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Покоління «Z» 
 

- Комфортні умови 

- Довіра 

- Гаджети 

- Втілювати їхні ідеї 

- Візуалізація 

- Без глобальних цілей 

- Задоволення від роботи (чи від процесу) 

 

2 (за Є. Степурою, 2018)  



3 (Євген Степура, 2018)  

Головна мотивація 
покоління «Z» –  

інтерес. 

 

Найбільший ворог –  

нудьга 



4 (Євген Степура, 2018)  

«Z» – не люблять,  

коли їх вчать, 

вони звикли, що їх 
розважають 



Інтернет речей – це один з найбільш інноваційних напрямків, 
вміння інтегрувати цифрові рішення в будь-які потреби 

 

Термін “Інтернет речей” (англ. “Internet of Things”, IoT) вперше був 
сформульований ще у 1999 р.  

 

Кількісний перехід від “Інтернету людей” до “Інтернету речей” 
відбувся у 2008–2009 рр. Саме у той період кількість пристроїв, 
підключених до Інтернету, перевищила кількість інтернет-
користувачів, а тому світ поступово перейшов у нову фазу розвитку 
технологій – Інтернету речей.  

 

Інтернет речей – найперспективніша технологія останніх років, що 
створює сотні нових продуктів.  

 

Найвідоміший приклад  –  “розумний будинок”. 
 

За прогнозами аналітиків у найближчі роки очікується справжній 
бум Інтернету речей (за прогнозами Gartner, до 2020 р. кількість 
підключених до всесвітньої мережі пристроїв становитиме 26 млрд) 



Командою проекту ECOIMPACT КНУ імені Тараса Шевченка розроблена і встановлена метеорологічна станція 
для проведення локального моніторингу приземного шару атмосфери.  
Станція встановлена на території КНУ імені Тараса Шевченка (вул. Глушкова, 2), віддалена на 260 м від 
проїжджої частини проспекту.  
Вона дозволяє отримувати в безперервному режимі інформацію про характеристики температури і вологості 
повітря, сонячної радіації, про вміст мікродисперсних завислих у повітрі часток. 
Метеорологічна станція використовує технологію IoT і призначена виключно для використання в 
навчальному процесі кафедри метеорології і кліматології для проведення лабораторних робіт з курсів 
"Біометеорологія" і «Урбометеорологія». 

ECOIMPACT 
 



Використання інтернету речей при проведенні 
практики зі студентами (Канів, 2018) 


