile.exists(); 

    } 

 

    //Copy the database from assets 

    private void copyDataBase() throws IOException { 

        InputStream mInput = mContext.getAssets().open(DB_NAME); 

        String outFileName = DB_PATH + DB_NAME; 

        OutputStream mOutput = new FileOutputStream(outFileName); 

        byte[] mBuffer = new byte[1024]; 

        int mLength; 

        while ((mLength = mInput.read(mBuffer)) > 0) { 

            mOutput.write(mBuffer, 0, mLength); 

        } 

        mOutput.flush(); 

        mOutput.close(); 

        mInput.close(); 

    } 

 

    //Open the database, so we can query it 

    public boolean openDataBase() throws SQLException { 

        String mPath = DB_PATH + DB_NAME; 

        //Log.v("mPath", mPath); 

        mDataBase = SQLiteDatabase.openDatabase(mPath, null, 

SQLiteDatabase.CREATE_IF_NECESSARY); 

        //mDataBase = SQLiteDatabase.openDatabase(mPath, null, 

SQLiteDatabase.NO_LOCALIZED_COLLATORS); 

        return mDataBase != null; 

    } 

 

    @Override 

    public synchronized void close() { 

        if (mDataBase != null) 

            mDataBase.close(); 

        super.close(); 

    } 

 

    @Override 

    public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 

 

    } 

 

    @Override 

    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int 

newVersion) { 

 

    } 

} 

 

 

SubjectDB.java 

 

package com.learn_thing.learnthingandroid.DataBase; 

import android.content.Context; 

import com.learn_thing.learnthingandroid.Entity.SubjectCard; 

import java.util.List; 
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import io.realm.Realm; 

import io.realm.RealmConfiguration; 

import io.realm.RealmQuery; 

import io.realm.RealmResults; 

 

public class SubjectDB { 

    Context context = null; 

 

    public Realm getRealm() { 

        return realm; 

    } 

 

    Realm realm = null; 

 

    public SubjectDB(Context context) { 

        this.context = context; 

        RealmConfiguration config = new 

RealmConfiguration.Builder(context).build(); 

//        Realm.deleteRealm(config); 

        Realm.setDefaultConfiguration(config); 

        realm = Realm.getInstance(config); 

    } 

 

    public void saveSubject(SubjectCard subjectCard) { 

        realm.beginTransaction(); 

        subjectCard.setId(getNextKey()); 

        realm.copyToRealm(subjectCard); 

        realm.commitTransaction(); 

    } 

 

    public int getNextKey() { 

        try { 

            return realm.where(SubjectCard.class).max("id").intValue() 

+ 1; 

        } catch (NullPointerException e) { 

            return 0; 

        } 

    } 

 

    public SubjectCard getSubjectById(int id) { 

        try { 

            return realm.where(SubjectCard.class).equalTo("id", 

id).findFirst(); 

        } catch (Exception e) { 

            return null; 

        } 

    } 

 

    public void beginTransaction() { 

        realm.beginTransaction(); 

    } 

    public void commitTransaction() { 

        realm.commitTransaction(); 

    } 

 

    public List<SubjectCard> getAllRealmResultSubjects() { 
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        RealmQuery<SubjectCard> query = 

realm.where(SubjectCard.class); 

        RealmResults<SubjectCard> result = query.findAll(); 

        result.sort("id"); 

        return result.subList(0, result.size()); 

    } 

 

    public void deleteById(int id) { 

        RealmResults<SubjectCard> result = 

realm.where(SubjectCard.class).equalTo("id", id).findAll(); 

        realm.beginTransaction(); 

        result.removeLast(); 

        realm.commitTransaction(); 

    } 

    public long getSubjectsSize(){ 

        RealmQuery<SubjectCard> query = 

realm.where(SubjectCard.class); 

        return  query.count(); 

    } 

} 
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Додаток В 

Робота до БД (RealM). 

MethodicDB.java 

 

package com.learn_thing.learnthingandroid.DataBase; 

import android.content.Context; 

import android.database.Cursor; 

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 

import android.database.sqlite.SQLiteQueryBuilder; 

import android.util.Log; 

import com.learn_thing.learnthingandroid.Entity.Methodic; 

import java.io.IOException; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

 

public class MethodicDB { 

    protected static final String TAG = "DataAdapter"; 

 

    private final Context mContext; 

    private SQLiteDatabase mDb; 

    private DataHelper mDbHelper; 

 

    public MethodicDB(Context context) { 

        this.mContext = context; 

 

        mDbHelper = new DataHelper(mContext); 

        try { 

            createDatabase(); 

            open(); 

        } catch (SQLException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

 

    } 

 

    public interface TABLES { 

        String Methodic = "Methodic"; 

    } 

 

    public interface MethodicColumns { 

        String id = "_id"; 

        String name = "name"; 

        String description = "description"; 

        String img = "img"; 

        String interactive = "interactive"; 

    } 

 

    public MethodicDB createDatabase() throws SQLException { 

        try { 

            mDbHelper.createDataBase(); 

        } catch (IOException mIOException) { 

            Log.e(TAG, mIOException.toString() + "  

UnableToCreateDatabase"); 

            throw new Error("UnableToCreateDatabase"); 
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        } 

        return this; 

    } 

 

    public MethodicDB open() throws SQLException { 

        mDbHelper.openDataBase(); 

        mDbHelper.close(); 

        mDb = mDbHelper.getReadableDatabase(); 

        return this; 

    } 

 

    public void close() { 

        mDbHelper.close() 

    } 

    public List<Methodic> getAllMethodics() { 

        SQLiteQueryBuilder qb = new SQLiteQueryBuilder(); 

        qb.setTables(TABLES.Methodic); 

        Cursor cursor = qb.query(mDb, null, null, null, null, null, 

null); 

        List<Methodic> list = new ArrayList<>(); 

        cursor.moveToFirst(); 

        while (!cursor.isAfterLast()) { 

            Methodic methodic = new Methodic(); 

            

methodic.setId(cursor.getInt(cursor.getColumnIndex(MethodicColumns.id)

)); 

            

methodic.setName(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(MethodicColumn

s.name))); 

            

methodic.setDescription(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(Methodi

cColumns.description))); 

            

methodic.setImg(cursor.getInt(cursor.getColumnIndex(MethodicColumns.im

g))); 

            if 

(cursor.getInt(cursor.getColumnIndex(MethodicColumns.interactive)) != 

0) { 

                methodic.setIsInteractive(true); 

            } else { 

                methodic.setIsInteractive(false); 

            } 

            list.add(methodic); 

            cursor.moveToNext(); 

        } 

        return list; 

    } 

 

    public Methodic getMethodicById(int id) { 

        SQLiteQueryBuilder qb = new SQLiteQueryBuilder(); 

        qb.setTables(TABLES.Methodic); 

        Cursor cursor = mDb.rawQuery("select * from " + 

TABLES.Methodic + " where " + MethodicColumns.id + "=" + id, null); 

        cursor.moveToFirst(); 

        Methodic methodic = new Methodic(); 
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methodic.setId(cursor.getInt(cursor.getColumnIndex(MethodicColumns.id)

)); 

        

methodic.setName(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(MethodicColumn

s.name))); 

        

methodic.setDescription(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(Methodi

cColumns.description))); 

        

methodic.setImg(cursor.getInt(cursor.getColumnIndex(MethodicColumns.im

g))); 

        if 

(cursor.getInt(cursor.getColumnIndex(MethodicColumns.interactive)) != 

0) { 

            methodic.setIsInteractive(true); 

        } else { 

            methodic.setIsInteractive(false); 

        } 

        return methodic; 

    } 

} 

 


