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ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «КОНОТОП СПОРТИВНИЙ» 

 

Трофименко Ю.С., студент 

Індустріально педагогічний технікум  КІ СумДУ 

 

Сучасне суспільство диктує все нові правила життя. Основою 
впровадження стали саме комп'ютерні технології. У наш час 

комп'ютери стали невід'ємною частиною нашого життя. Ми 

використовуємо їх в освіті, роботі та дозвіллі. І тому хотілося б щоб 

всі мешканці міста Конотопа мали змогу завжди бути поінформовані 
про спортивні новини міста та всього світу, а також ознайомлювалися 

з олімпійськими призерами, котрі є уродженцями нашого міста.  

Інформаційний сайт «Конотоп спортивний» створений за 
проханням відділу у справах молоді та спорту міської ради. 

Його мета  – це популяризація спортивних інтересів серед молоді, 

залучення нових учнів до спортивних шкіл міста, та інформаційне 

забезпечення жителів міста успіхами та досягненнями конотопчан.  
Призначення інформаційного сайту – висвітлення останніх новин, 

котрі відбуваються у спортивному житті міста; календар спортивних 

подій, в котрому описується коли, де і з якою метою буде проводитися  
подія; присутній зворотній зв’язок, вказані координати відділу 

Конотопської міської ради у справах молоді та спорту. На сайті 

присутня інформація про спортивні школи міста: вказана адреса 
кожної школи, контактні телефони, види спорту, які є в школі, надана 

історична довідка щодо розвитку спортшколи, та  досягнення учнів.  

Не кожна людина знає про всі спортивні майданчики міста. Тому 

на сайті створений розділ меню  «Спортивні об’єкти», де зберігається 
фотоінформація щодо спортивного забезпечення міста. 

Блок «Федерації та клуби» призначений для наймолодшого 

населення нашого міста та для їх батьків. Не кожна дитина може 
визначитися чим вона хоче займатися. Тому на сайті представлена 

інформація про федерації та клуби, які працюють в місті, вказано 

контактні телефони керівників, місцезнаходження та їх досягнення. 
На сайті доступна реєстрація користувачів, які  після цього можуть 

стати учасниками форуму, залишати коментарі в матеріалах та 

підписатися на електронну версію  новин на пошту.  

На сайті присутня функція «До уваги» або нагадування. Перед 
кожною спортивною подією за тиждень з’являється оголошення. 
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У вкладці меню «Галерея» доступні фотозображення , в яких 

відображене спортивне життя міста. 

Інформаційний сайт «Конотоп спортивний» дещо відрізняється від 

інших спортивних порталів. На сайті присутня можливість он -лайн 

ігор. Дана функція призначена перш за все для дітей-інвалідів. Адже 

більшість цих дітей не має змоги відвідувати спортивні школи. У 
даному розділі представлені інтелектуальні ігри такі як шашки, шахи. 

У майбутньому я збираюся значно розширити можливості сайту. 

Перш за все додати таку функцію, як он-лайн тестування. Дана 

можливість буде розроблена спеціально для тих дітей, які не 
визначилися з видом спорту, котрим їм би хотілося займатися. Під час 

тестування будуть такі запитання як: улюблений спортсмен, ваше 

хобі, який вид спорту найбільш подобається, найбажаніша мрія та 
інше. При завершенні проходження тесту, користувачеві буде видана 

рекомендація зайнятися тим чи іншим видом спорту. 

Також найближчим часом планується зробити 3D-тур по 

спортивних школах міста Конотопа, за допомогою якого  можна 
відвідати школу не встаючи з робочого місця та зрозуміти  чи хотіли б 

ви віддати сюди свою дитину. Сама дитина зможе вирішити котра з 

шкіл їй подобається найбільше. 
Я маю надію, що інформаційний сайт «Конотоп спортивний» 

посприяє спортивному розвитку нашого міста.  

Керівник: Бараболіков В.М., викладач 

 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КОМП’ЮТОРИЗОВАНА  СИСТЕМА  

ДІАГНОСТУВАННЯ ОНКОПАТОЛОГІЙ 
 

Мазепа О.М., студент  

Конотопський інститут СумДУ 
 

У рамках інформаційно-екстремальної інтелектуальної технології 

[1] розглядалося питання створення інтелектуальної системи 
підтримки прийняття рішень для діагностування онкологічних  

захворювань. 

Одним із новітніх способів вирішення проблеми боротьби з 

онкозахворюваннями є інтелектуалізація процесу діагностування, як 
наслідок створення інтелектуальної системи підтримки прийняття 
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рішень. Основними завданнями має бути: доступність, швидкість 

діагностики, встановлення достовірного результату та призначення 

ефективного лікування. Як наслідок заощадження часу та створення 

потужної інтелектуальної бази. 

Інтелектуальна складова дозволить розпізнавати цитологічні 

зображення,  що кваліфіковані за певним критерієм мети. Адже 
вона моделює розумові процеси, які здатні переймати досвід 

експертів. Це реалізується шляхом навчання з вчителем та 

формування вирішальних правил. 

Запорукою отримання бажаних достовірних результатів є 
правильне формування вхідних даних. Для початку потрібно 

сформувати вибірку даних, яка буде складатися з безлічі 

сканованих морфологічних зображень тканин, що характеризують 
певні ракові захворювання. Для прикладу оберемо 5 зображень. 

Дивись рисунок 1. 

         
а) б) в) г) д) 

Рис. 1 –  Зображення тканин з певними раковими захворюваннями 
(а) – інтраканалікулярна  фіброаденома, б) – філоідна фіброаденома 

псевдосаркоматозна, в) – периканалікулярна  непроліферативна 

фіброаденома, г) – мазоплазія, д) – протоковий  фіброаденоматоз 
непроліферативний) 

 

Отже, алфавіт класів розпізнавання складатиметься з п’яти 

зображень. Кожен клас матиме 200 реалізацій по 200 ознак у кожній.  
З метою підвищення достовірності функціонування СППР 

пропонуємо розробити ієрархічний алгоритм навчання системи 

розпізнавання зображень з модифікованим контуром паралельно-
послідовної оптимізації контрольних допусків на ознаки 

розпізнавання. Побудувати вирішальне правило. 

Керівник: Дрофа В.О., викладач  
1. Довбиш А.С., Основи проектування інтелектуальних систем. – 

Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТИ БАЗЫ ПРЕЦЕДЕНТОВ 

 

Хроменков Д.Н., студент 

Шосткинский институт СумГУ 

 

Одним из методов принятия решений является метод вывода по 
прецедентам. Суть его состоит в том, что при рассмотрении новой 

проблемы отыскиваются похожие ситуации-прецеденты, и 

отобранные адаптируются к текущему случаю. Большим 

преимуществом данного метода является самообучаемость, т.к. новые 
решения вновь попадают в базу данных, делая ее более компетентной. 

Однако значительное увеличение количества прецедентов может 

привести к эффекту перенасыщения, когда качество решения не 
повышается, а время поиска и отбора становится критическим. 

Решением может быть использование алгоритмов определения 

компетентности, которые позволят добавлять в базу только полезные 

прецеденты.  
В данной работе рассмотрена одна из моделей компетентности 

базы прецедентов. Пусть существует пространство, которое состоит 

из всех возможных проблемных ситуаций. Прецеденты можно 
разделить на четыре класса.  

Центральный прецедент  непосредственно является решением 

проблемы. Вспомогательный  - может сам решить проблему, но при 
этом она уже решается прецедентом, включающим данный. Такие 

прецеденты можно исключать без ущерба для компетентности базы. 

Охватывающий – обычно связывает два или более прецедентов, 

которые совместно используются для решения проблемы. 
Достижимый – это вид охватывающего прецедента, который 

полностью включается в зону действия другого прецедента. Если 

таких прецедентов несколько, то можно принять решение об удалении 
некоторых без потери компетентности базы. [1] 

Компетентность базы прецедентов – это множество целевых 

проблем, которые может решить система. 
Относительно оценки компетентности всей базы возникает две 

основные проблемы: не рационально рассчитывать компетентность 

каждого отдельного прецедента, особенно с учетом регулярного 

перерасчета; алгебраическая сумма компетентностей отдельных 
прецедентов не равна компетентности всей базы. 
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В первом случае предлагается взять для расчета не все прецеденты, 

а их случайную выборку, как представителя пространства целевых 

проблем. Для решения второй проблемы рассматривается топология 

базы прецедентов. 

Общая компетентность базы не равна сумме компетентностей 

отдельных прецедентов. Поэтому правильнее сформировать из них 
кластеры, чтобы получить четкие области компетентности. 

Глобальную компетентность можно вычислить путем сложения 

компетентности каждого кластера. Предполагается, что кластеры 

являются фундаментальными единицами компетентности в пределах 
базы.  

Группа компетентности – это компетентность кластера. Охват 

группы должен быть пропорционален размеру группы и обратно 
пропорционален ее плотности:  

Охват группы (G) = 1 + (| G|·(1 – Плотность группы (G))).  

Общий охват базы  с группами компетентности  G = {G1,…,Gn} 

определяется: Общий охват (G) = 
GGi

Охват группы (Gi)[1]. 

На основании построенной модели можно выполнять оптимизацию 

базы прецедентов.  
Руководитель: Щеголькова В.А., преподаватель 

1. Smyth B., Keane M.T. Remembering To Forget: A Competence-

Preserving Case Deletion Policy for Case-Based Reasoning Systems // 

Proceedings of the 14 International Joint Conference on Artificial 
Intelligence IJCAI95. -1995. –P. 377-383 

 

 

ФІЗИКА МАЙБУТНЬОГО 

 

Бушта В.О., студент 

Індустріально педагогічний технікум  КІ СумДУ 

 

Сучасні технології навчання зорієнтовані на особистість учня, 

створення умов для його самовираження і саморозвитку. А прагнення  
оптимізувати навчальний процес з урахуванням особливостей 

інформаційного суспільства зумовлює потребу в нових технологіях. 

Реалізація цього прагнення збагатила педагогічну теорію і практику 
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навчання технологіями, за допомогою яких процес навчання стане 

простішим як для вчителя так і для учня. До того ж дуже багато часу 

відводиться на самостійне вивчення матеріалу. Виходячи з цього  я 

створив програму, яка буде робити навчання цікавішим та допоможе 

вивчити непростий предмет фізику. 

Програма створена в Visual Studio на ASP.NET. ASP.NET - 
технологія створення веб-додатків і веб-сервісів від компанії 

Майкрософт. Розробники можуть писати код для ASP.NET, 

використовуючи практично будь-які мови програмування, що входять 

у комплект. NET Framework (C #, Visual Basic.NET і JScript. NET). 
ASP.NET має перевагу в швидкості в порівнянні зі скриптовими 

технологіями, при першому зверненні код компілюється і поміщається 

в спеціальний кеш і згодом тільки виповнюється, не вимагаючи витрат 
часу на парсинг, оптимізацію, і т.п. Найбільша перевага цієї програми 

в тому, що вона розміщується в Інтернеті і будь-хто може нею 

користуватися. Вона даватиме можливість самостійно вивчати лекції з 

фізики, додавати власні матеріали, перевіряти свої знання за 
допомогою тестового контролю. Та на основі результатів тесту 

вчитель виставилятиме оцінку. При незадовільному результаті 

користувачу потрібно буде ще раз пройти курс лекцій. Система 
вивчення матеріалу дуже цікава, наділена яскравими картинками з 

даної теми.    

Такий метод навчання сучасніший і корисніший, головною метою є 
– забезпечення розвитку дитини, формування активного, 

самостійного, творчого мислення учня, поступового переходу до 

самостійного навчання. 

Керівник: Бараболіков В.М., викладач 
 

 

ШЛЯХИ МОНЕТИЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖ У  

XXI СТОРІЧЧІ 

 

Демиденко М.В., учень 
Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3  

 

Актуальність роботи полягає в недостатньому вивченні 

організаційно-економічних засад соціальних мереж та у відсутності 
практичних позицій щодо забезпечення процесів їх монетизації.  
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Метою роботи є системно-концептуальне дослідження теоретико-

методологічних і практичних основ монетизації соціальних Інтернет-

мереж, необхідних для забезпечення соціальної спрямованості 

розвитку ІТ-технологій, виявлення закономірностей і перспектив 

розвитку соціальних мереж, обґрунтування пропозицій щодо ролі 

бізнесу та суспільства в розв’язанні найважливіших соціально-
економічних завдань в умовах трансформації ринкового середовища у 

світі та в Україні. 

Об’єкт дослідження становить процес функціонування соціальних 

Інтернет-мереж на початку XXI століття. 
Суть предмету дослідження виявляється в теоретичних, 

методичних та практичних підходах до організаційно-економічних 

засад розвитку монетизації соціальних мереж.  
Наукова новизна даної роботи полягає у вдосконаленні теоретично -

методологічних та практичних підходів щодо використання способів 

монетизації соціальних мереж для отримання можливостей заробити 

на участі в мережах. 
Основними видами соціальних мереж є загальні, професійні 

(ділові) та тематичні (спеціалізовані або нішеві).  

Способами монетизації соцмереж є їх продаж, рекламні послуги, 
посередницькі послуги, надання платних послуг для користувачів 

тощо. Можливостями індивідуального заробітку в глобальних 

соціальних мережах є включення додатків, створення та розвиток 
тематичних груп. 

Перспективи монетизації соцмереж полягають у можливості та 

сприятливих умовах для подальшого розвитку даного сегменту 

Інтернет-ринку, швидкому зростанні їх аудиторії, спричиненому 
різким збільшенням населення нашої планети. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що основні положення 

даного дослідження дозволяють підвищити дієвість способів 
комерціалізації соцмереж в умовах трансформації Інтернет-економіки. 

Розглянуті способи методично вказують на практичне застосування їх 

як компаніями, так і звичайними користувачами, які також можуть 
непогано заробити на участі в таких проектах. 

Керівник: Олех А.П., вчитель-методист  

1. Багрин Ю. Н. Internet как новый маркетинговый канал // Маркетинг 

и реклама – 1999. – № 11 
2. Литовченко І.Л. Наукові засади ціноутворення в Інтернет-
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маркетингу // «Вісник соціально-економічних досліджень». Зб. наук. 

праць Вип.. 17 / Одес. держ. екон. ун-т. – Одеса: ОДЕУ, 2004. 

3. Литовченко І.Л., Цуркан Ю.В. Особливості маркетингових 

досліджень через Інтернет // «Вісник Національного університету 

«Львівська політехніка» № 499. Серія: Логістика. Збірник наукових 

праць. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська 
політехніка», – 2004. 

4. Литовченко І.Л., Пилипчук В.П. Інтернет-маркетинг: Навчальний 

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 184 с. 

5. Окландер М. А., Литовченко И. Л., Чукурна Е.П. Маркетинговая 
ценовая политика. Учебое пособие Одеса.: Астропринт, 2006.  

 

 

ЕЛЕКТРОННА  КНИГА МАЙБУТНЬОГО -  IBOOK 

 

Малюх Є.В., студентка 

Індустріально педагогічний технікум  КІ СумДУ 

 

Електронна книга приходить на зміну паперовій. Цей процес не 

можна зупинити, як, свого часу, неминуча була заміна рукописних 
книг друкованими. Але електронна книга не повинна бути аналогом 

паперової книги. Нові технології дають нові можливості.  

Книга стає не просто текстом з ілюстраціями. Електронна книга 
може і повинна включати в себе все різноманіття сучасних засобів 

мультимедіа. Щоб читач міг у процесі читання подивитися відео 

сюжет про прочитане, прослухати аудіофрагмент. Щоб він міг не 

тільки подивитися статичне зображення, а й наблизити його, докладно 
розглянути окремі фрагменти, попрацювати з тривимірною моделлю. 

Прямо на сторінці книги можна подивитися коментарі до тексту і 

зображень, звернутися до тезаурусу книги. До недавнього часу 
створення таких книг вимагало великих і глибоких  знань в області 

програмування, недоступних для більшості програмістів.  

Дана програма призначена для створення електронних 
інтерактивних книг для iPad, різних мобільних та портативних 

пристроїв. Програма дозволяє створювати книги, що містять крім 

тексту, таблиці, малюнки (в тому числі з окремих фігур, створених 

засобами iBook), діаграми, а також віджети для додавання фільмів, 
контрольних питань, фотогалерей та інших інтерактивних 
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мультимедійних елементів. Програма сумісна з файлами з офісних 

пакетів Apple і Microsoft і підтримує віджети на JavaScript і HTML5. 

Книга створюється на основі вбудованих шаблонів iBook. Програма 

працює під управлінням операційної системи Mac OS X 10.7.4 або 

пізнішої версії. 

За допомогою даної програми навчання та читання стане більш 
цікавим, буде відбуватися кращий розвиток дитини,  формування 

самостійного мислення, поступового переходу до самостійного 

навчання. Це так звана домашня електронна бібліотека. Читання за 

допомогою цієї програми стає дуже приємним. Неначе тримаєш в 
руках паперову книгу – навіть при листанні сторінок ефект дуже 

схожий на старе добре читання книжки на дивані. 

Дана програма зацікавить велику кількість  користувачів. Читання 
за допомогою IBook буде дуже цікавим та даватиме змогу 

користувачам пізнати всі можливості технологій майбутнього. 

Керівник: Бараболіков В.М., викладач 

 

 

ОСОБЛИВСОТІ ПРОЕКТІВ ЗІ СТВОРЕННЯ  ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЛАСНОГО САЙТУ З МЕТОЮ 

ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ 

 

Лисяний Є.С., учень 

Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №12 

 

Актуальність роботи викликана малодослідженістю механізмів 

формування прибутковості проекту власного сайту в умовах 
вітчизняного середовища. 

Мета дослідження – ознайомлення із теоретичними засадами 

проектів зі створення власного сайту та формування практичних 
навичок в його організації та функціонуванні. 

Об'єктом дослідження є економічні відносини, що виникають у 

процесі реалізації проекту зі створення власного сайту. 
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні 

підходи до організаційно-економічних засад створення та розвитку 

власного сайту з метою отримання прибутку.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому: вперше 
виведено формулу отримання доходу від власного сайту; набули 
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подальшого розвитку теоретико-методичні підходи до виявлення 

особливостей відкриття і функціонування сайту. 

Оформлення або дизайн – це зовнішній вигляд сайту, це ціла наука. 

Щоб оволодіти нею, слід ознайомитися з такими поняттями, як 

колористика (теорія кольору), композиція, шрифт тощо.  

Програмування – досить складний етап у створенні сайту. Від того, 
хто розробляє програмну начинку сайту і пише його код потрібні 

тверді знання і досвід, щоб створити комерційний і серйозний проект.  

Види хостингу платний та безкоштовний. Платний хостинг у 

порівнянні з безкоштовним – це більше можливостей з 
адміністрування сайту, статистичного аналізу, можливістю 

користуватися більшою кількістю інструментів тощо.  

Види хостинг-послуг: віртуальний хостинг, віртуальний сервер, 
виділений сервер, віртуальний виділений сервер.  

Вибір доменного імені є важливим етапом підготовки до створення 

Web-проекту. Доменне ім'я сайту – це перший крок на шляху 

придбання власної репутації в Інтернеті. 
Поради для вибору імені домену: індивідуальність домену, його 

сприйняття, тематичну функцію, легку вимову і недовгу назву. 

Види Інтернет-реклами: контекстна, банерна, e-mail розсилки, 
реклама у соціальних мережах. 

Способи заробітку на рекламі в Інтернет-мережі: сайт можна 

розмістити, як рекламний майданчик в будь-яких системах; продаж 
посилань; тізерна реклама; BJDICLICK, де оплачуються не тільки 

кліки, а й покази; продаж сторінок сайту під розміщення на них статей 

сторонніх авторів. 

Найбільш дохідні сайти-сервіси, пропонуються користувачам 
Інтернету за певну плату: платні каталоги; послуги з оптимізації і 

розкручення сайтів у пошукових системах; Інтернет-магазини; обмін 

валют; платні ігрові системи; рекламні брокери тощо.  
Менш дохідні тематики сайту: ігрова тематика, комп’ютерна 

тематика, Інтернет-тематика, бізнес-тематика. 

Самі «низькосортні» та малоефективні сайти: розважальна 
тематика, відпочинок, гороскопи, анекдоти, тости. Заробити на них 

досить складно, бо ці сайти не мають постійної аудиторії.  

Формула доходу від сайту: , де 𝑁 – 

кількість користувачів; 𝑛 – одноразові відвідувачі,  – середній дохід 
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від сайту. Також треба враховувати кількість реклами на сайті – k. 

Якщо k≥6, то D_s приблизно знижується на 20%. 

Керівник: Олех А.П., вчитель-методист 

 

 

ОН-ЛАЙН СЕРВІС ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ДИТЯЧИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА 
 

Храпай Р.Г., студент 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 
 

У сучасному світі батькам дуже важко вирішити в який дитячий 

навчальний заклад віддати свою дитину. Кожен хоче знайти для своєї 
дитини найкращій ДНЗ, в якому б вона добре себе відчувала і в цей же 

час поспостерігати за вихованням своєї дитини.   

На Конотопському загальноміському сайті реєстрації дітей до 

дитячого навчального закладу кожен з батьків зможе переглянути 
дитячі навчальні заклади нашого міста. За мапою на головній сторінці 

користувач може знайти заклад, до якого зручніше добиратися.  

На сайті можна прочитати опис навчального закладу, в якому 
надана контактна інформація, адреса закладу та багато іншої корисної 

інформації. Переглянути фотографії дитячих навчальних закладів, цим 

відчути їх атмосферу. В результаті, кожен зможе обрати для своєї 
дитини гідний дитячий навчальний заклад. 

Заповнивши заяву на вступ до дитячого навчального закладу , 

батьки можуть за декілька хвилин подати її до ДНЗ. Після чого можна 

легко стежити за станом заяви та бачити в реальному часі чи 
зарахована ваша дитина до дитячого навчального закладу. Яка в неї 

позиція в черзі. Це зекономить час батьків і дозволить їм не стояти 

годинами в черзі на реєстрацію дитини. 
Працівники дитячих навчальних закладів після проходження 

авторизації  бачитимуть меню, в якому можна  переглядати заяви, 

змінювати її стан та сповіщати батьків про зміни в їхній заяві, 
редагувати записи, що дозволяє зменшити кількісь часу на реєстрацію. 

 У майбутньому на сайті з'явиться форум, на якому батьки 

зможуть залишати коментарії про дитячі навчальні заклади та 

спілкуватися на різні теми. 
Керівник: Бараболіков В.М., викладач 
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ПРОГРАМА «ФІЗИЧНИЙ КОНТРОЛЬ» - ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

                                

Бутурлім В. Б., студент 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 
Наше спільне майбутнє залежить від наших знань. Для того, щоб 

покращити знання у різних сферах життя, створюються різноманітні 

навчальні програми. Вони дають можливість краще засвоювати 

поданий матеріал не лише на заняттях, але і самостійно.  
Навчальні програми дають можливість простіше сприймати 

навчальний матеріал, вивчати теоретичні відомості та наглядно 

сприймати можливі явища, звіряти свої розрахунки з правильними 
відповідями, які обраховує програма, проходити тестування, 

виконувати певні практичні роботи та обрахунки, оцінити свій рівень 

знань та покращити його. 

В порівнянні з іншими програмними продуктами подібного 
спрямування програма «Фізичний контроль» дає можливість отримати 

теоретичні відомості, реалізована функцію контролю рівня знань, 

допомоги користувачеві у роботі над помилками; учитель може 
стежити за процесом засвоєння знань учнями та їх якістю.  

Програма має достатній функціональний склад для задоволення 

потреб користувача, простий інтерфейс, нескладна в користуванні. 
Кожен користувач має змогу створити власний профіль, вивчати в 

ньому теоретичні відомості, а також проходити тести. 

У програмі також є режим вчителя. У цьому режимі надаюся 

можливості переглядати список студентів, інформацію про них, 
створювати нові тести або редагувати старі. 

Програма має також зворотній зв’язок, будь-який користувач 

програмою може повідомити розробнику програмного продукту про 
помилку, або надіслати листа вчителю з результатами роботи та 

оцінкою рівня знань. 

Перелічені вище можливості дають змогу використовувати 
програму в різних сферах навчання, як на заняттях з фізичних наук , 

так і вдома для вивчення та засвоєння матеріалу. «Фізичний 

контроль» є прикладом програми для якісної організації 

дистанційного навчання. 
 Керівники: Бараболіков В.М., Струк М.В.,  викладачі 
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МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРИШАРОВИХ ПЛІВКОВИХ 

СИСТЕМ НА ОСНОВІ Fe ТА Gd 

 
Воробйов С.І., аспірант 

Сумський державний університет 

 
На даний час велика увага приділяється вивченню магнітних 

властивостей систем на основі рідкоземельних та 3-d перехідних 

металів, що пов’язано з перспективою їх використання  в якості 

закріплюючого шару у спін-вентельних структурах принцип дії яких 
грунтується на ефекті гігантського магнітоопору. До таких систем 

відносяться тришарові плівки на основі заліза і гадолінію.  

У даній роботі досліджено вплив кута орієнтації зразка відносно 
зовнішнього магнітного поля та температури термообробки на 

магнітні властивості тришарових плівок Fe / Gd / Fe /П. 

Тришарові плівки були отримані методом електронно-променевого 

осадження на підігріту ситалову підкладку до Тп  450 К. Дослідження 
магнітних властивостей проводилось за допомогою методу 
вібраційної магнітометрії. Термовідпалювання зразків проводилось до 

температури Тв  700 К з подальшою витримкою при даній 
температурі протягом 20 хвилин та охолодженням до кімнатної.  

Проведені дослідження магнітних властивостей тришарових плівок 

показали, що при зміні орієнтації зразка у поздовжній геометрії 
вимірювання характер залежності змінюється, відбувається 

деформація петлі гістерезису, що супроводжується зростанням 

величини коерцитивної сили (Нс). Такий результат свідчить про 
наявність анізотропії польових залежностей у площині зразка.  

Було встановлено, що при переході від поздовжньої геометрії 

вимірювання до перпендикулярної відбувається зростання Нс, у 5-6 

разів у залежності від товщини окремих шарів.  
Після термообробки відбувається зростання величини Нс у всіх 

геометріях вимірювання. Наприклад, для плівкового зразка 

Fe (15) / Gd (15) / Fe (30) /П у свіжосконденсованому стані в 

поздовжній геометрії вимірювання Нс  45 Ое, після відпалювання 

вона зростає до Нс  230 Ое. 
Керівник: Чорноус А.М., професор 
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ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКОВИХ СТРУКТУР СПІН-

ВЕНТЕЛЬНОГО ТИПУ НА ОСНОВІ Сo І Au АБО Cu 

 

Чешко І.В., асистент 

Сумський державний університет 

 
Структури спін-вентельного типу представляють собою складну 

багатошарову плівкову систему. Зазвичай вона складається з 

функціонального елементу, що складається з двох магнітних шарів і 

немагніного прошарку типу «сендвіч», та  допоміжних шарів: 
буферних, захисних і т.д. При їх створенні важливо сформувати 

стабільні інтерфейси між магнітними і немагніними шарами. Про 

ступень стабільності цих інтерфейсів та взагалі всієї системи можна 
зробити висновок з результаті дослідження дифузійних процесів між 

різними компонентами системи і відповідних процесів фазоутворення. 

Звичайні методи дослідження структурно-фазового складу, наприклад 

такий як просвічуюча електронна мікроскопія, не дають повної 
відповіді на це питання, оскільки дослідження ускладнюються саме 

багатошаровістю плівкових систем спін-вентельного типу. У цьому 

випадку доцільно використовувати оптичні методи дослідження, а 
саме метод елепсометрії.  

З метою встановлення кореляції між оптичними характеристиками 

та фізичними процесами методом вакуумного випарування на 
кремнієву підложку при кімнатній температурі були отримані 

багатошарові плівкові структури спін-вентельного типу у вигляді 

систем Au(3)/Co(3)/Au(Сu)(6)/ /Co(20)/Au(40)/Cr(3)/П. Проведені 

еліпсометричні дослідження оптичних параметрів цих систем, як і 
попередні електронографічні дослідження, показали що у 

невідпаленому стані структура з прошарком Au індивідуальність 

окремих шарів зберігається. Тоді як після термообробки до 700  К 
спостерігається часткове перемішування атомів з утворенням твердого 

розчину (т.р.) (Au, Co). Система де присутній шар Cu у невідпаленому 

стані складається з фаз ГЦК-Au, ГЩП-Co та т.р.(Cu, Со), і вже після 
відпалювання до 700 К відбувається утворювання т.р.(Au, Со). 

Значення еліпсометричних фазового Δ та амплітудного ψ кутів в 

системі з шаром Au значно змінюється при тій же температурі 700  К, 

що і утворення т.р. В системі з прошарком Cu вони змінюються мало і 
поступово на всьому температурному інтервалі, де і у фазовому стані 
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не спостерігається змін. Причому, зміна параметру ψ на величину 0,1° 

говорить про відсутність істотних змін в оптичній щільності 

речовини, тобто т.р. (Cu, Со), що утворився в системі, не зазнає 

істотних структурних змін. Також були отримані залежності 

еліпсометричних кутів Δ і ψ для плівкових систем на основі Cu і Со та 

Au і Со від загальної концентрації атомів Со. Значення кута Δ зростає 
при збільшенні концентрації в усіх системах але нахил прямої, 

змінюється після відпалювання, причому для системи на основі Au і 

Co кут нахилу збільшується більш суттєво. Значення кутів ψ, навпаки, 

зменшуються з ростом концентрації і тенденція зміни кута нахилу 
прямої також зберігається. Таку відмінність можна також пояснити 

різницею в кінцевому структурному стані цих систем, що  має 

кореляцію з структурно-фазовим станом.  
Були розраховані оптичні коефіцієнти n і k плівкового т.р. (Cu, Co). 

Величина коефіцієнта n зменшуються при збільшенні загальної 

концентрації атомів Cu в системі і лежить в межах між значеннями 

цього коефіцієнту n0 для масивних чистих Cu та Co (0,4–1,1). 
Коефіцієнт k навпаки збільшується і лежить в межах 0,626 - 1,230, що 

відрізняється від значень коефіцієнтів k0Cu= -3,419 та k0Co= -4,158. При 

відпалюванні коефіцієнти зменшуються, але вказані тенденції 
зберігаються. Це можна пов’язати з протіканням термодифузії та 

зміною локальних щільностей в об’ємі плівкової системи.  

Таким чином можна зробити висновок, що плівкові структури спін-
клапанного типу з функціональним елементом на основі Cu і Co більш 

стабільні в інтервалі температур 300 – 700  К. Отримані дані стосовно 

оптичних коефіцієнтів т.р.(Cu, Co) та концентраційних залежностей 

еліпсометричних кутів для систем на основі Cu і Со та Au і Со також 
можуть бути використані для прогнозування оптичних характеристик 

функціональних елементів наноелектроніки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦІЯ:Нанотехнології та автоматики 

26 

ПРОЦЕСИ ФАЗОУТВОРЕННЯ У ПЛІВКОВИХ СИСТЕМАХ 

НА ОСНОВІ МЕТАЛІВ, ЩО ЗДАТНІ СТВОРЮВАТИ 

ІНТЕРМЕТАЛІДНІ З’ЄДНАННЯ 

 

Степаненко А. О., асистент,  Тищенко К. В., інженер 

Сумський державний університет 
 

Твердофазні реакції, які протікають у тонкоплівкових елементах 

сучасних приладових структур під час експлуатації, суттєво 

впливають на мікроструктуру та фазовий склад. Будь-які зміни 
кристалічної будови та фазового стану неодмінно приводять до зміни 

характеру електропровідності, а як наслідок, і зміни робочих 

характеристик приладів. Питання про динаміку фазових перетворень є 
дуже важливим. Оскільки, у більшості випадків, електрофізичні та 

механічні властивості різних фаз систем на основі одних і тих самих 

матеріалів істотно відрізняються. Зазвичай фазоутворення 

відбувається при температурі, що відповідає температурі плавлення 
однієї із компонент реакції. 

Метою даної роботи є вивчення структурно-фазових характеристик 

плівкових систем на основі металів, що в масивному стані можуть 
створювати інтерметалідні з’єднання. Дослідження проводили для 

плівкових систем на основі металів, температури плавлення яких 

істотно відрізняються (Al, Тп=933 К та Ті, Тп=1933 К) і є достатньо 
близькими (Fe, Тп=1808 К та Ni, Тп=1726 К). У першій системі при 

концентрації атомів Ті cТі80 ат.% інтерметалідна фаза Ti3Al 

формується вже у процесі вакуумної конденсації. При cТі20 ат.% у 
свіжесконденсованому стані характерна однорідна наноструктура. 

Після відпалювання до 900 К у системі кристалізується фаза TiAl3. 

Обидві інтерметалідні фази є високоомними, а температурні 

залежності питомого опору мають неметалевий характер.  
У системах на основі Ni та Fe інтерметалідні фази формуються в 

процесі конденсації. Система має три характерні концентраційні 

області, в яких стабілізуються фази пермалою (Ni3Fe і NiFe) при cFe до 

50 ат.%; інвару при cFe близької до 64 ат.% та -фази (Ni  Fe) при cFe 

 75 ат.%. 
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МАГНІТОРЕЗИСТИВНі ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКОВИХ 

СИСТЕМ НА ОСНОВІ Co ТА Cr 

 
Кондрахова Д.М., аспірант 

Сумський державний університет 

 
При виготовленні основних функціональних елементів 

спінтроніки, окрім традиційних багатошарових плівкових систем 

(чергування магнітних і немагнітних компонент Cu/Co, Fe/Cr) також 

широко застосовуються інші комбінації (Fe/Cu, Co/Cr та ін.).  
У даній роботі представлені результати дослідження впливу 

температури на магніторезистивні властивості та структурно-фазовий 

стан багатошарових плівкових систем Co/Cr. Дані системи широко 
використовуються як чутливі елементи датчика магнітного поля. 

Плівкові зразки були отримані методом електронно-променевого 

осадження шляхом пошарової конденсації на ситалові підкладки. 

Термообробку зразків здійснювали у високому вакуумі в інтервалі 

температур Тв  300 – 1000 К. Дослідження магніторезистив-них 
властивостей проводили при кімнатній температурі у зовнішньому 

магнітному полі від 0 до 500 мТл у трьох геометріях вимірювання.  

Згідно з експериментальними результатами для плівкової системи 
Co/Cr/Co/П характерна анізотропія польових залежностей R(B) як для 

свіжесконденсованих плівок, так і для термостабілізованих, що 

проявляється в поздовжній геометрії вимірювання. Термовідпалю-

вання зразків до Тв=800К приводить до зростання значення 
магнітоопору (МО) у 2-3 рази (0,36%), що можна пояснити тим 

поліморфним переходом Со при даній температурі. При Тв=1000 К 

спостерігається поступове падіння МО у перпендикулярній та 
поздовжній геометріях вимірювання, оскільки при даній температурі  

відбувається значне збільшення кристалів, за рахунок чого 

збільшується довжина вільного пробігу електронів. Для поперечної 

геометрії характерне зростання МО у всьому інтервалі температур. 
Багатошарові плівки на основі Co і Cr відносяться до систем з 

обмеженою розчинністю компонент. На електронограмах від 

невідпалених зразків фіксуються лінії, які відповідають ГЩП-Co та 
ОЦК-Cr, а також окремі лінії від ГЦК-Со, що свідчить про дефекти 

пакування. Робота виконана в рамках держбюджетної теми 

№0112U001381 (2012 -2014 р.). 
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ТЕМПЕРАТУРНІ ЗАЛЕЖНОСТІ МАГНІТНИХ 

ХАРАКТЕРИТСТИК ДВОШАРОВИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ 

НА ОСНОВІ Fe, Co та Cr 

 

Хромов І.А., студент, Федченко О.В., асистент 

Сумський державний університет 
 

Необхідною умовою коректної роботи датчиків на основі 

плівкових матеріалів є термічна стабільність їх характеристик. Так, 

магнітні властивості плівкових систем суттєво залежать від їх 
структури, умов отримання та температур відпалювання. Тому, метою 

даної роботи було визначити концентраційні та температурні 

залежності магніторезистивних та магнітооптичних (МОКЕ) 
властивостей плівкових систем на основі Fe, Co та Cr. 

У процесі виконання роботи були визначені температурні 

залежності індукції розмагнічування (BC) та повороту Керра (у 

поздовжній та перпендикулярній геометріях вимірювання) при різних 
загальних концентраціях компонент та температурах підкладки і 

відпалювання для системи Cr/Fe/П. Встановлено, що при концентрації 

cCr  5 – 20 ат.%, система Cr/Fe/П проявляє найменші значення BC та 
найбільший МОКЕ-сигнал в обох геометріях вимірювання. При 
збільшенні cCr, зростає значення BC у поздовжній геометрії та 

знижується рівень МОКЕ-сигналу у перпендикулярній геометрії 

вимірювання. 

Плівкові системи на основі Fe та Co, які мають загальну 

концентрацію однієї компоненти cCr,Fe  18 – 20 ат.%, проявляють 
найбільш термічно стабільні значення BC, індукції насичення та 

повороту Керра в обох геометріях вимірювання МОКЕ. Крім того, 

встановлено, що при зниженні концентрації Fe, система починає 

проявляти ізотропність та більші за величиною значення 
магнітоопору, але при цьому зростає BC. 

Крім того, був визначений вплив умов конденсації, зокрема 

швидкості осадження, температури та кристалічної структури 
підкладки на магнітні властивості одношарових та двошарових плівок 

на основі Fe, Co та Cr. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЛІВКОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

ІЗ СПІН-ЗАЛЕЖНИМ РОЗСІЮВАННЯМ ЕЛЕКТРОНІВ 

 
Гребинаха В.І., Негрійко С.О., студенти, Чешко І.В., асистент 

Сумський державний університет 

 
Матеріали із спін-залежним розсіюванням електронів об’єднують 

цілий ряд приладових структур з унікальними магнітними 

властивостями. Серед таких матеріалів можна виділити плівкові 

мультишари та гранульовані сплави на основі магнітних і немагнітних 
металів, плівкові багатошарові металеві структури спін-вентельного 

типу тощо. Були проведені дослідження структурно-фазових, 

електрофізичних, магніто-резистивних та магнітооптичних 
властивостей плівкових структур спін-вентельного типу та їх 

фрагментів на основі Сo, Fe, та Au і Cu. Враховуючи особливості 

фазоутворення зразки отримувались в умовах високого вакууму при 

кімнатній температурі підкладки (сітал та монокристал кремнію). При 
формуванні спін-венетельних систем для забезпечення різниці в 

магнітожорсткості двох магнітних шарів були вибрані оптимальні 

товщини та параметри попередньої обробки цих шарів на основі 
досліджень магнітних характеристик одношарових плівок Со і Fe. Так 

було отримано, що у спін-вентельних структурах з використанням Со 

і немагнітного прошарку Cu або Au величина магнітоопору становить 
1,2 % при кімнатній температурі вимірювання. Хоча за результатами 

експериментальних досліджень магніто-оптичного ефекту Керра 

можна зробити висновки, що для формування приладових структур із 

спін-залежним розсіюванням електронів для більшої стабільності 
можна використовувати системи на основі Fe і Au. 

 

 

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРАНУЛЬОВАНИХ СПЛАВІВ 

ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ПОШАРОВОЇ КОНДЕНСАЦІЇ З 

ПОДАЛЬШИМ ТЕРМОВІДПАЛЮВАННЯМ 
 

Дюхіна Н.І., магістрант 

Сумський державний університет 

 
Дослідження штучно синтезованих гранульованих надструктур – 



СЕКЦІЯ:Нанотехнології та автоматики 

30 

це один  з  найважливіших  напрямів  сучасної  фізики  твердого  тіла.  

До  таких надструктур  належать  і  одержувані  за  допомогою  

новітніх  технологій мультишари  –  періодичні  системи,  що  

складаються  із  почергово  нанесених шарів  різних  магнітних та 

немагнітних матеріалів  [1].  Інтерес  до  дослідження  багатошарових  

плівок пов’язаний  з  тим,  що  вони  можуть  мати  властивості,  які  
не  реалізуються  в однорідних  плівкових  провідниках. 

Дослідження показали, що в багатошарових плівкових системах з 

магнітних (Co, Ni) та немагнітних матеріалів (Cu,Ag, Au), можуть 

утворюватися, як гранульовані тверді розчини, так і сплави в 
залежності від зміни концентрації того, чи іншого матеріалу, що тягне 

за собою до зміни в величині спін-залежного розсіювання,  та 

електрофізичних властивостей матеріалу. А отже, і варіантів 
застосування таких плівкових систем при сучасному 

приладобудуванні, а також різних  галузях  нано-  і мікроелектроніки, 

фізики тонких плівок і мікроприладобудування.  

Додаткову інформацію про стабілізацію того чи іншого фазового 
стану, зокрема, грануляції магнітної компоненти, для двошарових 

плівкових систем можна отримати шляхом порівняння 

експериментальних результатів досліджень температурних 
залежностей питомого опору та термічного коефіцієнту опору для цих 

двошарових систем з розрахунковими значеннями згідно моделей, що 

враховують різний структурно-фазовий стан плівкових систем.  
Керівник: Чешко І.В., асистент  

1. З.Ю. Готра, Мікроелектронні сенсори фізичних величин (Львів: Ліга-

прес: 2003).  

 
 

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ СТАБІЛЬНИХ ПЛІВКОВИХ 

КОНДЕНСАТІВ 

 

Гербей Я.С., студент, Басов А.Г., ст. викладач 

Шосткинський інститут СумДУ 
 

Вважається загальноприйнятим, що чим вище швидкість фазових 

перетворень, тим більш нерівноважна структура утворюється і тим 

імовірнішими є подальші спонтанні або вимушені релаксаційні 
процеси у відповідних матеріалах. У наш час використання 
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"експресних" методів синтезу та обробки матеріалів широко  

застосовуються. Їх характерною особливістю є те, що при формуванні 

зразка з паро-плазменного потоку ці потоки в зоні конденсації 

перевищують дифузійні потоки на підкладці, в яких формується маса 

конденсату. 

В даній роботі для того, щоб підвищити фазову стабільність, і в 
певною мірою призупинити основний механізм масоперенесення в 

зразках, ми використали метод "експресного" напилення плівок, що 

призводить до утворення екстремально міцних  міжзеренних границь.  

На відміну від масивних матеріалів, де схильність до 
рекристалізаційного зростання зерен підсилюється по мірі зменшення 

їх вихідних розмірів, в плівках, в багатьох випадках, 

рекристалізаційний ріст зерен тим менш істотний, чим вище ступінь їх 
дисперсності у вихідному стані. 

Так, термообробка при різних температурах плівок Al, що були 

отримані одночасно та за рахунок різної швидкості конденсації –  

мали різну товщину, показала наступне. Зразки, що були отримані з 
вищою швидкістю конденсації (відповідно відносна кількість 

частинок остаточних газів була більш високою у плівках меншої 

товщини) мали у вихідному стані нижчий ступінь дисперсності та 
були більш схильними до рекристалізації. 

Пояснити це можна тим, що міжзеренні границі у тонких плівках, 

отриманих за "експресною" технологією сприяють формуванню менш 
нерівноважного, але більш стабільного конденсату.  

 

 

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ШВИДКОЗБІЖНИЙ ІТЕРАЦІЙНИЇ 

МЕТОД СИНТЕЗУ ФІЗИЧНИХ СИСТЕМ 

 

Булашенко А. В., викладач, ШІСумДУ 
Дубровка Ф. Ф., д.т.н., професор, НТУУ «КПІ» 

 

Метою синтезу є визначення параметрів фізичних систем при яких 
досягаються потрібні її характеристики. Спочатку для потрібних 

характеристик здійснюється синтез фізичної системи за її наближеною 

математичною моделлю прямим або оптимізаційним методом (що 

реалізується відносно просто із незначними витратами 
обчислювальних ресурсів). У результаті наближено визначаються 
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параметри фізичної системи. Для того, щоб оцінити ступінь 

наближеності синтезу, далі строгими методами розраховуються (або 

вимірюються) характеристики синтезованої фізичної системи і 

робиться їх порівняння із потрібними. По суті визначаються різниці 

функцій, що представляють розраховані (або виміряні) і потрібні 

характеристики фізичної системи. 
Якщо отримані різниці для кожної із характеристик перевищують 

припустимі значення, то із урахуванням цих різниць формуються нові 

модифіковані потрібні характеристики для синтезу фізичної системи 

за її наближеною моделлю на другій ітерації.  
Розглянемо процес формування модифікованих потрібних 

характеристик для фізичної системи, що синтезується. 

Тоді для першій ітерації маємо 

  
( )( )    ( )              (1.1) 

У результаті виконання процедури синтезу фізичної системи за її 

наближеною математичною моделлю на першій ітерації наближено 

визначаємо її параметри. Для знайдених параметрів фізичної системи 
виконуємо її строгий аналіз (або вимірювання) і визначаємо різниці 

отриманих   
( )( ) і потрібних   ( ) характеристик. Якщо при цьому 

виконується умова 

|  
( )( )    ( )|                  (1.2) 

то мета синтезу досягається вже на першій ітерації.  

Якщо умова (1.2) не виконується хоча б для однієї з   

характеристик, то необхідне продовження ітераційного процесу.  

У результаті   а модифікована потрібна характеристика фізичної 

системи відрізняється від   ї  істинної потрібної характеристики на 

величину, рівну різниці отриманої на першій ітерації і потр ібної 

характеристик, причому ця різниця повинна бути взята зі знаком 

мінус. Це означає, що наскільки відрізняється   а отримана 

характеристика  синтезованої фізичної системи на першій ітерації від 

  ї потрібної характеристики, настільки відрізняється, але з 

протилежним знаком, модифікована потрібна характеристика для 
синтезу на другій ітерації  від потрібної. Завдяки такому формуванню 

модифікованих потрібних характеристик уже на другій ітерації 

коректно враховується похибка наближеного синтезу.  
Практика застосування цього методу для дифракційного синтезу 
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дводзеркальних антен та мікрохвильових пристроїв свідчить про його 

надзвичайну швидку збіжність: для завершення процедури синтезу 

потрібно всього декілька ітерацій. 

Запропонований метод не накладає обмежень ні на власне фізичну 

систему, ні на використовувані методи синтезу за наближеними 

моделями (аби вони забезпечували знаходження глобального 
екстремуму). Потрібно тільки мати для синтезованої фізичної системи 

наближену і строгу математичні моделі (або дослід у випадку 

відсутності останньої). 

Для дзеркальних антен   існують надійні наближені методи 
синтезу. Наближені методи аналітичного синтезу, що гарантують 

знаходження глобального екстремуму,  можна використовувати для 

перетворювачів поляризації та фазозсувачів, побудованих на основі 
недисипативних неоднорідностей в лінії передачі.  

 

 

ОЦІНКА ПОМИЛКИ ПРИ РОЗРАХУНКУ КІЛ МЕТОДОМ 

КОМПЛЕКСНОЇ ОГИНАЮЧОЇ 

 

Булашенко А. В., викладач 
Шосткинський інститут СумДУ 

 

Методи комплексної огинаючої (МКО) є  наближеними методами. 
Щоб визначити порядок помилок, порівняємо вирази імпульсної 

характеристики резонансного кола, знайдені точним  методом та 

методом комплексної огинаючої. Нехай, функція передачі кола: 

 0( ) / 1k j K j  
. 

Точний розв’язок при  
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де k 02 /Q 
- стала часу резонансного кола, 0Q и

- добротність та 
резонансна частота цепі.  

У цьому випадку імпульсна характеристика прийме вид 

 g t 
 

-1L   k p
= ...= 

  0
0 0

k

k
1

1 2 cos sin
2

t
K

t t t
Q

e


 


  
  

   
Розв’язання МКО при  

     0 k k

0

2Q
j j j p j      


      

, 
p j 

, дає 
спрощену операторну схемну функцію вид із одним полюсом:  
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Тоді комплексна огинаюча імпульсної характеристики має вид   
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Фізична імпульсна характеристика: 
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Порівняння хода та результатів точного та наближеного розв’язків 

призводить до таких висновків: 

Із математичної точки зору, полегшення розв’язків МКО  (у 
порівнянні із точним методом) пояснюється меншою кількістю 

полюсів операторних зображень відгуків кола на дію, що спрощує 

розрахунок оберненого перетворення Лапласа. 

Помилка розв’язання МКО у порівнянні із точним полягає у 
відсутності квадратурної (зсунутої за фазою на 90

0
) компоненти                  

«
0

1
sin

2
t

Q


»  у дужках. Ця помилка тим менше, чим добротніше 
(вузькосмуговіше ) коло. Ось, чому методи комплексної огинаючої 



СЕКЦІЯ:Нанотехнології та автоматики 

35 

використовуються лише для досить вузькосмугових (у відносному 

змісті) сигналів та вибіркових кіл. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОИСКА 

 

Забегалов И. В., Булашенко А. В., преподаватели 

 Шосткинский інститут СумГУ 

 
Более традиционным подходом есть отход от традиционной схемы 

"разложения", используемой в большинстве реализованных в 

генетических алгоритмах (ГА) и повторяющих классическую схему. 
Классическая схема предполагает ограничение численности потомков 

путем использования так называемой вероятности кроссовера. Такая 

модель придает величине, соответствующей численности потомков, 

вообще говоря, недетерминированный характер. Есть метод 
предлагающий отойти от вероятности кроссовера и использовать 

фиксированное число брачных пар на каждом поколении, при этом 

каждая брачная пара "дает" двух потомков. Такой подход хорош тем, 
что делает процесс поиска более управляемым и предсказуемым в 

смысле вычислительных  затрат. 

В качестве генетических операторов получения новых генотипов 
"потомков", используя генетическую информацию хромосомных 

наборов родителей мы применяются два типа кроссоверов - одно- и 

двухточечный. Вычислительные эксперименты показали, что даже для 

простых функций нельзя говорить о преимуществе того или иного 
оператора. Более того было показано, что использование механизма 

случайного выбора одно- или двух точечного кроссовера для каждой 

конкретной брачной пары подчас оказывается более эффективным, 
чем детерминированный подход к выбору кроссоверов, поскольку 

достаточно трудно определить который из двух операторов более 

подходит для каждого конкретного ландшафта приспособленности. 
Использование же случайного выбора преследовало целью прежде 

всего сгладить различия этих двух подходов и улучшить показатели 

среднего ожидаемого результата. Для всех представленных тестовых 

функций так и произошло, - случайного выбор оказался эффективнее 
худшего. 
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Повышение эффективности поиска при использовании случайного 

выбора операторов кроссовера повлияло на то, чтобы применить 

аналогичный подход при реализации процесса мутагинеза новых 

особей, однако в этом случае преимущество перед 

детерминированным подходом не так очевидно в силу традиционно 

малой вероятности мутации. В основном вероятность мутации 
составляет 0.001 - 0.01. 

Первый подход самый простой - это случайный выбор 

родительской пары ("панмиксия"), когда обе особи, которые составят 

родительскую пару, случайным образом выбираются из всей 
популяции, причем любая особь может стать членом нескольких пар. 

Несмотря на простоту, такой подход универсален для решения 

различных классов задач. Однако он достаточно критичен к 
численности популяции, поскольку эффективность алгоритма, 

реализующего такой подход, снижается с ростом численности 

популяции. 

Второй способ выбора особей в родительскую пару - так 
называемый селективный. Его суть состоит в том, что "родителями" 

могут стать только те особи, значение приспособленности которых не 

меньше среднего значения приспособленности по популяции, при 
равной вероятности таких кандидатов составить брачную пару. Такой 

подход обеспечивает более быструю сходимость алгоритма. Однако 

из-за быстрой сходимости селективный выбор родительской пары не 
подходит тогда, когда ставиться задача определения нескольких 

экстремумов, поскольку для таких задач алгоритм, как правило, 

быстро сходится к одному из решений. Кроме того, для некоторого 

класса задач со сложным ландшафтом приспособленности быстрая 
сходимость может превратиться в преждевременную сходимость к 

квазиоптимальному решению. Этот недостаток может быть отчасти 

компенсирован использованием подходящего механизма отбора (о 
чем будет сказано ниже), который бы "тормозил" слишком быструю 

сходимость алгоритма. 
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СИНТЕЗ ПРОВІДНИХ АНТЕН НА МУЛЬТИХРОМОСОМНІЙ 

ОСНОВІ 

 

Забегалов І. В., Булашенко А. В., викладачі 

 Шосткинський інститут СумДУ 

 
Провідні антени, синтезовані на основі генетичних алгоритмів, 

використовувались на борту трьох американських мікросупутників у 

межах програми Space Technology-5 (ST5). Шестисегментні генетичні 

антени колової поляризації ST5-33-142-7 [11] (рис.1) входили до 
складу мініатюрних бортових радіотранспондерів. При синтезі антени 

було висунута вимога, щоб КСВН у режимі передачі (8470 МГц) 

складав 1,2, а у режимі приймання (7209,125 МГц) – 1,5. У якості 
функції вартості використовувався середньоквадратичний критерій 

відносно коефіцієнта підсилення антени. 

Розвитком генетичних алгоритмів у сфері провідних антен може 

стати їх синтез на мультихромосомній основі. У генетичній системі 
всіх живих істот більше однієї хромосоми. Якщо слідувати такій 

концепції при синтезі антени, то у межах мультихромосомної моделі 

можна поєднати дійсні та двійкові описи генотипів, реалізувати 
перекомбінацію генів незалежних хромосом, значно розширити 

можливості самого процесу синтезу. 

Рис. 1. Нерозгалужена деревовидна антена 

 
Вперше мультихромосомна конфігурація антени була поверхнево 

досліджена у роботі на прикладі двохромосомної моделі. Перша із 

хромосом описувала набір із сіми вузлових точок у декартовому 

координатному просторі, використовуючи 5-битне подання кожної із 
координат. Друга хромосома містила інформацію о з’єднаннях 

провідних сегментів. Вона була представлена у вигляді 6-бітних 
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послідовностей, у яких для кожного сегмента вперше три біта 

позначали номер початкової точки, а три інших – номер кінцевої 

точки цього сегмента. Такий опис дозволило генотипу антени охопити 

досить велику кількість конфігурації,  із послідовно та паралельно 

розміщеними провідниками. Вважалося, що вузлові точки можуть 

містити всі сегменти чи не бути пов’язаними не з яким провідником 
взагалі. Провідні сегменти могли бути з’єднані із активною метою 

сигналу чи розташовуватися без підключення до кола фідера як 

допоміжні елементи. 

При генетичному синтезі антени висувалися три вимоги: початкова 
точка першого сегмента обов’язково повинна знаходитися у  точці 

підключення фідера; сегменти з однаковими початкової та кінцевої 

точками виключилась з розгляду; не потрібно розглядати сегмент, що 
перетинає будь-який інший сегмент. У результаті була синтезована 

антена із правобічною поляризацією, що обертається. Для роботи із 

сигналами лінійної поляризації подана аналогічна версія антени, у 

якій всі сегменти знаходяться строго в одній площині.  
Особливий клас генетичних провідних антен утворюють 

деревоподібні конструкції. Від фрактальних дерев вони різняться 

суттєво більш довільною геометрією та відсутністю регулярної 
структури. У цьому класі генетичних антен можна виділити 

нерозгалужені та розгалужені конструкції. Нерозгалужені 

деревоподібні антени можуть бути одержані шляхом комбінації 
декількох зогнутих провідних антен, що ввімкнені до загального 

фідера. Саме така конструкція першочергово пропонувалася для 

проекту ST5. 

 
 

ПРОГРАМУЄМІ ЛОГІЧНІ  ІНТЕГРАЛЬНІ  СХЕМИ (ПЛІС) ТА  

ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ СИСТЕМИ  

УПРАВЛІННЯ КОНДИЦІОНУВАННЯМ І  ПРОВІТРЮВАННЯМ  

ОФІСНИХ  ПРИМІЩЕНЬ. 

 
Отич П.С., Зеленский С.В. студенти, Матвієнко М.П. к.т.н.   

Конотопський інститут  СумДУ 

 

Програмуємі логічні інтегральні  схеми (ПЛІС)представляють 
собою логічну схему для перетворення множини вхідних значень у 
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відповідну множину вихідних данних в двійковому коді. По ПЛІСам 

завжди виникає питання, де можливо їх застосовувати ? 

По-перше, вони  можуть  бути використані  при розробці 

оригінальних і нестандартних пристроїв в комп’ютерах і системах 

управління, а також для заміни звичайних інтегральних мікросхем 

малої і середньої ступені інтеграції.  По-друге, використання ПЛІС дає 
можливість значно зменшити час і затрати на проектування різних  

схем, розширити можливості розробки модифікацій комп’ютерів, 

налагодження комп’ютерних пристроїв, що особливо суттєво в 

стендовому обладнанні, на етапах розробки і виробництва опитних 
партій нових виробів, а також емуляції  різних схем систем  

автоматики. 

По-третє, при проектуванні на основі ПЛІС пристроїв для захисту 
програмного забезпечення виробів від несанкціонованого доступу і 

копіювання. ПЛІС має таку технологічну особливість, як "біт 

секретності", після програмування якого схема стає недоступною для 

читання. 
Але найбільш широко ПЛІС використовують в мікропроцесорній  

техніці, та  автоматиці. Розглянемо  їх застосування  при проетуванні 

системи автоматичного  управління кондиціонуванням і  
провітрюванням  офісних  приміщень з  використанням мікросхеми 

КР556РТ1.Застосування ПЛІС  необхідно розпочати з розгляду 

технологічного алгоритму роботи  системи. Скорочений словесний 
опис алгоритму роботи такої системи  має  слідуючий  зміст.  

В початковому стані обидва вентилятори, засувки, вентилі на 

калорифері обігріву і  калорифері охолодження в  офісі закриті. По 

сигналу датчика - таймера (початок  роботи 7.30)   виконується  
автоматичне відкриття витяжної та приточної засувок  і через  60с.  

запускається вентилятор. Після сигналу про відкриття обох засувок 

запускається калорифер обігріву або охолодження в залежності від 
температури повітря в приміщенні. Якщо вологість повітря, яке 

надходить до приміщення не задовольняє встановленим параметрам, 

автоматично вмикається зрошувальна камера , яка працює 10с. По 
сигналу датчика-таймера  в 20.00  виконується автоматична зупинка 

роботи системи. 

Виходячи з вище описаного скороченого алгоритму будується 

абстрактна математична модель на основі якої, шляхом кодування 
розробляється  структурна математична модель системи управління, 

61 
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яка  вже  включає   чотирі  елементи  памяті  у вигляді  їх  кодових  

комбінацій. Для отримання  канонічних  рівняннь  роботи даної  

системи  структурну математичну модель системи перетворюють  в  

таблицю  переходів – виходів атомата  Мура.      Використовуючи 

дану  таблицю отримують  канонічні  рівняння  роботи  системи . Як  

слідує  із  кількості  кон’юнкцій  і  диз’юнкцій  в даних  рівняннях,    їх  
реалізація потребує   одну  ПЛІС для    включення - виключення  

елементів памяті, а  другу  для  реалізації  функцій  управління, так  як 

вони можуть  реалізувати  48 кон’юнкцій  і  8 диз’юнкцій, маючи  при  

цьому 16 входів для  датчиків і  8  виходів для  управління  
виконавчими  механізмами.  

Базова функціональна схема ПЛІС у  вигляді  мікросхеми 

КР556РТ1 приведена на рис.1, а схема управління  на  рис.2.   
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Рис 2 

 

 
 

Рис.3 

 

Дану абстрактну математичну модель шляхом кодування  

двійковим нормальним кодом перетворюємо в структурну 
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математичну модель, рис.1б. З цієї структурної математичної моделі 

отримуємо канонічні рівняння роботи системи управління ліфтом за  

допомогою  відміченої таблиці переходів і виходів, які представляють  

собою диз’юнктивну нормальну форму логічної функції. Їх 

оптимальна реалізація  може бути виконана на програмуємих логічних 

матрицях, базова функціональна схема однієї з яких (мікросхема 
КР556РТ1) приведена на рис.2, а схема системи управління 

вантажним ліфтом показана на рис.3. 

 

 

МЕТОД ПРОЕКТУВАННЯ  СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ З 

ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОГРАМУЄМИХ ЛОГІЧНИХ МАТРИЦЬ 

(ПЛМ) 
 

Боярчук Є.О., Лобода А.О. студенти, Шинкаренко О.Г. ст. викладач 

 Конотопський інститут  СумДУ 

 
Даний метод ґрунтується на базі наступного алгоритму. На 

першому кроці на основі заданого алгоритму роботи системи будують 

абстрактний автомат, який на другому кроці кодують двійковим 
нормальним кодом. На третьому кроці, використовуючи структурний 

автомат, отриманий на другому кроці алгоритму, будують таблиці 

переходів і виходів, за допомогою яких на четвертому кроці знаходять 
канонічні рівняння роботи. Мінімізація їх відбувається на п’ятому 

кроці, а на шостому – вибір необхідної ПЛМ і її програмування. На 

сьомому кроці по вибраній і запрограмованій ПЛМ, а також по 

отриманим на другому кроці елементам пам’яті, будують необхідну 
схему. 

Реалізацію даного алгоритму виконаємо при проектуванні 

високонадійної, простої і дешевої системи управління вантажним 
ліфтом 3-х поверхової будівлі. Для виконання цих умов  розпочинаємо  

виконання поставленої задачі з технологічного алгоритму. Для 

отримання цей алгоритму,  задаємо роботу ліфта абстрактною 
математичною моделлю, граф якої приведений на рис.1а 
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МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ 

СИСТЕМ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВИБУХІВ 

 
Кілиб О.С., студент, Драч О.В., к.т.н., ст.  викладач 

Конотопський інститут СумДУ 

 
У наш час гірнича промисловість будь-якої країни має чимало 

прикладів катастрофічних вибухів метану з масовими людськими 

жертвами. Зокрема, дана проблема актуальна в Україні, особливо на 

Донбасі. 
Для забезпечення надійного захисту по всій мережі гірничих 

виробок можна використовувати вибухозахисні системи типу АСВП-

ЛВ або СЛВА. При детектуванні спалаху вони майже миттєво 
забезпечують подачу інгібітору безпосередньо у штрек шахти, що 

приводить до локалізації вибуху.  

З метою пошуку шляхів підвищення ефективності цього процесу у 

даній роботі було проведено комп’ютерне моделювання 
розповсюдження потоку інгібітору по штреку шахти і його впливу на 

ефективність роботи системи. Особлива увага приділялась аналізу 

впливу геометрії вихідного сопла захисного пристрою на характер 
поширення потоку . 

За допомогою методу скінчених елементів у програмі ANSYS 

Fluent було проаналізовано три варіанти вихідного перетину і декілька 
часових проміжків, на яких порівнювалися значення швидкості 
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розповсюдження і ефективності перекриття штреку інгібітором. Були 

отримані наступні результати: у випадку циліндричного вихідного 

перетину основна маса інгібітору щільно сконцентрована і не в змозі 

перекрити шахту за відведений час, при чому значна частина контуру 

буде знаходитися за переднім фронтом розповсюдження, чим суттєво 

зменшить ефективність використання гасильного порошку. Так, через 
50 мс коефіцієнт перекриття штреку становив ~22%, через 100  мс – 

43%. 

При використанні конусоподібної форми перетину спостерігалось 

більш рівномірне заповнення штреку шахти, незважаючи на те, що 
повністю не вдалося уникнути осередку з підвищеною концентрацією 

інгібітору, який слідував за фронтом розповсюдження потоку. Через 

50 мс коефіцієнт перекриття становив 58%, а через 100 мс – 94%. 
У третьому варіанті була досліджена конусоподібна модель, 

ідентична до попередньої, але з використанням розсіювальної 

решітки. Дана решітка розбиває потік інгібітору на дві частини, що 

призводить до рівномірного розповсюдження по штреку, без явних 
осередків з підвищеною концентрацією. Коефіцієнт перекриття  через 

50 мс сягає 52%, а через 100 мс – 96%. 

Отримані результати показали, що третій варіант є 
найоптимальнішим за рахунок ефективного характеру 

розповсюдження інгібітору і достатньої швидкості поширення. 

Збільшення тиску виштовхування інгібітору на 30%  дозволило 
зменшити час перекриття на 10 мс. 

Слід відмітити, що для спрацьовування  вибухозахисної системи 

необхідно постійно підтримувати в балоні з інгібітором  тиск ~ 12 

МПа. Для контролю останнього застосовують, наприклад, промислові 
керамічні тензодатчики  DMP 330L. Однак недоліки їх використання 

можуть бути  пов’язані  з розгерметизацією системи. Тензодатчики на 

основі металів вважаються стійкими до впливу зовнішніх факторів та 
можуть бути встановлені ззовні балона. За допомогою 

вищенаведеного програмного забезпечення було проведено 

моделювання  роботи ряду тензометричних датчиків різних форм та 
запропонована методика, яка допоможе розрахувати параметри 

датчика і мембрани. Наприклад, для стальної мембрани API 5L X65 з 

границею пружності в 448 МПа відносна деформація становитиме 

2.2·10
-3

. Виходячи з цього за допомогою моделі підбираємо товщину 
мембрани, вона становитиме мінімум 2.3 мм. В такому випадку 
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максимальна деформація платинового датчика товщиною 30 нм буде 

порядку 10
-3

, що дасть значення коефіцієнта тензочутливості в районі 

4-5. 

Керівники: Бурик І.П. к.т.н., ст. викладач, Лепіхов О.І., к.т.н., доцент                      

 

 

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ З РОЗПОДІЛЕНИМИ 

ПАРАМЕТРАМИ 

 

Васильєв В.І., к.т.н.,  викладач 
Конотопський інститут  СумДУ 

 

Для конструкцій протяжних промислових установок (конвеєрні 
лінії, підіймальні установки глибоких шахт, бурові установки й ін.) 

характерна взаємодія систем зосереджених і розподілених мас. Це 

впливає на динамічні властивості, швидкодію, безпеку, ресурс 

устаткування.    
На етапі проектування в алгоритми керування такими системами 

закладаються оптимальні алгоритми що направлені на зниження 

динамічних перевантажень під час перехідних процесів.   

 
Рис. 1. Структурна схема врівноваженого підйому  

 

Проведені дослідження зі створення апаратури автоматично 
регульованого аварійного гальму-вання підіймальних установок 

глибоких шахт з урахуванням впливу пружної частини підйому на 

динаміку гальмування [1].  

За розрахункову прийнята схема врівноваженого підйому, рис. 1, 

що характерна для підйомів зі шківом тертя. Позначені: TF
, CTF

, 
'

1yF
, 

"

1yF
 – зусилля, відповідно: гальмове, статичне, у точках сполучення 

канатів і шківа тертя, v  – швидкість руху підіймальної машини. 
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Передаточні функції пружної частини статично врівноваженої 

системи підйому [1] мають вид: 
' ' 1 ' '
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де: i1
 – коефіцієнти співвідношень мас, що рухаються 

' " ' "

i i i ia ,  a ,  b ,  b
, 

- коефіцієнти диференціальних рівнянь, n – порядок передаточних 

функцій, враховує тип установки, параметри пружних 

властивостей віток підвісних канатів і що врівноважують систему. 
Зокрема, для врівноваженого підйому, з урахуванням усіх віток 

канатів, n = 4, диференційні рівняння мають восьмий порядок.  

Згідно з теорією стійкості якість перехідного процесу системи 

визначається властивостями знаменника передаточної функції об'єкта 
керування, а відповідно з теорією  оптимальних систем перехідні 

процеси можна вважати оптимальними, якщо в будь-який момент часу 

хоча б одна з змінних досягає обмеження.  
Методами комп'ютерного моделювання досліджені способи 

апроксимації математичного опису динаміки підйому, зокрема, 

шляхом зневаги пружністю канатів, що врівноважують, і включення 
їхніх мас у маси відповідних судин. Порівняння перехідних процесів у 

зусиллях 
'

1 ( )yF t
 і 

"

1 ( )yF t
 для судин, розташованих у крайніх 

положеннях, з урахуванням і без урахування впливу пружності 

канатів, що врівноважують, показало відсутність значної погрішності 

обчислень по частоті, амплітуді, коефіцієнту загасання коливань і 
сталому значенню 

Досліджено спосіб апроксимації складних коливань функцією 

виду: 
( ) sin( )at

ycmy t Ae t y   
, де 

( )y t
, A , , a ,


, ycmy

 – 
відповідно, функція що апроксимує, амплітуда, частота, коефіцієнт  

загасання коливань, фазовий зсув, стале значення.  
Отримані параметри частоти й коефіцієнту загасання основного 

тону коливань системи що необхідні для настройки  пристрою що 

формує закон керування і в якості якого використається нелінійний 
фільтр другого порядку [2]. 
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ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС «МАТЕРІАЛИ ЕЛЕКТРОННОЇ 

ТЕХНІКИ» 

 
Котлубаєв М.Є., студент 

Конотопський інститут СумДУ 

 
Використання комп’ютерних технологій розширює можливості 

навчально - виховного процесу, прокладає нові шляхи подання 

інформації, дає можливість зменшити матеріальні та часові витрати на 

виконання окремих завдань з різних дисциплін. 
Для дисципліни навчального закладу розроблено програмний 

комплекс «Матеріали електронної техніки» (рис. 1) на мові 

програмування С++ Builder 6. В своєму складі він містить 4 віртуальні 
лабораторні роботи:  «Вивчення температурної залежності 

електричного опору металевих провідників», «Вивчення контактних 

явищ у металах», «Дослідження напівпровідникових 

терморезисторів», «Дослідження явища поляризації та втрат у 
діелектриках». 

Кожна з програм має в своєму складі: допуск до виконання роботи 

з можливістю редагування тестових питань адміністратором, набір 
різних видів зразків матеріалів, теоретичні відомості про 

досліджуване явище, його математичне обґрунтування, порядок 

виконання завдання, узагальнену схему виконання лабораторної 
роботи, можливість перевірки отриманих результатів.  

 
Рисунок 1 - Головні вікна програм 
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Системні вимоги: операційна система Windows 95 або вище, процесор 

366 МГц, оперативна пам'ять 128 МБ, графічна система, що дозволяє 

забезпечити роздільну здатність 800x600 пікселів, жорсткий диск 38 

Мб вільного місця, додаткове програмне забезпечення BDE 

Administrator (Borland Database Engine). 

Програми мають низькі системні вимоги, не потребують інсталяції, 
займають мало місця на жорсткому диску, прості та зручні у 

використанні. Існує  можливість редагування питань допуску до 

лабораторної роботи, мають великий набір досліджуваних елементів 

(до 30 шт.) в порівнянні з деякими аналогами, наприклад LabWorks 
(лабораторна робота 1, 2, 6). 

Даний комплекс дає змогу змоделювати експеримент, показати 

характерну зміну параметрів матеріалів  та розглянути отримані 
залежності у вигляді графічних даних. Крім того, студент має бути 

уважним при виконанні завдання, оскільки отримані ним результати 

звіряються з реальними. Для вдалого складання тест-допуску 

необхідно вивчити лекційний матеріал по відповідній темі. При 
невдалій спробі скласти тест, користувач немає змоги потрапити до 

головного вікна програми та виконати лабораторну роботу. 

Складність тесту залежить від викладача, який має змогу корегувати, 
доповнювати чи видаляти питання тест-допуску. 

Керівник: Лєпіхов О.І., к.т.н., доцент  

 

 

УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ 

ДАТЧИКІВ ДЛЯ СИСТЕМ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВИБУХІВ 

 
Жуков П.П. , студент, Лєпіхов О.І., к.т.н., доцент 

Конотопський інститут СумДУ 

 
Вибухи в шахтах являються досить серйозною проблемою у  

вугільній промисловості. Щоб вчасно виявляти та локалізовувати 

вибухи розроблюють автоматичні системи локалізації вибухів. 
Надійність сучасних автоматичних систем локалізації вибухів метану 

в шахтах залежить від якості функціонування усіх їх складових, а 

особливо від детекторів полум’я, які застосовуються у пристрої. Тому 

дуже важливо правильно визначити параметри цих  детекторів 
(швидкодію, чутливість), враховуючи реальні умови (наявність у 
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повітрі вугільного пилу, різні швидкості поширення полум’я).  

На момент виконання роботу нами було розглянуто чотири 

установки для дослідження параметрів датчиків полум’я: полігонний 

стенд для дослідження розповсюдження і придушення полум’я 

горіння й вибуху метану та (або) вугільного пилу, розроблений у 

МакНДІ спільно з ВАТ «Донецький експериментально-ремонтний 
механічний завод»; Лабораторний стенд по вивченню 

розповсюдження полум'я вибуху метаноповітряної суміші, 

розроблений у МакНДІ; експериментальна установка для проведення 

вибухів газових сумішей з можливістю реєстрації параметрів процесу 
горіння і установка для дослідження параметрів оптоелектронних 

датчиків детектування вибухів газоповітряних сумішей, розроблені у 

Бійському технологічному інституті.  
Але ці установки мають ряд недоліків, і тому було прийнято 

рішення розробити нову установку, яка б відповідала нашим 

потребам. 

 Інновацією даної установки для дослідження параметрів датчиків 
полум’я є наступне: в конструкцію введено змінна камера згорання, 

що дозволяє змінювати діапазон швидкостей при дослідженні і тим  

самим приближувати дослідження до реальних умов;  додано 
зворотню трубу, в якій знаходиться вентилятор, який дозволяє 

змішувати пил з повітрям для досягнення однорідності пило 

газоповітряної суміші.  
Після електричного займання метаноповітряної суміші, полум’я 

поширюється по трубі. При цьому датчики фронту полум’я 

реєструють у вигляді електричних імпульсів послідовно проходить 

повз них фронт світлової хвилі. Швидкість поширення полум’я 
визначається за допомогою 16 датчиків, розташованих вздовж корпуса 

труби. Сигнал з цих датчиків за допомогою блока компараторів 

передається на АЦП. Сигнал з досліджуваного датчика полум’я також 
передається на АЦП. Потім сигнал передається на персональний 

комп’ютер, де обробляється за допомогою пакету програмного 

забезпечення LabVIEW.  
Установка дозволяє здійснювати фізичне моделювання вибухів і 

горіння метано- пило-повітряних сумішей при різних концентраціях 

метану; проводити дослідження датчиків при різних швидкостях 

поширення фронту полум’я та наявності або відсутності пилу у 
метаноповітряній суміші; дослідження чутливості датчиків; 
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визначення часових параметрів процесів; визначення інерційності 

датчиків полум’я. 

Розроблена установка використовується в КІ СумДУ для 

проведення порівняльних досліджень різних типів інфрачервоних 

датчиків полум’я для систем локалізації вибухів.  

 
 

СИСТЕМА ОПРАЦЮВАННЯ СИГНАЛІВ ДАТЧИКІВ СЛВА 

 

Волков С.О., студент 
Конотопський інститут СумДУ 

 

Сьогодні вимірювальна техніка потребує швидкодіючих систем, які 
здатні реагувати на вимірювальні сигнали, що надходять одночасно з 

декількох каналів. Пристрої, засновані на мікроконтролерах здатні 

забезпечити швидкодію апаратури із затримкою сигналу до 2 

мікросекунд. Такої швидкодії недостатньо для систем, які регулюють 
важливі параметри, наприклад системи локалізації вибухів. 

Метою даної роботи стало створення системи опрацювання 

сигналів від фотодатчиків  СЛВА на основі програмованої логічної 
інтегральної схеми фірми Altera EPM 3032/3064. Дана ПЛІС здатна 

забезпечити затримку опрацювання сигналу до 12 наносекунд, що є 

достатнім для опрацювання сигналів датчиків даної системи.  
Для напрацювання практичного досвіду у роботі з ПЛІС 

(програмування та налагодження систем) було створено дослідний 

зразок, який забезпечив опрацювання 8 сигналів від вимірювальних 

каналів. Дослідний зразок є схемотехнічним рішенням, що 
забезпечить реагування системою на сигнали 8 датчиків. Для 

опрацювання сигналів від більшої кількості сенсорів можливо 

побудувати багатокаскадну систему з ПЛІС або застосувати ПЛІС з 
більшою кількістю вводів та виводів. Програмування ПЛІС 

здійснюється за допомогою налагоджувальної плати, аналогічної 

програматору фірми Altera Byte Blaster MV. Написання програми 
здійснюється за допомогою середовища автоматизованого 

проектування Altera MAX + 2. 

Під час написання програми використовувався алгоритм, схожий зі 

схемотехнічною послідовністю опрацювання сигналу  дискретної 
логіки блоками керування системи локалізації вибухів.  
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Перспективою розвитку даного виробу є вдосконалення 

програмного забезпечення та заміна ПЛІС EPM 3032/3064 на ПЛІС 

серії Altera Cyclone, що забезпечить опрацювання до 64 сигналів 

датчиків однією ПЛІС одночасно.  

Керівник: Шолопутов В.Д., викладач 

 
 

ВИКОРИСТАННЯ МОНОКРИСТАЛІЧНОЇ СОНЯЧНОЇ  

БАТАРЕЇ ДЛЯ ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРІВ У 

НЕСТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ 

 

Лєготін І.А., студент, Салій Ю.М., викладач  

Політехнічний технікум КІСумДУ 
 

Останнім часом зросла зацікавленість альтернативними джерелами 

енергії. Це зовсім не дивно, адже запасів  нафти за оц iнками експертів 

вистачить лише на найближчі 40 років.  
Енергія сонця є альтернативою вичерпним джерелам енергії, тож 

уже існує багато проектів щодо її добування за допомогою сонячних 

батарей. Створюються сонячні електростанції, батареї для 
використання в домашніх системах електропостачання, а також 

портативні зарядні пристрої.  

Ми вирішили також зробити скромний внесок у розвиток сонячної 
енергетики – тож розробили та сконструювали портативний зарядний 

пристрій (рис. 1), який використовує сонячну енергію для заряджання 

акумуляторних батарей кишенькових приладів, таких, як телефон чи 

цифровий фотоапарат.  

Рис. 1. Портативний зарядний пристрій 
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Наш зарядний пристрій перетворює сонячну енергію в електричну 

за допомогою п’яти монокристалічних кремнієвих модулів та 

підтримує вихідну напругу в значенні 4,96 В за допомогою DC/DC 

перетворювача. Монокристалічний кремній був обраний через 

високий ККД (13-14%) та довговічності (до 25 років). Для порівняння, 

ККД полікристалічних — 10-12% при терміні служби 10 років, а ККД 
батарей із аморфного кремнію — 6-8% при терміні служби  до           

10 років. При максимальному освітленні батарея виробляє 0,9 Вт 

енергії, для порівняння, звичайні мережеві зарядні пристрої мають 

потужність від 0,96 Вт. До того ж прилад має компактний корпус для 
зручного транспортування. 

У звичайний сонячний день із батареї цілком можливо отримати 

4,96 В напруги та 160 мА струму короткого замикання, тобто 0,79 Вт.  
При підключенні навантаження (акумулятора мобільного телефону) і 

освітленості в 66000 лк (ясний весняний день), сонячна батарея видає 

напругу 3,95 В та струм 52,4 мА, що відповідає 0,2 Вт потужності. 

Маючи зручну конструкцію, вона буде особливо необхідною при 
поїздках на природу чи в турпоходах, коли виникає необхідність 

підзаряжати прилади зв’язку та фотоапаратуру.  Також подібні батареї 

можуть застосовуватися для живлення приладів, для яких важлива 
автономність.  

Здійснена робота підтверджує, що сонячні батареї можна 

використовувати для забезпечення роботи портативних пристроїв, з 
розвитком технологій, ККД сонячних елементів постійно зростає (вж е 

отримані зразки з коефіцієнтом 50%), а ціна зменшується, роблячи їх 

більш доступними. Перспективою досліджень є подальше 

вдосконалення даного проекту, зокрема використання сонячних 
батарей для автономного живлення охоронного пристрою.    

 

 

СУЧАСНИЙ СТАН СКАНУЮЧОЇ ЗОНДОВОЇ МІКРОСКОПІЇ  

 

Зимовець В.І., студент, Бурик І.П., к.ф.-м.н., ст. викладач 
Конотопський інститут СумДУ 

 

На сьогодні існує цілий спектр методів скануючої зондової 

мікроскопії  (СЗМ) – тунельної (СТМ), атомно-силової (АСМ), 
наноіндентування (НІ), та оптичної мікроскопії ближнього поля 
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(СБОМ), локального підсилення сигналу (SERS, TERS, TEFS, S-

SNOM, STM-LE) та інших, які використовуються в нанотехнологіях 

та діагностиці наноструктурних зразків. При інтеграції СЗМ та 

оптичної мікроскопії/спектроскопії в деяких випадках вдається 

отримати інформацію не тільки про структуру та фізичні  властивості 

поверхні але й про її елементний склад. Це робить особливо цікавими 
комбіновані прилади [1]. 

 Гігантське комбінаційне розсіювання світла – ефект, що 

проявляється у збільшенні (~10
6 

і вище) інтенсивності ліній при 

комбінаційному розсіянні світла на адсорбованих молекулах. Як 
підкладки можуть використовуватися металеві плівки, що були 

осаджені у високому вакуумі при низьких температуpax, острівцеві 

плівки та інші.  У зарубіжній літературі ГКР називають поверхнево 
посиленим раманівським розсіюванням (SERS –  surface enhanced 

raman scattering).  Окремо виділяється метод посиленого зондом 

раманівського розсіювання (TERS – тip enhanced raman spectroscopy). 

Він заснований на поєднанні КР, ГКР і АСМ. Головна відмінність від 
попереднього полягає в тому, що за посилення несе відповідальність 

лише одна частинка, яка сканує зразок. Використання подібних 

наноантен дає можливість подолати дифракційну межу  роздільної 
здатності оптичних методів. Метод TEFS базується на посиленні 

сигналу флуоресценції поблизу металевих поверхонь.  

Лідером, серед експериментальних методів дослідження 
механічних властивостей (твердості, модуля пружності та ін.) зразка 

вважається НІ. Внаслідок розмірних ефектів в нанообласті механічна 

поведінка твердих тіл не може бути оцінена  простою екстраполяцією 

відомих залежностей з макро- або мікрообластей. Забезпечити дані 
випробування дозволяє використання НІ. Методом силового 

нанотестінгу вирішують наступні завдання: встановлення меж різкої 

зміни механічних властивостей в міру зменшення розмірів об'єкта або 
області локального навантаження; вивчення закономірностей 

механічної поведінки різних матеріалів в нанообласті; виявлення 

природи наномеханіческіх розмірних ефектів, механізмів пластичного 
деформування і руйнування; моделювання і вивчення трібомеханічних 

процесів у наношкалі (сухого тертя, абразивного і ерозійного зносу, 

тонкого помелу, механоактивації поверхні і т. п.). Основні методики, 

які використовуються при НІ: склерометрія, динамічний НІ, 
встановлення модуля пружності матеріалів. Суть першої полягає у 
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нанесенні і аналізу подряпин і відбитків, твердість визначається 

порівнянням отриманого значення з еталонним матеріалом , друга 

базується на аналізі залежності навантаження від глибини 

вдавлювання індентора в поверхню матеріалу, третя методика 

заснована на визначенні величини прогину кантілевера з відомою 

жорсткістю (твердість розраховується за відношенням навантаження 
до площі відбитка). Для коректної інтерпретації даних необхідно 

вибрати параметри зонда (форма, розмір, константа пружності); 

записати криві DvZ (Deflection versus Distanse); отримати зображення 

відбитків; перерахувати криві DvZ у координати «Сила-глибина 
впровадження» по відомим моделям деформації твердого тіла. 

Серед усього сімейства СЗМ варто виділити АСМ, за допомогою 

яких спостерігаються окремі атоми і молекули, здійснюються 
спрямовані маніпуляції з ними. По суті, сучасна зондова мікроскопія –  

єдина багатофункціональна система методів для дослідження як 

топографії  та елементного складу поверхні, так і сукупності 

механічних, електронних, магнітних, оптичних та інших властивостей 
із субнанометровою просторовою роздільною здатністю.  

1. NT-MDT [електронный ресурс]. – Интегра спектра. – Режим 

доступа:  http://www.ntmdt.ru/device/ntegra-spectra 

 

 

ТЕНЗОЧУТЛИВІСТЬ МЕТАЛЕВИХ ПЛІВОК 

У МАГНІТНОМУ ПОЛІ 

 

Грищук О.С., аспірант, Гричановська Т. М., к.ф.-м.н., ст. викладач 

Конотопський інститут  СумДУ 
 

У сучасній мікроелектроніці дуже широкого використання 

отримали багатошарові нанорозмірні плівкові системи із спін -
залежним розсіюванням електронів. Вже зараз на основі таких систем  

розроблені головки зчитування на дискових накопичувачах 

інформації, датчики руху, зміни магнітного поля тощо. Дослідження 
їх тензорезистивних властивостей під дією магнітних полів відкриє 

можливість створення багатофункціональних датчиків та сенсорів.  

Для досліджень була вибрана плівкова система 

Ni(10нм)/Ag(dAg)/Ni(30нм)/П, що обумовлено відкриттям в 
гранульованій структурі феромагнетик-нормальний метал Ni-Ag 

http://www.ntmdt.ru/device/ntegra-spectra
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явища гігантського магнітоопору. Було отримано залежності відносної 

зміни опору від деформації до 1% без дії поля та в 

перпендикулярному до площини зразка магнітному полі індукцією 

200 мТл при варіюванні товщини срібла в межах від 3 до 50 нм.  

Встановлено, що коефіцієнт тензочутливості (КТ) плівкової 

системи при відносно малих товщинах шару срібла(dAg < 10 нм) має 
величину порядка 9 одиниць. При збільшенні товщини Ag до dAg = 40-

42 нм КТ зменшується до 6 одиниць і в інтервалі 40 – 50 нм різко 

падає до 1,5. Це можна пояснити тим, що збільшується загальна 

товщина плівкової системи і відповідно зменшується  вплив 
інтерфейсного розсіювання електронів на величину КТ. При внесенні 

даної плівкової системи у зовнішнє перпендикулярне до поверхні 

зразка магнітне поле спостерігається ріст КТ незалежно від товщини 
шару срібла: при товщинах срібла до 10 нм КТ зростає на 22-24% і 

становить 11-11,2 одиниць. При збільшенні товщини срібла до 40 - 50 

нм КТ вже збільшується лише на 17-18 % і становить 7-7,1 одиниць. 

Аналіз електронографічних і мікроскопічних даних показав, що 
досліджені тришарові плівкові системи є двофазними, оскільки на 

дифракційних картинах спостерігаються кільця від обох металів. 

Отже, після конденсації зберігається індивідуальність окремих шарів 
без утворення твердих розчинів чи гранульованих сплавів.  

 

 

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПЛІВКИ V2O3 ДЛЯ ДАТЧИКА 

КРИТИЧНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ 

 

Подуремне Д.В., студент, Гричановська Т.М., к.ф.-м.н., ст.виладач 
Конотопський інститут  СумДУ 

 

З інтенсивним впровадженням в систему цивільної оборони та 
пожежної безпеки новітніх технологій та підвищенням рівня  

автоматизації більшості процесів, значна увага приділяється розробці  

нових сенсорів і датчиків з плівковими чутливими елементами. 
Наявність фазового переходу ІІ роду, що спостерігається у плівках 

VO2 типу ―метал – напівпровідник‖ (діелектрик), може 

застосовуватись в датчиках критичної температури, як елементах 

захисту різних вузлів від нагрівання. Дослідження показали, що при 
відпалюванні у вакуумі p~10

-3
 Па плівка складу VOx поступово 
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переходить в V2O3  з незначною кількістю VOx. Наприклад плівки VОх 

товщиною 30-100 нм витримані деякий час (10-20 хв.) у вакуумі             

~10
-3

Па при Т=670К мають хімічний склад, що відповідає V2О3, хоча 

певна доля VОх залишається. Вказані процеси впливають на 

провідність зразка і виражаються у зміні температурної залежності 

питомого опору зі збільшенням концентрації кисню (рис.1).  
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рис.1. Температурна залежність питомого опору оксидних плівок: 
V2O3+ VOx (а, б). Товщина, нм: 40 (а) і 75 (б)  

 

 

ТРИВИМІРНИЙ ДАТЧИК МАГНІТНОГО ПОЛЯ 

 

Губенко О., студент, Гричановська Т.М., к.ф.-м.н.,  ст.виладач 
Конотопський інститут  СумДУ 

 

Тонкоплівкові магніторезистивні структури є основним 

конструктивним матеріалом для створення високочутливих датчиків і 
матричних перетворювачів розподіленого слабкого магнітного поля. 

На зміну анізотропним все частіше приходять GMR – датчики, 

враховуючи беззаперечні переваги гігантського магніторезистивного 
ефекту. 

Як датчики магнітного поля (ДМП) можуть використо-вуватися 

конструкції на основі трьох магніторезистивних перетворювачів, 
монтованих на три грані куба, з ортогональним напрямом осей 

чутливості уздовж цих граней. В якості чутливих елементів таких 

магніторезистивних перетворювачів в роботі розглянуто тришарові 

системи на основі плівок Ni і V. Коефіцієнт гігантського 
магніторезистивного ефекту, або виражене у відсотках відношення 
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відносної зміни опору до опору насичення (або початкового опору ) 

ΔR/Rs (рис.1) для сендвіч-структур складає 4-9%, а магнітне поле 

насичення - 30-50 Е. 

В, mТ-400 -200 0 200 400

R/RS, %

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12 a

 
 

Рис. 1. Польові залежності магнітоопору при T=320 K для 

плівкової системи Ni(45)/V(10)/Ni(20)/П. Геометрія вимірів: 

паралельна (а) і перпендикулярна (б) 

 
Отже, на основі плівкових систем Ni/V/Ni можна зібрати 3D- 

датчик магнітного поля. 

 
 

НАНОТЕХНОЛОГІЇ В КОМП’ЮТЕРНІЙ ТЕХНІЦІ 

 
Субота В.А., студент 

Конотопський інститут  СумДУ 

 

Сучасні універсальні пристрої запам’ятовування інформації 
повинні забезпечувати високу швидкість читання і запису, високу 

щільність запису інформації при значному часі її збереження та 

високу інформаційну ємність.  
Важливим параметром сучасних запам’ятовувальних пристроїв є 

також допустима кількість циклів запису/читання, висока надійність 

при збереженні малих габаритів та маси та високій технологічності, 
стійкість до дії різних зовнішніх факторів. Нанотехнологія може  

реалізовути дані вимоги. 

Принцип дії флуоресцентних дисків оснований на явищі 

фотохромізму. Стійкий органічний матеріал «стабільний фотохром» 
під впливом лазерного променя, набуває флуоресцентних 

властивостей (флуоресцентне світіння). 
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При зчитуванні ця речовина знову ж таки збуджується, але за  

допомогою лазера меншої потужності, і починає флуоресціювати. Це 

світіння уловлюється фотоприймачем і приймається як значення «1». 

Збуджений фотохром випромінює світло, зсуваючи спектр 

випромінення, що падає на нього, у бік червоного кольору на певну 

величину (в межах 30–50 нм), що дозволяє легко розрізнити сигнал 
лазера і світло, яке випромінюється матеріалом диска  

FRAM має більший потенціал до скейлінгу, ніж аналоги, у зв'язку з 

зарядовим принципом запису і потенційною можливістю зменшення 

товщини шару до декількох моношарів. Однак частка подібних 
пристроїв на ринку поки ще незначна і не відповідає очікуванням 

індустрії. Обсяг виробництва FRAM в даний час складає лише 0,0001 

від обсягу виробництва DRAM або флеш-пам'яті. 
 

 

ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДОМІШКОВИХ ФАЗ 

ПЛІВОК ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛІВ 

 

Годунов І.М. студент, Бурик І.П., к.ф.-м.н., ст. викладач 

Конотопський інститут СумДУ 
 

  При термообробці гетерогенних плівок тугоплавких металів в 

інтервалі температур  від 300 до 800 К  зафіксовано наступне: 
термоактиваційний характер електропровідності (при зменшенні 

температури питомий опір зростає); температурний коефіцієнт опору 

приймає лише від’ємні значення ~10
-4

 К
-1

; стабілізацію ГЦК фази 

(типу Al або NaCl) домішок  з енергію активації електропровідності  
∆ε ~10

-2 
еВ  при  Тв < 500 К  та                        ∆ε  ~ 10

-1 
еВ при  Тв > 

600К; стабілізацію гексагональної фази домішок, яка має високий 

питомий опір та ∆ε ~10
-3 

еВ. Отже, це дає можливість зробити 
припущення про те, що досліджувані зразки являють собою 

напівметали. 

Як приклад розглянемо типові залежності  гетерогенних плівок 
Re+Re(N,O)x  та  V+V(O,С)x  товщиною 40 нм. На рис.1а в інтервалі 

температур від 300 до 750 К середнє значення енергії активації має 

постійну величину  4,9·10
-3

еВ.  На рис.1б при Тв = 500 К фіксується 

практично нульові значення ТКО і незмінність питомого опору, що 
можливо пов’язано з активацією процесів, обумовлених фазовим 
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переходом ІІ роду, який характерний для  оксидної фази V2O3.  

 

 
Рис.1.Температурні залежності питомого опору і ТКО для 

гетерогенних плівок  Re+Re(N,О)x (а)  та V +V(O,C)x  (б) 

 
Експериментальні результати узагальнені в таблиці 1. Слід 

відміити, що подібними електричними властивостями володіють 

плівки оксидів     ,     ,       ,  карбід      та інші [1]. 
 

Таблиця 1- Експериментальні дані  про електричні властивості та 

склад домішкових фаз плівок тугоплавких металів  

Мат. 
плівки 

Тип 
решітки 

Парам. 
решітки, 
нм 

Сер. енергія активації 
електропров. 

Умови  
утворення 

Хімічний 
склад 

Mo 

ГЦК 
типу Al 

0,415-
0,417 

∆ε =4,3·10-2 еВ (Тв<500К), 
∆ε =9,7·10-2 еВ  (Тв>500 
К) 

При конденс.   
та відпалюв. 

Mo(C,N) x 

гек. 
а=0,302 
с =0,474 

∆ε=5,9·10-3еВ 
(300-800 К) 

Після  відпалюв. Mo2(C,N) 

Re 
ГЦК 
типу Al 

0,405 
∆ε =3,3·10-2 еВ (Тв<600К), 
∆ε =17,6·10-2еВ (Тв>600 
К) 

При конденс.   
та відпалюв 

Re(N,O) x 

0,404 ∆ε=4,9·10-3еВ 
Після відпалюв  
(300-800 К) 
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W 

ГЦК 
типу 
NaCl 

0,416 
∆ε =2,1·10-2 еВ (Тв<550К), 
∆ε =10,9·10-2еВ (Тв>550 
К) 

При конденс.   
та відпалюв. 

W(C,O)x 
 

гек. - 
∆ε =2,0·10-3еВ 

Після відпалюв 
 W2(C,O) 

(300-800 К)  

V 

ГЦК 
типу 
NaCl 

0,408 

∆ε=1,1·10-2еВ 

(Тв < 500 К) 
∆ε=2,5·10-2еВ                          
( Тв > 500К) 

При конденс.   
та відпалюв 

V(O,C)x 
 

гек. - 

∆ε=4,9·10-3еВ 
(Тв<500К), 
∆ε=2,0·10-2еВ 

(500К < Тв < 700 К), 

∆ε=4,0·10-2еВ                          
( Тв > 700К) 

Після відпалюв V2(O,C) 

 

1. Однодворец Л. В., Шумакова Н. И.,  Ткач Е. П. и др. , Ж. нано- і 
електрон. фіз. 1 № 1, 29 (2009). 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ В 

УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 
Осадчий С.В., к.п.н., доцент 

Конотопський інститут СумДУ  

 
Однією з умов реалізації здобутків науково-технічного прогресу, 

модернізації національної освіти, забезпечення її подальшого 

розвитку в умовах євроінтеграції є розширення масштабів 

використання засобів електронно-обчислювальної техніки та 
організації дистанційних форм навчання.  Дистанційна форма 

навчання вже є реалією сьогодення. Однак, використовуючи цей 

термін, як правило, мають на увазі отримання різної вищої освіти, та 
ще й, як правило, гуманітарного напрямку. Про цей напрямок сказано 

й написано вже немало, проведено ряд ґрунтовних досліджень. 

Беззаперечним стає той факт, що дистанційна форма навчання 

визнана ефективною, отже, постає питання: чому тільки вища освіта? 
Можливості дистанційної форми, скажімо, у середній та середній 

спеціальній освіті визначені не так широко. Тут можна розглядати й 

методичні аспекти, і виховні, і технологічні. Ми ж вирішили 
розглянути профорієнтаційний чинник у частині формування 

професійної спрямованості. 

У сучасній педагогіці прийнято розглядати проблему професійної 
спрямованості в контексті глобальної проблеми особистісного 

самовизначення з урахуванням взаємозалежності та взаємовпливу. 

Професійну спрямованість визначають як сукупність мотивів вибору 

професії. Враховуючи можливості дистанційної форми навчання, яка , 
у першу чергу, передбачає використання спеціально розроблених 

навчальних ресурсів, а по-друге, інформаційних освітніх 

загальносвітових ресурсів. Зазначимо її вплив на формування мотивів 
вибору професії: доступність отримання навчальних знань, навіть із 

тих професій, які широко не культивуються в регіоні;  більш детальне 

ознайомлення з професійною діяльністю завдяки мультимедійним 
можливостям дистанційної освіти; можливість широкого спілкування 

з представниками професії на різноманітних форумах і в соцмережах;  

набуття практичних навичок шляхом впровадження в систему ДН 

віртуальних практичних завдань; прогнозування отримання кінцевого 
результату при розв‘язанні специфічних професійних задач.  
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Враховуючи викладене, слід зауважити, що при розробці 

дистанційного навчального курсу слід враховувати не тільки загально-

педагогічні, методичні, виховні, програмні вимоги, а ще й 

профорієнтаційні, що дозволить підвищити якість формування 

професійної спрямованості, яка виступає як складне, багаторівневе 

утворення, що включає ряд складових компонентів.  

 

 

ВПЛИВ СТУДЕНТСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

Гребеник Т. В., к.п.н., директор   
Політехнічний технікум КІ СумДУ 

Волосюк Т.В., керівник відділу позанавчальної роботи, КІ СумДУ 

 

Збереження та зміцнення здоров‗я підростаючого покоління, 
формування здорового способу життя молоді для кожної нації 

розглядаються як справа державної ваги і є однією з найважливіших 

складових національної культури. У процесі вирішення проблеми 
взаємодії навчальних закладів і громадських організацій щодо 

формування здорового способу життя студентської молоді на перший 

план виступає завдання створення в навчальних закладах 
сприятливого для цього середовища. Саме таку функцію повинні 

спільно виконувати вищі навчальні заклади та громадські організації.  

Враховуючи, що здоровий спосіб життя розглядається нами як 

система ціннісно-змістових установок, знань, мотиваційно-вольового 
досвіду особистості, яка безперервно трансформується, та практична 

діяльність суб‗єкта, спрямована на збереження та розвиток здоров‗я в 

процесі адаптації до змінних умов життєдіяльності відповідно до 
вікового розвитку, то в Україні на сучасному етапі роль саме 

громадських молодіжних організацій у формуванні здорового способу 

життя є досить актуальною й не повною мірою дослідженою. 
Практика свідчить про результативність спільних заходів та їхню 

доцільність. Діяльність студентів у молодіжних громадських 

організаціях несе в собі вагомий виховний потенціал.  Основною 

формою роботи у вихованні здорового способу життя студентської 
молоді нами визначено організацію змістовного дозвілля .  
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Саме вища школа повинна скеровувати виховний процес молоді 

шляхом взаємодії вищих навчальних закладів і молодіжних 

громадських організацій, метою якої має бути захист та розвиток 

інтересів студентської молоді, задоволення їхніх потреб та 

систематичне сприяння формуванню здорового способу життя. 

Зазначимо, що проведене під час дослідження анкетування свідчить 
про те, що переважна більшість студентів виявляє зацікавленість до 

участі в діяльності молодіжних громадських організацій. Це дає 

підстави стверджувати: існує нагальна потреба державної підтримки й 

суспільного визнання молодіжних організацій як повноцінного 
соціального інституту, одного з провідних агентів соціалізації та 

виховання молоді, а також диктує необхідність подальшого 

розгалуження й проникнення молодіжних організацій виховного 
спрямування в молодіжне середовище та коректного педагогічного 

супроводу їхньої діяльності з метою організації ефективного процесу 

виховання молоді. Ураховуючи, що «громадська організація – це 

об‘єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних 
соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, 

спортивних та інших спільних інтересів», зазначимо важливість 

молодіжних громадських організацій в об‘єднанні молоді за 
інтересами та спільними поглядами. 

Світова наука передбачає цілісний погляд на здоров'я як на 

феномен, що інтегрує принаймні чотири сфери здоров'я: фізичну, 
психічну (розумову), соціальну (суспільну) та духовну. Усі ці складові 

невід'ємні одна від одної, тісно взаємопов'язані, діють одночасно, їх 

інтегрований вплив визначає стан здоров'я людини. Процес 

формування здорового способу життя містить у собі такі основні 
елементи: плідну працю; раціональний режим праці й відпочинку; 

викорінення шкідливих звичок (тютюнопаління, вживання алкоголю, 

наркотиків); оптимальний руховий режим; раціональне харчування. 
Особливістю відкритої соціально-педагогічної системи, якою є  

вищий навчальний заклад, є те, що основна робота з виконання певних 

її завдань, зокрема формування здорового способу життя, виноситься 
з традиційного поля діяльності закладу. Прикладом результативної 

взаємодії ВНЗ з громадськими організаціями є співпраця молодіжної 

організації студентів «Новий час» та навчальних закладів м. Конотоп. 

Основні напрямки діяльності організації: формування  громадянської 
свідомості молоді; організація змістовного дозвілля, оздоровлення та 
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тимчасового працевлаштування молоді; розвиток молодіжної 

ініціативи та молодіжного руху в місті; проведення молодіжних акцій, 

семінарів, конференцій тощо. Члени МОС «Новий час» самостійно 

обумовлюють напрямки діяльності організації, виходячи не лише з 

власних здібностей і потреб, але й із бажань та ініціатив, що 

систематично з‘ясовуються під час моніторингу в рамках наукової 
діяльності молодіжних лідерів.  

Аналіз наукових досліджень з окресленої проблеми дозволяє 

визначити сукупність соціально-педагогічних умов співпраці 

молодіжних організацій і вищих навчальних закладів: орієнтацію 
особистості студента на гуманістичні смисложиттєві цінності в нових 

соціально-економічних умовах розвитку суспільства, визначення 

цілей життєдіяльності майбутнього фахівця, підхід до молодіжної 
організації як до цілісної саморозвивальної системи, розвиток 

молодіжної організації на основі науково обґрунтованої моделі, 

змістом якої є суспільна діяльність, наявність спільної мети виховної 

системи ВНЗ та молодіжної організації, узгодженість дій для 
здійснення колективної діяльності, взаємоделегування 

відповідальності й повноважень між студентами та членами 

молодіжної громадської організації, формування позитивної 
спрямованості, критична самооцінка діяльності як молодіжної 

організації, так і навчального закладу. 

Зазначені соціально-педагогічні умови забезпечують ефективний 
розвиток студентської діяльності в молодіжних організаціях як 

саморегулювальної системи, а також забезпечують підвищення рівня 

професійно значущих якостей студентської молоді та сприяють 

формуванню їх здорового способу життя. Отже, взаємодія сучасних 
вищих навчальних закладів із громадськими організаціями є 

складовою системи співпраці ВНЗ з іншими соціальними установами, 

а формування здорового способу життя є самостійним, специфічним 
процесом і потребує нових наукових розвідок із питань його 

організації. Проведений аналіз досліджень щодо взаємодії молодіжних 

громадських організацій та вищих навчальних закладів, вивчення їх 
практичної діяльності дозволяє стверджувати, що цей процес потребує 

подальшого розвитку задля генерації молодіжної ініціативи, 

формування здорового способу життя та підвищення виховного 

потенціалу як молодіжних громадських організацій, так і вищої 
школи.  
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ФОРМАЛЬНИЙ РОЗВ’ЯЗОК ОДНІЄЇ СИСТЕМИ 

 

Карпенко Ю. І., к.ф.-м.н., доцент  
Конотопський інститут Сумського державного університету  
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Знайдені розв‘язки  дають можливість утворити загальний 
формальний розв‘язок системи, або розв‘язок задачі Коші при любих 

початкових умовах. 
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АКРЕДИТАЦІЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У 

СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Галімова І. В.,  методист  

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка 

 
Нині актуальною є проблема оцінювання якості вищої освіти, що є 

показником конкурентоспроможності навчального закладу на ринку 

освітніх послуг. Акредитація вищого навчального закладу є основним 

інструментом визначення ефективності діяльності та рівня розвитку 
закладу освіти, оскільки саме на основі оцінки цих показників і 

визначається якість вищої освіти. 

С. Шевченко акредитацію визначає як державно-громадське 
визнання спроможності вищого навчального закладу провадити 

освітню діяльність відповідно до стандартів вищої освіти й державних 

вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-

технічного забезпечення [2, с. 341]. Якщо брати до уваги вищий 
навчальний заклад, то, як правило, акредитація поділяється на два 

види – оцінювання діяльності закладу освіти та акредитація певної 

спеціальності підготовки фахівця. Тому, під акредитацією 
спеціальності, за С. Шевченком, необхідно розуміти державно-

громадське визнання умов та якості підготовки (перепідготовки) 

фахівців із відповідного напряму, спеціальності стандартам вищої 
освіти та державним вимогам [там само]. 

З огляду на це, метою здійснення акредитації вищого навчального 

закладу, на наше переконання, є створення в закладі освіти належних 

умов підготовки кваліфікованих кадрів та оцінка професійних якостей 
педагогів та студентів, а також, як уже зазначалося, загальна 

характеристика діяльності ВНЗ. Важливою в даному контексті є думка 

С. Шевченка про те, що основною умовою здійснення акредитації 
навчального закладу є відповідність проведення даної процедури меті 

вищої освіти, яка, на переконання вченого, повинна забезпечити 

якісну підготовку висококваліфікованих спеціалістів для державного 
та міжнародного ринків праці [2, с. 342]. 

Варто відмітити, що перевагою акредитації з-поміж інших 

механізмів контролю навчальних закладів (інспектування, атестації та 

ліцензування), як наголошує М. Курко, є те, що акредитованому 
навчальному закладу надається право пріоритетного отримання 
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державного контракту на підготовку фахівців, а також автономія у 

провадженні освітньої діяльності за погодженням з міністерством або 

іншим центральним органом виконавчої влади, якому 

підпорядкований навчальний заклад [1, с. 78].  

Важливим у процесі проведення акредитації є дотримання 

державних стандартів вищої освіти, що встановлюють вимоги до 
змісту, обсягу й рівня освітньої та фахової підготовки. Як відзначає 

М. Курко, система контролю діяльності навчальних закладів України 

врегульована достатньо, проте робота в даному напрямку потребує 

вдосконалення. Зокрема, на думку дослідника, в Україні необхідно 
створити інфраструктуру акредитаційних центрів, налагодити систему 

контролю за виконанням умов ліцензій, виданих навчальним закладом 

(на основі ліцензійованих спеціальностей проводиться акредитація 
напряму підготовки фахівця), розробити механізм поетапної інтеграції 

України до європейського простору вищої освіти, що нині є 

актуальною проблемою розвитку освітньої системи [1, с.  79–80]. 

Таким чином, акредитація вищого навчального закладу є одним із 
механізмів регулювання діяльності закладу вищої освіти та оцінки 

якості надання освітніх послуг. 

1. Курко М. Механізми державного контролю навчальних 
закладів України / М. Курко // Наше право. – 2010. – № 2. – С. 75–80. 

2. Шевченко С. Акредитація вищих навчальних закладів як 

основний інструмент розвитку державно-громадського механізму 
управління якістю вищої освіти / С. Шевченко // Ефективність 

державного управління. – 2008. – Вип. 14–15. – С. 339–348. 

 

 

ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПОЗИЦІЇ ПЕДАГОГА  

 
Максименко Т. М., викладач  

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 

 
Сучасна вітчизняна освіта потребує підготовлених учителів, 

здатних на високому професійному рівні виконувати свої фахові 

завдання. Усе це актуалізує необхідність оволодіння фахівцем 

високою професійно-педагогічною культурою, свідченням якої, на 
думку багатьох учених, є наявність у вчителя сформованої 
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професійної-педагогічної позиції, яка розглядається як складова 

компетентності вчителя (В.І. Загвязинський, І.О. Колесникова, 

А.К. Маркова); як головна ланка педагогічної професіограми 

(С.Л. Смирнов, І.Б. Котов, Є.М. Шиянов); як умова існування 

педагогічної діяльності (С.М. Кульневич, Л.А. Струценко); як тип 

професійної поведінки вчителя й характеристика його готовності до 
педагогічної діяльності (В. О. Сластьонин, В. Е. Тамарин, 

Д. С. Яковлєва). 

Відповідно до підходу А. К. Маркової [2], поняття ―професійно-

педагогічна позиція‖ визначає стійкі системи ставлень учителя до 
учнів, до себе, до колег, визначає його поведінку, стиль 

життідіяльності. В. О. Сластьонин вважає, що позиція педагога 

визначається, з одного боку, тими вимогами, очікуваннями та 
можливостями, які висуває до нього суспільство. З іншого боку, діють 

внутрішні, особистіcні джерела активності – потяги, переживання, 

мотиви й цілі педагога, його ціннісні орієнтації, світогляд, ідеали [3]. 

На думку В. І. Слободчикова, унікальність педагогічної позиції, 
специфіка педагогічної праці взагалі й освіти в цілому визначається 

―різницею вікових потенціалів‖ у структурі дитячо-дорослої 

спільності; саме зустріч дорослого з будь-яким іншим поколінням 
уперше породжує педагогічну-особистісно й професійно визначену  

позицію [4].  

Е.І. Артамонова вважає, що професійно-педагогічна позиція 
педагога виражає суб'єктну систему відносин, теоретико-

методологічних знань, ціннісних орієнтацій і визначальний 

рефлексивно особистісний спосіб педагогічної діяльності. У 

структуру входять: особистісна концепція життя; система установок, 
що визначають єдину спрямованість особистості на ідеал (―Я -

концептуальне‖); переконання (включаючи релігійні), поважне 

ставлення до переконань інших людей, розуміння ролі переконань у 
своєму професійному становленні (―Я-ідеологічне‖); норми й правила 

поведінки вчителя, що існують у суспільстві, поведінкові стереотипи, 

пов'язані з соціальною роллю вчителя (―Я-юридичне‖); етика й 
семіотика поведінки вчителя (―Я-етичне‖). До професійної позиції 

вчителя належить і те, що, за словами автора, пов'язує її зі стилем 

духовності: по-перше, гуманні установки, що диктують індивідові 

оцінки соціальних процесів і його власних вчинків (―Я-законодавче‖); 
по-друге, набір символів і відповідних, необхідний для опису процесів 
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і для розуміння сенсів і ціннісних орієнтацій педагогічної діяльності 

(―Я-інформаційне‖); по-третє, високі результати пізнання, прояв 

якостей духовності вчителя в його поведінці (―Я-виконавче‖) [1, с. 17]. 

Отже, позиція особистості педагога визначає вектор його 

професійної діяльності, відображає специфіку індивідуальної 

свідомості, сукупності значущих цінностей і міжособистісних 
відносин. 

1. Артамонова Е. И. Философско-педагогические основы 

развития духовной культуры учителя : автореф. дисс. на соискание 

ученой степени док. пед. наук / Е. И. Артамонова. – М., 2000. – 40 с. 
2. Маркова А. К. Психология профессионализма / 

А. К. Маркова. – М. : Академия, 1996. – 278 с. 

3. Сластенин В. А. Инновационная деятельность / 
В. А. Сластенин, Л. С. Подымова. – М., 1997. – 260 с.  

4. Слободчиков В. И. Психологические условия введения 

студентов в профессию педагога / В. И. Слободчиков, Н.  А. Исаева // 

Вопросы психологии. – 1996. – № 4. – С. 72.  
 

 

УЧЕНИЯ К.Д.УШИНСКОГО КАК ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И РУССКОЙ 

ЛИНГВОДИДАКТИКИ 

 
Киселѐв Д. Л., к.п.н., доцент 

Винницкий гуманитарно-педагогический колледж 

 

В отечественной научной традиции К. Д.Ушинский (1824-1870 гг.) 
признаѐтся основоположником педагогической науки и народной 

школы в России, последователем и учеником Ф.И.Буслаева и 

И. И. Срезневского. Являясь учѐным материалистических взглядов на 
философию и обществоведение, Ушинский полагал, что критерием 

явления есть само явление, а не человеческое представление о нѐм .  

По линии педагогического знания Ушинский развивал учение об 
искусстве воспитания, взаимосвязи педагогики и психологии (работа 

«Человек как предмет воспитания»). Как воспитатель Ушинский 

уделял особое внимание процессу развития активности детей на 

психологической основе: воспитание воли и внимания, выработка 
трудовых навыков и умений в процессе трудовой и учебной практики. 
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Педагогику как науку Ушинский рассматривал как синтез искусства и 

науки. Одновременно, в связи с материалистическими философскими 

взглядами Ушинского, комплексно рассматриваются и применяются 

физическое, моральное и умственное воспитание.  

В статье К.Д. Ушинского «О народности общественного 

воспитания» характеризуется понятие «народности» как совокупная 
общность истории, географии, климата, культуры, языка, литературы, 

общественных традиций и уклада данного народа. Народность 

является важной предпосылкой воспитания чувств и настроения 

школьников. Главным средством морального воспитания у 
Ушинского являются убеждения, педагогический такт и  правильный 

режим жизни (работа «Труд в его психическом и воспитательном 

значении»). Идеи душевного здоровья, занятий физкультурой, 
укрепления нервной системы, физического закаливания 

охарактеризованы К.Д.Ушинским в статье «Общие замечания о 

физическом воспитании». Ушинский теоретически обосновал 

педагогические принципы дидактики, развитие памяти в ходе 
обучения, использование наглядности (в книге «Родное слово» и 

«Детский мир»), разработал вопрос о классно-урочной системе 

обучения в школе. В 1861 году Ушинский пишет научно-
педагогическую статью «Проект учительской семинарии», где 

проанализированы роль и место учителя в обществе, представлены 

планы открытия и работы педагогических факультетов при 
классических университетах. Широко известны среди учителей и 

научных работников книги Ушинского «Родное слово», «Детский 

мир». Это учебное пособие по обучению родному языку, чтению, 

письму и говорению. Книга «Детский мир» развивает мир ребѐнка в 
связи с родной природой, географией, историей Отечества. Здесь 

представлены стихи и рассказы для развития речи младших 

школьников. 
В области обучения русскому языку (русской лингводидактики) 

К.Д. Ушинский известен как автор методических работ «О 

первоначальном преподавании русского языка», «Родное слово», 
«Руководство по  преподаванию Родного слова». В работах 

обоснована первоначальная система обучения русскому языку. 

Ушинский выделяет три  направления в методике языка: развитие 

речи, обогащение лексики, изучение грамматики. Большая роль 
отводится чтению и комментарию лучших образцов словесности. 
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Лингвистические умения и навыки вырабатываются на основе 

художественного чтения. Ушинский вводит систему специальных 

упражнений, построенных на принципах наглядности,  

систематичности, логичности. Усвоение богатств лексики и 

грамматики, согласно К.Д. Ушинскому, производится на основе 

понимания ментальности, духа, фольклора, литературы русского 
народа, народного искусства. Ход освоения грамматического строя 

русского языка представляет морфологические и синтаксические 

упражнения, работу над языковыми сравнениями, сопоставления 

грамматических форм. К недостаткам методики К.Д.Ушинского могут 
быть отнесены идеалистический взгляд на вопрос о происхождении 

языка, механистичность передачи через язык мыслей и чувств, 

взгляды на религиозное воспитание школьников. В целом,  система 
методики является целостной, завершенной с точки зрения методов 

освоения учебного материала.  

1. Ушинский К. Д. Педагогические сочинения. – В 6-ти томах. – 

М. : Педагогика, 1990 г. 
2. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. – М., 2003 г. 

3. Егоров С. Ф. К. Д. Ушинский: Монография. – М. : Просвещение, 

1977 г. 
   

 

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ДО 

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Іващенко М.В., доцент 

Глухівський національний педагогічний університет   ім. О.Довженка 
 

Прийняття рішень є найважливішою функцією управління, 

успішне здійснення якої забезпечує досягнення організацією її цілей.  
Ухвалення рішень, поряд із координацією й комунікацією, є одним 

із найважливіших внутрішньоорганізаційних процесів, особливість 

якого полягає в тім, що він безпосередньо спрямований на досягнення 
цілей організації. Управлінське рішення – це результат творчої 

діяльності менеджера організації, який дає можливість вирішувати її 

проблеми та забезпечувати досягнення поставленої мети . Процес 

прийняття рішень включає безліч різних елементів, але неодмінно в 
ньому присутні такі елементи, як: проблеми, цілі, альтернативи й 
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рішення. 

Аналіз психолого-управлінської літератури свідчить, що проблема 

прийняття управлінських рішень у різних її аспектах знайшла досить 

широке відображення як у роботах зарубіжних психологів, так і в 

дослідженнях вітчизняних учених, де розглянуто структуру, види, 

форми прийняття рішень, чинники, які впливають на процеси 
прийняття рішень. Зазвичай готовність особистості до управлінської 

діяльності розглядається в психологічному аспекті неоднозначно: як 

певний стан психічних функцій, що забезпечує високий рівень 

досягнень при  виконанні того чи іншого виду діяльності 
(функціональний підхід); як результат підготовленості до певної 

діяльності (особистісний підхід).  

Проте, для забезпечення готовності людини до будь-якого виду 
діяльності, у тому числі й до прийняття управлінських рішень, 

вимагає цілеспрямованого формування готовності як стійкого, 

богатоаспектного та ієрархізованого утворення особистості, яке 

включає ряд компонентів, адекватних вимогам, змісту та умовам 
діяльності, які в своїй сукупності дозволяють суб‘єкту більш або 

менш успішно здійснювати відповідну діяльність.  

Готовність до прийняття управлінських рішень складають такі 
компоненти: мотиваційно-ціннісний (позитивне ставлення до 

управлінської діяльності та стійкий рівень мотиву досягнення успіху 

(особистого та організації в цілому) в обраній галузі професійної 
діяльності); теоретичний (наявність системи знань сутності прийняття 

управлінських рішень); практичний (сформованість умінь здійснення 

функцій та виконання ролей менеджера в процесі прийняття рішень); 

особистісно-рефлексивний (здатність аналізувати та оцінювати власну 
діяльність). 

Процес формування зазначеної готовності доцільно здійснювати в 

умовах особистісно-діяльнісного та компетентнісного підходу шляхом 
реалізації мотиваційно-підготовчого етапу (забезпечення відповідної 

психологічної й методичної підготовки до процесу прийняття 

управлінських рішень, формування позитивного ставлення до 
управлінської діяльності, усвідомлення професійної значущості 

готовності менеджера до відповідної діяльності та ціннісного ставлення 

до набуття готовності її здійснення; розробка дидактично-методичного 

забезпечення процесу формування готовності до прийняття 
управлінських рішень); змістово-діяльнісного етапу (оволодіння 
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знаннями й уміннями, необхідними для здійснення управлінської  

діяльності); оцінно-корекційного етапу (корекція змісту, форм і методів 

формування готовності до прийняття управлінських рішень на основі 

оцінки та самооцінки результативності запровадженої технології). 

Відповідний процес формування готовності до прийняття управлінських 

рішень вимагає використання інтерактивних технологій (коучинг, кейс-
технологія, технологія тьюторської діяльності в поєднанні з 

дистанційними технологіями), організації моніторингу на всіх етапах 

формування зазначеної готовності. 

 
 

СКЛАДОВІ КОМПЛЕКСУ З ФІЗИКИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

 
Мар‘їнських Ю. М., к.п.н., доцент 

Шосткинський інститут СумДУ 

 

За будь-якої системи й технології вивчення предмету фізики разом 
із невід'ємною експериментальною складовою присутнє наочно-

графічне уявлення фізичних процесів, явищ, закономірностей тощо, 

якими вчитель змушений супроводжувати пояснення. Такою 
складовою є комплекс із фізики для загальноосвітніх і професійно-

технічних навчальних закладів. Комплексу відведена функція 

часткового усунення підготовчої рутинної роботи вчителя до уроків і 
забезпечення наочними засобами природного сприйняття для 

створення ефективного процесу навчання. Комплекс складається з 

пристрою для зберігання, розміщення й демонстрації таблиць, 32 

таблиці з фізики повного кольорового зображення (розміри для 
зручного огляду і поліграфії: 70x100 см) аналог навчальної дошки з 

готовим змістом матеріалу за темами), надано відповідний гриф 

МОНУ; таблиця: «Система одиниць фізичних величин СІ» - нова 
структурна таблиця повнокольорового зображення з розмірами 

142 x100 см; комплект посібників повного курсу з фізики у 

повнокольоровому виконанні на кожне робоче місце; електронна 
версія змісту матеріалу, що вивчається. 

Пристрій із розташованими в ньому таблицями – це навчальна 

дошка з готовим структурованим змістом кольорового зображення 

курсу фізики старшої школи, а також із окремих тем фізики для вищих 
навчальних закладів. У таблицях за допомогою графічних засобів у 
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компактній формі представлені автономні порції учбового матеріалу. 

Це відібрані педагогічні пояснення, оброблені в логіко-структурному 

відношенні з метою формування «згорнутих» знань, що відповідають 

дидактичним одиницям (ДО) засвоєння й компактних як у наочно-

образному, так і в змістовому значеннях. Кожна ДО, яка відповідає 

певному поняттю, закону, явищу, наділена відповідною локальною 
автономністю.  

Набір з ДО з інформаційною спільністю складає зміст таблиці – 

укрупненої дидактичної одиниці (УДО), що відповідає укрупненій 

порції знань. Властивість дискретності ДО досягається фонуванням 
відповідних частин таблиці.  

Розроблений пристрій забезпечує кріплення, зберігання, 

розміщення в будь-якому місці кабінету комплекту таблиць і 
одночасно можливість демонстрації їх. За необхідності можна 

закривати фрагменти УДО, зокрема того, з яким працюють на уроці. 

Пристрій дозволяє повертати таблиці під будь-яким кутом до 

спостерігача й частково переміщувати у просторі. 
Копія цих таблиць у повнокольоровому зображенні у вигляді 

брошур на кожному робочому місці студента або учня дає можливість 

розширити діапазон видів навчальної діяльності. Електронний варіант 
цих матеріалів дозволить проводити заняття в комп'ютерних класах і 

самостійно на ПК.  

Особливість будови змісту таблиць дозволяє використовувати їх на 
різних етапах навчального процесу: при поясненні нового матеріалу, 

за всіма видами закріплення й повторювання самими учнями як у 

навчальному кабінеті, так і після переписування вдома, при 

узагальненні, при підготовці до заліків та іспитів. 

 

 

ВИДИ ЗАНЯТЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

Шкіра А. М., старший викладач 

Шосткинський інститут СумДУ 
 

Відомо, що навчання є процесом взаємодії викладача та учнів, 

студентів, слухачів при роботі над певним змістом навчального 

матеріалу з метою його засвоєння та оволодіння засобами 
пізнавальної діяльності. Для здійснення цього процесу необхідна його  
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організація, тобто приведення матеріального або духовного об'єкту в 

систему, знаходження співвідношення частин будь-якого об'єкту. 

Процес навчання являє собою певний ланцюг, який складається з 

окремих частин: формування нових знань, закріплення та 

удосконалення знань, формування умінь і навичок, застосування знань 

на практиці, повторення, систематизація знань, контроль засвоєних 
знань, умінь та навичок. Форми організації навчання можуть бути 

різними: лекції, семінари, навчальні конференції, екскурсії, 

навчально-практичні, практичні заняття, практикуми, самостійна 

робота, заліки, тестування, співбесіди, іспити. 
Кожна форма навчання має свою, притаманну лише їй, 

конструкцію й реалізує свої завдання: лекція – формування знань; 

семінар – закріплення, удосконалення знань; екскурсія – контроль, 
перевірка знань. Тому необхідно зупинитись окремо на кожній із 

перерахованих вище форм організації навчання, з урахуванням мети 

навчання, методів і видів діяльності викладача й слухачів та схеми 

аналізу підготовки й проведення різних форм занять. 
Лекція – це логічно закінчений та доведений виклад навчальної та 

наукової інформації з певною тематикою. Семінарські заняття 

дозволяють ефективно організувати самостійну роботу учасників 
навчального процесу. У тих випадках, коли вивчення нового 

матеріалу можна розпочати із спостережень певних процесів, 

доцільно провести навчальну екскурсію.  
Особливу конструкцію в ланці формування умінь та навичок 

відіграє навчально-практичне заняття. Практичне заняття передбачає 

організацію процесу навчання в особливих умовах, максимально 

наближених до реальних умов праці. Практикуми сприяють 
здійсненню переносу знань у нові ситуації. Ефективність навчального 

процесу залежить від правильного, педагогічно доцільного вибору 

форм організації навчання, який забезпечується глибоким та 
всебічним аналізом освітніх, розвиваючих та виховних можливостей 

кожної з них. 

 На сучасному етапі основою вищої освіти студентів, важливою 
частиною процесу підготовки фахівців повинна стати самостійна 

робота. Як педагогічне явище – це особлива форма навчальної 

діяльності, спрямована на формування самостійності студентів і 

засвоєння ними сукупності знань, умінь, навиків, що здійснюється за 
умови запровадження відповідної системи організації всіх видів 
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навчальних занять. Мета самостійної роботи студентів двоєдина: 

формування самостійності як риси особистості й засвоєння знань, 

умінь, навиків. 

 Основні функції самостійної роботи студентів полягають у 

засвоєнні систематизованих знань із дисципліни, у формуванні вмінь і 

навиків, самостійного їх оновлення й творчого застосування, в умінні 
студентів вчасно передбачати й оцінити як можливий результат, так і 

саме виконання завдання, в умінні вчасно коригувати свою діяльність 

та у формуванні самостійності як риси характеру. Формами контролю 

самостійної роботи є іспити, заліки, захист курсових робіт, 
індивідуальних завдань, семінарські заняття, домашні контрольні 

роботи, практичні заняття, тестове опитування, колоквіум, евристична 

бесіда, полеміка, диспут. 
 Особливо важливим, із точки зору вдосконалення професійної 

майстерності викладача, є уміння проаналізувати будь-яку з форм 

навчального заняття (проведеного особисто або іншим викладачем), 

зробити висновки та внести корективи (пропозиції) з урахуванням 
зауважень. 

 

 

ПРИЙОМИ УКРУПНЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ ОДИНИЦЬ  

ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ» 

 
Єфименко С. М., викладач   

Шосткинський  хіміко-технологічний коледж ім. І. Кожедуба 

 

Невідповідність результатів освітнього виробництва (якості 
інтелектуального ресурсу) потребам суспільства все більше 

орієнтують сучасну школу на формування творчої, соціально 

адаптованої,  інтелектуально розвиненої особистості з урахуванням її 
індивідуальних здібностей. 

Актуальність реалізації цих завдань, об‘єм інформації, що постійно 

зростає, необхідність  засвоєння  знань в умовах обмеженості часу 
вимагають необхідність пошуку нових технологій, методів, прийомів 

активного  навчання. У фізиці такою технологією є технологія УДО 

М. П. Ерднієва. Академік РАН Ерднієв Пюрвя Мучкаєвич одним із 

перших  використав ідею УДО як дидактичний прийом у методиці 
математики. Пізніше вона була адаптована для інших учбових 
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предметів. Теорія УДО представляє собою систему крупноблочної 

побудови програмного матеріалу, зміст якого передбачає 

взаємозв‘язки і взаємопереходи та виділення крупними блоками 

цілісних груп споріднених одиниць. Спираючись на дослідження 

фізіологів і психологів, П. М. Ерднієв  показав, що результативність 

процесу навчання зростає завдяки активізації в учнів підсвідомих 
механізмів переробки інформації за допомогою зближення в часі й 

просторі мозку взаємодіючих компонентів доказової логіки й 

позитивних емоцій. Тому технологію УДО можна успішно 

застосувати для вивчення різних розділів фізики.  
Вивчення розділу «Кількість теплоти» у 8 класі передбачає 

окремий у часі розгляд тем «Кількість теплоти. Розрахунок кількості 

теплоти при нагріванні/охолодженні тіла», «Температура плавлення. 
Розрахунок кількості теплоти при плавленні/твердненні  тіл», 

«Пароутворення і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при 

пароутворенні/конденсації. Кипіння. Температура кипіння», 

«Згоряння палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згоряння 
палива». Інколи вивчення цих тем переривається на декілька тижнів. 

Тому не можна говорити про цілісне й міцне засвоєння матеріалу, що 

вивчається. Лише їх об‘єднання в логічно завершену одиницю-блок 
(згідно з концепцією УДО) дозволяє створити передумови для 

стійкого розуміння матеріалу тем. Можна запропонувати таку 

систему, коли блок складається з трьох взаємозв‘язаних циклів 
(етапів), що об‘єднані спільною метою: 

1. Засвоєння основного навчального матеріалу блоку.  

Під час вивчення блоку «Кількість теплоти» цей етап реалізується 

через ознайомлення учнів із теоретичним матеріалом (у формі 
стислого опорного конспекту), який містить визначення, формули для 

обчислень, графіки залежності кількості теплоти від температури при 

нагріванні й охолодженні, плавленні й кристалізації, при 
випаровуванні й конденсації, згорянні й  установленні взаємозв‘язків 

між ними. Доцільно під час викладу матеріалу користуватись граф -

схемами, таблицями, що спрощує сприйняття і засвоєння матеріалу.  
2. Розширення набутих знань через одночасне вивчення 

взаємозв‘язаних величин, понять, тем.  Даний етап реалізується 

через систему прямих і зворотніх задач, лабораторних, підготовку 

доповідей, рефератів, проблемних питань. Так, розв‘язуючи задачі 
на «кількість теплоти», доцільно запропонувати учням знайти масу 
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речовини через її об‘єм і густину. 

3. Формування уявлення про місце матеріалу в загальній системі 

звн (умінь, знань, навичок), що реалізується через створення блок -

схем, виконання самостійної роботи , яка передбачає аналіз 

вивченого матеріалу (написання тез). 

Таким чином, концепція удо приводить до більш високої 
системності знань, сприяє розвитку логічного мислення, творчих 

здібностей, формуванню навичок самостійної роботи.  

 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Осадча С. В., викладач  
Конотопський інститут СумДУ 

 

Сучасні процеси в освіті ХХІ століття взаємопов'язані з розвитком 

соціальних, економічних, технологічних процесів. Крім того, 
сучасність характеризується високою мобільністю молоді, що 

зумовлено пошуком роботи, можливістю міграцій, високим ступенем 

прозорості й відкритості кордонів тощо. За таких умов усе 
актуальнішою стає проблема набуття освіти без відриву від 

виробництва, а враховуючи достатню обізнаність молоді з 

комп‘ютерними технологіями вже з дитинства, - саме за дистанційною 
формою навчання. Крім того, така технологія надає можливість 

отримання фахової освіти за двома або більше спеціальностями, що 

дозволить випускникові впевненіше себе почувати на ринку праці. 

При визначенні мотиваційної складової навчання за дистанційною 
формою слід ураховувати, що вона надає можливість опанування 

нового матеріалу за одним із трьох режимів спілкування: 

асинхронному колективному (інтерактивне спілкування викладача із 
групою слухачів); синхронному колективному (навчання в групах у 

режимі реального часу); індивідуальному (студент самостійно працює 

з усією необхідною інформацією, що також передбачає 
індивідуальний підхід до студента). 

Отже, дистанційне спілкування повинно мати ті ж чинники, що й 

стаціонарне, а саме: довіру, доброзичливість, чуйність, можливість 

вільного висловлювання своїх думок, можливість висловлювання 
побажань керівнику навчального курсу та відсутність із його боку 
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тиску, створення провідним фахівцем умов для творчої діяльності, 

самореалізації, самоствердження, саморозвитку кожного студента. 

Індивідуалізація процесу навчання у вищій школі передбачає 

організацію навчальної діяльності таким чином, щоб вона враховувала 

індивідуальні якості студентів, рівень розвитку їх здібностей, 

мотивацію до навчання. 
Мотивація тісно зв'язана з почуттям задоволення, отриманого від 

самого процесу навчання, від можливості застосувати отримані знання 

на практиці, від досягнення індивідом (студентом) будь-якого 

проміжного результату як у процесі навчання, так і в виробничому 
процесі. Для більш активного включення в процес навчання  повинні 

бути чітко визначеними, прийнятними й зрозумілими студентом 

завдання, які передбачаються програмами з навчальних дисциплін. 
При цьому студент повинен чітко усвідомлювати необхідність і 

перспективність розв‘язання цих завдань. Слід також визначати 

терміни отримання результату, що також може бути спонукальним 

мотивом для студента. 
Ураховуючи ці психологічні аспекти, і слід розробляти дистанційні 

курси навчання. 

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В СЕРЕДНІЙ 

ШКОЛІ 
 

Булашенко А.В.,  викладач 

Шосткинський інститут СумДУ 

 
Навчання фізиці має такі загальнодидактичні цілі: освітні, виховні 

й розвивальні. Освітні цілі навчання фізиці: дати учням знання основ 

фізики на сучасному рівні в певній системі (основні поняття, закони, 
теорії); сформувати в учнів сучасну природничо-наукову картину 

світу; пришепити учням навички наукового дослідження; ознайомити 

з науковими основами сучасних технологій.  
Цілі навчання в основному визначають значущість того чи іншого 

матеріалу, структуру курсу фізики й стиль мислення, який формується 

в учнів.   

 Цілі формування світогляду й розвитку учнів вимагають 
формування у них теоретичного стилю мислення, який може бути 
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сформований лише на теоретичному рівні пізнання. Із цією метою вже 

на першому етапі вивчення фізики вводять ідею дискретності 

речовини та елементів молекулярно-кінетичної та електронної теорій, 

які утворюють ті стрижні, навколо яких ґрунтується навчальний 

матеріал. Основу систематичного курсу фізики становлять 

фундаментальні фізичні теорії. Це відповідає тому факту, що фізика 
вже давно стала теоретичною наукою завдяки як широкому колу 

об'єктів, які є предметом її дослідження, так і характеру й 

універсальності законів, що нею відкриваються. Пізнання природи 

проходить у чотири етапи, які становлять цикл пізнання й мають 
відображатися в навчальному процесі.  

Уся підготовка учнів у школі, у тому числі й на уроках фізики, 

спрямована на підготовку їх до практичної діяльності на виробництві. 
Це вимагає знання основних видів виробництв для вибору професії й 

продуктивної праці. Реалізація цих завдань здійснюється шляхом 

політехнізації навчання.  Суть політехнічного навчання на уроках 

фізики полягає в тому, що учні одержують знання про фізичні основи 
сучасного суспільного виробництва. 

Задачі політехнічного навчання: ознайомлювати учнів із науковими 

основами головних видів сучасного виробництва; формувати навички 
вимірювання; розвивати науково-технічне мислення й загальну 

культуру праці учнів.  

Шляхи здійснення політехнічного навчання: пояснення прикладів 
практичного застосування фізичних явищ і законів;  демонстрація 

принципів дії фізичних і технічних приладів і установок;  демонстрація 

кінофільмів і телепередач із політехнічним змістом; розв'язання 

фізико-технічних задач; проведення екскурсій на виробництво; 
організація самостійних спостережень учнів; використання фізико-

технічних лабораторних робіт; залучення учнів до діяльності фізико-

технічних гуртків; організація позакласного читання науково-
технічної літератури.  

При здійсненні політехнічного навчання потрібно врахувати 

основні напрями науково-технічного прогресу на кожному етапі 
розвитку суспільства. 

У процесі навчання необхідно формувати в учнів як теоретичне, 

так і практичне мислення. Варто пам'ятати, що для наукового 

мислення характерні: чітке формулювання мети дослідження;  
розробка гіпотези (наукового передбачення); розробка методики 
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дослідження; визначення основних етапів дослідження; проведення 

власне дослідження; аналіз одержаних результатів; формулювання 

висновків. 

Для формування в учнів наукового мислення необхідно розкривати 

логіку наукових досліджень, показувати, як учені прийшли до 

теоретичних чи експериментальних відкриттів,  залучати до розвитку 
навчальних проблем, залучати до виявлення причинно-наслідкових 

зв'язків, пояснення явищ і властивостей тіл, формувати вміння робити 

дедуктивні та індуктивні висновки.  

Складовою частиною розвитку мислення є розвиток творчих 
здібностей учнів. Творчий процес має суб'єктивну сторону, яка 

виражається в переживанні процесу. Це потрібно враховувати в 

навчальному процесі й організовувати його так, щоб учні ставали в 
положення першовідкривачів. Творчі здібності розвиваються в 

процесі діяльності, тому потрібно шукати шляхи й засоби організації 

творчої діяльності учнів у процесі навчання. 

Складовою частиною творчих здібностей є теоретичне мислення й 
пізнавальна активність. Цьому сприяють евристичні бесіди, 

проблемний виклад матеріалу, організація дискусій, виконання 

лабораторних робіт творчого характеру та розв'язування творчих 
задач. 

Інтерес учнів до вивчення фізики є діалектичним явищем: з одного 

боку – він формується в процесі вивчення фізики, з іншого – вивчення 
фізики неможливе без стійкого інтересу.  При формуванні інтересу 

потрібно врахувати мотивацію навчання.  

Останнім часом інтерес до вивчення фізики відчутно зменшився. 

Дослідження показують, що причини цього явища криються і в змісті 
навчання, і в якості підручників, і в соціальних відносинах.  Для 

виправлення положення потрібно використання наочності, 

проведення фізичного експерименту, підвищення науковості 
викладання, створення проблемних ситуацій, організація самостійної 

роботи, використання завдань творчого характеру, читання науково-

популярної літератури.  
У цілому, потрібно перенести центр тяжіння на активні методи 

навчання, позитивні емоції з урахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей. 

 
 



 СЕКЦІЯ: Педагогіка та  методика викладання  

82 

ВОДНІ ПРОЦЕДУРИ ЯК ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ 

СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 
Нестеренко О. В.,  Сенько А. В.,  викладачі 

Шосткинський інститут СумДУ 

 
Загартовування включає в себе гігієнічні процедури, які 

пробуджують сили організму, направляючи їх на оздоровлення. 

Встановлено, що систематичне загартовування знижує ймовірність 

простудних захворювань у 4 рази або навіть виключає їх виникнення.  
Дія водних процедур на організм студентів має виражений вплив: 

викликає підвищення більшості імунологічних показників уже на 

перших хвилинах після обливання й триває надалі [1]. 
Підібрати для себе систему загартовування організму можна тільки 

з урахуванням індивідуальних особливостей, щоб щоденні процедури 

приносили користь та радість. 

Студентам була запропонована оригінальнка методика 
загартування. Головним чинником загартовування виступає 

температура води. Було помічено, що студенти, які загартовувалися, 

поступово знижуючи температуру води, менше хворіли, ніж ті, що не 
займалися водними процедурами зовсім або ті, що порушували 

послідовність зниження температур води та займалися нерегулярно.  

Для початку було рекомендовано мити обличчя й руки холодною 
водою, полоскати горло й обливати ноги. Метою було поліпшити 

кровообіг мозку, серця й нирок. 

Після цього перейшли до обтирання. Хоча це найменш потужна 

водна процедура з порівняльно низькою ефективністю, але для  
початківців вона дала гарний оздоровчий ефект. Процедура 

здійснювалася за допомогою махрового рушника або губки, змочених 

у воді. При цьому необхідно було дотримуватися певної 
послідовності: у першу чергу обтирати верхню половину тіла – шию, 

груди, руки, спину, потім витертися досуха й почати розтиратися 

сухим рушником до появи незначного почервоніння. Далі переходити 
до обтирання нижньої половини тіла – живота, поясниці та нижніх 

кінцівок. Загальний час процедури не повинен перевищувати 

5 хвилин. 

Приділивши певний час обтиранням, переходять до загартування в 
душі. Душ, на відміну від попередніх водних процедур, викликав 
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більш виражену реакцію з боку життєво важливих функцій організму.  

Початкова температура води не повинна перевищувати 20°С, а 

тривалість дії – 1 хвилини. Температуру води поступово знижують, а 

час збільшують до 2 хвилин, включаючи розтирання тіла.  

Наступним етапом загартування для студентів стало плавання у 

відкритих водоймах влітку та взимку. Зимове плавання – вища форма 
загартовування холодом.  

Близько 55% студентів відгукнулися на пропозицію взяти участь у 

закалюванні. Студенти, які дотримувалися запропонованої методики,  

помітили суттєве підвищення тонусу, покращення працездатності. 
Проаналізувавши відгуки, ми відмітили, що у студентів відбулося 

вдосконалення механізмів терморегуляції, а також функцій 

ендокринної й нервової систем.  
Загартування займає небагато часу, але користь від нього 

величезна, що неодноразово відзначали студенти, які займалися 

водними процедурами. Зрозуміло, що воно слугує не тільки 

профілактичним засобом інфекційних захворювань , але й нормалізує 
порушені функції організму, у першу чергу, діяльність серцево-

судинної та нервової систем.  

1. Жбанков Р. Г. Закаливание холодом / Р. Г. Жбанков. – М. : Полымя, 
1980. – 34 с. 

2. Николаева Ю. Живительная сила воды. Профилактика и лечение 

болезней простейшими способами /  Ю. Николаева. –  М.: Рипол 
Классик, 2012. – 192 с. 

3. Моханти Ранжит. Лечебная сила воды.  Секреты индийских 

мудрецов / Ранжит Моханти. – Питер, 2007. – 94 с. 

4. Иванченко В. А. Тайны русского закала / В. А. Иванченко. – М. : 
Молодая гвардия, 1985. – 173 с. 

 

 

МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Нечай А. М., викладач  

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

За результатами досліджень різних міжнародних організацій і 
фондів, студенти пострадянських держав відрізняються від своїх 
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закордонних однолітків більшим обсягом знань і в той же час 

неспроможністю застосувати їх у реальному житті. Використання в 

навчальному процесі методу проектів дає можливість перебороти цей 

бар‘єр, навчити самостійно здобувати нові знання й застосовувати їх 

на практиці. 

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність 
учнів – індивідуальну, парну, групову, яку вони виконують протягом 

певного відрізка часу. Метод проектів завжди допускає розв‘язання 

деякої проблеми, що передбачає, з одного боку, використання 

різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого – інтеграцію 
знань, умінь із різних галузей науки, техніки, технології, творчих 

галузей. Результати виконаних проектів повинні бути «відчутними», 

тобто якщо це теоретична проблема, то конкретне її розв‘язання, якщо 
практична – конкретний результат, готовий до впровадження. Одним і 

різновидів проектів є телекомунікаційний. 

Комп‘ютерні телекомунікації дозволяють студентам та викладачам 

і різних країн світу спілкуватися один з одним. У 80-ті роки ХХ ст. 
телекомунікації використовувалися лише як зручний і оперативний 

вид зв‘язку, оскільки вся мережна робота полягала в обміні листами 

між студентами. Однак, як свідчить міжнародна практика й численні 
експерименти, на відміну від простої переписки, спеціально 

організована цілеспрямована спільна робота студентів у мережі може 

дати більш високий педагогічний результат. 
Найбільш ефективною виявилася організація загальних проектів на 

основі співробітництва студентів різних навчальних закладів, міст і 

країн. Основною формою організації навчальної діяльності студентів 

у мережі став навчальний телекомунікаційний проект.  
Навчальний телекомунікаційний проект – це спільна навчально-

пізнавальна або ігрова діяльність студентів-партнерів, організована на 

основі комп‘ютерної телекомунікації, що має загальну мету – 
дослідження певної проблеми, погоджені методи, способи діяльності , 

й спрямована на досягнення загального результату діяльності.  

Специфіка телекомунікаційних проектів полягає насамперед у тім, 
що вони по своїй суті завжди міжпредметні. Розв‘язування проблеми, 

закладеної в будь-якому проекті, завжди вимагає залучення 

інтегрованого знання. Але в телекомунікаційному проекті, особливо 

міжнародному, потрібна, як правило, більш глибока інтеграція знань, 
що передбачає не тільки знання властивості предмета досліджуваної 
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проблеми, але й знання особливостей національної культури.  

Тематика й зміст телекомунікаційних проектів повинні бути 

такими, щоб їх виконання цілком природно вимагало залучення 

властивостей комп‘ютерних телекомунікацій. Інакше кажучи, не всякі 

проекти (якими б цікавими й практично значимими вони не здавалися) 

можуть відповідати характеру телекомунікаційних проектів.  
Метод проектів – це приклад інформаційно-педагогічних 

технологій навчання, а засоби реалізації можуть бути різними. Це 

можуть бути комп‘ютери, телекомунікації, інтерактивне телебачення, 

факс, радіозв‘язок тощо. Тому головне – чітко визначитися із самим 
методом. 

Перш ніж узятися до певного проекту, якщо вже є його ідея, 

необхідно визначитися з його соціальною, культурною, економічною 
значущістю. Можливо, визначена ідея може бути конкретно 

усвідомлена тільки тоді, коли буде розглянута в певній системі знань, 

соціального явища, економічної проблеми тощо. Інакше кажучи, 

обрана ідея може «потягнути» за собою цілу серію взаємопов‘язаних 
проектів, що становлять єдину тему, проблему, які доцільно 

розглядати, аналізувати, вивчати послідовно, крок за кроком, за 

проектом, усе більш глибоко занурюючись у проблему, розглядаючи 
різні її аспекти. Мова тоді йде про цілісну програму, що складається з 

серії проектів, які можуть охоплювати різні галузі знання, різні роки 

навчання. Це не повинно зупиняти викладача. Він може намітити цілу 
програму дослідницьких проектів не на один рік, вводячи її з роками 

до структури програмного матеріалу. Тому викладач насамперед 

повинен розглянути свою ідею з погляду виявлення й формування 

загальної проблеми; виявлення окремої проблеми для певного 
дослідницького завдання з урахуванням вікових особливостей і 

розвитку дітей; презентації ситуацій для виявлення проблеми; 

формулювання проблеми; формулювання гіпотез; методу збору й 
обробки даних на підтвердження висунутих гіпотез;  збору даних; 

обговорення отриманих даних; перевірки гіпотез; формулювання 

понять, узагальнень, висновків; впровадження висновків. 
Насьогодні існують кілька національних, регіональних і 

міжнародних програм, які впроваджують використання нових 

інформаційних технологій для створення різноманітних проектів, у 

яких беруть участь учні й викладачі. Це такі програми, як 
euroschoolnet, orilla orilla, globe.    
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ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ БІОНІКИ ЯК 

СПОНУКАЛЬНИЙ ФАКТОР ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ 

 

Бикова Т.Б., викладач 

Глухівський національний педагогічний університет  ім. О.Довженка 
 

Стратегічним напрямом реформування системи вищої освіти на 

сучасному етапі є формування освіченої творчої особистості, 

забезпечення пріоритетності розвитку людини шляхом створення 
оптимальних умов для розвитку кожного студента, максимального 

врахування їх інтересів і творчих можливостей. Проблема творчої 

діяльності студентів є досить актуальною. Творча діяльність студентів 
визначає характер їх соціально-професійного спрямування.    

Досліджувана проблема розглядається в аспекті спонукання 

студентів до активної творчої діяльності, збагачення їх творчими 

прийомами діяльності. Але творче ставлення до життя, до праці не 
може виникнути саме по собі, його необхідно виховувати, мотивувати 

та актуалізувати. Особливого значення в цьому процесі набуває 

ознайомлення студентів спеціальностей «Технологічна освіта» та 
«Професійна освіта» з елементами біоніки як науки про застосування 

принципів організації, властивостей, функцій і структур живої 

природи в процесі проектування різних технічних об'єктів.  
Сучасний процес художнього проектування предметного світу 

пропонує широкий спектр творчих джерел формоутворення та 

функціонування. Одним із найважливіших умов оптимального 

функціонування штучного середовища  (архітектурні споруди, 
предмети інтер'єру, техніка, інструменти та знаряддя праці, одяг тощо) 

є органічне єднання її з природним середовищем. Відповідне єднання 

природного середовища та предметного світу, що оточує людину, 
забезпечує використання елементів біоніки в процесі його 

формотворення та функціонування. 

Розрізняють: біологічну біоніку, що вивчає процеси, які 
відбуваються в біологічних системах; теоретичну, яка будує 

математичні моделі цих процесів; технічну, яка застосовує моделі 

теоретичної біоніки для вирішення інженерних завдань. 

Біоніка тісно пов'язана з біологією, фізикою, хімією, кібернетикою 
й інженерними науками: електронікою, навігацією, зв'язком, 



 СЕКЦІЯ: Педагогіка та  методика викладання  

87 

морською справою та іншими. 

Сьогодні біоніка має кілька напрямів: архітектурно-будівельна 

(вивчає закони формування і структуроутворення живих тканин, 

займається аналізом конструктивних систем живих організмів за 

принципом економії матеріалу, енергії та забезпечення надійності); 

нейробіоніка (вивчає роботу мозку, досліджує механізми пам'яті). 
Використання елементів біоніки активно здійснюється в різних 

сферах виробничої та дослідницької діяльності людини: у дизайні та 

інтер'єрі, архітектурі, техніці тощо, починаючи з часів Леонардо да 

Вінчі, який намагався побудувати літальний апарат із крилами, як у 
птахів – орнітоптер. 

Елементи біоніки доцільно вивчати в процесі викладання таких 

навчальних дисциплін: «Технічна естетика», «Основи композиції 
одягу», «Історія дизайну костюма і матеріальної культури», зважаючи 

на те, що в основі еволюції природи й штучного проектування лежать 

одні й ті ж принципи, що визначаються взаємодією форм і функцій. 

Розуміння студентами зазначених принципів забезпечує можливість 
використання ними досконалих природних форм у якості творчих 

джерел їхньої проектної та винахідницької діяльності.  

 
 

ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ 

ВИВЧЕННІ СПЕЦДИСЦИПЛІН 
 

Рязанцев В. В., викладач, заст. директора з НПР  

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 
Проблемі реалізації міжпредметних зв‘язків у навчанні приділялась 

увага на всіх етапах розвитку педагогіки. Розрізняють внутрішньо-

предметні та міжпредметні зв‘язки. Під внутрішньопредметними 
зв‘язками розуміють найрізноманітніші об‘єктивні відношення між 

змістом одного й того ж предмету. Міжпредметні зв‘язки виражають 

різноманітні об‘єктивно існуючі зв‘язки між змістом різних 
навчальних дисциплін. Використання міжпредметних зв‘язків при 

вивченні спецдисциплін – одне з найбільш складних методичних 

завдань для викладача. Воно вимагає знання не лише одного 

предмету, а комплексу спеціальних предметів, тісну співпрацю 
викладачів цих дисциплін. 
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Міжпредметні зв‘язки впливають на склад і структуру навчальних 

предметів. Кожен предмет є джерелом тих чи інших видів 

міжпредметних зв‘язків. Тому важливо виділити ті зв‘язки, які 

враховуються при вивченні одного предмету та інтегруються в інший. 

Міжпредметні зв‘язки у навчанні виконують ряд функцій. Розвиваюча 

функція міжпредметних зв‘язків визначається їх роллю в розвитку 
системного й творчого мислення студентів, у формуванні їх 

пізнавальної активності, самостійності та інтересу до пізнання 

предмету. Виховна функція полягає в реалізації комплексного підходу 

до виховання, спираючись на зв‘язки з іншими предметами. 
Конструктивна функція передбачає вдосконалення змісту навчального 

матеріалу, методів і форм організації навчання. Освітня функція 

полягає в тому, що з її допомогою викладач формує такі якості 
студентів, як системність, глибина, усвідомленість, гнучкість. 

Засоби реалізації міжпредметних зв‘язків можуть бути 

різноманітними: постановка проблемних запитань, для вирішення 

яких необхідне використання знань з інших дисциплін; створення 
міжпредметної проблемної ситуації за допомогою серії проблемних 

запитань; домашнє завдання міжпредметного характеру, зокрема 

підготовка повідомлень на заняття, написання рефератів, розв‘язання 
міжпредметних задач, виготовлення наочних посібників (схем, 

діаграм, презентацій, таблиць, плакатів, карт тощо), які потребують 

від студентів знань інших предметів.  
Отже, при підготовці до кожного заняття викладач повинен 

враховувати внутрішньопредметні та міжпредметні зв‘язки. 

 

 

ОБ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ НА ЛЕКЦИЯХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 

ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Коропец Л. В.,  преподаватель 

Политехнический техникум КИ СумГУ 
 

Успех обучения математики во многом зависит не только от уровня 

математической подготовки студентов, но и от умения преподавателя 

пробудить у них интерес к изучаемому, этому способствует создание 
проблемных ситуаций на занятиях.  
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В техникум поступают учащиеся с разным уровнем знаний. Для 

некоторых из них сложна даже сама лекционно-практическая форма 

организации занятий. Поэтому приходится ограничиваться низким 

уровнем проблемности. Сам преподаватель в ходе лекции показывает 

возникновение проблемы, выдвигает гипотезы, решает и проводит 

анализ решения. В таких случаях с целью повышения активности 
студентов при изучении высшей математики можно рассмотреть 

отдельные теоретические вопросы на практическом занятии, которое 

предшествует лекции, потому как в ходе его проведения возможен 

диалог между преподавателем и студентами, обсуждение с ним тех 
или иных вопросов.  

В качестве примера такого взаимодействия можно на практическом 

занятии предложить студентам установить связь между знаком 
производной и характером монотонности функции, знаком 

производной и точками экстремума. Для этого нужно на доске 

изобразить график некоторой функции y=f(x) и провести к нему 

касательные в нескольких точках (или используя компьютерную 
технику). 

А

В

С

α1
α2

0 Х

у

 
Рассматривая этот рисунок, предложить студентам ответить на 

такие вопросы:  
1) Какой угол образует касательная, проведенная к графику функции в 

точке А, с осью ОХ?  

2) Каково поведение функции на небольшом отрезке, содержащим 
точку А?  

3) Каков знак tg ?  

4) Каков знак производной  на небольшом отрезке, где находиться 

точка А?  

5) Какой угол образует касательная к графику функции y=f(x), 
проведенная в точке C, с осью ОХ? 
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6) Каков знак tg α и знак производной  в точке C?   

Аналогичные вопросы задать студентам при рассмотрении точки 
В. 

После ответов на поставленные вопросы они сами, в большинстве 

случаев, смогут сформулировать достаточные признаки монотонности 
и экстремума функции. А на следующей лекции, где преподавателем 

будут даны строгие формулировки данных теорем, студенты их лучше 

поймут и запомнят, да и интерес у студентов, как показывает 

практика, будет выше. 
Создание подобных проблемных ситуаций в процессе 

преподавания курса высшей математики и привлечение студентов к 

их решению воспитывает у псоледних чувство уверенности в своих 
силах, формирует интерес к научному познанию. 

 

 

МОТИВАЦІЙНІ СТИМУЛИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ВИЩОЇ 

МАТЕМАТИКИ ЯК ПОШТОВХ ДО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ 

ТЕХНІЧНОГО ЦИКЛУ 

 
Рязанцева О. В., викладач  

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 
Мотивація, або прагнення студента до навчання, є одним із 

найважливіших чинників, що забезпечують успішне викладання. У 

найзагальнішому розумінні мотив – це те, що визначає, стимулює, 

збуджує людину до здійснення певної дії. Важливим моментом 
ефективного проведення занять із будь-якої дисципліни є активізація 

пізнавальної діяльності та її мотивація. Оскільки цей момент 

реалізується на початку заняття, то від його якості залежить у 
більшості випадків усе заняття. 

Одним із важливих аспектів впливу на мотивацію студентів є 

інтерес до математики, він полягає в залученні матеріалу з життя 
самого студента, використання прикладів, що відносяться до навчання 

й накопиченого досвіду.  

При вивченні тієї чи іншої теми з предмету в студентів можуть 

виникнути питання, де цей матеріал застосовується у їхній професії. 
Мотивацією для студентів при вивченні певної теми є її зв‘язок зі 
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спеціальністю. Наприклад, на старших курсах студенти технічних 

спеціальностей застосовують тему «Похідна» під час вивчення 

предмету «Технічна механіка» для визначення швидкостей та 

прискорення тіла в певний момент часу, сили, яка необхідна для 

переміщення тіла при динамічних навантаженнях, траєкторії руху 

матеріальної точки. Тему «Інтеграли» також застосовують при 
вивченні технічної механіки для визначення площі та об‘єму складних 

фігур при розрахунках координат центру тяжіння тіла та 

геометричних характеристиках перерізу, критичної сили при змінному 

русі тіла. 
Потрібно проводити якомога більше занять у нестандартній формі: 

урок-вікторина, урок-конкурс, урок-подорож, «круглий стіл», ділова 

гра, математичне лото, КВК, лекція-прес-конференція, лекція-
візуалізація тощо. Щоб підтримати інтерес студентів eу ході всього 

заняття, потрібно переключати їх увагу, змінюючи форми роботи. Для 

цього можна використати математичні диктанти із взаємоперевіркою, 

метод «Павутинка», математичний футбол, логічні хвилинки, 
завдання творчого та евристичного характеру тощо.  

Отже, вміле використання мотиваційних технологій дозволить 

викладачу створити оптимальні умови для розкриття можливостей 
особистості студента, мобілізуючи творчий потенціал, та сформує 

впевненість. 

 

  

СТРУКТУРА ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СЕРВЕРНОЇ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ  

СИСТЕМИ ОСВІТИ 
 

Бібик М. В., аспірант, Забуга І.В., керівник обчислювального центру  

Конотопський інститут СумДУ 
 

Активність розбудови WEB-систем провідних вищих навчальних 

закладів України зумовила необхідність розв‘язання ряду важливих 
науково-технічних задач побудови надійних багатофункціональних 

серверних систем, здатних обслуговувати телекомунікаційне 

інформаційно-освітнє середовище університету та його структурних 

підрозділів. 
Аналіз пропозицій на ринку серверних систем для 
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комп‘ютеризованої системи освіти (КСО) із врахуванням факторів ціни 

та надійності дозволив побудувати ефективну систему на серверній 

платформі HP за допомогою системи віртуалізації Proxmox. Для цього 

нами реалізовано розміщення 7 віртуальних серверів на базі ОС Linux 

та одного Windows-сервера [1, 2]. 

До переваг такого рішення слід віднести як зручність 
адміністрування, так і помірковані витрати на забезпечення 

безперебійної роботи, можливість нарощування потужності системи 

для розв‘язання нових задач (наприклад, IP-телефонії, 

відеоконференцій тощо), надійність користування, безпеку доступу та 
енергозбереження.  

Реалізована серверна система КСО Конотопського інституту 

СумДУ задовільняє загальні вимоги до надійної серверної 
інфраструктури, основними з яких є якісна збірка, висока гнучкість і 

масштабованість серверів; зниження операційних витрат; підвищення 

рівня обслуговування кінцевих користувачів; спрощення ІТ-процесів; 

зручне адміністрування серверів, також із вимог до задач, які має 
вирішувати ІТ-структура навчального закладу: можливість бути 

складовою частиною корпоративного домену; підтримка власного 

домену;  забезпечення засобами дистанційного навчання студентів.   
     Серверна система  включає поштовий сервер, інтернет-сервер, 

сервер баз даних електронної бібліотеки, сервер забезпечення 

діяльності закладу, сервер управління. 
Крім того, забезпечена диверсифікація провайдерів дозволила 

підвищити рівень інформаційної надійності безперебійної роботи 

інтернет-сервісів КСО вищого навчального закладу. 

     Застосування на серверних платформах  засобів віртуалізації при 
побудові WEB-систем вищих навчальних закладів дозволяє ефективно 

вирішити основні задачі, що постають при застосуванні IT-технологій 

як у навчальному процесі, так і при наданні різноманітних сервісів 
користувачам. 

1. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Сетевые операционные системы. – 

СПб. : Питер, 2001, 544 с. 

2. Таненбаум Э. Современные операционные системы. – 2-ое изд. – 

СПб. : Питер, 2002. – 1040 с. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Васильченко Н.В., викладач 

Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ  
 

Одним із важливих аспектів психічного розвитку людини в 

юнацькому періоді є інтенсивне інтелектуальне дозрівання, провідна 

роль у якому належить розвитку мислення. 
Навчальна робота в технікумі створює сприятливі умови для 

переходу студентів до вищих рівнів абстракції й узагальнюючого 

мислення. Студенти більш усвідомлено й міцно оволодівають 
логічними операціями. Наукові поняття стають для них не тільки 

предметом вивчення, а й інструментом пізнання, аналіз і синтез явищ 

об‘єктивної дійсності в їх закономірних зв‘язках і відношеннях.  

Мислення студентів технікуму стає більш систематичним. Знання в 
цьому віці перетворюються на систему знань, яка є основою 

формування в них наукового світогляду й переконань. Утворення 

абстрактних понять і операцій з ними уже включають у собі уявлення, 
переконання, свідомість закономірних об‘єктивних зв‘язків світу. Для 

студентів технікуму дедалі більш відчутною стає потреба в науковому 

обґрунтуванні та доведенні положень, думок, висновків, критеріями 
істинності яких виступають не конкретні факти дійсності, а логічні 

докази. Для студентів цього віку характерними є пошуки теоретичних 

пояснень явищ дійсності, виведення часткових зв‘язків явищ із якого-

небудь загального закону або підведення його під певну 
закономірність.  

Підвищення рівня діяльності мислення студентів, удосконалення її 

форм і прийомів виявляється в тому, що молодь глибше розуміє 
природні й соціально-історичні явища, оволодіває науковими їх 

поясненнями, оцінкою соціальних фактів і подій, тим самим 

створюючи внутрішні умови для формування в них міцних 
переконань. Саме уроки математики дають виключні можливості 

прищеплювати інтерес до творчих пошуків, виховувати в студентів 

бажання шукати нові, кращі шляхи виконання дорученої справи. 

Справді, пошук кращих способів розв‘язання нестандартних задач, 
нестандартних розв‘язань традиційних задач, аналіз змісту теорем, 



 СЕКЦІЯ: Педагогіка та  методика викладання  

94 

бесіди про видатних учених, організація способу здобуття знань – усе 

це є важливими складовими на шляху розвитку творчих здібностей 

студентів. Дуже важливо, щоб студенти повірили у власні сили й 

здібності, зрозуміли, що без напруженої систематичної праці прийти 

до успіху неможливо. На відміну від звичайних уроків, метою яких є 

оволодіння знаннями, уміннями й навичками, нестандартний урок 
найбільше  враховує вікові особливості, інтереси , нахили, здібності 

кожного студента. У ньому поєдналися елементи традиційних уроків – 

сприйняття нового матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення – 

але не у звичайних формах. Саме такі уроки містять у собі елементи 
майбутніх технологій, які при групуванні їх у певну систему, що 

базується на глибокому знанні потреб, інтересів і здібностей 

студентів, можуть стати дійсно інноваційними. 
Найпоширенішими є такі форми нестандартних уроків:  

 Інтегрований урок. Як правило, такий урок проводять двоє 

вчителів. Вони спільно здійснюють актуалізацію знань за двома 

напрямками опитування, виклад нового матеріалу. Часто поєднуються 
такі предмети, як історія-географія, історія-література, історія-

іноземна мова, інформатика-математика. 

Дослідницький урок і лабораторно-практичні роботи. Їх мета 
полягає в одержанні навчальної інформації з першоджерел. Ці уроки 

розвивають спеціальні вміння й навички, стимулюють пізнавальну 

діяльність і самостійність. Студенти вчаться працювати з історичними 
документами, підручниками. 

Рольова гра. Вона вимагає від студентів ухвалення конкретних 

рішень у проблемній ситуації в межах ролі. Кожна гра має чітко 

розроблений сценарій, головну частину якого необхідно реалізувати 
студентам. Отже, пошук розв‘язання проблеми залишається за 

студентами. 

Театральна. На відміну від рольової гри, спектакль передбачає 
більш чіткий сценарій, що регламентує діяльність студентів 

безпосередньо на уроці. Збільшується їхня самостійність під час 

підготовки сценарію. 
1. Слєпкань З. І. Психолого-педагогічні основи навчання 

математики. – Львів : Радянська школа, 1983. – 192 с. 

2. Слєпкань З. І. Методика навчання математики. – К. : Зодіак–еко, 

2000. – 512 с. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 

ЗАСОБАМИ WЕB-2.0 

 
Кравчук А. С., студент 

Глухівський національний педагогічний університет   ім. О.Довженка 

 
Метою особистісно орієнтованої моделі освіти є підготовка  з 

максимально можливою індивідуалізацією розвиненої, вихованої 

особистості; створення найліпших умов для саморозвитку, 

життєтворчості людини. Відповідно до основних положень 
Державного стандарту, школа повинна формувати цілісну систему 

універсальних знань, умінь і навичок, а також особистої 

відповідальності учня за результати навчання, що об‘єднуються в 
ключові компетентності. Набуття компетентності перетворює учня з 

носія академічних знань на людину активну, соціально пристосовану, 

налаштовану не лише на спілкування щодо обміну інформацією, а й 

на соціалізацію в суспільстві з метою практичного використання 
здобутих знань. 

Комунікативні навички й власне спілкування – це багатоплановий 

процес, необхідний для організації контактів між людьми в ході 
спільної діяльності. У системі взаємозв‘язків людини з іншими 

людьми виділяються такі функції спілкування, як інформаційно-

комунікативна (передача й прийом інформації як деякого 
повідомлення), комунікативна для регуляції (спрямована на 

організацію взаємодії між людьми, а також на корекцію людиною 

своєї діяльності або стану) і афективно-комунікативна (є процесом 

внесення змін у стан людей, що можливо й при спеціальній 
(цілеспрямованій), і при мимовільній дії). 

Щоб активізувати комунікативну діяльність учнів , традиційно 

передбачено використовувати особистісно орієнтоване спілкування; 
збагачення змісту навчання емоційним, особистісно значущим 

матеріалом; педагогічну підтримку, оцінювання; діалог між учнями й 

учителями як домінуючу форма навчального спілкування; ситуації 
вільного вибору учнями навчальних завдань у класі та вдома; 

залучення учнів до стимулювання самооцінки, самопізнання й 

самовдосконалення в різних видах діяльності; багатоваріантність, 

гнучкість форм організації різних видів діяльності: індивідуальну, 
парну, групову, колективну; створення позитивної емоційної 
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атмосфери й духовного взаємозбагачення; надання можливості кожній 

дитині випробувати себе в різних видах творчості.  

У той же час, зважаючи на стрімке поширення мережевих 

технологій навчання та спілкування, зазначені форми активізації 

комунікативної діяльності доцільно організовувати з використанням 

соціальних мереж, що отримали назву веб-2.0.  
Веб 2.0 забезпечує реалізацію запису думок, заміток і коментарів –

 Живий журнал, Живий Інтернет, Blogger, Вікіпедія тощо; спільний 

пошук інформації – Звики, Google, Флексум; спільне зберігання 

закладок – БобрДобр, Сто Закладок, Memori.ru, МоєМісце; спільне 
зберігання й створення медіафайлів; фотографій, схем, малюнків, 

відео, підкатів та аудіофайлів – Флікр, Панораміо, Пікаса, Фотодія, 

Фламбер, КаляМаля, CoDraw, Ютьюб, ТічерТьюб, Рутьюб, Rambler 
Vision; Audacity, PodOmatic; зберігання презентацій – СлайдШара, 

Спрезент, Скріб; творення анімованих та інтерактивних історій –

 Скретч, створення тривимірних оповідань – Alice; обмін 

повідомленнями (чати, форуми, телеконференції) – мессенджери, 
Скайп, ISQ тощо. 

Отже, смисловий і структурний аналіз змісту понять, пов‘язаних із 

комунікативними уміннями учнів та технологічних можливостей 
сучасних Інтернет-технологій, зокрема технології веб-2.0, дозволяє 

сформулювати висновок, що використання соціальних сервісів надає 

можливість формувати комунікативні здібності школярів і 
урахуванням сучасних умов здійснення педагогічної діяльності.  

Керівник: Іващенко М. В., к.п.н., доцент 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ В 

ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ УЧНЯМИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ  

 
Шаман Н.О., студент 

Глухівський національний педагогічний університет   ім. О.Довженка 

 
Сьогодні особливої актуальності набуває проблема розробки та 

впровадження в освіту нових підходів щодо формування фізичних 

понять засобами наочності. Розробка методик використання наочних 

засобів є актуальним завданням сучасної методики навчання фізики.  
Насьогодні склалося помилкове враження, що наочність – це тільки 
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те, що можна побачити, що відкривається нашому спогляданню, але 

це не так. До наочності відносяться предмети або явища, які можна 

сприймати на слух, дотик та смак. Це й покликало нас до аналізу 

різноманітних видів наочних засобів навчання фізики.  

Наочність є невід‘ємною частиною уроків фізики. Однак, 

незважаючи на значну кількість авторських методик  навчання, 
недостатньо приділяється уваги вивченню використання наочних 

засобів навчання фізики учнів середньої школи з використанням 

новітніх досягнень інформаційної техніки. Особливо ця проблема 

стосується вивчення процесів і явищ, які складно продемонструвати в 
умовах загальноосвітньої школи.  

Актуальність обраної теми зумовлена об‘єктивними потребами 

пошуку й упровадження в практику роботи загальноосвітніх 
навчальних закладів нових технологій підвищення якості навчання в 

учнів середньої школи; необхідністю удосконалення методики 

навчання фізики в середній школі для вивчення процесів і явищ, що 

потребують образного сприйняття; недостатньою розробкою методик 
використання наочних засобів навчання фізики.   

У процесі навчання дітям бажано надати можливість спостерігати, 

вимірювати, проводити досліди – і таким шляхом вести їх від 
незнання до знання. Якщо немає можливості представити реальні 

предмети для оперування ними під час уроків, потрібно 

використовувати наочні засоби: макети, моделі, малюнки тощо [1].  
Чуттєво сприймається об‘єкт лише тоді, коли він достатньо 

простий і звичний для пізнання суб‘єкта чи може бути зведений до 

таких простих і звичним об‘єктів. Багато об‘єктів, які людина не може 

безпосередньо сприйняти, стають наочними в результаті виявлення 
істотних закономірностей, що їх стосуються, та побудови моделей. Як 

приклад можна навести планетарну модель атома або модель 

молекули, які можна назвати наочними. Абстрактні поняття не можна 
спостерігати, але за допомогою роз‘яснень, прикладів можна створити 

наочне уявлення про те чи інше поняття. Наочність пов‘язана з 

особливостями підготовки й психіки людини. При цьому поняття 
наочності досить умовне: те, що є наочним для однієї особи 

(наприклад, радіотехнічна схема для фахівця), не є таким для іншого 

(та ж схема для гуманітарія) [2].  

Базою для дослідження було вибрано розділ «Магнітне поле» (9 
клас). Такий вибір пояснюється складністю наочного представлення 
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таких понять, як «магнітне поле», «електричне поле», «електричний 

струм», «силові магнітні лінії»; складністю будови електромагнітних 

пристроїв та обладнання: електродвигуна, генератора постійного й 

змінного струму, гучномовця, мікрофона, електровимірювальних 

приладів тощо. 

Було розроблено комплекс наочного забезпечення у вигляді 
мультимедійних презентацій (8 одиниць), комплексних плакатів у 

форматі PSD (9 одиниць), підібрано комплекс навчальних 

відеофрагментів (23 одиниці). Даний комплекс був передбачений у 

системі календарно-тематичного планування й розроблених на його 
основі планів-конспектів уроків. Описаний вище навчальний 

комплекс було апробовано в процесі проходження педагогічної 

практики у ЗОШ І-ІІІ ст. № 6. У результаті проведеного педагогічного 
експерименту можемо зробити ряд висновків.  

Застосування комплексу наочних засобів навчання дозволяє 

поліпшити якість подачі матеріалу, демонструвати складні для 

звичайного спостереження досліди, унаочнити фізичні процеси та 
явища, які неможливо побачити в реальному житті (заряджені 

частинки, електричне та магнітне поле тощо), підвищувати 

зацікавленість учнів до фізики й техніки. Установлено, що найбільш 
активно в навчанні задіяні зоровий і слуховий аналізатори, тому саме 

аудіовізуальні засоби, такі, як комп‘ютерна та відеотехніка, здатні 

підвищити ефективність сприйняття начального матеріалу.  
Перспективним напрямом подальших досліджень є подальша 

розробка та удосконалення навчально-методичного забезпечення із 

застосуванням сучасних засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи. 
Керівник: Кухарчук Р. П., к.п.н.,  доцент 

1. Бодненко Т. В. Комплексне використання наочних засобів 

навчання фізики учнів старшої школи. Автореф. дисертації на 
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). – 

Національний педагогічний університет імені М.  П. Драгоманова. – 
Київ, 2010. – 16 с. 

2. Осмоловская И. М. Наглядные методы обучения : учеб. пособ. 

для студ. высш. учеб. заведений. / И. М. Осмоловская. — М. : 

Академия, 2009. – 192 с.  
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО 

ПРАКТИКУМУ З  РОЗДІЛУ  «МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА 

ТЕРМОДИНАМІКА» 
 

Євтушенко О. С., студент 

Глухівський національний педагогічний університет   ім. О. Довженка 
 

Одне з найважливіших завдань навчання у вищій школі – це 

завдання підвищення якості професійної підготовки фахівців. На 

початковому етапі навчання у ВНЗ студенти отримують 
фундаментальну підготовку, яка відіграє велику роль у професійній 

освіті техніка-технолога. Глибоке вивчення фундаментальних 

дисциплін, зокрема фізики, дозволяє створити міцну базу для 
підготовки фахівця, здатного орієнтуватися в безперервно змінній 

виробничій обстановці. 

Фізика є однією із загальноосвітніх дисциплін, які формують 

теоретичну базу для вивчення загальнопрофесійних, а потім і 
спеціальних дисциплін, тому зростають вимоги до якості знань, рівня 

підготовки студентів із цієї дисципліни. Методика вивчення фізики є 

однією з педагогічних наук. Їі виникнення й становлення обумовленні 
бурхливим прогресом і тим впливом, який вона здійснює на життя 

суспільства. Фізика є експериментальною наукою. Навчання фізики 

тісно пов‘язане з використанням фізичного експерименту (як 
демонстраційного, так і лабораторного). 

Лабораторний фізичний практикум займає важливе місце в 

загальній системі університетської підготовки бакалаврів, 

спеціалістів, магістрів. При виконанні лабораторних робіт студенти 
навчаються користуватись фізичними приладами як знаряддями 

експериментального пізнання, набувають навичок практичного 

характеру. Саме лабораторні заняття дають наочне уявлення про 
явища й процеси, що вивчаються; на них студенти освоюють 

постановку і ведення експерименту, вчаться умінню спостерігати, 

оцінювати отримані результати, робити висновки й узагальнення. 
Із метою  підвищення якості їх професійної підготовки у студентів 

вузу при вивченні розділу «Молекулярна фізика та термодинаміка» 

(тема «Рідини») було розроблено й запропоновано лабораторну 

роботу  на тему: «Вивчення особливостей теплового розширення 
води». Мета даної роботи: дослідити, як залежить коефіцієнт 
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теплового розширення води від температури. Прилади й матеріали: 

тонкостінна скляна колба об‘ємом 0,5 л із пробкою, через яку 

пропущенні трубка довжиною 40 см із внутрішнім діаметром біля 

2 мм і термометр, посудина об‘ємом 2 – 3 л, вода, кухонна сіль, лід, 

молоток, велика кювета. 

У даній роботі пропонується визначити температурний коефіцієнт 
об'ємного розширення води в інтервалі температур від 0°С до 20°С.  

При зниженні температури вода спочатку стискається, досягаючи 

максимальної густини при 4° С (точніше, при 3,98° С), а потім  

починає розширюватись, хоч температура її знижується. При 
замерзанні вода розширюється, а не стискається, як більшість 

речовини, і густина її  зменшується. Об‘єм льоду на 9 % більший від  

об‘єму рідкої води, із якої він утворюється, тому лід плаває на 
поверхні води. Молекула води схожа на рівнобедрений трикутник, в 

основі якого два протони, а у вершині – атом кисню. У результаті 

утворюється сітчаста (ажурна) структура,  в  якій багато пустот. У 

зв‘язку з такою будовою лід має густину меншу,  ніж вода. При 
нагріванні води від 0° С до 4° С продовжується зміна просторової 

структури, причому ефект зменшення об‘єму за рахунок більш 

щільної упаковки молекул перевищує результат зростання  теплового 
руху молекул. Тому в інтервалі температур від 0° С до 4° С густина 

води зростає. При нагріванні вище 4° С об‘єм води буде  

збільшуватися. 
Лабораторна робота була розроблена для більш ефективного й 

детального засвоєння студентами вузу навчального матеріалу з теми 

«Рідини». Був проведений педагогічний експеримент, після якого 

аналіз анкет показав  підвищення рівня знань із даної теми.  
Керівник: Шелудько В.І., к.ф.-м.н., доцент 

1. Волков О.Ф. Лабораторний практикум з фізики: навчальний 

посібник для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів / О.Ф. Волков, Т.П. Лумпієва. – Донецьк: 

ДонНТУ, 2011. – 389 с.  

2.  Пастернак В.А. Методика викладання фізики: навчальні 
експерименти: [для студ.  пед. вузів] / Пастернак В.А., 

Конопельник П.К. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 35–43.  

3. Якібчук П. М. Молекулярна Фізика. Лабораторний практикум. / 

П.М. Якібчук, А.В. Королишин – Львів: Видавничий центр ЛНУ  
ім. Івана Франка, 2009. – 131 с.   
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНІСТІ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ  

 
Спичак А. Ю., студент 

Глухівський національний педагогічний університет  ім. О. Довженка 

 
Основними напрямами розвитку інформаційного суспільства в 

Україні є створення загальнодоступних електронних інформаційних 

ресурсів, підвищення ефективності навчального процесу шляхом 

впровадження й масового поширення інформаційних технологій, що 
підтверджується прийняттям ряду законодавчих актів [1; 2]. 

Однією з сучасних інтерактивних педагогічних технологій є 

технологія проектної діяльності учнів.  
Великий інформаційний і технологічний обсяг багатьох проектів 

передбачає об‘єднання учнів у групи. У ході дослідницької діяльності 

учні набувають таких умінь: планувати власну дослідницьку роботу; 

опрацьовувати джерела інформації; аналізувати наукові факти (теорії); 
аргументувати свою думку; установлювати соціальні контакти та  

створювати ―кінцевий продукт‖ (доповідь, реферат, фільм, календар, 

журнал, проспект, сценарій); представляти створене перед аудиторією 
та критично оцінювати результати як власної, так і групової 

діяльності. Нами розроблено декілька проектних завдань для учнів 

10–11-х класів: ―Дослідження властивостей плоского конденсатораˮ, 
―Вивчення явища електролізуˮ, ―Використання оптичного клина в 

процесі вивчення оптичних явищˮ,  ―Вивчення явища дифракції світла  

за допомогою саморобного гоніометраˮ, ―Дослідження обертання 

площини поляризації в оптично-активних речовинахˮ, ―Дослідження 

обертання площини поляризації в магнітному поліˮ, ―Геологічна 

розвідка земної поверхніˮ. 
У результаті їх впровадження в навчальний процес із фізики ми 

дійшли висновку, що використання мультимедіа-проектів є потужним 
стимулом для формування в учнів необхідних знань, пізнавальних 

прийомів, сприяє розвитку мотивації навчальної діяльності і її 

самостійності. 
Виконанню учнями проектів сприяло виникнення такої взаємодії та 

відносин школярів між собою, з дорослими, за якої для досягнення 

мети реалізуються творчі зусилля особистості. Виховне значення 
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проектної діяльності учнів залежить від відображення цих трудових 

відносин у духовному житті учнів, у широті й глибині їх вольових 

зусиль.  

Метод проектів у навчальному процесі – це потужний стимул, що 

дозволяє формувати в учнів необхідні знання та пізнавальні прийоми, 

а також розвивати мотивацію навчальної діяльності, самостійність.  
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі: створення 

науково-освітніх сайтів, які б служили основою для накопичення 

матеріалів із питань навчальної та дослідницької фізичної діяльності з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій; розробка 
дистанційних курсів для опанування дослідницьким підходом  у 

навчанні з використанням інформаційно-комунікаційних технологій 

для широкого освітянського загалу, практикуючих та майбутніх 
учителів та викладачів фізики ЗНЗ і ВНЗ. 

Керівник: Грудинін Б. О., к.п.н. доцент 

1. Закон України "Про основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки" від 9 січня 2007 р., № 537. – 
Електронний ресурс. – Режим доступу до джерела  //zakon.rada.gov.ua 

2. Закон України ―Про Національну програму інформатизації‖, від 4 

лютого 1998 року №74/98-ВР. – Електронний ресурс. – Режим доступу 
до джерела //zakon.rada.gov.ua 

3. Intel@Навчання для майбутнього. – К. : Нора-прінт, 2005.  

 
 

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ЯК 

ДЕТЕРМІНАНТ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
  

Рєзнік В. Б., студент  

Конотопський інститут СумДУ  
 

Здобуття вищої освіти передбачає не стільки передачу знань, умінь 

і навичок від покоління до покоління, скільки формування  творчої 
активної особистості.   

Відповідальність за результати своєї праці та уміння самостійно 

здобувати необхідні знання й творчо застосовувати їх на практиці є 

ключовими умовами професійного й кар‘єрного зростання молодої 
людини. 
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Сучасні умови вступу до ВНЗ України часто спонукають до 

несвідомого й несамостійного вибору фаху. Тому процес формування 

професійної мотивації потребує корекції, управління та інтенсифікації 

з боку педагогів, батьків, керівників і суспільства в цілому.  

Професійна мотивація виступає як внутрішній рушійний чинник 

розвитку професіоналізму особи, оскільки лише на основі формування 
її високого рівня можлива продуктивна професійна діяльність. 

Професійну мотивацію можна звести до трьох основних 

комплексів: інтерес (виникає на основі привабливості змісту та 

процесів конкретної діяльності), обов`язок (мотивом суспільного 
обов‘язку у виборі професії є усвідомлення студентом реальної 

суспільної користі від своєї участі в даній сфері діяльності) 

самооцінка професійної придатності. Сам процес формування 
самооцінки професійної придатності є суперечливим. Студентові 

інколи не вдається зіставити відомі йому властивості професії зі 

своїми особливими якостями (це явище прийнято називати дефіцитом 

самопізнання), або йому важко обрати професію, яка відповідає його 
потребам (дефіцит професійної інформації).  

 Нами було проведено дослідження в ході якого було охоплено  

60 студентів денної форми навчання КІ СумДУ. Метою дослідження 
був системно-структурний аналіз процесу формування професійної 

мотивації студентів і його взаємозв‘язок із подальшим 

працевлаштуванням.  
Свідомий самостійний професійний вибір зробили 36% 

респондентів, вибір фаху за порадою родичів або знайомих зробили 

47% «за компанію з друзями»  вступили до Конотопського інституту 

9% абітурієнтів, для 8 % цей вибір був випадковим. Прагнуть 
працювати за фахом 48 % (усі вони належать до тих, хто свідомо чи за 

порадою обрали професію). 52 % свідомо не планують працювати за 

фахом. Значний відсоток респондентів – 92 % – планують отримати 
другу вищу освіту (у більшості – юридичну).  

 На думку студентів,  потенціал конкурентоспроможності фахівця 

на ринку праці складається з індивідуальних можливостей людини (38 
%), допомагають родичі (40 %), вірять у талант (32 %), помічником у 

вирішені працевлаштування може слугувати або висока теоретична 

підготовка ВНЗ, або рекомендації пройденої практики (24 %), 

професійну мотивацію ключовим фактором успішного майбутнього 
вважають 60%. 
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Отже, підсумуємо. На розвиток професійної мотивації сприяють 

такі фактори: реалізація професійної спрямованості навчання всіх 

курсів дисциплін; належна організація навчальних і виробничих 

практик; адекватна система взаємин викладачів зі студентами;  якісна 

підготовка курсових, дипломних робіт, психологічна безпека і свобода 

особистості, активна науково-дослідна діяльність студентів. 
Окремо необхідно виділити, що умовою забезпечення стійкої 

професійної мотивації студентів є детальне ознайомлення з 

майбутньою професією, створення уявлення про сучасну модель 

успішного фахівця, розвиток адекватної й стійкої самооцінки студента 
як суб‘єкта професійної діяльності, вироблення у студентів потреб і 

вмінь самостійно працювати з різними джерелами інформації, 

формування життєво-часової перспективи ставлення до себе як до 
відповідального виконавця фахової діяльності, уніфікація вимог ринку 

праці з критеріями якісної підготовки фахівців;  запровадження 

практики проведення науково-практичних семінарів із залученням 

бізнесменів, фахівців, роботодавців і підприємств. 
Керівник: Литвин О. І., викладач 

 

 

НАУКОВА СПАДЩИНА УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ-ФІЗИКІВ 

І ЇЇ МІСЦЕ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИКИ 

 
Шаматрін Є. В.,  студент, Степанченко О. В.,  асистент  

Глухівський національний педагогічний університет   ім. О. Довженка 

 

Українські учені зробили вагомий внесок у становлення фізики як 
окремої науки в класичний період її розвитку. Долі українських 

учених дуже подібні між собою: їхню творчість знають  на чужині й 

мало або зовсім не знають на Батьківщині.  
Однією з найяскравіших і найпопулярніших, і разом із тим – 

однією з найбільш замовчуваних постатей є геніальний учений-фізик, 

філософ і перекладач, громадський діяч і публіцист, великий патріот, 
професор Іван Павлович Пулюй. У галузі електротехніки учений 

удосконалив технологію виготовлення розжарювальних ниток для 

освітлювальних ламп, першим дослідив неонове світло.   

Олександр Смакула першим застосував поняття квантової механіки 
для з'ясування механізмів взаємодії електромагнітного 
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випромінювання з твердими тілами.  

Людиною дивовижного обдарування, ученим із надзвичайним 

талантом новатора, у доробку якого десятки відкриттів і винаходів 

світового значення, був Микола Пильчиков. Він розпочав вивчення 

радіоактивності, рентгенографії та радіоуправління.  

Великий внесок у розвиток світової фізики зробив директор і 
засновник Інституту кристалофізики в Берліні, почесний член 

Наукового товариства імені Т. Шевченка, Українського товариства 

інженерів, почесний член Німецького фотографічного товариства 

Остап Стасів.  
Не можна не згадати видатного вченого і патріота України, чиїм 

ім'ям пишається і світ, - Олекси Біланюка, співавтора концепції 

тахіонів, яка започаткувала новий напрям сучасної фізики  
Багато українських учених – гігантів світової фізики, яких буремні 

вітри ХХ століття занесли за межі України, зробили вагомий внесок у 

світову культуру й науку, що є часткою творчого потенціалу 

української нації. До таких учених треба віднести Юрія Кістяківського 
(1900–1982) – директора інституту ім. Планка, наукового радника 

президента США Ейзенхауера, професора Прінстонського і 

Гарвардського університетів, спеціаліста з молекулярної кінетики й 
спектроскопії, видатного вченого в галузі ядерної фізики й співавтора 

водневої, а потім нейтронної бомб. Є багато інших провідних учених -

фізиків, серед яких чимало лауреатів, академіків, які обіймали високі 
посади. Але, безперечно, більшість фізиків з українським корінням 

жили й живуть у Росії. Серед них такі світила, як М. Боголюбов – 

засновник школи теоретичної фізики; Дмитро Іваненко, що 

передбачив роль нейтронів у будові ядра; Микола Леонтович – 
академік, працював у галузях електродинаміки, термодинаміки, 

оптики, квантової механіки, радіофізики, розробив інерційну теорію 

плазми; Петро Капиця – директор інституту фізичних проблем 
Російської академії наук, лауреат Нобелівської премії (основні праці – 

з ядерної фізики та фізики й техніки низьких температур, електроніки, 

відкрив явище надплинності, створив потужні НВЧ-генетори тощо). 
На жаль, останні два вчені чомусь не захотіли залишитися українцями.  

В шкільних підручниках подається дуже мала кількість інформації 

про українських учених-фізиків. Зокрема, згадуються: Кондратюк Ю. 

В., Пулюй І. П., Йоффе А. Ф., Смакула О. Т., Ніколаєв Г., Лощилов В., 
Чем‘янов Г., Поляков В., Вологдін В. П., Сколодовська М., Іваненко 
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Д. Д., Кибальчича М. І., Бенардос М. М.  

У ході дослідження ми провели опитування серед учнів 7–11 класів 

Глухівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 на тему «Українські вчені-фізики». Була 

поставлена мета – виявити сучасний стан інформованості учнів щодо 

знань про українських учених фізиків та їх наукову спадщину. 

Кількість опитаних учнів – 103. 
Отримавши й проаналізувавши результати, ми зробили наступні 

висновки. Найбільш відомими українськими ученими-фізиками є: 

Пулюй І.П., Йоффе А.Ф. та Смакула О. Т. Знання про інших учених 

знаходяться на відносно низькому рівні. Також треба відмітити 
вчених, про яких учні дізналися поза навчальним процесом, а саме: 

Бенардос М.М., Пильчиков М. Д. та Стасів О. 

На думку учнів, потрібно детальніше вивчати наукові досягнення 
українських учених-фізиків, таких, як: Біланюк О., Капиця П.Л., 

Челомея В.М., Леонтович М.Д.,  Пильчиков М.Д. та ін.  87 % 

опитаних учнів вважають, що потрібно більше вивчати наукову 

спадщину українських учених-фізиків, 10 % виступили проти, і лише 
3 % не висловили своєї думки. 

Підводячи підсумок, зазначимо, що рівень знань учнів про наукову 

спадщину українських учених-фізиків низький, тому потрібно більше 
часу приділяти вивченню цих питань як у навчальному процесі з 

фізики, так і поза ним. 

Наш обов'язок знати свою історію, шанувати своїх світочів науки і 
культури, пишатися ними й популяризувати їх, інакше наше 

самоусвідомлення як нації буде неможливим.   

Керівник: Шелудько В. І.,  к.ф.-м.н.,  доцент 

 
 

МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ У ШКІЛЬНОМУ 

КУРСІ ФІЗИКИ (НА ПРИКЛАДІ РОЗДІЛУ «МЕХАНІКА») 
 

Божок А.Г.,  студент 

Глухівський національний педагогічний університет   ім. О. Довженка 

 

Стандарт освіти в Україні визначає основні стратегічні напрямки 

удосконалення процесу навчання фізики в загальноосвітній школі, 

носить відкритий характер і зумовлює необхідність створення 
теоретично й експериментально обґрунтованої програми 
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поглибленого вивчення фізики та системи якісних, кількісних, 

графічних, експериментальних і творчих задач. 

Навчити учнів розв'язувати задачі – одне з найскладніших завдань 

методики фізики. Аналіз стану успішності учнів із фізики показує, що 

між теоретичними знаннями й практичними вміннями існує розрив, 

особливо між знаннями та вміннями розв'язувати фізичні задачі.  
Фізичні задачі різних типів ефективно використовують на різних 

етапах вивчення матеріалу: для постановки проблеми; при вивченні 

нового матеріалу;  при формуванні практичних умінь і навичок та їх 

використанні в майбутньому; при перевірці якості засвоєння 
матеріалу;   при повторенні, закріпленні й узагальненні матеріалу;  для 

розвитку творчих здібностей учнів. 

Під час розв'язування задач можна індивідуалізувати процес 
навчання. Чим більше учні розв‘язують задачі, тим вони краще це 

роблять. Та кількість задач, що зазвичай розв‘язується на уроках, є 

недостатньою. Тому потрібно приділити більше уваги виконанню 

практичної частини шкiльного курсу фiзики, зокрема, ширше 
використовувати фiзичні задачі різних типів на уроках та в 

позакласнiй роботi. 

У методичній літературі під задачами зазвичай розуміють доцільно 
підібрані вправи, основне призначення яких полягає у вивченні 

фізичних явищ, формуванні понять, розвитку логічного мислення 

учнів і прищепленні їм умінь застосовувати свої знання на практиці. 
Фізичні задачі використовуються для створення проблемних 

ситуацій, повідомлення нових знань, формування практичних умінь і 

навичок, перевірки глибини й міцності засвоєння знань, повторення й 

закріплення матеріалу, розвитку творчих здібностей учнів та ін.  
Розв'язування задач є складовою частиною майже кожного уроку. 

На комбінованих уроках їх використовують двічі: при опитуванні 

учнів та при закріпленні вивченого матеріалу.  Для організації 
повторення підбирають комбіновані задачі. Задачі є ефективним 

засобом контролю знань учнів. 

  На жаль, уміння учнів розв'язувати задачі з фізики залишаються 
на низькому рівні. Основна, на наш погляд, проблема, - це відсутність 

оптимальної технології навчання розв'язувати задачі з кожног о 

розділу курсу фізики. Методика дає загальний підхід до розв'язання 

фізичних задач, але не дає відповіді на питання: Як організувати 
роботу учнів на уроці й удома? Які прийоми використовувати під час 
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навчання? Які задачі, в якій кількості і в якій послідовності потрібно 

розв'язувати, щоб із меншими витратами праці й часу дістати бажаний 

результат? Це питання технології, і кожний учитель, зрештою, 

застосовує технологію відповідно до свого досвіду та інтуїції.  

Із метою навчання учнів розв‘язування задач із механіки було 

розроблено навчальний посібник. Протягом 2012–2013 навчального 
року було проведено експериментальне дослідження впливу 

розробленого посібника на формування умінь розв‘язування задач. 

Експериментальною базою дослідження виступили учні 8-х класів 

загальноосвітньої школи № 6 м. Глухова.  
У результаті експерименту була доведена ефективність 

розробленого посібника. Учні експериментальної групи показали 

вищий рівень уміння розв‘язувати задачі з механіки, ніж учні 
контрольної групи. На основі аналізу результатів проведеного 

дослідження було зроблено такі висновки: розв‘язування задач із 

механіки відіграє важливу роль у формуванні аналітичних здібностей 

учнів середньої школи; формування уміння розв‘язувати задачі з 
механіки є важливою складовою учнівської компетентності; задачі з 

фізики повинні являти собою цілісну методичну систему й бути 

пов‘язаними між собою спільною метою, завданнями й методами їх 
розв‘язування. 

Керівник: Шелудько В.І.,  к.ф.-м.н.,  доцент 

  
 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ  

З ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИКИ 

 
Барикін О.О.,  студент, Степанченко О.В.,  асистент 

Глухівський національний педагогічний університет   ім. О. Довженка 

 
Розв′язування задач має і велике виховне значення. За допомогою 

задач можна познайомити учнів із виникненням нових прогресивних 

ідей і поглядів, із відкриттями вчених, звернути увагу на досягнення 
науки й техніки. 

У методичній і навчальній літературі під задачами зазвичай 

розуміють доцільно підібрані вправи, головне призначення яких 

полягає у вивченні фізичних явищ, формуванні понять, розвитку 
фізичного мислення учнів і прищепленні їм умінь застосовувати свої 
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знання на практиці. Розв′язування задач переслідує і багато інших 

цілей: виховання учнів, контроль і облік знань, умінь і навичок і т. д.  

Із сутністю фізичних явищ учнів знайомлять різними методами: 

шляхом розповіді, демонстрації дослідів, постановки лабораторних 

робіт, проведення екскурсій і т. ін. При цьому активність учнів, 

глибина й міцність знань будуть найбільшими тоді, коли створюється 
«проблемна ситуація». У ряді випадків їй може бути надано форму 

задачі, у процесі розв′язання якої учень «перевідкриває» для себе 

фізичну закономірність, а не отримує її в готовому вигляді. У цьому 

випадку задача виступає як засіб вивчення фізичного явища. Із цією 
метою можна використовувати якісні, розрахункові, експериментальні 

та інші завдання. 

За змістом задачі слід розділити насамперед у залежності від їх 
фізичного матеріалу. Розрізняють задачі з механіки, молекулярної 

фізики, електрики і т. д. Такий поділ умовний у тому відношенні, що 

нерідко в умові задачі використовуються відомості з декількох 

розділів фізики. 
Розрізняють завдання з абстрактним та конкретним змістом. 

Фізичні задачі класифікують також за ступенем складності. Завдання, 

нескладні за змістом, що вимагають, наприклад, тлумачення сенсу 
формул, підбору систем одиниць, знаходження за готовою формулою 

тих чи інших величин тощо, розв′язують, як правило, у процесі 

вивчення теми. 
Більш складні містять уже проблемну ситуацію й елемент новизни. 

Цим завданням і приділяють головну увагу на заняттях із фізики. Для 

їх вирішення відводиться спеціальний час, у тому числі – окремі 

уроки по розв‘язанню задач. 
Основним завданням нашого дослідження є створення й перевірка 

ефективності збірника задач, підбір задач різного типу та складності. 

У збірнику представлено 69 кількісних задач, 18 графічних, 29 якісних 
та 12 експериментальних. Учнів більше зацікавили якісні та 

експериментальні задачі, які виховують інтерес до фізики. 

У ході дослідження було проведено опитування серед учнів 
9 класів Глухівської ЗОШ І-ІІІ та Шалигінської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 

виявлення ефективності використаного підходу до складання збірника 

задач. Аналіз анкет показав, що використання даної методики 

підвищує ефективність роботи учнів на 3%. 
Враховуючи вище зазначене, слід сказати, що наряду з кількісними 
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задачами, треба також використовувати всі інші типи задач. Оскільки 

насьогодні фізика в школі переживає тяжкі часи й учні вважають її 

здебільшого «складною», то таким чином можна підвищити 

зацікавленість до предмету, забезпечити самостійність та активність 

учнів, якість засвоєння та міцність знань, єдність навчання, виховання 

та розвитку.   
Керівник: Качурик І. І.,  доктор ф.м.н., професор 

 

 

ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ 

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ У 7 КЛАСІ 

 

Рибалко  Н.М., студент 
Глухівський національний педагогічний університет  ім. О. Довженка 

 

Насьогодні виникає потреба не тільки в обізнаних і вмілих людях,  

але й у такій категорії людей, що здатна бачити, формулювати й 
вирішувати самостійно нові проблеми. Одне з завдань сучасної школи 

– пошук оптимальних шляхів зацікавлення учнів навчанням, 

підвищення їхньої розумової активності, спонукання до творчості, 
виховання життєво й соціально компетентної особистості, здатної 

здійснювати самостійний вибір і приймати рішення в різноманітних 

життєвих ситуаціях, формування вмінь практичного й творчого 
застосування здобутих знань. Отже, формування дослідницьких умінь 

учнів є актуальною проблемою сучасного навчання. 

Уміння є основою майстерності й творчості людини. В умовах 

значної полісемії понятійного апарату педагогіки спостерігається 
різне трактування авторами таких термінів, як «уміння», «навчальні 

уміння», «дослідницькі уміння», «навички» тощо. В Українському 

педагогічному словнику [1] поняття «вміння» подається як «набута 
знаннями чи досвідом здатність робити що-небудь. Виражає 

підготовленість до практичних і теоретичних дій, що виконуються 

швидко точно і свідомо». В «Российской педагогической 
энциклопедии» [2] уміння характеризуються як «освоєні людиною 

способи виконання дій, що забезпечуються сукупністю набутих знань 

і навичок. Уміння можуть бути як практичними, так і розумовими». 

Розглядаючи уміння як педагогічні категорії, Усова А.  В. виокремлює 
дві такі категорії: уміння практичного характеру (читання, обчислення 
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тощо); уміння пізнавального характеру (вести короткий запис 

виступу, працювати з літературою тощо) [3]. До такого узагальненого 

підходу до класифікації можна віднести підходи Н.А. Лошкарьової 

(спеціальні і загальні уміння) [4], В.С.  Цейтлін (теоретичні й 

практичні уміння) [5], І.Е. Унта (перцептивні, логічні, творчі уміння) 

[6], Ю.К. Бабанського (загальнонавчальні й спеціальні уміння) [7]. 
 Навчальний процес у загальноосвітніх навчальних закладах 

повинен бути організований таким чином, щоб випускники оволоділи 

не лише знаннями, але й уміли застосовувати їх у процесі власної 

самостійної наукової, дослідницької й творчої діяльності.  
Щоб учні хотіли вчитися, необхідно, щоб процес навчання був 

цікавий для них. Що ж цікаво учням? Для отримання відповіді на це 

питання були проведені соціологічні опитування учнів.  
Аналіз відповідей показав, що інтерес учнів до експерименту і 

взагалі до фізики не дуже високий. Тому необхідно, щоб учні разом зі 

звичайним опрацюванням тексту підручника, вивченням правил, 

законів, розв‘язанням завдань і вправ виконували завдання 
практичного характеру: спостереження явищ у природі, виконання 

якісних дослідів, вимірювань, експериментів.  

Навчання  фізики  в  основній  школі  неможливе  без  виконання  
учнями навчального фізичного експерименту, який є важливою 

складовою формування вмінь експериментувати (дослідницьких 

умінь).  Зазначимо,  що  формування  учня-дослідника відбувається  
протягом  усього  навчання  в  школі,  але  початкові  засади  такої  

якості починають формуватися в основній школі, у період оволодіння 

основами фізики. 

Аналіз умов розумового розвитку учнів, особливостей та змісту 
навчання фізики в основній школі дозволив нам охарактеризувати 

наступні компетентності учнів-дослідників основної школи: 

теоретичну, науково-комунікативну, практичну, експериментаторську, 
політехнічну, інформаційну. Відповідно було визначено шість 

критеріїв рівня сформованості дослідницьких умінь учнів основної  

школи:  уміння  самостійно  виконувати  навчальний  фізичний  
експеримент; практичні вміння; уміння самостійно проводити   

теоретичне дослідження; конструкторські вміння; уміння 

представляти результати самостійного дослідження; наявність 

навичок наукової комунікації учнів. Зазначимо, що вказані критерії  
розглядаються  комплексно,  тобто  одночасне  їх  дотримання  
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свідчить  про  рівень сформованості дослідницьких умінь учнів 

основної школи.     

Щоб дослідити рівень дослідницьких умінь учнів  7-го класу, ми 

залучили їх до виконання домашніх експериментів. Перед початком 

дослідження ознайомились з успішністю дітей із фізики, яка 

знаходилась на середньому рівні. Домашні експерименти  були 
запропоновані з теми «Світлові явища». Діти із зацікавленістю 

виконували досліди, виготовляли обладнання для дослідження 

певного явища, записували свої спостереження у вигляді письмового 

звіту про виконану роботу. 
 У кінці нашого дослідження були помітні результати роботи. 

Успішність дітей зросла, підвищився також інтерес учнів до фізики та 

до експерименту. Отже, для підвищення розумової активності учнів, 
спонукання їх до творчості, формування у них умінь практично й 

творчо застосовувати отримані знання потрібно підвищити роль 

експерименту у вивченні фізики в школах. Система демонстраційних, 

фронтальних і домашніх дослідів, експериментальних задач, 
фронтальних лабораторних робіт та фізичного практикуму сприяє 

глибшому й усебічному засвоєнню програмного матеріалу, допомагає 

учням ознайомитись із принципами вимірювання фізичних величин, 
оволодіти способами й технікою вимірювань, а також формує 

дослідницькі вміння учня. 

Керівник: Кухарчук Р. П., к.п.н., доцент 
1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. / 

С.У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с. 

2. Российская педагогическая энциклопедия : В 2 т. / Гл. ред. 

В. В. Давыдов. – М. : Большая рос. энцикл., 1993 – 1999. 
3. Усова А. В. Формирование у учащихся учебных учений 

/А. В. Усова, А. А. Бобров. – М. : Знание, 1987. – 80 с.  

4. Лошкарев Н. А. Проблема формирования системы учебных 
умений и навыков учащихся // Советская педагогика. – 1980. - № 3. – 

С. 60–67. 

5. Цейтлин В. С. Предупреждение неуспеваемости учащихся. – 
М. : Знание, 1989. – 80 с. 

6. Унт И. Э. Индивидуализация и дифференциация обучения / 

И. Э.Унт. – М. : Педагогика, 1990. – 192 с. 

7. Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды / 
Ю. К. Бабанский. – М. : Педагогика, 1989. – 558 с.  
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ОСОБЛИВОСТІ АСТРОНОМІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ  

У ВИЩИХ НАЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Конопля Д. В. 

Глухівський національний педагогічний університет  ім. О. Довженка 

 
Процес пізнання людиною навколишнього світу проходить у 

напрямі від живого споглядання до абстрактного мислення, а від 

нього – до практики. Вихідним моментом наукового пізнання є 

спостереження різних об‘єктів і природних процесів. Ці 
спостереження можуть здійснюватися як за допомогою органів чуттів, 

так і за допомогою різних приладів та інструментів, що розширюють 

можливості цих органів.  
Астрономія має еволюційний характер, обумовлений еволюцією як 

окремих небесних тіл, так і Всесвіту в цілому. Вона тісно пов‘язана з 

деякими іншими фундаментальними науками. Зокрема в астрономії  

широко використовують методи фізики, математики, хімії та інших 
наук. 

Особливість астрономічних спостережень полягає в тому, що: 

1) спостереження пасивні й іноді потребують дуже тривалих термінів 
– ми не можемо активно впливати на небесні тіла, ставити досліди, як 

це роблять у фізиці, в біології; 2) астрономи спостерігають положення 

небесних тіл та їх рух із Землі, яка теж перебуває в складному русі; 
3) у процесі спостережень виконуються вимірювання кутів, на основі 

яких роблять висновки про лінійні відстані й розміри тіл.  

Вимірювання висоти, кутової відстані предмета або світила від 

горизонту виконують за допомогою теодоліта. Практично кожний 
астроном веде свої астрономічні спостереження. Кожен спостерігач 

розробляє особисті прийоми спостережень, які враховують 

особливості його місця спостережень, його зір та технічне оснащення, 
яке значною мірою залежить від матеріального стану спостерігача. 

Критеріями відбору об‘єктів для спостереження слугує, як правило, 

широта спостережень, можливості інструмента спостерігача, 
можливості зору, а також сезонна видимість об‘єктів та рівень 

світового забруднення на місті спостереження.  

Невід‘ємною частиною спостережень є ведення спеціального 

журналу спостережень, де в обов‘язковому порядку фіксуються дата 
та час спостереження, місце спостереження, дані про інструментарій, 
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об‘єкти спостережень та результати, а також оцінка умов 

спостережень та плани щодо наступних спостережень. 

Спостереження й астрологічні дослідження, які студенти проводять 

на майданчику, спонукають їх до самостійного пізнання, вивчення та 

розуміння природних закономірностей і процесів. Ніщо так не 

активізує їх пізнавальний інтерес, як усвідомлення ними практичної 
значимості роботи, яку вони виконують. Таке розуміння власної 

необхідності формується в процесі астрономічних спостережень. 

Працюючи з  приладами, студенти набувають навичок дослідницької 

роботи.  
Найпростіший прилад, виготовлений із доступних матеріалів, може 

дати більше для розуміння суті астрономічних явищ і процесів, ніж 

розповідь чи пояснення викладача. По-справжньому пізнати закони 
природи можна тільки тоді, коли на об‘єкти вивчення дивитися очима 

дослідника. Проведення занять на астрономічному майданчику 

урізноманітнює навчально-виховний процес, робить його більш 

змістовним і цікавим.  
Створення астрономічного майданчика для спостережень – справа 

копітка, але разом із тим посильна для кожного вузу. Ця робота 

потребує не лише зусиль викладачів та студентів. До будівництва 
необхідно залучити також адміністрацію навчального закладу. Не 

останню роль в облаштуванні майданчика повинні відігравати самі 

студенти. Усвідомлення ними особистої причетності до важливої 
справи, виготовлення власноруч окремих пристроїв сприятимуть 

кращій організації навчально-дослідницької роботи на майданчику.  

1. Дагаев М. М. Лабораторный практикум по курсу общей 

астрономии: учеб. пособ. для институтов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Высшая школа, 1972. – 424 с. 

2. Максутов Д. Д. Астрономічна  Оптика / За ред. 

Д. Д. Максутова. – М.-Л, 1946. – 386 с. 
3. Михайлов А. А. Курс астрофізики і зоряної астрономії / За ред. 

А. А. Михайлова. – Т. 1. – М.-Л., 1951. – 288 с.  

4. Набоков М. Е. Методика преподавания астрономии в средней 
школе. – 2-е изд. – М. : Учпедгиз, 1955. – 214 с. 

5. Новіков І. Д. Саморобні астрономічні прилади та інструменти / 

І. Новіков, В. Шишканов.  —  М. : Учпедгиз, 1956. – 56 с. 
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ФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ  

ГРАМОТНОСТІ  МОЛОДШИХ  ШКОЛЯРІВ ІЗ 

ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

ЗАСОБУ «СКАРБНИЦЯ ЗНАНЬ» 

 

Ілляшенко І. О., студент  
Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка 

 

Реформування національної освіти в Україні здійснюється в умовах 

глибокого проникнення інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) майже в усі сфери людської діяльності. У той же час сучасний 

світ ставить високі вимоги до людини, тому завдання сучасної школи 

полягає у вихованні особистості, здатної до життєтворчої діяльності. 
Тому формування ІКТ-компетентності учнів – один із пріоритетних 

напрямів розвитку сучасної загальної освіти. 

Для вирішення поставлених завдань передбачено вивчення учнями 

2–4 класів основ інформатики за програмою «Сходинки до 
інформатики». У той же час програмно-методичний комплекс та 

однойменна авторська програма «Шукачі скарбів» враховує специфіку 

навчального предмета, що має виразні інтегративні функції, здатність 
справляти різнобічний навчальний, розвивальний і виховний вплив на 

учнів, сприяти формуванню особистості, здатної правильно обрати 

свій шлях у житті, зважаючи на власні можливості, рівень 
компетентності та конкурентоспроможності; використовує сучасні 

організаційні форми, методи й технології викладання інформатики в 

загальноосвітній школі.  

Робота за цією програмою дозволяє вчителеві розв'язувати такі 
завдання загального навчального змісту: формування загальних умінь, 

логічного й алгоритмічного мислення, розвиток уваги й пам'яті, 

навичок роботи з інформацією, елементів інформаційної культури; 
формування понять «команда», «виконавець», «алгоритм» і вміння 

складати алгоритми для навчальних виконавців; отримання 

практичних навичок роботи з текстовим і графічним редакторами, 
комп'ютерними програмами навчального призначення. 

Отже, формування початкової комп‘ютерної грамотності  

молодших школярів із використанням програмного педагогічного 

засобу «Скарбниця знань» завдяки спеціально дібраному навчальному 
матеріалу спирається на принципи системності, гуманізації, 
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міжпредметної інтеграції, диференціації, організації навчального 

процесу через гру, врахування вікових та психолого-фізіологічних 

особливостей. 

Керівник: Іващенко М. В.,доцент  

 

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОДИН З АСПЕКТІВ 

РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО  САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Гребеник А. О., студент  
Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

У ситуації, коли значно підвищилася соціальна нестабільність,  
вкрай необхідно у вищій школі створювати середовище, сприятливе 

громадянській вихованості студентів, приділяти  увагу як навчальній, 

так і позанавчальній діяльності студентів, відсутні ефективні 

технології організації спільної діяльності вишів і громадських  
організацій, що інтегрують можливості системного стратегічного 

підходу, теоретичні та практичні досягнення сучасного менеджменту 

в освіті.  
На нашу думку, за наявності у вузі дієвого студентського 

самоврядування та ініціативних молодіжних лідерів доцільно 

створювати на базі вищого навчального закладу громадські молодіжн і 
організації [1]. Активна участь молоді в їх діяльності оптимізує 

віддачу від вкладень людських ресурсів у розвиток студентського 

самоврядування та забезпечить реалізацію громадської позиції 

молодого покоління, активності та дієвості в суспільному житті, 
надасть реальні можливості управляти вихованням студентів 

опосередковано через реалізацію ініціативи юнаків та дівчат.  

Студентські громадські організації розширюють сферу діяльності 
студентських лідерів, надають нові можливості щодо реалізації 

молодіжних ініціатив завдяки розвитку молодіжного руху в регіоні.   

 Отже, частина сучасних молодіжних об‘єднань постають як 
ефективно функціонуючі соціально-педагогічні системи, які 

здійснюють різноманітну діяльність виховного й самовиховного 

характеру, що, як засвідчують результати проведеного дослідження, 

прямо впливає на формування комунікативних і організаторських 
здібностей, рис характеру та морально-вольових якостей особистості, 
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сприяє її інтелектуальному саморозвитку [2].   

У ході дослідження на базі Політехнічного технікуму КІ СумДУ 

створено молодіжну організацію студентів «Новий час», яка взяла за 

основу своєї діяльності кращі надбання студентського активу, 

оскільки молодіжні лідери навчального закладу  складають її ядро. 

Співпадають їх цілі та завдання, реалізацію яких має на меті 
забезпечити громадська організація в рамках її компетентності. 

Діяльність молодіжної громадської організації студентів на базі 

вищого навчального закладу забезпечує створення умов, сприятливих 

для активізації розвитку студентського самоврядування.    
Згідно зі Статутом зазначеної  організації студентів, основними 

завданнями  таких об‘єднань є: співробітництво з органами державної 

влади й місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, 
установами, закладами та об‘єднаннями; розвиток молодіжного руху; 

сприяння самореалізації молоді; забезпечення представництва й 

захисту законних прав та інтересів своїх членів; участь у формуванні 

й реалізації молодіжної та культурної політики регіону; проведення 
молодіжних акцій у місті та за його межами; розвиток співробітництва 

з іноземними й міжнародними організаціями та їх об‘єднаннями з 

метою реалізації завдань і цілей організації.  При цьому слід 
зазначити, що молодіжні громадські організації, на думку А.  Капської, 

є істотним, але ще не реалізованим на повну силу потенціалом у 

соціальній роботі з молоддю [3].  
 Таким чином, підвищення ефективності діяльності студентського 

самоврядування  вищого навчального закладу, на наш погляд, може 

бути забезпечене створенням на базі закладу громадської молодіжної 

організації та впровадженням у практику молодіжних ініціатив 
спільними зусиллями. 

Керівник: Швидка А.І., заст. директора з ВР  

1. Гребеник Т. В. Управління процесом громадянського виховання 
студентів вищого навчального закладу: дис. канд. пед. наук : 13.00.06 / 

Т. В. Гребеник. – Суми, 2011. – 283 с.   

2. Поліщук Ю. Й. Соціально-педагогічна діяльність сучасних 
громадських молодіжних об‘єднань в Україні : монографія.  – 

Тернопіль : Видавництво ТНПУ, 2005. – 432 с. 

3. Капська А. Й. Формування соціального досвіду – один із 

напрямів діяльності третього сектора: педагогічні видання 
/А. Й. Капська. – Педагогічна наука: історія, теорія, практика, 

http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions/
http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science/
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тенденції розвитку. –  Архів номерів, Випуск № 1,  2008. – С. 12–16. 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ 
 

Грудинін Б. О., Черноус Т. М. 

Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка 

 
У Національній доктрині розвитку освіти зазначається, що одним із 

основних аспектів реформування освіти є впровадження в навчально-

виховний процес сучасних педагогічних і науково-методичних 
досягнень, а одним із основних шляхів удосконалення змісту освіти є 

широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).  

Однією з сучасних ІКТ є технологія web-quest (веб-квест), створена 

в США в 1995 році дослідниками Б. Доджем і Т. Марчем. Науково-
методична література щодо питання використання технології веб-

квестів має досить велику кількість наукових робіт. Існує ряд 

досліджень учених щодо застосування веб-квестів у дистанційному 
навчанні  у контексті підвищення якості підготовки фахівців різного 

профілю. 

Оскільки ми розглядаємо веб-квест із точки зору навчально-

виховного процесу, то приймаємо таке визначення терміну ―веб-

квест‖: освітній веб-квест – це інтернет-пошук, метою якого є 

навчання, тобто отримання нових знань, закріплення наявних знань, 

закріплення навичок користування мережею Інтернет та інших 
навичок за освітнім предметом. 

Результатом роботи з веб-квестом є публікація результатів робіт 

учнів у вигляді веб-сторінок, веб-сайтів [1] або презентацій. 
Таким чином, технологія веб-квест – це потужний стимул, який 

дозволяє розвивати пізнавальну активність учнів, сприяє розвитку 

навичок самостійного отримання знань.  
1. Быховский Я.С. Образовательные веб-квесты / 

Я. С. Быховский.  [Електронний ресурс]. – Режим доступа к 

источнику: //www.iteach.ru 

 
 

http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science/
http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn/
http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n1_2008/
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ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АВТОМАТИКИ ТА 

МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ТЕХНІКИ В ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ 

З ІНФОРМАТИКИ 

 

Заїка Ю. В., студент  

Глухівський національний педагогічний університет  ім. О. Довженка 
 

Різноманітна електронна техніка стала невід‘ємною частиною 

життя сучасної людини.   

З введенням нових стандартів вивчення інформатики в школах та 
поглибленням навчальних програм [1] стає доцільним ознайомлення 

учнів старшого шкільного віку з будовою та принципами дії різних 

електронних приладів. Для цього на заняттях гуртка з інформатики 
можна розробити і втілити в життя певний корисний електронний 

прилад. 

На першому етапі слід визначити, які задачі буде вирішувати цей 

прилад. Потім розробити структурну та принципову схеми приладу, 
визначити алгоритм його роботи. Згідно з алгоритмом розробити 

програмне забезпечення. Зібрати прилад та провести його 

випробування й тестування. 
Слід зауважити, що поставлені завдання повинні бути доступними 

для учнів, тому необхідно спиратися на знання та навички, здобуті 

ними раніше на уроках фізики та інформатики. При виконанні 
подібних завдань учень має право самостійно вирішувати певні 

проблемні питання, що виникають під час роботи.  

До  прикладу можна навести розробку домашньої або шкільної 

метеостанції, схема якої зображена на рис. 1. За її допомогою 
вимірюються такі параметри навколишнього середовища, як 

температура, атмосферний тиск та вологість повітря на вулиці та в 

приміщенні. 
Основний елемент метеостанції – мікроконтролер компанії Atmel -

ATmega8. Обрана модель контролера дозволяє записувати програму 

до 1000 разів, що дозволяє змінювати код у контролері та 
використовувати його у різних приладах.  

Для отримання даних у метеостанції застосовані наступні 

елементи: датчик температури – DS18B20, датчики тиску – 

MPX2010GP, датчик вологості – HCH-1000-001.  
Однією з переваг даного проекту є те, що сенсори не залежать один 
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від одного й можуть уводитись у схему поступово. Тобто спочатку 

пристрій комплектується тільки з датчиком температури, що спрощує 

принципову схему, програму для мікроконтролера й власне процес 

збірки. 

 
Рис.1 Принципова схема метеостанції 

 

Для написання програми доцільно використовувати більш 

доступну й умовно-безкоштовну мову програмування Bascom, що 
дозволяє створювати складні програми для мікроконтролерів, робити 

їх компіляцію та перевіряти на помилки [2,3]. Як альтернативу 

використовують програмне забезпечення, основане на мові C++, 
наприклад, WinAVR. 

 Створений прилад не тільки дасть учням чималий досвід у 

розробці електронної техніки, але й сам по собі є корисним для роботи  

в школі. Таку метеостанцію можна застосовувати на уроках фізики, 
географії чи природознавства. 

Подібна комплексна праця на заняттях гуртка з інформатики 
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значно покращуватиме знання учнів із програмування, розвиватиме 

алгоритмічне мислення, закладатиме первинні навички 

конструювання автоматичних пристроїв, навчить користуватись 

електромонтажними матеріалами й інструментами, а також 

сприятливо впливатиме на розвиток конструкторських здібностей 

школярів, привчатиме їх до виконання не тільки теоретичних, але і  
практичних задач, зумовить подальший інтерес до галузі аж до 

майбутнього навчання та працевлаштування.  

Керівник: Толмачов В. С.,  ст.викладач 

1. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – 
Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України: [Електронний 

ресурс]. –  Режим доступу: //www.mon.gov.ua 

2. Голубцов М. С. Микроконтроллеры AVR: от простого к сложному / 
М. С. Голубцов. – М. : СОЛОН-Пресс, 2003 – 288 c. 

3. Кулиш М. Л. Справочник по программированию Bascom-AVR / М. 

Л. Кулиш. – 39 c. 

 

 

ОСНОВНІ ПРОТИРІЧЧЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

МАТЕМАТИЦІ 

 

Тхор Ю. О., вчитель  

Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 

  

У методиці навчання математиці до теперішнього часу не було 

цілісної концепції вирішення протиріч навчання математиці. 

Теоретичне дослідження протиріч в навчанні математиці і процесу їх 
вирішення здійснюється уперше. У рамках існуючих досліджень 

відсутня систематизація протиріч в навчанні математиці, не розкрита 

значущість їх вирішення для методики навчання математиці і 
реального навчального процесу. 

Протиріччя стають рушійною силою навчання, якщо воно є 

змістовним, таким, що має сенс в очах учнів, а вирішення протиріччя 
– явно осмисленою необхідністю [1].  

Мистецтво учителя й полягає в тому, щоб, озброюючи знаннями 

учнів, послідовно підводити їх до завдань, які поступово 

ускладнюються, і в той же час готувати до виконання цих завдань, із 
таким, проте, розрахунком, щоб виконання кожного нового завдання 

http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1352202396/
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вимагало від учнів стільки самостійної праці й напруги думки, скільки 

вони можуть проявити. 

Неодмінною умовою становлення протиріччя в якості рушійної 

сили навчання є співмірність його з пізнавальним потенціалом учнів. 

Якщо протиріччя між висуненим завданням і наявними пізнавальними 

можливостями учнів таке, що навіть за повної напруги зусиль учнів 
група переважно не в змозі виконати завдання й навіть не може 

виконати її в найближчій перспективі – таке протиріччя не стає 

рушійною силою вчення й розвитку, але може виявитися гальмом 

розумової діяльності учнів [2]. 
Українською школою накопичений величезний досвід активізації 

навчання школярів. Проте, проблема виховання творчої активності 

школярів досі не втрачає своєї актуальності. Рішення пов'язане з 
подоланням численних протиріч і ряду проблем, властивих процессу 

навчання [3]. Такими, наприклад, є  протиріччя між об'ємом і змістом 

учбового матеріалу, які жорстко визначені програмою, і природним 

прагненням творчо працюючого учителя вийти за її межі, розглянути 
те або інше питання в трактуванні, відмінному від прийнятого 

підручником; протиріччя між економічністю дедуктивних методів (що 

виявляються в повідомленні учневі готових знань, що призводить 
часто до формального їх засвоєння) і неекономічністю в часі 

індуктивних методів (широко використовуються в проблемному 

навчанні, активізують самостійну пізнавальну діяльність школярів);  
протиріччя між повсякденною колективною навчальною роботою 

школярів та індивідуальними особливостями засвоєння ними знань, 

формування умінь і навичок, їх темпом і характером роботи;   

протиріччя між масовістю шкільної математичної освіти, що 
неминуче призводить до відомої стандартизації, і підкреслено 

індивідуальним характером пізнання (вихід із цього протиріччя – в 

диференціації навчання на основі варіативної освіти й навчання); 
протиріччя між розвитком математики й методикою викладання: якщо 

математика розвивається надзвичайно швидко, то методика 

викладання математики, особливо в умовах масового навчання, 
розвивається набагато повільніше [4]. 

Типологія протиріч у навчанні математики включає три основні 

типи цих протиріч: зовнішні, внутрішні, комбіновані.  

Основним протиріччям навчання є протиріччя між вимогами 
навчання, що постійно ускладнюються, і можливостями учнів. 
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Основне протиріччя є рушійною силою процесу навчання, тому що 

воно невичерпне, як невичерпний процес пізнання [5].  

Висунена одного разу й прийнята учнями пізнавальна задача 

перетворюється на ланцюг взаємопов‘язаних задач, які викликають 

власне прагнення учнів до пізнання нового, невідомого й до 

застосування цього в житті. У здатності бачити пізнавальне завдання й 
прагненні знайти її рішення криється таємниця успішного навчання й 

розумового розвитку учнів. 

1. Саранцев Г.И. Методика обучения математике в средней школе: 

Учеб. пособие для студентов мат. спец. пед. вузов и ун-тов. – М.: 
Просвещение, 2002. 

2. Бевз Г.П. Методика викладання математики : Навч. посіб. – К. : 

Вища школа, 1989. – 367 с. 
3. Шапорииський С. А. Навчання і наукове пізнання. – М.,1981. 

4. Пидкасистый П. И., Портнов М. Л. Искусство преподавания. – М. : 

Педагогическое общество России, 1999. 

5. Слєпкань З.І. Методика навчання математики : Підруч. для 
студентів матем. спец. пед. вузів. – К. : Зодіак-ЕКО, 2000. – 512 с. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ 

 

Камінська І.П., студент 

Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу 

 

 Проблемне навчання – важливий фактор стимулювання інтересу 

дітей до самостійного пошуку відповідей на поставлені питання та  
самостійного здобуття знань.                                                     

Ще Сократ учив своїх слухачів умінню логічно мислити,  шукати 

істину розмірковуючи, - звідси назва методу пошукової, евристичної 
бесіди – сокрастична бесіда. Ж. Ж. Руссо для стимулювання 

пізнавальної активності дітей радив створювати спеціальні ситуації, 

які спонукають їх до пізнавального пошуку. Й.  Г. Песталоцці, 
А. Дістервег та інші педагоги вчили так, щоб учень самостійно 

відкривав знання, а не тільки одержував їх у готовому вигляді. Проте 

повною мірою проблемне навчання було розроблене в педагогіці Дж. 

Дьюї, який виступив із критикою словесної, книжної школи, що дає 
учням готові знання, недооцінюючи їх здібності до самостійної 
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діяльності й пізнання. Він запропонував іншу модель навчання: 

вчитель організує діяльність учнів, у ході якої вони розв‘язують 

навчальні проблеми й набувають необхідних знань, вчаться ставити 

питання, знаходити рішення, застосовувати отримані знання на 

практиці.   

    Проблемне навчання полягає в організаціі вчителем самостійної 
пошукової діяльності учнів, у ході якої вони відкривають і засвоюють 

нові для себе знання й уміння, розвивають загальні здібності, 

дослідницькі й творчі нахили.  

    Основні особливості проблемного навчання: учні залучаються до 
самостійної дослідницької, пошукової діяльності: аналізу, 

формулювання,  уточнення проблем, вироблення та перевірки гіпотез;  

проблемне навчання розпочинається з постановки завдання,  у процесі 
розв‘язання якого учнями відкриваються й засвоюються нові поняття, 

закономірності ій способи діяльності; проблемне навчання забезпечує 

розвиток продуктивного мислення учнів,  творчої уяви, 

спостережливості, кмітливості та творчих здібностей; засвоєні 
внаслідок самостійного пошуку знання й загальні способи діяльності 

характеризуються осмисленістю й переносяться учнями в інші 

ситуації, використовуються для розв‘язання нових проблем і задач;   
проблемне навчання стимулює пізнавальний інтерес і активність 

учнів. 

   Отже, проблемна ситуація виникає лише тоді, коли в учнів 
з‘являється бажання зрозуміти те чи інше явище або розв‘язати 

завдання, але для цього їм не вистачає необхідних знань та умінь. 

    Оскільки основним елементом проблемної ситуації є протиріччя,  

способи створення проблемних ситуацій можна розглядати як способи 
загострення протиріч у свідомості учнів. 

Основні способи створення проблемних ситуацій: учитель за 

допомогою досліду зіштовхує життєві уявлення учнів із фактами, для 
пояснення яких у них не вистачає знань;  зіштовхнути життєві 

уявлення учнів із науковими фактами можна й за допомогою розповіді 

про цікавий факт, експеримент; також за допомогою різноманітних 
наочних засобів; учні стикаються з протиріччям також у випадку,  

коли їм пропонують виконати нове завдання за допомогою раніше 

засвоєних умінь; проблемну ситуацію можна створити, спонукаючи 

учнів до порівняння, зіставлення суперечливих фактів, явищ, даних; 
проблемні ситуації виникають також під час зіставлення суперечливих 
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думок знаменитих людей, учених, письменників; проблемні ситуації 

можна створити, спонукаючи учнів до висування гіпотез,  попередніх 

висновків, узагальнень. 

          Під час проходження нами педагогічної практики проблемні 

ситуації являли собою основу навчання учнів.  

Керівник: Кисєльов Д. Л., доцент 
1. Бондар В. І. Дидактика. – К. : Просвіта, 2005. – 330 с. 
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І. В. Малафіїк. – К. : Кондор, 2009. – 398 с. 

5. Національна доктрина розвитку освіти // Педагогіка і психологія 
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ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ С++  

У ШКОЛІ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ 

 

Кашуба В., студент 

Глухівський національний педагогічний університет  ім. О. Довженка 
 

У перші роки навчання інформатики в середніх загальноосвітніх 

закладах за наявності постійного доступу до комп‘ютерів середовища 
програмування використовувалися як основний засіб навчання. За час 

існування шкільної дисципліни інформатики використовуване на 

уроках програмне забезпечення пройшло значну еволюцію. Зросла 
ефективність та покращилась методична підтримка навчального 

процесу.  

Добір мови програмування  визначається трьома  умовами: 

характеристикою мови; доступністю використання умов середовища 
програмування; наявністю методичного забезпечення. 
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Мови програмування  поступово успадковували одна від одної 

правила написання та оформлення програм, удосконалювалися 

закономірності використання. Серед мов програмування, що 

традиційно використовуються для навчання, можна виділити три 

найбільш поширені [1]: Basic та Visual Basic; Pascal та Delphi; C (C++, 

C#, PHP, Java та ін.). 
Для  всіх без винятку мов програмування важливими є такі загальні 

характеристики, як зрозумілість, гнучкість, простота. Добір мови 

програмування тісно пов‘язаний і обумовлений наявністю доступного 

та якісного середовища програмування. Для підтримки вивчення 
деяких мов програмування існує досить великий вибір середовищ . 

Важливі характеристики середовищ як засобів навчання: поширеність 

(масовість, розповсюдженість); доступність (умови розповсюдження, 
вартість, умови оплати); особливості інтерфейсу (загальна 

зрозумілість, простота, належність до того чи іншого типу);  спосіб 

реалізації (компіляція чи інтерпретація); системні вимоги (апаратні та 

програмні). 
Стосовно доступності варто зазначити, що, враховуючи великий 

спектр вільно-розповсюджуваних середовищ програмування, 

переважна більшість педагогів схиляється до використання саме 
безоплатного програмного забезпечення [2]. 

Визначальною для використання мов та середовищ програмування 

як засобів навчання є методична підтримка  навчального процесу. 
Сюди варто віднести наявність, кількість, якість, а для деяких 

категорій – і доступність підручників та збірників задач, методик 

використання та методичної літератури, компетентних педагогів та 

методистів, навчального програмного забезпечення, представлення в 
глобальній мережі Інтернет, прикладів та позитивних результатів 

впровадження. 

Варто зазначити, що наявність та рівень методичного забезпечення, 
з одного боку, є показником популярності, а, з іншого, як і сама 

популярність, формується протягом певного часу.  

Порівнюючи мови програмування Pascal та C++ щодо 
використання в навчальному процесі, можна прийти до висновків, що 

поширенішою є мова Pascal. Вона є зрозумілішою для сприймання 

учнями та досить цікавою. Мова С++ не менш цікава, але нею 

користуються здебільшого фахівці-програмісти. Для вивчення в школі 
вона є досить складною у використанні та розумінні учнями на уроках 
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інформатики[2]. 

Керівник: Толмачов В. С., ст.викладач 

1. Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2009/2010 

навчальному році // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2009. – № 5. – С. 47. 

2. Жалдак М. І. Комп‘ютерно орієнтовані засоби навчання 

математики, фізики, інформатики : посібник для вчителів / 
Жалдак М. І., Лапінський В.В., Шут М.І. – К.: НПУ ім. 

М. П. Драгоманова, 2004. – 182 с. 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 

ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 
Кондратенко Н. М., викладач 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Курс держави на демократизацію суспільства передбачає рівень 
освіти, який буде адекватний вимогам часу. Особливо це стосується 

вивчення правових дисциплін, оскільки побудова правової держави 

напряму залежить від правового виховання молодого покоління. Тому 
перед викладачем юридичних дисциплін стоїть ряд задач та проблем 

щодо надання студентам повних та якісних знань в умовах скорочення 

аудиторного часу на їх вивчення. 
Труфанова О. В. зазначає, що функціонування цілісної системи 

підготовки передбачає запровадження новітніх технологій навчання, 

що включає в себе забезпечення одинадцяти інноваційних умов щодо 

організації й управління процесом підготовки та інновацій у галузі 
технологій навчання та виховання [2]. 

Оскільки в інституті вивчаються юридичні дисципліни (трудове 

право, господарське право, підприємницьке право, медіаправо) 
пропонуємо запровадити інноваційні технології, які ще відсутні  в 

навчальному закладі, а саме: використання активних форм навчання, 

таких, як: ділові ігри (імітація судового процесу з розподілом 
відповідних ролей між студентами), відеофільми; використання  

презентаційних матеріалів у процесі проведення занять; підготовка 

студентами статей на конференції; створення на базі інституту 

юридичної консультації, яка надає можливість отримати студентам 
безкоштовну правову допомогу тощо. 
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Таким чином, впровадження нових інтенсивних технологій 

навчання розвиває творчі здібності й нахили студентів, формує в  них 

культуру мислення, уміння самостійно орієнтуватися  в суспільно-

політичній і правовій інформації. Засвоєння правових дисциплін 

відбувається в контексті майбутньої діяльності за трьома базовими 

типами навчальної діяльності: академічним (із провідною роллю 
лекцій і семінарів); квазіпрофесійним (із широким використанням 

ігрових занять); навчально-професійним (практика на підприємствах), 

який є важливим стимулом інтенсифікації навчання студентів  [1]. 

Необхідно зазначити, що при реалізації пояснювально-
ілюстративних методів навчання студентам передаються готові знання 

за допомогою різноманітних інформаційних засобів у рамках певних 

організаційних форм і перш за все – на лекціях. Мається на увазі, що 
засвоєння готових знань неодмінно відбувається після їх 

повідомлення викладачем. Проте, на погляд науковця 

Фатхутдінової О. В., наукові поняття й закони не можуть бути 

передані й засвоєні в готовому вигляді, якщо не зважати на механічне 
(без повного усвідомлення) запам‘ятовування та відтворення. У 

готовому вигляді можуть бути передані й засвоєні не наукові знання, а 

наукові терміни, дати, факти, довідкові матеріали тощо. Кожна з 
навчальних дисциплін являє собою систему наукових понять і законів, 

які об'єднуються за певною логікою в наукові теорії. Такі знання не 

можуть бути передані, ні, тим більше, засвоєні в готовому вигляді. 
Завжди існує певна невідповідність між явищами, що відбуваються, та 

їх сутністю. Зазначена невідповідність певною мірою може бути 

усунена тільки завдяки активній самостійній навчально-пізнавальній 

діяльності студента, яка саме й обумовлює засвоєння наукових знань. 
Цьому значною мірою сприяє дидактична система з рейтинговою 

оцінкою результатів навчання [3]. 

У рамках цієї системи оптимально поєднуються пояснювально-
ілюстративні та проблемні методи навчання. Специфічною 

особливістю останніх є цілеспрямоване "конструювання" 

пізнавальних суперечностей у логічній структурі змісту навчального 
матеріалу. На цій основі ставиться навчальна проблема як передумова 

проблемної ситуації. Проблемна ситуація є найбільш привабливою 

для студента, який у змозі побачити суперечність, збагнути сутність 

проблеми, виявити пізнавальний інтерес та пошукову пізнавальну 
активність.  



 СЕКЦІЯ: Педагогіка та  методика викладання  

129 

Тому необхідно констатувати, що методика викладання правових 

дисциплін повинна базуватися на впровадженні новітніх технологій, 

що буде дієвим та важливим кроком до вдосконалення підготовки 

молодих фахівців незалежної Української держави. 

1.Рабінович П. Права і свободи людини: загальні принципи 

викладання в навчальних закладах // Вісник Академії правових наук 
України. – 2001. - № 3. – С. 91. 

2.Труфанова О. Організація групової роботи на уроках правознавства 

// Історія України. - 2003. - № 5. – С. 22. 

3.Фатхутдінова О. В. Впровадження нових технологій в процесі 
підготовки спеціалістів правознавства // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 

2012. - № 48. – C. 23.  

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE  

В ЗОШ НА УРОКАХ  ІНФОРМАТИКИ 
 

Горий В. В., студент 

Глухівський національний педагогічний університет  ім. О. Довженка 
 

На сучасному етапі розвитку дистанційної освіти найбільш 

ефективно, з використанням програмно-інструментальних платформ, 
запроваджується тип інформаційного навчального середовища, 

орієнтований на самостійну діяльність щодо здобуття знань.  

На даний час кількість розроблених платформ дистанційного 

навчання наближається до двохсот. Згідно зі звітом про стан розвитку 
дистанційного навчання в Україні, розробляють власну платформу 

дистанційного навчання невеликий відсоток вишів, більшість 

використовує платформи дистанційного навчання визнаних 
виробників. Розглянемо найбільш поширені та потужні платформи 

дистанційного навчання. До найбільш використовуваних належать 

Moodle, eLearning Server, Blackboard, WebCT Campus Edition, WebCT 
Vista, IBM Lotus LearningSpace, WebTutor, Sakai тощо. Для всіх цих 

платформ є загальним те, що вони відповідають основним та 

загальноприйнятим у світі вимогам та стандартам організації 

дистанційного навчання. Тобто вони доступні, персоніфіковані, 
модульні, прості у використанні, інтерактивні, адаптовані, 
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відповідають вимогам комп‘ютерної безпеки тощо. Серед 

представлених систем є системи з відкритим кодом (Moodle, Sakai 

тощо) та комерційні (Blackboard, WebCT, eLearning Server, WebTutor). 

Системи з відкритим кодом мають ті ж самі вбудовані функції, що й 

комерційні, але вони дозволяють пристосовувати інструменти до 

певних вимог користувача. 
Moodle, тобто модульне динамічне об‘єктно-орієнтоване 

середовище для навчання, – це вільна система управління навчанням, 

орієнтована на організацію взаємодії між викладачем та студентами. 

Дана система використовується для організації традиційних 
дистанційних курсів. Середовище Moodle розроблене на PHP, із 

використанням SQL-бази, має модульну архітектуру, що дозволяє 

легко розгалужувати можливості. Також Moodle має продуману 
систему безпеки, а функції адміністратора дозволяють налаштовувати 

зовнішній вигляд системи та її функціональність, тобто включати або 

виключати вбудовані модулі. Важливе значення полягає в тому, що 

викладач може власноруч контролювати доступ до своїх курсів, 
використовувати часові обмеження, створювати власні системи оцінки 

знань, контролювати запізнення студентів при виконанні завдань, 

дозволяти або забороняти перездачу тощо. Дуже корисним є той факт, 
що система підтримує показ будь-якого електронного формату 

документів. Для організації взаємодії між учасниками навчального 

процесу існують чати та форуми з можливістю використання 
графічної інформації, а також інструменти проведення онлайн -класів 

та надсилання відгуків студентам. Контроль знань здійснюється в 

системі за допомогою окремого модуля, який представляє багато видів 

тестів, можливість перетестування з дозволу викладача, можливість 
захисту від списування шляхом рендомізації питань та встановлення 

бази даних питань, для використання у тестах. Moodle перекладена на 

десятки мов, у тому числі є й частковий переклад на українську. 
Система використовується у 175 країнах світу. Перевагами Moodle є 

можливість розширення за рахунок зовнішніх модулів, достатньо 

розвинута система звітності, підтримка зовнішніх тестів, а також 
висока ступінь надійності та відсутність обмежень за кількістю 

слухачів. 

Платформу MOODLE можна використовувати як для 

дистанційного навчання, так і для проведення контрольних, 
самостійних, практичних та лабораторних робіт, оскільки в цій 
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системі передбачені різноманітні види роботи та можливість 

завантаження робіт студентів у вигляді файлів на сервер.  

Центр дистанційної освіти можна створити як у локальній мережі, 

так і в мережі Інтернет. Суттєвими недоліками центру дистанційної 

освіти, створеного в мережі Інтернет, є його залежність від хостингу 

та від провайдера, що надає  виділений чи інший сервер. Тому варто 
робити систематичне збереження бази даних освітньої платформи, 

щоб у разі непередбачених обставин швидко відновити втрачену 

інформацію чи перенести її на інший сервер за необхідності. Якщо 

центр дистанційної освіти створити в локальній мережі, то наведених 
вище недоліків не буде, але тоді назвати цю систему дистанційною 

буде неможливо, оскільки вона буде мати обмежене коло 

користувачів. 
Керівник: Толмачов В.С., ст.викладач 

 

 

ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ЗАСІБ 

ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ 

 

Дорога  С. П., викладач  
Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Реалії сучасності вимагають, щоб випускник навчального закладу 
мав сформовані здібності до проективного визначення майбутнього, 

відповідальність за нього, віру в себе й свої професійні здібності. 

Тому викладачі Політехнічного технікуму КІ СумДУ , працюють над 

тим, щоб їх  вихованці володіли такими навичками: здатність гнучко 
адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях; самостійно та критично 

мислити; уміти бачити та формулювати проблему (в особистому та 

професійному плані), знаходити шляхи раціонального її вирішення;  
усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути 

використані в дійсності; бути здатним ґенерувати нові ідеї, творчо 

мислити; грамотно працювати з інформацією (уміти збирати потрібні 
факти, аналізувати їх, висувати гіпотези вирішення проблем, робити 

необхідні узагальнення, зіставлення з аналогічними або 

альтернативними варіантами розв‘язання, встановлювати статистичні 

закономірності, робити аргументовані висновки, використовувати їх 
для вирішення нових проблем); бути комунікабельним, контактним у 
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різних соціальних групах, уміти працювати в колективі, легко 

запобігати конфліктам та вміти виходити з будь-яких конфліктних 

ситуацій; уміти самостійно працювати над розвитком особистої 

моральності, інтелекту, культурного рівня. 

З огляду на це роль викладача як організатора всіх видів діяльності 

учня чи студента в традиційному розумінні змінюється. Перед 
викладачем постає проблема створення певної технології навчання, 

пристосованої до умов того чи іншого навчального закладу. Адже в 

умовах сучасності окремі форми й методи навчання повинні 

поступитися цілісним педагогічним технологіям загалом і технології 
навчання  зокрема. 

    Творцем технологічного навчального процесу може й повинен 

бути колектив однодумців, які чітко усвідомлюють поставлену мету й 
реалії сучасності. Першим етапом у вирішенні поставленої проблеми у 

ПТ КІ СумДУ стало створення електронної бібліотеки в закладі, яка 

вміщує не тільки навчальні матеріали, але й матеріали науково-

пізнавального напрямку. 
   На другому етапі постає задача формування потреби в 

систематичному користуванні наданими матеріалами, формування 

навичок роботи викладачів і студентів у режимі on-line. За умови 
повної реалізації другого етапу вважаю за необхідне розробку 

різнорівневих домашніх завдань в електронному вигляді з переліком 

питань для повторення та для активізації евристичної діяльності  або з 
довідковим матеріалом до кожної задачі. Продовжується робота по 

створенню бази тестових завдань в електронному вигляді як для 

самоперевірки, так і для контролю знань, умінь та навичок студентів із 

різних тем курсу математики.  
    Викладачі колективу впевнені, що підвищення ефективності 

навчання як із будь-якого предмету, так і з математики, полягає в 

правильному виборі і створенні освітньої технології – виборі стратегії, 
пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи 

вчителя й студента. 

1. Освітні технології: навч.-метод. посіб./ О. М. Пєхота, 
А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : 

А.С.К., 2001. – 255 с. 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования./ Е. С. Полат,  М. Ю. Бухаркина, А. Е. Петров; под ред. Е. 
С. Полат. – М. : Академия, 1999. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ІНТРАНЕТ В ЯКОСТІ СИСТЕМ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ 

СТУДЕНТІВ 

 

Трофимчик Д. Д., студент 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 
 

Широке впровадження в навчальний процес нових інформаційних 

технологій навчання, що базуються на комп‘ютерній підтримці 

навчально-пізнавальної діяльності, відкриває перспективи щодо 
покращення навчального процесу, розширення та поглиблення 

теоретичної бази знань. За допомогою системи інтранет 

забезпечується ефективна обробка масивів інформації в межах 
навчального закладу. 

Інтранет-системи – проміжна ланка між локальною мережею й 

корпоративними системами високого рівня. Із  технічної точки зору 

інтранет – це внутрішній корпоративний web-портал. Додатки в 
інтранет засновані на застосуванні Internet -технологій і в 

особливостях реалізації web-технологій: гіпертекст у форматі HTML, 

протокол передачі гіпертексту HTTP та інтерфейс серверних додатків 
CGI. Складовими частинами інтранет є web-сервер для статичної чи 

динамічної публікації інформації й браузери для перегляду та 

інтерпретації гіпертексту. Система інтранет реалізується на 
архітектурі клієнт – сервер. Технологія клієнт – сервер, яка широко 

застосовується при роботі з базами даних у мережі, відома вже давно 

й найчастіше застосовувалась у великих організаціях. 

Інтранет застосовується в якості системи дистанційного навчання 
та тестування студентів. Суть цієї системи полягає в запровадженні на 

базі навчального закладу поштового Web–серверу, на якому 

розміщуються завдання студентам. Отримавши та виконавши 
завдання, студенти завантажують його на сервер для перевірки 

викладачем. Завдяки впровадженню системи тестування викладачі 

матимуть змогу проводити комплексне оцінювання студентів та 
систематизацію їх знань. Для реалізації даної системи необхідно 

наступне програмне та апаратне забезпечення: середовище передачі 

(на сучасному етапі найбільш доцільно використовувати кабель віта 

пара); множник сигналу (розподілювач), у якості якого пропоную 
використати комутатор; робочі станції, одну з яких необхідно 
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використовувати в якості серверу, а інші – в якості клієнтів; 

програмне забезпечення, що полягає у використанні програм веб-

браузерів та програмного забезпечення, необхідного для обробки й 

виконання завдання.  

Для реалізації зв‘язку можна застосовувати гіперпосилання. Для 

передачі даних можна застосовувати тег Form, що дозволяє 
створювати адресні форми. Для передачі даних на поштовий сервер 

можна застосувати мову php. Систему Інтранет є доцільним 

реалізувати на базі комп‘ютерного класу.  

Якщо дана система виправдає своє використання, то вона матиме 
позитивний вплив на освітній процес у цілому та на використання 

комп‘ютерних методів навчання в навчальних закладах  зокрема, 

полегшить роботу по систематизації та узагальненню знань студентів.  
Керівник: Митрофаненков О.В., викладач 

 

 

ВИКЛАДАЧ І СТУДЕНТ: ПРАКТИКА СПІЛКУВАННЯ 
 

Чернушенко В.М., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 
 

Головне завдання вузівського викладача – розкриття особи, що 

вчиться, – вирішується в ході його спілкування зі студентом. Тому в 
поняття ―професійний педагог‖ входить не лише знання конкретного 

предмету, але й педагогічна майстерність, тобто уміння побудувати 

виклад, увійти в контакт зі студентом, зацікавити його, виховати 

потрібні якості, перетворити студента з об'єкту навчання на суб'єкт.  
Багато що тут залежить від особистих здібностей викладача, його 

педагогічної інтуїції. Але навіть володіючи викладацьким талантом, 

потрібно обов'язково вчитися педагогічному спілкуванню. Це 
дозволить викладачеві рефлектувати, а значить – аналізувати свої дії, 

розуміти студентів, встановлювати з ними контакт, адекватно 

реагувати на їх дії.  
Добре відомо, що ставлення до викладача студент переносить на 

предмет, що вивчається. При цьому реноме педагога, що склалося, 

зростає украй повільно, роками, хоча втратити його можна за один 

семестр. Ось чому вкрай важливими для викладача є його педагогічна 
культура, конструктивні, організаторські й комунікативні уміння.  
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Для професійної діяльності викладача властиве поєднання 

формального й неформального спілкування. Викладач повинен 

постійно шукати (і знаходити) оптимум психологічної дистанції. На 

міру формальності – неформальності спілкування впливає й форма 

звернення викладача до студента. Звернення до студента на ім'я 

звичай перетворює спілкування на неформальне, хоча при щирій 
зацікавленості викладача справами студента звернення до нього на 

прізвище також не перешкоджає спілкуванню.   

Важливу роль у процесі спілкування відіграє установка – програма 

поведінки особи, готовність діяти певним чином у відповідь на 
ситуацію. Викладач за відношенням студентів до навчання, за 

певними рисами їх вдачі, за зовнішніми ознаками виробляє такі 

установки й потім нерідко ―дозволяє собі діяти‖ відповідно до них. 
Установка викладача стосовно студента може бути негативною й  

позитивною.  

У разі негативної установки (по відношенню до слабкого студента) 

йому дається менше часу на відповідь (―все одно не відповість‖); при 
невірній спрямованості відповіді питання не повторюється й не 

уточнюється (―все одно не зрозуміє‖); не дається і якого-небудь 

орієнтування. Викладач частіше сварить студента за неправильну 
відповідь, ніж хвалить за правильну; слабкому студентові 

приділяється значно менше уваги на заняттях.  

У разі позитивної установки (по відношенню до сильного студента) 
можлива позитивна оцінка не зовсім вірної його відповіді; на заняттях 

у групі сильним студентам приділяється непропорційно багато уваги.  

В обох випадках відношення викладача до студента вибіркове, 

значить, не цілком об'єктивне. Із цієї причини слабкі студенти рідше 
(за дослідженнями – приблизно вчетверо) звертаються до викладача, 

ніж сильні. Вибіркова поведінка, особливо, якщо викладач не маскує 

її, розшаровує колектив студентів і нерідко сприймається ними як 
несправедлива. Підкреслимо, що вибіркова поведінка викладача часто 

тонко відчувається студентами і в тих випадках, коли викладач 

усіляко прагне її замаскувати.  
Установленню доброзичливих стосунків сприяє емпатія. Йдеться 

про взаєморозуміння, здатність не лише раціонально оцінювати, 

розуміти й ураховувати обставини, що діють на партнера, але й 

співчувати йому, розподіляти його радощі й смуток, бути стурбованим 
його проблемами. Емпатія виховується  оточенням, обстановкою, 
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сім'єю, без неї немає щирості. За великим рахунком, людині без 

емпатії працювати викладачем не можна. За спостереженнями 

науковців, студенти більше за все цінують у лекторові: зацікавленість 

успіхами студентів; педагогічну майстерність; ерудицію, знання 

предмету.   

Дуже дієвим чинником спілкування є гумор. Треба лише пам'ятати, 
що гумор – надзвичайно потужна й гостра зброя, ним легко поранити, 

і тому використовувати його потрібно вкрай обачно. Жарт, іронія, 

направлена викладачем на самого себе, поза сумнівом, покращує 

контакт із студентами.  
Якщо викладач іронічно висловлюється одночасно стостовно  

колективу студентів і самого себе, це, як правило, не викликає 

негативної реакції студентів: їх запрошують посміятися над якимись 
моментами спільної діяльності. Іронія лише по відношенню до 

колективу студентів допустима за умов, якщо вона направлена на 

оцінку діяльності студентів, але не їх особистих якостей. 

 
 

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗНО ДЛЯ МОНІТОРИНГУ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ 
 

Юрченко В.Р., студент 

Конотопський інститут СумДУ 
 

Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів було запроваджено 

в Україні у 2008 р. У ЗНО брали участь випускники загальноосвітніх 
навчальних закладів України, які виявили бажання вступити до вищих 

навчальних закладів. До 2009 р. ЗНО виконувало також функції 

державної підсумкової атестації для цієї категорії випускників. 
На сьогодні — це єдина зовнішня оцінка навчальних досягнень 

випускників загальноосвітньої школи на національному рівні. Завдяки 

процесу й процедурі проведення (одночасність, однакові завдання і 
умови проведення) з‘ясувалося, що ЗНО дає зріз знань випускників, а 

також висвітлення результатів навчальної діяльності кожної школи і її 

вчителів зокрема. Отже, може виконувати функцію моніторингу стану 

шкільної освіти взагалі, якості освіченості випускників кожної школи 
зокрема й конкретно з основних предметів. Результати ЗНО 
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дозволяють оцінити кількість випускників із гарною шкільною 

освітою.  

За результатами ЗНО УЦОЯО щороку створює значну базу даних і 

велику кількість статистичного матеріалу, які потенційно можуть бути 

використані для моніторингу якості загальної середньої освіти в 

України. За цей час процедуру оцінювання пройшли 1 603 007 
абітурієнтів, які виконали 5 625 692 стандартизованих тестів.  

На даний час на державному та регіональному рівнях дані про 

результати ЗНО для моніторингу якості освіти практично не 

використовуються. Результати ЗНО також не застосовуються для 
оцінювання якості освіти на різних етапах навчання.   

Для постійного моніторингу якості вступу до ВНЗ доцільно буде 

створити систему збору, інтегрування, зберігання та обробки 
інформації, яка стосується навчальних досягнень учнів у ЗНЗ, 

результатів ЗНО, успішності навчання у ВНЗ.  

 Керівник: Маслова О.В., викладач 

 
 

СВІТОВИЙ ДОСВІД У ПРОВЕДЕННІ  НАЦІОНАЛЬНИХ  

СТАНДАРТИЗОВАНИХ ТЕСТУВАНЬ 
 

Єременко В.Р., студент 

Конотопський інститут СумДУ 
 

Система оцінювання якості освіти є одним із ключових елементів 

системи освіти. Вона надає інформацію щодо поточного стану освіти, 

і на основі цього знання можна ухвалювати більш ефективні 
управлінські рішення. При проектуванні та розбудові власної системи 

оцінювання якості освіти важливо вивчати досвід створення й 

функціонування таких систем в інших країнах. 
Загальний огляд зарубіжного досвіду свідчить про функціонування 

різних видів національних систем моніторингу якості освіти, які 

формуються в певних політичних контекстах. 
Порівняльний аналіз різних національних систем моніторингу 

якості загальної середньої освіти вказує на відмінності у способах 

реалізації різних форм моніторингу, застосування різноманітних 

методик оцінювання якості роботи навчального закладу, 
інспектування, атестації, самооцінювання шкіл.   
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Для отримання порівняльної інформації про навчальні досягнення, 

як правило, застосовують зовнішнє оцінювання. Таке оцінювання, що 

здійснюється в масштабах країни, є централізованим і 

стандартизованим, тобто організованим із центрального рівня 

управління за єдиними вимогами до змісту, процедур і критеріїв 

оцінювання, а також проводиться зовнішньою щодо шкіл інституцією.  
У 2001 році в Російській Федерації було започатковано 

експеримент із запровадження єдиного державного екзамену (ЄДЕ), 

що мав забезпечити суміщення державної (підсумкової) атестації 

випускників загальноосвітніх закладів (ДПА) і вступних випробувань 
для вступу до освітніх закладів вищої професійної освіти.  ЄДЕ з 

самого початку розглядався лише як частина комплексної 

національної системи оцінювання якості освіти, що включає в себе 
національні екзамени, моніторингові обстеження й оцінку на рівні 

школи. Однак ця система досі не створена.   

У США сьогодні поширеною практикою є використання 
комп‘ютерного тестування, хоча воно й використовується не в усіх 
програмах тестування. Основні тести для вступу до коледжів та 
університетів — SAT і ACT — усе ще проводяться на паперових 
носіях, що обумовлено необхідністю протестувати дуже велику 
кількість осіб (мільйони) всього за кілька місяців. Однак інші 
великомасштабні програми тестування в США вже запровадили 
комп‘ютерне тестування. Деякі з таких тестів є комп‘ютерно-
адаптивними, при складанні яких учасники тестування одержують 

більш легкі або більш складні питання, залежно від успішності 
виконання попередніх завдань. В інших випадках комп‘ютерні тестові 
програми використовуються в цілях адміністрування й обчислення 

результатів лінійних тестів, які не здійснюють розподіл тестових 
завдань у процесі виконання тесту в залежності від успішності 
відповідей на попередні питання. 

Комп‘ютерне тестування надає численні переваги проти 
тестування на папері. З операційної точки зору, робота з 
електронними файлами має переваги порівняно з паперовими 
носіями, відкриває можливості моніторингу, застосування додаткових 
засобів та інноваційних типів завдань, які просто неможливі при 
тестуванні на папері. 

Керівник: Маслова О.В., викладач 
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