
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ:  
Сукупність проведених у роботі досліджень являє собою рішення задач в області

створення інформаційно-комунікаційних систем. 

 Розроблено алгоритм та концепцію роботи інформаційно-комунікаційної системи

для моніторінгу забруднення території вулиць.

 Створено макет програмного забезпечення інформаційно-комунікаційної системи, 

а саме макет веб ресурса та макет мобільного додатку «Чиста Україна», які 

дозволять установам, що займаються прибиранням території в режимі online

виявляти забруднення вулиць шляхом комунікації з населенням та швидко їх 

усувати.

КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ОБ’ЄКТ  ДОСЛІДЖЕННЯ: процес сповіщення та комунікації установ, що займаються
прибиранням території вулиць міст та селищ України.

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ:  інформаційно-комунікаційна система для сповіщення

установ про забруднення территорії вулиць та факти вандалізму.

АНАЛІЗ АНАЛОГІВ: у якості аналогів було відібрано 2 сервіси: Medcard24 та Реєстр

домашніх тварин. Розглядаючи їх я дійшов таких висновків:

 Системи подібні на представлену мною вже існують та діють в Україні, але вирішують 

інші проблеми.

 Більшість з них є локальними, отже вирішують проблеми лише на певній території.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: аналіз та моделювання.

Теоретична частина дослідження проводилась з використанням теорії роботи та 

створення комунікаційно-інформаційних систем.

Практична частина дослідження спрямована на розробку інтерактивного макету 

мобільного додатку та веб сайту «Чиста Україна» на платформі Figma. 

АЛГОРИТМ РОБОТИ ДАНОЇ СИСТЕМИ ПОЛЯГАЄ У НАСТУПНОМУ:
Людина – заявник виявила факт забруднення на вулиці або факт вандалізму, цей факт 

потрібно зафіксувати на фото або відео.

Потрібно зайти на створений інформаційно-комунікаційний мобільний додаток або web

ресурс та заповнити форму повідомлення про забруднення або про здійснення факту 

вандалізму і прикріпити фото або відео файл.

Працівники відповідної спеціалізованої установи ознайомлюються з повідомленням.

Якщо повідомлення є змістовним та детальним, працівники установи передають його у 

службу, яка займається прибиранням території та усуває наслідки забруднення.

Працівники спеціальної установи інформують заявника про виконану роботу.

Рис. 3. Макет форми повідомлення на сайті

«Чиста Україна» (розробка автора)

Інтерактивний макет додатку «Чиста Україна» 

можна переглянути за посиланням
https://www.figma.com/proto/p4wAb7Bp3hIA2lPwA8k

W92/Untitled?node-id=0%3A1&scaling=scale-down

Рис. 1. Зовнішній вигляд створеного 

інтерактивного макета мобільного 

додатку «Чиста Україна» 

(розробка автора)
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забруднення територій вулиць умістах та селищах 

України».Посторонко Н. М., Трушаков Д. В. 

МЕТА РОБОТИ: автоматизація процесу сповіщення та комунікації установ, що 

займаються прибиранням території вулиць міст та селищ України.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Розробити алгоритм роботи інформаційно-комунікаційної системи для 

моніторінгу забруднення території вулиць.

Створити макет програмного забезпечення інформаційно-комунікаційної 

системи, а саме макет веб ресурса та макет мобільного додатку «Чиста 

Україна», які дозволять установам, що займаються прибиранням території в 

режимі online виявляти забруднення вулиць та факти вандалізму шляхом 

комунікації з населенням та швидко їх усувати.

ПОСТОРОНКО НАЗАР МАКСИМОВИЧ, учень 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання ліцей-школа-дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», місто Кропивницький. 

Науковий керівник: ТРУШАКОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ,

доцент кафедри автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнського

національного технічного університету, кандидат технічних наук.

Рис. 2. Макет головної сторінки сайту «Чиста Україна» 

(розробка автора)

https://www.figma.com/proto/p4wAb7Bp3hIA2lPwA8kW92/Untitled?node-id=0:1&scaling=scale-down

