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1. Система технологічного трансферу

2. Форми забезпечення технологічного трансферу

3. Формування бізнес-моделей

4. Нова індустріальна парадигма

5. Додана цінність

6. Industry 4.0
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Інженерні навички:
ресурс: Male, Buch, & Champman, 2010; Sackey & Bester, 2016

➢ Розширений аналіз даних (великі дані)

➢ Нові інтерфейси людина-машина

➢ Технології передачі від цифрового до фізичного, наприклад 3D-друк

➢ Розширене моделювання та віртуальне виготовлення

➢ Інтегровані системи контролю/управління якістю продуктів і 
замкнених процесів

➢ Передача даних і мережевий зв'язок і автоматизація систем

➢ Системи оптимізації запасів і логістики в режимі реального часу

➢ Штучний інтелект

➢ Робототехніка

➢ Навички програмування

ІНДУСТРІЯ 4.0: СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ



Навички управління:
ресурс: Fu, Ding, Wang & Wang, 2018; Gray, 2016; Kilpi, 2016; Lee, Kusbit, Metsky & Dabbish 2015; Zhang, Ding, Zou, Qin & Fu, 2017

➢ Обізнаність у техніці

➢ Управління змінами та стратегія

➢ Технології передачі від цифрового до фізичного, наприклад 3D-друк 
(виробнича добавка)

➢ Нові стратегії управління талантами (створення «розумних» команд)

➢ Організаційні структури та структури знань

➢ Роль менеджерів як фасилітаторів

➢ Ввімкненість в процеси

ІНДУСТРІЯ 4.0: СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ



Дизайн та інновації:
ресурс: Laudante, 2017; Morrar, Arman, & Mousa, 2017; Petrelli 2017

➢ Розуміння впливу технологій

➢ Взаємодія людина-робот та інтерфейси користувача

➢ Розробка продуктів і послуг з використанням технологій

➢ Ергономічні рішення для технології та користувацького досвіду

ІНДУСТРІЯ 4.0: СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ



➢ The first factor. The current level of governance and awareness of current change
in all areas is extremely low compared to the need to rethink economic, social and
political systems to meet the challenges of the fourth industrial revolution. As a
result, the national and global organizational structures needed for the regulated
spread of innovation and the mitigation of disruption (a big step forward,
revolutionary change) are inadequate at best and completely absent at worst.

➢ The second factor. There is also no consistent, positive and unified concept at the
global level that could identify the opportunities and challenges of the fourth
industrial revolution and that is fundamental to involving different segments and
communities in the process, as well as preventing a negative public reaction to
radical change.

K. SHWAB – 2 FACTORS LINKED TO THE 
DEVELOPMENT SYSTEMS OF MANAGEMENT

Шваб К. Четвертая промышленная революция ; Пер. с англ. Москва : Издательство «Э», 2018. 208 с.



DIGITAL PUBLIC GOODS DEFINITION

➢ In 2019, the UN Secretary-General introduced the definition of digital public 
goods [3], the standard of which is “open source software, open data, open 
license models, open standards and open content that meets confidentiality 
and other best practices, does not cause harm and is extremely important for 
achieving the UN Sustainable Development Goals by 2030.*

*[Digital Public Goods Definition – Official web-site Digital Public Goods Alliance. Retrieved 
from: https://digitalpublicgoods.net/registry/] 



In 2019, the UN Secretary-General introduced the definition of digital public goods [3], the
standard of which is “open source software, open data, open license models, open standards
and open content that meets confidentiality and other best practices, does not cause harm and
is extremely important for achieving the UN Sustainable Development Goals by 2030.

This definition is contained in the Roadmap for Digital Cooperation until 2020, and forms the
basis of the register of digital public goods. The seventh sustainable development goal
“Affordable and Clean Energy” is presented by 23 nominees and 2 approved digital public goods.
Among the nominees there are: a real-time visualization of the CO2 emissions of electricity
consumption; Open Source Energy Management System Open EMS.

Open-source software and ecosystem solution that provides unified and secure data exchange
between organizations “X-Road” and “OpenG2P”, which stands for open government to person
payments, and provides the tools needed to digitize large scale cash transfers with open source
building blocks were recognized as the digital public goods for this UN goal.

DIGITAL COOPERATION



Electronic public good is seen as an open access solution in a technically equipped world. Thus,
the emergence of the digital public good requires investment in affordable software, open data,
artificial intelligence.

According to the United Nations Roadmap [6], the tools to achieve the goals of sustainable
development are:

➢ digital public goods platforms that distribute them, attract talent and accumulate data;

➢ promote relevant human rights and governance frameworks for such benefits;

➢ support digital public goods, including by increasing investment, supporting efforts and
strengthening coordination;

➢ deploy digital public goods as part of their immediate response and approach to achieving
sustainable development goals. Current trends in the impact of the fourth industrial
revolution require the identification of trends and results of digitization processes.

DIGITAL COOPERATION - SDG



Public funding of research and education based on research as a public good is effective if the
interests of politicians and society are reconciled.

Taking into account the expectations of the private sector from science should be based on hybrid
forms of management and investment, one of which is the holding corporate structure.

At the same time, the synergy of the international community in striving to achieve the goals of
sustainable development has led to the concept of "digital public good", which is the basis for the
development of scientific and technological thought in the context of digitalization.

In the centers of progressive educational and scientific activity there are physical and virtual
spaces, an example of which are virtual learning factories.

CONCLUSIONS AND FUTURE LINES OF RESEARCH



Teresa Pereira; Paulo  Rafael Pedrosa Ávila; João Francisco Silva The experience of P.PORTO for pedagogic/ didactic  issues of engineering education in relation to Industry 
4.0 – UoF Educative Assets// ONLINE WORKSHOP: University leadership in the transition towards Industry 4.0, workshop of 17 February 2021, www.hein4.net

Проект "Університети майбутнього" вирішить існуючий (і
потенційно зростаючий) розрив між промисловістю та вищою
освітою шляхом розробки нових, інноваційних та
мультидисциплінарних підходів до викладання та навчання для
підвищення кваліфікації та підвищення кваліфікації нинішніх
працівників, стимулювання підприємницької та цифрової навички
викладацького персоналу вищої освіти та персоналу компанії, що
стимулює коригування та зміну навчальних планів та сприяє обміну,
потоку та спільному створенню знань.

"УНІВЕРСИТЕТИ МАЙБУТНЬОГО"

http://www.hein4.net/


ОСНОВНІ ВИДИ НАВЧАЛЬНИХ ФАБРИК

➢ Навчальні фабрики у вузькому сенсі – фізичні

➢ Навчальні фабрики в широкому сенсі – віртуальні 
навчальні фабрики



ОСНОВНІ ВИДИ НАВЧАЛЬНИХ ФАБРИК

➢ Навчальні фабрики у вузькому сенсі – фізичні

➢ Навчальні фабрики в широкому сенсі – віртуальні 
навчальні фабрики



http://onu.edu.ua/uk/mizhnarodne-spivrobitnytstvo/ctvoreno-spetsializovanu-
audytoriiu-virtualna-navchalna-fabryka-industry-40

SPECIALISED CLASSROOM 
VIRTUAL LEARNING FACTORY INDUSTRY 4.0



SPECIALISED CLASSROOM 
VIRTUAL LEARNING FACTORY INDUSTRY 4.0



SPECIALISED CLASSROOM 
VIRTUAL LEARNING FACTORY INDUSTRY 4.0
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ЗНАЙОМСТВО З БІОНІКОЮ
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ВИЗНАЧЕННЯ

Біоніка

▪ придуманий Джеком Е. Стілом у 1958 році.

▪ значення «як життя»: «біологія» (наука про все
живе) + «ic» (як)

або

▪ біологія та електроніка.

ISO/DIS 18458 «Біоміметика – термінологія,
концепції та методологія» технічна дисципліна, яка
прагне повторити, збільшити або замінити
біологічні функції їх електронними та/або
механічними еквівалентами.
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ВИЗНАЧЕННЯ

Біоміметики

ISO/DIS 18458 «Біоміметика – термінологія,
поняття та методологія»

міждисциплінарне співробітництво біології та
технології чи інших галузей інновацій з метою
вирішення практичних проблем шляхом
абстрагування, передачі та застосування знань,
отриманих з біологічних систем.
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ВИЗНАЧЕННЯ

Біо-робототехніка

Дизайн та розробка роботів,
натхнених тваринами.
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ВИЗНАЧЕННЯ

Біоінженерія

ISO/DIS 18458 «Біоміметика –
термінологія, поняття та методологія»

застосування інженерних знань у
галузях медицини чи біології.
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ВИЗНАЧЕННЯ

Біотехнологія

ISO/DIS 18458 «Біоміметика – термінологія,
поняття та методика»

Під біотехнологією розуміють застосування
науково-технічних принципів для перетворення
речовин за допомогою біологічних агентів з
метою забезпечення товарів і послуг.
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ВИЗНАЧЕННЯ

Біомімікрія

Біоміметизм

ISO/DIS 18458 «Біоміметика – термінологія,
поняття та методика»

філософія, яка бере природу як модель для
вирішення завдань сталого розвитку.
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ВИЗНАЧЕННЯ

Біонатхнення

ISO/DIS 18458 «Біоміметика –
термінологія, поняття та методика»

творчий процес, заснований на
спостереженні за живими системами.
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ВИЗНАЧЕННЯ

Біонатхнення

ISO/DIS 18458 «Біоміметика – термінологія, поняття
та методика»

творчий процес, заснований на спостереженні за
живими системами.

Примітка 1 до запису: Відношення до біологічної
системи може бути тільки вільним.

тобто Ньютон, який сидів під яблунею, був уражений
яблуком і таким чином відкрив гравітацію.
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ВИЗНАЧЕННЯ

Протезування, покращення людини

штучний пристрій, що замінює або
доповнює частину тіла.
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Біонік = Біологія + Техніка

Охоплює біомімікрію, біоміметику, біоінспірацію,
біороботику,…

Охоплює всі галузі досліджень: архітектура,
робототехніка, інженерія, дизайн, філософія,
комунікація, організація, оптимізація.

→ Міжпредметне навчання з природи

ВИЗНАЧЕННЯ
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ВИЗНАЧЕННЯ БІОНІЧНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

Біонік = Біологія + Техніка

→ Міжпредметне навчання з природи

1. Погляд на природу і пошук прикладу для
наслідування

2. Розуміння основного принципу

3. Перенесення принципу в технологію

4. Вдосконалення сучасної технології

Охоплює всі галузі досліджень: архітектура,
робототехніка, інженерія, дизайн, філософія,
комунікація, організація, оптимізація.
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БІОНІКА

«Крильця»

▪ Надихаючий приклад для наслідування: орлині
крила

▪ Основний принцип: кінчики крил зменшують
споживання енергії під час польоту

▪ Технічне застосування: крила для літаків

▪ Зменшує витрату палива

▪ Зменшує довжину крил

▪ Зменшує турбулентність у сліду і, таким чином,
дозволяє здійснювати більше стартів і посадок
протягом однієї години на одній злітно-посадковій
смузі
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© Flickr Gilberto Pereira

© Flickr FuFuWolf

БІОНІКА

Швидкісний потяг Сінкансен - швидкісний потяг Японії

▪ Взірець, що надихає: зімородок

▪ Основний принцип: форма дзьоба

▪ Технічне застосування: потяг-куля Shinkansen

▪ Щоразу, коли швидкісний потяг в'їжджав у тунель, лунав
великий бум.

▪ Король-рибалка сидить на гілках, що звисають над водою.
Він чекає, поки риба пройде повз. Коли він з високою
швидкістю пірнає з повітря у воду, ледве відчувається
бризок. Це пов’язано з формою пташиного дзьоба

▪ В результаті інженери сформували ніс потяга, як дзьоб
королька, значно зменшивши шум.
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Винахід мікролітального апарату,
натхненного механікою польоту бабки

▪ Надихаючий приклад для наслідування:
бабка

▪ Основний принцип: може літати як птах,
літак і гелікоптер завдяки точно
керованим крилам

▪ Технічне застосування: BionicOpter

BIONICOPTER



© Flickr Christoph Alexander Martsch

34

© Flickr Ana_Cotta© Flickr whologwhy© Flickr donjd2

© Flickr PaulS teinJC

БАБКА

Бабка може виконувати дуже складні льотні
маневри.

Вони можуть швидко розганятися, різко
гальмувати, швидко повертати і навіть летіти
назад.

Вони можуть рухатися в будь-якому
просторовому напрямку, нерухомо зависати в
повітрі, ковзати без маху крил і перемикатися
між режимами польоту.

Бабки можуть освоїти всі умови польоту
гелікоптера, літака і навіть планера.
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БІОНІЧНИЙ КЕНГУРУ

Поєднання пневматичного та електричного приводів для динамічних стрибків

▪ Надихаючий приклад для наслідування: кенгуру

▪ Основний принцип: тільки тварина, яка може збільшити свою швидкість, не
потребуючи додаткової енергії – відновлення енергії від стрибка до стрибка

▪ Технічне застосування: Біонічний кенгуру
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Натхненний природою:

Кенгуру — єдина тварина у всьому тваринному
царстві, яка здатна збільшити швидкість,
зберігаючи при цьому швидкість метаболізму
постійною. Таким чином, кенгуру може ставати все
швидшим і збільшувати довжину кожного стрибка,
не витрачаючи більше енергії.

Унікальний тип руху:

З кожним відскоком він може накопичувати енергію
з фази приземлення і використовувати її знову для
наступного стрибка. Важливу функцію тут виконує
ахіллове сухожилля.

БІОНІЧНИЙ КЕНГУРУ – ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 
ЗА РАХУНОК ВІДНОВЛЕННЯ ЕНЕРГІЇ
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БІОНІЧНИЙ КЕНГУРУ –
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА КІНЕМАТИКА СТРИБКА

Технічна реалізація та дані:

Розмір: 100 см. Висота сидіння: 60 см. Вага: 7 кг

Дальність стрибка: до 80 см. Висота стрибка: до 40 см.

Система керування CECC

DSNUP 20 стандартних балонів

Клапани швидкої дії MHE2-MS1H-5/2-M7

Термін розробки: 2 роки



38

БІОНІЧНИЙ КЕНГУРУ –
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА КІНЕМАТИКА СТРИБКА

Система є високодинамічною та енергоефективною
завдяки інтелектуальному поєднанню технології
пневматичного та електричного приводу

▪ Електричні приводи для точних рухів.

▪ Пневматичні приводи для динамічної стрибкової
поведінки.

▪ Ахіллове сухожилля: з кожним відскоком воно може
накопичувати енергію з фази приземлення і
використовувати її знову для наступного стрибка.

Мобільне енергопостачання на борту

▪ Невеликий компресор або накопичувач високого тиску.

▪ Літій-полімерні акумуляторні батареї діють як
накопичувачі електричної енергії.

Легка конструкція сприяє динамічній поведінці у стрибках
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БІОНІЧНИЙ КЕНГУРУ –
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА КІНЕМАТИКА СТРИБКА

Дуже складна загальна система:

Найбільше завдання: зберегти рівновагу

Стабільна кінематика стрибка завдяки складній
технології управління.

Моніторинг стану забезпечує надійність процесу.

Інтуїтивно зрозуміла концепція керування:
керується жестами.
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БІОНІЧНИЙ КЕНГУРУ –
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА КІНЕМАТИКА СТРИБКА
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БІОНІЧНИЙ КЕНГУРУ –
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА КІНЕМАТИКА СТРИБКА

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=m7l-87r4oOY

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=m7l-87r4oOY
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БІОНІЧНИЙ КЕНГУРУ

Енергоефективність завдяки відновленню
енергії під час стрибків.

Легка конструкція зменшує споживання
матеріалів та енергії.

Технологія приводу

Інтелектуальне поєднання пневматичних
та електричних приводів, об’єднаних з
енергоефективної, але високодинамічної
системи.



VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY

Джерело: Boosting Virtual Reality Learning within Higher Business Management Education 
www.vrinsight.org 



• VRChat - безкоштовна багатокористувацька комп'ютерна гра для
пристроїв віртуальної реальності, розроблена та видана
американськими розробниками Гремом Гейлором та Джессі Джоудрі.



ENGAGE
VR



Гра має сумісність з такими
платформами, як Oculus Rift, Oculus Rift
S, Oculus Quest, Oculus Quest 2, HTC Vive,
Windows Mixed Reality та Valve Index
через програму SteamVR.

Примітно, що VRChat підтримує
відстеження всього тіла гуманоїдного
аватара за допомогою Vive Trackers,
хоча ці аксесуари не є обов'язковими
для ігор.



• VRChat - це безкоштовна масова онлайн-віртуальна реальність,
соціальна платформа. Велика кількість віртуальних світів, створених
спільнотою. Доступні (більше 50 000 світів, будувати можна за
допомогою Unity SDK). Повна 6DoF з просторовим звуком.



Цільова 
аудиторія

• Цільова група: широка громадськість. Також підходить для студентів,
викладачів, тренерів та віртуальних команд до певної міри (VRChat є
захоплюючий, але вкрай неформальний).



• Створення аватару

• Планування сеансу

• Багатокористувацька онлайн-
платформа

• Налаштування власного світу

• Додавання друзів і 
спілкування з ними з усього 
світу

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ –
БАГАТОКОРИСТУВАЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ



• Для ефективного використання цієї платформи, знання
потрібні незначні або взагалі не потрібні попередні знання.

• В основному потрібні базові навички використання VR (як це
зробити, завантажити, налаштувати, встановити навігацію).

• Додаток можна завантажити безпосередньо з магазину.
Основні навички навігації з віртуальним середовищем були б
корисними для ефективного використовування всіх функцій
програми.

ПОПЕРЕДНІ ЗНАННЯ 



Додаток дозволяє взаємодіяти з кількома користувачами, а це означає, що різні
користувачі можуть підключатися та взаємодіяти разом за допомогою цього VR
додатку, що дозволяє групову взаємодію. Наприклад, тренер може взаємодіяти з
учнями в його класі. Особливість групи - демонструє динаміку спілкування.

Взаємодія та педагогічні можливості, які пропонує VR для освіти.

Додаток також забезпечує високий рівень занурення та залучення.

• висока зануреність

• багаторазова взаємодія з користувачем

• групова взаємодія



Зміст практичної роботи та діяльності

• Тренер або власний користувач можуть створити віртуальне навколишнє
середовища та запросити інших людей до команди, взаємодіяти разом у в місті,
яке вони обирають.

• Зміст навчання залежить від змісту, який створений користувачами або
хостами / тренерами, як вони можуть налаштувати все (від середовища VR /
світу, до аватарів, об'єкти тощо).

• На пізнішому етапі тренер також може попросити учасників створити власний
простір віртуальної реальності, ще більше налаштувати їх аватари.

Додаток VR Chat - це соціальна платформа VR для освіти,
навчання, зустрічей та заходів. Це дає можливість побудувати
свій власний світ і запрошувати до нього людей. Можна
експериментувати пробуючи нові аватари та подавати себе.

НАВЧАЛЬНИЙ ЗМІСТ



• Оскільки VR Chat - це багатокористувацька програма, доцільно, щоб вперше отримавши досвід,
тренер створив відповідний «світ віртуальної реальності» в додаток та запросивши
користувачів приєднатися.

• Тренер може повільно вводити все більше і більше можливостей у свої налаштування і
продемонструвати динаміку групової взаємодії середовища.

РЕКОМЕНДАЦІЇ



Сильні сторони:

• багатокористувацький ігровий режим

• підтримує враження на 360 градусів та 
облицювання спереду

• персоналізовані аватари та анімація для 
персоналізованих користувачів

• зручність користування

• кількість взаємодій

Слабкі сторони:

• додаток доступний лише англійською 
мовою

• не існує підручника, який би дозволив 
розпочати і пояснити всі деталі

Можливості:

• можливість спроектувати і створити своє 
власне середовище і запросити інших

• рівень гейміфікації

• взаємодійте з людьми у всьому світі

• простота спілкування та взаємодії з іншими 
користувачами

Загрози

• загроза відтворення цього додатка 
годинами поспіль через його нескінченні 
можливості досліджувати, з точки зору слів

SWOT-АНАЛІЗ



• У листопаді 2020 року сервіс анонсував
рівень передплати, відомий як VRChat Plus.
При запуску він дозволяє гравцям
відображати свої власні зображення в
віртуальних хмарках над головами
персонажів, збільшує кількість аватарів, які
вони можуть зберегти в «обрані», з 25 до
100, і надає їм «підвищений рейтинг довіри».
Інші ексклюзивні функції для користувачів
VRChat знаходяться в розробці.



• Популярність була приписана грі після того, як в неї пограли відомі
ютубери і стримери на платформі Twitch. Проект VRChat породив
такі засоби масової інформації, як щотижнева газета на своїх
форумах, а також ток-шоу і подкасти, присвячені обговоренню гри.

• Після першої хвилі популярності, пандемія COVID-19 стимулювала
неухильне зростання числа одночасних користувачів VRChat
протягом всього 2020 року. В середині року і вересні були
зафіксовані сплески аудиторії, пов'язаних з грою VRChat потоком
Twitch, в той час, як сервіс повідомив про рекордну кількість: більш
ніж 24 000 користувачів одночасно, у вихідні дні на Хеллоуїн
(причому, більше половини використовували його на платформі VR),
викликані святковими подіями і випуском платформи Oculus Quest 2.

ПОПУЛЯРНІСТЬ



• 31 грудня 2020 року, напередодні Нового року сервіс VRChat Inc.
зафіксував новий рекорд: понад 40 000 користувачів одночасно, до
такої міри, що сервісу довелося перенести раптове відключення,
близько опівночі в Східному часовому поясі, через те, що постачальник
безпеки помилково прийняв цей сплеск за DoS-атаку.



• Понад 50 000 створених громадами світів. VRChat
пропонує нескінченну колекцію соціальних вражень від
VR, надаючи своїй спільноті силу створення.

• «Незалежно від того, шукає людина новий досвід VR або
маєте власне уявлення, VRChat - це місце, де потрібно
бути» - зазначає керівництво компанії.

ВИСНОВОК
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