
          АСІТ’2014, Тернопіль, 16-17 травня 2014  244 

З урахуванням даних факторів будується загальна карта вартості маршрутів виходячи з 

актуальних таблиць вартості ресурсів на момент прогону моделі. Програмна реалізація зміни станів 

агента може виглядати наступним чином: 
public void executeActionOf( TransitionMessage _t, Object _msg ) { 

    if ( _t == Sinit ) { 

      exitState( Sinit, _t, true, statechart ); 

          enterState( Sanalyse, true ); 

      return; 

    }  

    if ( _t == Sanalyse ) { 

      exitState( Sanalyse, _t, true, statechart ); 

          enterState( Srun, true ); 

      return; 

    } 

    super.executeActionOf( _t, _msg ); 

}  

Висновок 

Дана модель дозволяє сформувати карти вартості логістичних маршрутів, порівнювати 

альтернативні маршрути і відповідно прослідкувати слабкі місця або ж переваги в використанні 

системи національних транспортних коридорів, в порівнянні з конкурентними варіантами. 
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На сьогоднішній день використання дистанційного навчання є досить актуальним, хоча і 

виникло декілька років тому. На зміну стаціонарної форми навчання приходить дистанційна. Вона 

розповсюджувалась від великих міст до провінційних містечок, віддалених від великих навчальних 

центрів. Дане навчання є адекватною відповіддю на той виклик, що кидає нам сучасне життя. Ніщо 

не стоїть на місці, все розвивається, а особливо методи навчання. І потрібно відшуковувати 

альтернативні методи здобуття знань. Знайомство з останніми концепціями й досягненнями наукової 

думки стає для різних категорій професіоналів життєво необхідним завданням. Ось і приходить на 

допомогу дистанційна освіта. За наявності сучасних комп'ютерних технологій та Інтернет вона стає 

зручною та доступною для усіх тих, хто хоче навчатися. Адже навчання може відбуватися у вільний 

час та комфортних умовах, вдома чи на роботі. 

Наука розвивається настільки динамічно, що за час навчання сучасного студента кількість 

знань у світі практично подвоюється, а навчальні програми, хоча й оновлюються кожні два-три роки, 

однаково приречені на відставання. Студенти ж дистанційних програм одержують навчальні 

матеріали через супутникове або кабельне телебачення, можуть взяти відео- і аудiозаписи через 

Інтернет, беруть участь у відео-конференціях і консультаціях з викладачами, перебуваючи на будь-

якій відстані від нього. 

Розвитку дистанційного навчання в системно-технологічному аспекті сприяли роботи таких 

вчених, як Андона П.І., Безпалька В.П., Глибовця М.М., Глушкова В.М., Грищенко В.І., Довіяло 

А.М., Машбиця Е.І., Полата Е.С., Тихомирова В.П. та ін.  

Дистанційне навчання – це сукупність сучасних технологій, що забезпечують обмін 

повідомленнями в режимі он-лайн за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних 
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технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки), до тих, хто 

навчається (студентів чи слухачів) [2].  

Дистанційну освіту також можна поділити на сукупність наступних заходів: 

 засоби надання навчального матеріалу; 

 засоби контролю успішності;  

 засоби консультації програмою-викладачем ; 

 засоби інтерактивної співпраці; 

 можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування помилок. помилок. 

Розглянемо переваги дистанційного навчання перед традиційним: 

 оперативність – подолання бар’єрів у просторі та часі, одержання навчальної інформації; 

 інформаційність; 

 комунікативність – збільшення кількості потенційних учасників; 

 педагогічність – воно стає більш мотивованим, індивідуалізованим; 

 психологічність – створення комфортного клімату навчання; 

 економічність. 

До принципів дистанційного навчання належить: 

 продуктивна орієнтація навчання; 

 індивідуалізація дистанційного навчання; 

 відкритий змісту освіти навчального процесу; 

 принцип раціонального поєднання очних та дистанційних форм навчання; 

 інтеграція педагогічних та телекомунікаційних технологій. 

Отже, дистанційне навчання є важливим етапом у здобуванні певних знань, а сама форма 

навчання все активніше завойовує своє місце в системі освіти України, основним принципом якої є 

інтерактивна взаємодія у процесі надання тим, хто навчається можливості самостійної роботи з 

освоєння певного матеріалу, а також консультацій у процесі дослідницької діяльності.  

Дистанційна освіта – це освіта майбутнього навчання тому, що вона тільки набуває свого 

розвитку, а також важливим є ще й те, що її методи вдосконалюються. 
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І. Постановка проблеми 

Поняття економічної стійкості є складним і багатофакторним, обумовлюється економічним 

середовищем, в межах якого здійснюється діяльність підприємства, а також  результатами його 

функціонування, здатністю адекватно реагувати на зміни внутрішніх і зовнішніх чинників. 

Оцінювання економічної стійкості дозволяє визначити, наскільки ефективно здійснюється управління 

фінансовими та виробничими ресурсами підприємства. Проте, як свідчать дослідження, теорія і 

практика аналізу комплексної оцінки фінансової стійкості в Україні знаходяться у стадії свого 

становлення.  




