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ОБҐРУНТУВАННЯ ДОРЕЧНОСТІ КОРИГУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ 
ІТ-ГАЛУЗІ  У ВИШАХ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ РИНКУ ІТ-ПРАЦІ

Анотація.  Сформовано  та  проаналізовано  рейтинг  мов  програмування  на
українському  ринку  ІТ-праці.  Обґрунтовано  доцільність  вибору  мов  програмування  у
навчальному процесі у вишах.

У наш час стрімкого розвитку інформаційних технології однією з проблем, що гостро
постають під час викладання навчальних дисциплін студентам, які навчаються у галузі знань
12 «Інформаційні технології», є мотивація їх до навчання. Нині студенти не бажають вивчати
мови  програмування,  які  на  їхню  думку,  є  застарілими  і  некорисними  для  майбутнього
працевлаштування. Більше того, не повною мірою розуміють необхідність здобуття базових
знань. Саме тому під час планування навчального процесу дуже важливо гнучко корегувати
зміст навчальних дисциплін відповідно до потреб сучасного ринку ІТ-праці. З іншого боку,
надмірне  захоплення  у  навчальному  процесі  новомодними  мовами  програмування  та
технологіями  може  призвести  до  недостатньої  базової  підготовки  програмістів  та  інших
спеціалістів ІТ-галузі, що може спричинити проблеми при їхньому подальшому переході до
вивчення  та  застосування  новітніх  технологій  у  професійній  діяльності.  Відповідно  до
зазначеного, важливими задачами викладачів вишів є: постійний контроль за світовими та
внутрішньодержавними  тенденціями  розвитку  інформаційних  технологій;  моніторинг  і
аналіз  ринку  праці  в  галузі  ІТ;  пошук  найбільш  виправданого  та  ефективного  контенту
базових навчальних дисциплін.  

Моніторинг рейтингу популярності  мов програмування та технологій  вважається у
світі настільки важливим, що деякі компанії регулярно аналізують його та оприлюднюють
отримані  показники,  створюючи  індекси,  якими  користуються  для  оцінки  тенденцій
подальшого  розвитку.  Найбільш відомими  є  індекси  TIOBE [1]  та  PYPL [2].  Алгоритми
розрахунку  цих  індексів  є  різними,  а  тому  і  результати,  які  вони  пропонують,  не  є
ідентичними. Журнал IEEE Spectrum [3], веб-сайти stackoverflow.com [4] та github.com [5]
також щорічно публікують свої індекси популярності мов програмування. 

Слід  зазначити,  що  названі  рейтинги  охоплюють ІТ-світ  в  цілому і  не  аналізують
специфіку  українського  ринку  ІТ-праці.  Отже,  їхні  результати  не  можна  повною  мірою
використовувати для підготовки спеціалістів,  професійна діяльність яких буде пов’язана з
Україною.  Крім  того,  важливим є  те,  що  огляди  популярності  ІТ-засобів  швидко  стають
застарілими через швидкоплинність вимог до фахівців у цій галузі.  Саме тому необхідно
регулярно здійснювати аналіз поточного стану затребуваності спеціалістів на ринку ІТ-праці
у нашій країні та на Заході для подальшого використання результатів у викладанні.

Виконаний у роботі аналіз державного ринку праці (на основі даних сайтів rabota.ua,
work.ua)  і  результати  подібних  досліджень  в  інших  країнах  (на  базі  сайтів  dice.com,
indeed.com)  [6,  7]  по-різному  розставляють  пріоритети  серед  мов  програмування.  Так,  в
Україні,  з  одного  боку,  виявлено  більший  попит  на  використання  JavaScript  і  набагато
більшу, аніж на Заході, популярність PHP, а з іншого боку, значно менше затребувані Java та
Python. Крім того, меншими є рейтинги мов C#, C++ та С.

Порівняльний аналіз вакансій на українських сайтах з пошуку роботи демонструє таке
розставлення пріоритетів затребуваності мов програмування на ринку праці України: перші
три позиції впевнено утримують JavaScript, PHP та Java, наступну трійку складають Python,
C# та C++. Наведені дані, з одного боку, підтверджують відомий факт, що наразі в Україні
найбільш затребувані розробники у галузі веб-технологій. Саме це має бути врахованим у
плануванні  навчального  процесу  на  старших  курсах.  Зокрема,  варто  зробити  акценти  на
вивченні JavaScript та PHP.



Секція 3. Інфокомунікації та програмна інженерія

Водночас  дискусійним  є  питання  щодо  вибору  першої  мови  програмування  при
викладанні  таких  базових  курсів  як  «Алгоритмізація  та  програмування»  та  «Об’єктно-
орієнтоване програмування».

Дослідження Р. Шевченка [8], яке базується на щорічному опитуванні програмістів,
переважна більшість котрих мешкає в Україні, показує, що серед перших мов програмування
програмістів-початківців  (з  досвідом роботи розробником до одного року) лідирує Pascal,
однак щорічно він втрачає свої позиції.  Натомість рейтинг С++, який посідає друге місце,
невпинно  зростає.  А  якщо  до  цього  додати  рейтинг  мови  С  (шосте  місце  з  тенденцією
повільного зростання),  то можна стверджувати,  що на нині  використання С/С++ як мови
першого  знайомства  з  програмуванням  майже  зрівнялось  з  мовою Pascal.  Шевченко  цей
результат коментує так: «Ми бачимо, що від Pascal/Delphi поступово відходять, все більше
людей пишуть свої перші програми на C++ (більше, аніж на Java). Тому є сподівання, що
замість  позавчорашніх  технологій  студенти  будуть  освоювати  вчорашні».  З  цим
твердженням важко погодитись. По-перше, мова Pascal має високий рейтинг не за рахунок
студентів,  а  значною мірою за  рахунок школярів.  По-друге,  Pascal  створювався  саме для
навчання  програмуванню,  а  тому  навряд  чи  можна  називати  цю  мову  «позавчорашніми
технологіями» і  порівнювати її  з мовами,  створення яких одразу передбачало комерційне
використання. З іншого боку, доволі важко мотивувати початківців вивчати «мертву» мову.
Багато  з  них  вже  у  шкільному  віці  намагаються  програмувати  щось  цікаве,  зокрема,
створювати  сайти,  що  підтверджується  зростанням  рейтингу  JavaScript  як  першої  мови
(четверте  місце).  І  в  цьому С++ виявляється  чудовим компромісом,  бо надає можливість
вивчити  всі  основні  поняття  та  конструкції  програмування  і  водночас  є  однією  з
затребуваних мов, що суттєво підвищує мотивацію учнів. Крім того, слід зважати на те, що
нині більшість сучасних популярних мов є С-подібними. 

Отже,  на  наш  погляд,  у  вищих  навчальних  закладах  у  курсі  «Алгоритмізація  та
програмування» (далі – АПр) доцільно вивчати мову С++. Найдоцільнішими варіантами для
подальшого курсу «Об’єктно-орієнтоване програмування» (далі – ООП) можуть бути С++,
С# або  Java.  Використання  мови С++ при  вивченні  ООП дозволяє  не  витрачати  часу  на
перехід на іншу мову програмування і більшу кількість годин присвятити саме засобам ООП.
Однак, на наш погляд, доцільніше підготувати студентів для переходів з однієї мови на іншу
та використати в курсі C# або Java.  

В  Одеській  національній  академії  зв’язку  імені  О.С.  Попова  для  студентів
спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» і 122 «Комп’ютерні науки» при
вивченні  курсу  ООП  вибрали  мову  C#,  оскільки  деякий  час  саме  ця  мова  була
найпопулярнішою не лише на теренах нашої держави. Так, за даними Р. Шевченка, у 2010–
2011  рр.  мова  C#  лідирувала  у  рейтингу  мов,  які  використовували  програмісти  у  своїх
проектах. Проте, у 2012–2015 рр. C# була вже на другому місці після Java, а у 2016 р. його
випередила JavaScript, тобто популярність та затребуваність C# дедалі більше падають. 

Одеський національний політехнічний університет для викладання ООП студентам
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» використовує спочатку мову C++
(ймовірно,  як  продовження  курсу  АПр),  а  потім  Java  (через  затребуваність).  Кожний  із
наведених  підходів  має  свої  переваги  та  недоліки.  Зважаючи  на  подібність  до  С++  і
комфортність,  на яку вказував Р.  Шевченко в одному з попередніх оглядів [9],  вважаємо
вибір C# цілком виправданим, особливо якщо на старших курсах студенти матимуть нагоду
познайомитись із мовою Java.

Проведений  в  роботі  аналіз  показав,  що  найбільш  затребуваними  мовами
програмування  в  Україні  є  JavaScript,  PHP,  Java,  Python,  C#  та  C++,  що  пов’язано  з
орієнтацією  українського  ринку  праці  на  розробку  сайтів  та  веб-додатків.  При  цьому
починати  навчання  майбутніх  програмістів  варто  з  мови  С++,  а  другою  мовою  під  час
вивчення курсу ООП варто обрати C# або Java.
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ QR-КОДІВ У РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ

Анотація. Наша робота присвячена аналізу можливостей  QR-кодів у різних галузях
життя.  Розглянуто  найпопулярніші  способи  використання  кодів  та  наведення  їх
покращених аналогів. Показано перспективні галузі застосування QR-кодів.

В сучасному світі  інформація має надзвичайний вплив на всі сфери діяльності та є
дуже важливим ресурсом. Тому вона вимагає захисту. Для цього, зазвичай, її шифрують при
надсиланні та дешифрують при отриманні. Але в більшості випадків інформація подається
відкритою  і  її  подачу  намагаються  зробити  найзручнішою  для  аудиторії.  QR-код  є
посереднім закодованим станом інформації,  яку може розшифрувати будь-яка людина, яка
володіє  скануючим пристроєм.  Метою QR-коду є  донести  інформацію до користувачів  у
вигляді, що не потребує багато зусиль для отримання. 

QR-коди набули популярності, оскільки технологія є "відкритим вихідним кодом". Їх
основною перевагою у порівнянні зі звичайними штрих-кодами є більша ємність даних та
висока точність відмовостійкості. Пошкодження коду до 30% дозволяє зчитати інформацію
без втрати даних, а в одному екземплярі може бути закодовано 7089 цифр або 4296 символів,
включаючи  пунктуаційні  знаки  та  спеціальні  символи.  Крім  номерів  та  символів,  також
можуть бути закодовані слова та фрази (наприклад інтернет-адреса). Оскільки до QR-коду
додається більше даних, то розмір коду збільшується, а структура стає більш складною.

В  даний  час,  використання  QR-кодів  в  основному  обмежується  посиланнями  на
інтернет-сторінки  в  маркетингових  цілях  та  кодами  товарів  в  магазинах.  Але  це  лише
вершина айсбергу їх можливостей. Зображення, звукові файли, документи різних форматів
також можуть бути закодовані в QR-коді.  У ньому можна використати анімацію, хоча це
звужує коло його використання до інтернету та телебачення,  та це лише підтверджує що
прогрес не стоїть на місці і можливості QR-кодів розвиваються.
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