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ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ
НА ПРИКЛАДІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Леміш І.Ю., учениця, Чорній Л.Й., учитель,
Конотопська гімназія Конотопської міської ради Сумської
області 119
ПЕРЕРОБКА ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ
БАКТЕРІЯМИ
Лиштван А.В., Лавренко М.В., студенти,
Драч О. В., к.т.н.,старший викладач
Конотопський інститут СумДУ 121
ВЕЛИКІ ПРОБЛЕМИ МАЛЕНЬКОЇ БАТАРЕЙКИ
Шеляг О.О., учень,  Цибіна Г.І., Рибець С.Д., вчителі
Конотопська СШ ІІ-ІІІ   ступенів № 2 121
ОТХОДЫ СТЕКЛА КАК НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
Дуплик В.С., студент, Вазиев  Я.Г.,
Шосткинский институт СумГУ 122
ЗВ'ЯЗУВАННЯ ВІДХОДІВ ПІНОСКЛА ЗА
ДОПОМОГОЮ ГІПСОВИХ В'ЯЖУЧИХ, ОТРИМАНИХ
З ФОСФОГІПСУ
Полевик А.М., студент,  Вазієв Я.Г.,
Шосткінський інститут СумДУ 124
ХАРЧОВІ ДОБАВКИ. ВПЛИВ ДОБАВОК НА
ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Лучко С. І., учень,  Ялова К.В., вчитель,
Конотопська СШ І-ІІІ ступенів №3 125
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МУЛЬЧУВАННЯ – ПРОСТИЙ І НАДІЙНИЙ СПОСІБ
ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЮ КАРТОПЛІ
Комісаренко О.О., учениця, Алєксєєва Ю.М., вчитель,
Конотопська СШ I-III ступенів №9 127
ВИКОРИСТАННЯ FLASH ТЕХНОЛОГІЙ У
СТВОРЕННІ ІНТЕРАКТИВНИХ ФІЗИЧНІХ МОДЕЛЕЙ
Хроменков Д.В., П'яткін А.О., студенти, Басов А.Г., викладач
Шосткінський інститут СумДУ 130
ПАРАДОКСИ В МЕХАНІЦІ
Ющенко Т.О., учениця, Олексенко І.О., вчитель
Конотопська ЗШ І-ІІІ ступенів №10 132
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРЯМОУГОЛЬНОГО
СЕЧЕНИЯ БАЛКИ, ОБЛАДАЮЩЕЙ НАИБОЛЬШЕЙ
ПРОЧНОСТЬЮ ПРИ ИЗГИБЕ
Бандурка Д.В., Зубко О.В. студенты,
Корсун М.Г., преподаватель
Политехнический техникум Конотопского института СумГУ 133
РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО КОНТАКТИ МІЖ
СТРУКТУРНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ В
ҐРУНТОЦЕМЕНТНІЙ  КОМПОЗИЦІЇ
Грано Н.В., викладач
Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ 134
ВИКОРИСТАННЯ  СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ. СУЧАСНІ
СИСТЕМИ ГЕЛІОТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
Повидиш З., студент, Хвостов М.Б., викладач
Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ 138
СТЕНДИ З РОБОТОТЕХНІКИ НА ОСНОВІ
ЕЛЕКТРОННИХ КОНСТРУКТОРІВ-РОБОТІВ
Наумов Д.О., студент, Бурик І.П., к.ф-м.н., ст.. викладач
Конотопський інститут СумДУ 139
КВАЛІМЕТРИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
ПРОДУКЦІЇ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА
ПРИКЛАДІ ГІЛЬЗ ЦИЛІНДРІВ ДВИГУНІВ
ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ
Лихо Є.П., студент, Динник О.Д., ст. викладач
Конотопський інститут СумДУ 140
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МІСЦЕ ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА В СИСТЕМІ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Осадчий С.В., к.п.н., доцент
Конотопський інститут Сумського державного університету

Прикладне програмне забезпечення призначене для користу-
вачів,  що звичайно не створюють своїх програм,  а лише
використовують програмні засоби для вирішення певних задач.
Вважається, що саме вони і є справжніми споживачами тої
інформації, що зосереджена в пам’яті комп’ютера або може
генеруватися в процесі роботи прикладних програм. При
спілкуванні з прикладною системою користувачу іноді доводиться
виконувати деякі прості операції - вводити числа і тексти,
переглядати дані, виводити графіки і малюнки на екран дисплея і
на зовнішні пристрої та інше. Прикладні програмні засоби
будуються таким чином, щоб створити користувачу максимальний
комфорт при виконанні дій і при цьому не вимагати від нього
надмірно великих навиків і спеціальних знань, що не відносяться
безпосередньо до його фахових інтересів.

Серед стандартного прикладного програмного забезпечення
загального застосування для управлінської діяльності слід
виділити:

• Системи підготовки текстових документів (текстові редактори,
текстові процесори, настільні видавничі системи). Вони призначені
для виготовлення управлінських документів та різноманітних
інформаційних матеріалів текстового характеру.

• Системи обробки фінансово-економічної інформації
(універсальні табличні процесори, спеціалізовані бухгалтерські
програми, спеціалізовані банківські програми внутрішніх та
міжбанківських розрахунків, спеціалізовані програми фінансово-
економічного аналізу і планування).

• Системи керування базами даних призначені для створення,
зберігання та маніпулювання масивами даних великих обсягів.
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• Особисті інформаційні системи (програма-секретар). Вони
дозволяють проводити планування особистого часу, своєчасно
нагадують про початок запланованих заходів, ведуть персональні
та інші карточки з можливістю автоматичної вибірки інформації,
проводять телефонні під’єднання і т.п.

• Системи підготовки презентацій призначені для
кваліфікованої підготовки графічних і текстових матеріалів, які
використовуватимуться з метою демонстрації на презентаціях,
ділових переговорах, конференціях.

• Системи управління проектами призначені для планування і
управління ресурсами різних видів (матеріальними, технічними,
фінансовими, кадровими, інформаційними) під час реалізації
складних науково-дослідних та проектно-будівельних робіт.

• Експертні системи і системи підтримки прийняття рішення
призначені для реалізації технологій інформаційного забезпечення
процесів прийняття управлінських рішень на основі використання
методів економіко-математичного моделювання та принципів
штучного інтелекту.

• Системи інтелектуального проектування і вдосконалення
систем управління призначені для реалізації CASE-технологій
(Computer Aid System Engineering), орієнтованих на автоматизо-
вану розробку проектних.

• Системи підтримки комунікацій необхідних для під’єднання
до комп’ютера різноманітних типів зовнішніх пристроїв, організа-
ції зв’язку між комп’ютерами, підтримки їхньої роботи в локальній
мережі.

Тема даної роботи присвячена розробці електронного журналу
обліку навчання академічної групи ВНЗ. До цієї теми нас
подвигала знайдена в мережі Інтернет програма, яка написана за
допомогою мови програмування Delfi, призначенням якої є
здійснення контролю студентів в процесі їх навчання. Так як
програма набрана на мові програмування Delfi, вона має ряд
недоліків:
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1. не кожен користувач має змогу отримати доступ до вказаної
програми в середовищі Delfi;

2.. вона досить складна, має достатній об’єм, і потребує певного
часу для складання;

3. результат її дії достатньо статистичний, що не дає можливості
отримувати різнобічні данні.

В зв’язку з цим ми вирішили спробувати розробити
контролюючу програму для роботи працівників деканатів,
навчальних виділів, за допомогою відомого пакету прикладних
програм Microsoft Officce, а саме програми Microsoft Exсel.

В результаті був розроблений електронний журнал, який можна
впроваджувати в навчальний процес, і який складається з 3 частин:
загальної,  лекційної і практичної.

В лекційний частині журналу маємо назву предмету, прізвище
викладача, вказану кількість годин відведених на проведення
занять, кількість прочитаних годин, яка автоматично змінюється,
тільки в графі вказується дата. Відвідування студентів також
контролюється и автоматично підраховується, якщо студент
набирає 30% пропусків, з’являється  повідомлення про
попередження, а при 50% - про можливе відрахування.

Розглядаючи практичний журнал, то ми маємо колонку з
загальними набраними балами студента з певного предмету, вони
також автоматично підраховуються, і виводиться середня сума
балів.

Для констатуючого результату роботи студента за семестр,
можна відкрити сторінку з узагальненими відомостями, де можна
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побачити відвідування студента  з кожного предмету. Всі сторінки
в Excel,  взаємопов’язані,  змінюючи данні на одній сторінці
зміниться загальний результат.

Отже можна зробити висновок, що використання прикладних
програм часто має ряд переваг в порівнянні із складанням програм
за допомогою спеціальних мов при досягненні однієї й тієї ж
подібної мети:

1. широка доступність;
2. простота у використанні;
3. мобільність при зміні вхідних даних;
4. можливість використання при володінні комп’ютерною

технікою на рівні користувача.

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ I-II Р.А.

(РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ)

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

Соціально-економічні перетворення в Україні переконують, що їх
результативне здійснення вимагає поліпшення теоретичної та практичної
підготовки молодших спеціалістів.

Дослідження стану психологічних аспектів громадянського виховання
студентів вищого навчального закладу проводилося на базі
Політехнічного технікуму КІ СумДУ.  У ході дослідження ми ставили
завдання проаналізувати стан навчальної мотивації студентської молоді
вищих навчальних закладів. У дослідженні взяли участь 234 учасники
експерименту,  з них:  65чол.  є студентами першого курсу,  58  чол.  –
другого курсу, 55 чол. – третього курсу, 56 чол. – четвертого курсу.

Студенти-учасники експерименту, були представниками різнопро-
фільних спеціальностей, а саме: 78 чол. – студенти будівельних
спеціальностей, 79 чол. – студенти комп’ютерних спеціальностей, 77 чол.
– студенти-менеджери. Спектр спеціальностей, студентів, що взяли
участь в експерименті, різний. Для визначення стану навчальної
мотивації студентської молоді використовувалась Методика діагностики
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мотивів навчальної діяльності студентів (Т. Гордєєва, Є. Осін, О. Сичов,
2012). Під час дослідження основними методами вивчення були
анкетування, тестування, метод рейтингу, спостереження.

Респонденти мали уважно прочитати кожне з 28 запропонованих
тверджень та використовуючи шкалу від 1  до 5,  обвести відповідь,  яка
найкращим чином відповідає тому, що вони думають про причини
власної залученості до діяльності,  тобто:  1  –  зовсім не відповідає;  2  –
швидше не відповідає;  3  –  щось середнє;  4  –  скоріше відповідає;  5  –
цілком відповідає. Відповіді на запитання «Чому Ви в даний час ходите
на заняття до технікуму? Тому що...». З 234 студентів лише 2,6%
чоловік стверджують, що їм цікаво вчитися. Однак слід звернути увагу
на те,  що при цьому 14,1%  студенти відмічають,  що їм подобається
навчатись у закладі.  Отже,  говорячи про мотивацію до навчання,  слід
відмітити наявність сприятливих умов у закладі не лише для навчання, а
й для розвитку особистості. Рідко навчання є одночасно й улюбленим
заняттям студентів. Але їм цікаво вчитися заради задоволення, яке вони
відчувають, перевершуючи самих себе в своїх особистих досягненнях,
що підтверджується результатами анкетування (37,2% стверджують, що
дане твердження – щось середнє, 38,5% – скоріше відповідає, 15,4% –
цілком відповідає).  Всі без винятку студенти відмітили,  що ходять до
технікуму, щоб отримати в майбутньому більш престижну роботу. Лише
6,4% студентів відчувають, що відвідують навчальний заклад за звичкою.

Узагальнивши результати, представимо їх у діаграмі (рис. 1).

Рис. 1 – Результати дослідження мотивації навчальної діяльності
студентів (%).

Аналізуючи результати дослідження мотивації до навчання слід
відмітити наступне: на всіх курсах, незалежно від спеціальності, ситуація
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41%
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м фахівцем
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успіху позитивно впливає на мотивацію студентів до навчання; студенти-
будівельники захоплюються на старших курсах новими знаннями з
фахових предметів, що тісно пов’язано з майбутньою високооплачу-
ваною професією; менеджери протягом всього терміну навчання
прагнуть довести, що вони успішні; студенти комп’ютерних
спеціальностей прагнуть оволодіти знаннями, щоб у майбутньому не
мати проблем з роботою (чітко знають свою мету з першого курсу).

Таким чином, простежується велика вибірковість пізнавальних
(навчальних) мотивів, що призводить до суттєвого зниження інтересу до
окремих предметів на користь майбутніх спеціальних знань.
Простежується єдність процесуальної й результативної мотивації. Чим
старші студенти, тим меншу кількість мотиваторів вони називають в
якості стимулів своєї поведінки.  Це свідчить про те,  що під впливом
стійкого систематизованого світогляду, який тільки формується, у них
виникає чітка ієрархізована структура мотиваційної сфери.

Отримані дані не вичерпують усіх аспектів досліджуваної проблеми.
Подальших наукових розвідок потребують питання визначення впливу
новітніх інформаційних технологій (комп’ютерних зокрема) та їх
застосування в навчально-виховному процесі в розвитку мотиваційної
сфери студентів.

1. Занюк С. С. Психологія мотивації / Занюк С. С. – К.: Либідь,
2002. – 110 с.

2. Кочарян О. С. Структура мотивації навчальної діяльності
студентів: навч. посіб. / О. С. Кочарян, Є. В. Фролова, В. М. Павленко. –
Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін.-т, 2011. –
40 с.

3. Кислюк О. Співвідношення понять «мотив», «стимул», «потреба»
та інтерес до навчання // Соціальна психологія. – 04. – 5 (7). – 109-118 с.
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ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
НАВЧАННЯ

Весперіс С.З., к.е.н., доцент
Конотопський інститут Сумського державного університету

У педагогічній пресі широко обговорюються проблеми, пов’язані з
переходом освіти до нової парадигми, суть якої полягає у запровадженні
компетентнісного, діяльнісного та особистісно орієнтованого навчання.

Програми націлюють на те,  що в навчанні головне не обсяг
навчального матеріалу, а вміння його аналізувати, самостійно здобувати,
використовувати. У процесі викладання економічних дисциплін
здійснюється складний перехід навчання від схеми «почув – запам’ятав –
переказав» до схеми «пізнав – осмислив – сформулював – запам’ятав».

У цих умовах найбільш актуальним є питання розробки технологій
навчання, які б максимально дозволяли розвинути інтелектуальні
здібності учня. Одним із засобів ефективного формування економічних
знань студентів вищих навчальних закладів є використання опорних
конспектів. Найбільшій реалізації принципу послідовності в навчанні
буде сприяти раціональне використання засобів навчання, в тому числі й
опорних конспектів. Тому тема є актуальною.

Теорія розвивального навчання бере свій початок у роботах І.
Пестолоцці, А. Дістервега, К. Ушинського. Наукове обґрунтування цієї
теорії подано у працях Я. Коменського, Л. Виготського. Свій подальший
розвиток вона отримала в роботах Л. Занкова, Д. Ельконіна, В. Давидова,
В.  Разумовського,  Н.  Менчинської,  І.  Якиманської,  Г.  Сельовко та ін.
Організація розвивального навчання передбачає освоєння певної системи
знань, створення умов для максимальної реалізації здібностей. У 70-і
роки В. Шаталовим було розроблено систему великоблочного введення
теоретичних знань, яка забезпечувала прискорене навчання всіх
студентів, формування міцних знань, успіхи в навчанні. Основу його
методики складає використання опорних конспектів. Ця ідея набула
поширення серед викладачів різних дисциплін після підтвердження самої
методики В. Шаталова. Ідея опорних конспектів як педагогічна система
В. Шаталова складає основу технології інтенсифікації навчання за
допомогою схемних і знакових моделей навчального процесу. Ідеї цієї
педагогічної системи було реалізовано Ю. Меженко, С. Шевченко, Б.
Фурманом, Г. Лупповим, А. Пастуховим та ін.
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Кожен з них брав на озброєння основні ідеї з досвіду В.  Шаталова,
розвиваючи й удосконалюючи методику використання опорних
конспектів і схем.

Опорний конспект – це стислий виклад навчального матеріалу, який
передбачає відображення сутності виучуваної проблеми та її
характеристики у вигляді тез, схем і таблиць. Це один із популярних
засобів наочного навчання. Найбільш яскраво досвід їх використання
представлений у практиці видатного вчителя з Донецька В. Ф. Шаталова.
Ще наприкінці 60-х років у Європі з’явились підручники, кожний розділ
яких закінчувався невеликим графічним конспектом навчального
матеріалу, що містив логічні зв’язки його змісту.

У вищій школі вперше за методом В. Ф. Шаталова почали працювати
в Київському інституті народного господарства. Опорні конспекти були
розроблені доцентом Л. Л. Вікторовою та іншими викладачами кафедр
загальної теорії статистики, економіки праці, технології, бухгалтерського
обліку в сільському господарстві тощо. Використання опорних
конспектів-схем у ВНЗ має свої особливості. Вони об’ємніші, їх не треба
завчати напам’ять, можливі доповнення конспектів студентами. У 1977
році в Луцькому педагогічному училищі відбулось перше знайомство
викладачів зі структурно-логічними схемами, які, однак, не були широко
запроваджені у практику викладання.

В.Ф. Шаталов пояснював необхідність створення опорних конспектів
так: «Пояснення нового матеріалу у різних викладачів і на різних уроках
може відбуватися в різних формах. Але немає жодного уроку, коли б
викладач не зробив би якихось записів на дошці. Іноді цих записів
більше, іноді менше. Але уявіть собі на секунду такий варіант: один з
студентів взяв після заняття дошку з записами викладача додому...
Зрозуміло,  що цей студент підготується краще,  ніж інші,  які
користувалися підручником. ...Окремі штрихи, цифри, записи,
асоціюватимуться в пам'яті студента з інтонаціями і текстами викладача
[3, с.21].

До опорного конспекту студент може звертатися в будь-який момент:
на занятті зі спеціальних дисциплін, під час виконання домашнього
завдання чи контрольної роботи [1; 2]. Особливо важливо
використовувати опорний конспект для повторення повідомлень, які
подавалися на лекціях з природничо-наукових дисциплін і які необхідні
під час вивчення професійно і практично орієнтованих. У цьому випадку
опорні конспекти будуть виконувати роль довідкових матеріалів. Під час
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вивчення нового матеріалу опорні конспекти використовуються у
репродуктивному методі навчання.

Репродуктивний метод передбачає забезпечення засвоєння матеріалу,
при якому студенти були б спроможні відтворити його, маючи зовнішню
опору у вигляді підказки (рівень розпізнавання), або вміли відтворити
самостійно та застосувати одержані знання у простій, типовій ситуації
(репродуктивний рівень). Для того, щоб студент запам’ятав матеріал, він
повинен сконцентруватися, докласти певні вольові зусилля, крім того,
декілька разів повторити, намагаючись запам’ятати те, що вивчається. В
основі цього методу лежить відомий психологічний закон: для міцного
запам’ятовування необхідно підкріпити його повторенням (7+2) рази.

У методиці В.  Шаталова цю закономірність не просто покладено в
основу,  вона є органічною невід’ємною складовою самої методики,
становить її суть. Викладач перший раз самостійно розповідає студентам
матеріал, використовуючи всі наявні у нього засоби навчання. Друге
повернення студентів до виучуваного матеріалу він забезпечує тим, що
теж пояснює цей самий матеріал, але вже з використанням опорних
конспектів, і в різному темпі [4; 5].

Експрес-опитування студентів, що вивчають дисципліну «Економіка
підприємства» (25 осіб), свідчить, що такий підхід є досить ефективним
(це відзначило 78% респондентів), оскільки дозволяє:

- якісно переробити і систематизувати значний за обсягом
інформаційний матеріал;

- активізує мисленнєву діяльність студентів;
- сприяє створенню позитивної емоційної атмосфери в аудиторії;
- активізує комунікативні процеси;
- сприяє формуванню навичок щодо структурування інформації.
Таким чином, проведена робота по створенню і використанню

опорних конспектів при викладанні економіки підприємства підтвердила
гіпотезу про те, що застосування опорних конспектів активізує
пізнавальну самостійність студентів. Професійна ж самостійність – це
здатність орієнтуватися у вимогах зі спеціальності, вміння самостійно
планувати, виконувати та контролювати процес самоосвіти. Коли
самостійність реалізується в дії, вона стає звичною формою поведінки,
що є необхідною якістю майбутнього фахівця.

Отже, виконаний на належному теоретичному та методичному рівні
опорний конспект стане щоденно необхідним як довідник та корисним
для організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАДАЧ З БІОЛОГІЧНИМ ЗМІСТОМ НА
УРОКАХ ФІЗИКИ

Ярослав О.А., студент,  Шелудько В.І., к.ф-м.н., доцент
Глухівський національний педагогічний університет

 ім. О.Довженка

Взаємозв’язок фізики та біології давній та плідний. Можна назвати
фізиків, що внесли свій вклад у розвиток біології, та природознавців, що
відкрили фундаментальні фізичні закони. Це всесвітньо відомі вчені:
фізик Гельмгольц, лікар Майєр, ботанік Тимірязєв  та інші.  П.М.Лєбєдєв,
вітаючи К.А.Тимірязєва у зв’язку з ювілеєм, сказав: «Ми, фізики,
вважаємо Вас фізиком». При вивченні біологічних дисциплін (ботаніки,
зоології та ін.)  учні використовують такі фізичні поняття,  як кількість
теплоти, температура, світло, вологість та ін., знайомляться з проявами
властивостей газів, рідин та твердих тіл, отримують початкові вміння
користуватися терезами, мікроскопом та іншими приладами та
інструментами. Ці початкові поняття та вміння необхідно
використовувати при вивченні фізики. Методи вивчення фізичних явищ
живої природи в процесі викладання фізики можуть бути дуже
різноманітними. Відповідні відомості можуть подаватися  учням в якості
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ілюстративного матеріалу. Так, наприклад, при вивченні молекулярно-
кінетичної теорії будови речовини корисно розповісти про дифузію рідин
та газів у природі. Розкриття елементів біофізики на уроках показує
учням, як використання фізичних методів та фізичних приладів призвело
до надзвичайно важливих для людства відкриттів: матеріальної основи
спадковості та мінливості, особливостей біоенергетичних процесів,
фотосинтезу та ін. Це приводить учнів до висновку про можливість
пізнання найскладніших процесів у живій природі, використовуючи
відкриття та досягнення суміжних наук, насамперед, фізики, хімії.

Ні з чим людина не стикається так часто, як з необхідністю формувати
і розв’язувати задачі найрізноманітніших  типів: «Весь тернистий шлях
людства, кожен його етап – це постановка і розв’язування все нових
задач, які повстають перед  людьми».[10, с.5]. Впровадження
профільного навчання, введення інтегрованого курсу «природознавство»
вимагає використання задач,  що мають зв’язок  із суміжними з фізикою
науками – біологією, медициною, хімією тощо.

Використання такого типу  задач    раціонально із наступних причин:
− по-перше, це допомагає сформувати і підтримувати  в учнів

пізнавальний інтерес, який є вагомим мотивом у навчальній діяльності;
− по-друге, під час розв’язування задач виховується воля і

наполегливість людини, що має неабияке значення для її подальшого
життя, адже «...чим більше знань здобутих власними зусиллями,
напруженням волі, чим глибше зачепило логічне пізнання емоційну
сферу учня, тим у чіткому порядку укладаються нові знання в
свідомості». [6, с.516]

Біологічні задачі, що використовуються на уроках фізики можна
поділити на дві основні групи:

- задачі, у яких необхідно, використовуючи фізичні знання та
закономірності, пояснити сутність біологічного процесу;

- задачі, у яких  те чи інше біологічне явище є ілюстрацією для
фізичного процесу.

Приклади задач з біологічним змістом для використання на уроках
фізики  у 8 класі.

Тема: «Механічні явища»
Задача: Виразити у м/с швидкості найшвидших ссавця, птаха, риби.

Відповідь: Найшвидший ссавець–гепард розвиває швидкість до
112км/год (31м/с). Найшвидший птах - індійський стриж  розвиває
швидкість 150км/год (41,5м/с), Риба - парусник 80 км/год (22м/с).
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Задача:  Летючі риби –  група риб родини колючеперих,  тікаючи від
ворогів, можуть здійснювати плануючий політ за допомогою збільшених
грудних плавців. При цьому вони розвивають швидкість до 64 км/год,
долаючи відстань до 800м. За наведеними даними обчислити можливий
час перебування риб у повітрі. Відповідь: 44 с

Задача: Бамбуки В'єтнаму ростуть зі швидкістю 2 м на добу. Бамбук,
що відноситься до сімейства злаків, у себе на батьківщині, в Південно-
Східній Азії,  може досягати висоти 50 м і мати стебло діаметром до 40
см. Визначте приріст бамбука за 1 хвилину, за 1 годину, за тиждень.
Відповідь: За 1 хвилину бамбук виростає на 1 мм, за 1 годину - на 6 см, за
тиждень – на 14 м.

Тема: «Взаємодія тіл»
Задача: Кріт, ця маленька сліпа тваринка з широкими долоньками,

вивернутими назовні, справжній трудяга. Маючи вагу 1Н, він виносить
на поверхню за 1 рік землю вагою 100кН. Визначте масу крота і масу
землі, яку він виносить за 1 рік.

Відповідь: Маса крота - 100 г, маса землі - 10т.
Задача:  Найміцніша павутина у павуків-нефілім, що живуть в Африці,

далеких родичів наших хрестовиків. У великій круговій ловчий мережі
павука заплутуються не тільки комахи, а й птахи. На Мадагаскарі жінки
збирають нефілім, тягнуть з їхнього черевця золотисті нитки, а потім
тчуть з них красиві стрічки.

Чому дорівнює коефіцієнт жорсткості цієї павутини, якщо при силі
натягу  5 Н вона розтягується на 2 мм? Відповідь. 2,5 кН /м.

Тема: Тиск твердих тіл , рідин та газів
Задача:   Слон масою 5  тон створює тиск на земну поверхню у 600

г/см3.Порівняйте його з тиском людини масою 72 кг, якщо площа її
ступні становить 180 см2. Відповідь:Тиск  слона у 3 рази більший

Задача: Які органи та утвори організму хребетних тварин можуть
працювати завдяки атмосферному тиску ? Відповідь: Ротовий апарат при
ссанні рідини створює розрідження у ротовій порожнині. Завдяки дії
атмосферного тиску на рідину остання заходить у ротову порожнину.
При дихальних рухах під час вдиху за рахунок збільшення об’єму
грудної порожнини легені розширюються, тиск в них стає меншим за
атмосферний, тому повітря заходить у легені. У присосках восьминогів,
плазунів геконів, риб-прилипал  виникає тиск менший за атмосферний, в
результаті чого під дією атмосферного тиску ці тварини надійно
прикріпляються до субстрату.
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Тема : «Теплові явища»
Задача : Маленьких дітей завжди одягають тепліше ніж дорослих.

Чому?
Відповідь:У малих  дітей системи активної терморегуляції розвинені

ще недостатньо, тому їх одягають тепліше, щоб уникнути
переохолодження.

Задача: Чому в сильний мороз дрібні птахи (синиці, горобці)
розпушують своє пір’я? Відповідь:Розпушуючи своє пір’я дрібні птахи
збільшують шар повітря, яке є добрим теплоізолятором.

Таким чином, аналізуючи використання біологічних задач на уроках
фізики, можна зробити висновки, що вони є важливим компонентом для
розвитку міжпредметних зв'язків.

1. Кац Ц.Б. Биофизика на уроках физики − М.:Просвещение
,1988.−159с.

2. Книга для чтения по зоологии − М.:Просвещение ,1980.−187с.
3. Максимова В.Н. Межпредметные связи в обучении биологии. −

М. :Просвещение 1987. −196с.
4. Моррис Рик. Тайны живой природы.–М.:РОСМЭН ,1999. −200с.
5. Семке А.И. Нестандартные задачи по физике –

Ярославль:Академия развития,2007. −320с.
6. Сухомлинський В.О. Вибрані твори у 5-ти томах – Т.2.–К.:

Рад.шк. 1976. −670с.
7. Цепух Н.Ф. Бионика в школе. – К.:Рад.школа,1990. −112с.
8. Эсаулов А.Ф.  Психология решения задач.–М.  : Высш.шк.  ,  1982.

−216с.

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ – ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ

ПОЗИЦІЇ МОЛОДІ

Отрох Н.С., студентка
Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ

Наш час потребує лідерів нової формації - людей  компетентних,
відповідальних, здатних мислити нестандартно. Проблема виховання
молодих лідерів – це проблема підготовки людини майбутнього, людини,
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яка відповідає вимогам ХХІ століття. Велике значення в вирішенні даної
проблеми має розвиток студентського самоврядування.

Студентське самоврядування в Індустріально-педагогічному
технікумі КІ СумДУ має своєрідну історію становлення і розвитку, що
знайшла своє відтворення в організаційній моделі, структурі та змісті
роботи органів самоврядування. [2]

Демократизація виховної діяльності навчального закладу передбачає
широкий спектр напрямів формування активної особистості й
пробудження національної свідомості студентів, розвиток самостійності,
готовності займати активну позицію в колективній діяльності та брати на
себе відповідальність, вміння відстоювати власні та колективні інтереси,
розвиток здатності до розв’язання нестандартних проблем. [1]

Охоплюючи усі сфери діяльності молоді, самоврядування в нашому
навчальному закладі має на меті зробити навчальний процес і дозвілля
студентів цікавішим, дає студентам змогу реалізуватись, виконуючи при
цьому виховні функції. Результативність студентського самоврядування
в системі громадянського виховання залежить від глибини і всебічності
проникнення у сутність своїх прав і обов’язків.

До складу студентського самоврядування технікуму входять такі
центри: культурно-масової діяльності, волонтерської роботи, фізичної
культури і спорту, зв’язків з громадськістю, академічних питань,
соціально-правових питань, інформаційно-аналітичний.

Кожен із центрів студентського самоврядування контролює певну
ділянку роботи. Вищим органом студентського самоврядування є
конференція. В період між конференціями вищим виконавчим органом є
студентська рада. Голова студентської ради здійснює загальний контроль
за виконавчою дисципліною, координує роботу центрів, проводить
засідання студентської ради. [2]

Студентське самоврядування в нашому технікумі – це доросле і
серйозне життя, це активна життєва позиція, це формування
особистісних рис, можливість проявити свої лідерські здібності та
навчитися бути лідером, уміння жити серед людей, створення
позитивного виховуючого середовища, в якому є місце для кожного
студента, для кожної ідеї.

Основними умовами для розвитку самоврядування є:
- зацікавленість у його розвитку адміністрації, педагогічного

колективу, студентів;
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- оптимальна структура;
- функціонування на засадах демократії;
- визначення оптимальних методів педагогічного контролю;
- чітка система роботи органів студентського самоврядування в

масштабі навчального закладу;
- гласність у його роботі;
- стимулювання через студентське самоврядування.
Таким чином, участь молодого покоління у студентському

самоврядуванні –  важливий шлях і умова залучення молоді до
радикальних перетворень,  що відбуваються у нашому суспільстві.  Ось
чому необхідні пошук і підтримка студентської молоді, чиї особистісні
переконання спрямовані на активну участь у громадському житті молоді,
яка має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером,
має бажання використовувати свою енергію на здібності, на благо інших,
на благо розвитку держави.

Керівник: Бадьор І.В., викладач

1. Ігнатенко Г.В. Професійна педагогіка – К.: Видавничий Дім
«Слово», 2013. ст. 192-195.

2. «Положення про студентське самоврядування ІПТ КІ Сум ДУ».

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ В ОСВІТІ

Рязанцев В.В., викладач
Політехнічний технікуму КІ СумДУ

Початок ХХІ століття характеризує суспільство як постіндустріальне
(інформаційне), в якому здійснюється інформатизація всіх галузей науки
і освіти. Інформатизація суспільства - це глобальний соціальний процес,
особливість якого полягає в тому,  що домінуючим видом діяльності в
сфері суспільного виробництва є збирання, нагромадження,
продукування, оброблення, зберігання, передавання та використання
інформації.

Сьогодні інформаційні технології стали невід’ємною частиною
сучасного світу, вони значною мірою визначають подальший
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економічний та суспільний розвиток людства. У цих умовах
революційних змін вимагає й система навчання. Звідси можна сказати,
що актуальність даного питання має місце у сучасному освітньому
середовищі, адже нині якісне викладання дисциплін не може
здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають
комп’ютерні технології та Інтернет.  Вони дають змогу викладачу краще
подати матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання
студентів та підвищити їхній інтерес до навчання.

Оскільки застарілі методи та засоби навчання не відповідають
нинішнім вимогам сучасного заняття і не підлягають тенденціям
стрімкого розвитку науково-технічного прогресу, то це спонукає
викладачів до впровадження інноваційних методів навчання та
використання й адаптування цих технологій в навчальний процес.
Особливо ця проблема гостро постає при формуванні професійних умінь
та навичок, оскільки для ефективнішого їх засвоєння, навчальний процес
вимагає використання великої кількості наочних матеріалів, та
інтерактивних засобів, які в свою чергу позитивно сприяють
покращенню досягненню навчальної мети.

Найбільшою проблемою традиційного навчання є низька динаміка, та
часткова відсутність елементів інтерактивності та наочності. Сучасні
інформаційні технології дозволяють нейтралізувати усі ці недоліки. Крім
того, дидактичні можливості комп’ютера сприяють зацікавленості
студентів до навчання, він забезпечує комфортну, індивідуальну,
різноманітну, високоінтелектуальну взаємодію об'єктів комунікації. Роль
комп’ютера на занятті більш складна: його використання в навчальному
процесі допомагає викладачу зробити заняття динамічним, цільовим,
насиченим, яскравим, таким, що запам’ятовується надовго.

Отже, інформаційно-комунікаційні технології є ефективним засобом
формування професійної підготовки та умінь і навичок. Використання
інформаційно-комунікаційних технологій не тільки має позитивний
вплив на процес засвоєння навчального матеріалу, а і сприяє інтересу та
зацікавленості у студентів до предмету й навчання в цілому. Дидактичні
властивості інформаційно-комунікаційних технологій дозволяють
вважати їх ефективним навчальним засобом та інструментом для
формування професійних умінь та навичок.
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ВПЛИВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА ЯКІСТЬ
ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Дрофа В.О., викладач
Конотопський інститут СумДУ

У справжнього вчителя — найважче і найрадісніше життя,
трепетно хвилююча і болісно складна творчість, незбагненно тонкі і
вічновдосконалювані інструменти, якими він діє на людську душу.

В. О. Сухомлинський
Здавна, соціальна значущість педагогічної роботи ставила високі

вимоги до особистості викладача та вихователя.Освітня діяльність
педагогів вищих навчальних закладів відзначається більшою соціальною
відповідальністю, оскільки їхня основна мета полягає у підготовці еліти
нації, фахівців вищої кваліфікації, від знань та умінь яких залежить якість
соціально-економічного, політичного, культурного розвитку нашої
держави, формування духовності та національної свідомості її громадян.

Педагогічна діяльність професорсько-викладацького складу вищої
школи,  об’єктом якої є молодь,  з певними талантами,  потребами,
особливостями, інтересами тощо, вимагає від педагога виконання дуже
відповідального завдання, що полягає у допомозі їм стати
висококваліфікованими фахівцями, які будуть затребувані на ринку праці
та зуміють креативно і творчо реалізовувати набуті у вищому
навчальному закладі знання та практичні навички.

Оскільки, професія викладач є професією типу"людина-людина" [1]
(за класифікацією Є.Клімова),  то вимоги до якостей її особистості,  що
визначають ефективність взаємодії педагога і вихованця, є багато-
плановими і різносторонніми. Також важливу вимогу до персони
викладача відомий український педагог М.М. Фіцула [2] висуває
наявність у нього "педагогічної вираженості", що розглядається як
своєрідна настанова на педагогічну діяльність і психологічну готовність
до неї. Педагогічна вираженість містить у собі органічне поєднання з
розумної любові до вихованців та педагогічної вимогливості. Доцільно
пригадати пораду   A.C. Макаренка [3] відносно того, що саме у розумній
вимогливості до людини і полягає повага до неї.

Одним із найголовніших чинників, які впливають на становлення
особистості молодої людини є взаємодія між викладачем та студентом.
Це зумовлено тим, що саме набутий досвід у студентські роки,
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залишається з людиною на все життя і визначає її життєву траєкторію.
Саме тому викладач має бути різнобічно освіченою людиною та крім
фундаментальних знань свого предмета та методики його викладання він
повинен володіти ґрунтовними знаннями в галузі філософії, соціології,
етики, політики, мистецтва, сучасної науки і техніки. Ці знання
допоможуть викладачу бути цікавим співрозмовником, викликати повагу
студентів і бути для них взірцем творчого відношення до праці та
прикладом для наслідування.

Сучасність вимагає від викладача особливої уваги до постійно
обновлюваних тенденцій суспільного життя, здатність до адекватного
сприйняття вимог та потреб суспільства, відповідно до чого корегувати
напрямок та методику своєї діяльності. Саме інноваційність має
характеризувати діяльність викладача вищого навчального закладу.

Слід зазначити,  що результати своєї діяльності педагог перш за все
оцінює сам, і дуже важливо, щоб його оцінка була об'єктивною. Отже,
необхідними рисами викладача мають бути також самокритичність та
потреба у постійному самовдосконаленні, дисциплінованість і висока
вибагливість до себе.

1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. –
Ростов-на-Дону. Изд-во «Феникс», 1996.

2. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів
вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр “Академія”,
2002. – 528с.

3. Макаренко А.С. (Опыт, изучение, применение): материалы
конференции, посвященной 80-летию со дня рождения (1888-1968)/за
ред.. В.Е. Гмурмана. - М., 1969. - 215с.

НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Джигінас А., магістрант
Глухівський національний педагогічний університет

імені О.Довженка

Однією з організаційно-педагогічних умов ефективного
застосування нових інформаційних технологій у системі освіті України є
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готовність педагогічних кадрів до їх впровадження. Тому первинна
підготовка вчителів, готових до повноцінного використання нових
інформаційних технологій у навчальному процесі розглядається як одна
із ключових умов успішної модернізації усіх ланок освіти.

Результати нашого дослідження виявили, що нa відміну від
більшocті eкoнoмічнo рoзвинених крaїн cвіту в Укрaїні нові інформаційні
технології нe cтaли пріоритетним напрямком функціoнувaння cиcтeми
профeсiйної пiдготовки сyчaсних вчитeлiв.

Основними причинами недостатньої готовностi систeми
пeдaгогiчної освiти до eфeктивного впровaджeння нових інформаційних
технологій є обмежена кількість інформації щодо їх застосування у
процесі викладання навчальних дисциплін, а також відсутність
цілеспрямованого формування у майбутніх вчителів вмінь та навичок
використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі.

Провeдeний нaми aнaлiз показав, що основними проблемами на
сучасному етапі щодо впровадження нових інформаційних технологій є
нaстyпні:

1)  нe  всi  пeдaгогiчні вищі навчальні заклади включили нові
інформаційні технології до обов’язкової чaстини нaвчaльних планів;

2) рeкомeндaцiї для студентів до предмету “Нові інформаційні
технології” носять загальний характер;

3) слабке прогрaмнe забезпечення комп’ютерних аудиторій,
вiдсyтнiсть тeхнiчної пiдтримки, обмeжeнi чaси роботи комп’ютерних
аудиторій, застаріле облaднaння.

Проведене нами дослідження є підставою стверджувати, що
сьогодні студенти (майбутні вчителі фізики) володіють новими
інформаційними технологіями на рівні користувача, тобто: в основному
використовують комп’ютерні технології у власній навчальній діяльності;
значна частина студентів-випускників (молодих спеціалістів, які
працюють в освітніх закладах) частково використовують нові
інформаційні технології у своїй професійній діяльності.

Проте, проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів проблеми,
котра досліджується. Детальнішого розгляду потребують питання
розробки курсів методики використання нових інформаційних
технологій студентами різних спеціальностей; методик викладання
пропедевтичних курсів інформатики у початковій школі тощо.

Керівник: Грудинін Б., докторант.,
НПУ  імені М.П.Драгоманова
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1. Красножон О. Б. Система математичної підготовки майбутніх
учителів фізики в умовах використання інформаційно-комунікаційних
технологій :  автореф.  дис.  на здобуття наук.  ступеня канд.  пед.  наук :
спец.  13.00.02  “Теорія і методика навчання математики”  /  О.  Б.
Красножон. - К., 2005. - 19 с.

2. Суховірський О. В. Підготовка майбутнього вчителя початкової
школи до використання інформаційних технологій : автореф. дис. на
здобуття наук.  ступеня канд.  пед.  наук :  спец.  13.00.04  “Теорія та
методика професійної освіти” / О. В. Суховірський. - Київ, 2005. - 20 с.

3.     Безуглий В. В. Методика навчання фізичної географії України
засобами комп’ютерних технологій : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання
географії” / В.В. Безуглий. - Х.,2003. -27 с.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СЕРЕД
ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Білевська Д.А., учениця
Конотопська загальноосвітня  школа І – ІІІ ступенів №10

Актуальність теми: Частота суїцидальних дій серед молоді протягом
останніх двох десятиліть подвоїлася. Свідченням цього є постійні згадки
в засобах масової інформації про суїциди серед учнів та студентів. Лише
за 2009-2013 рр. кількість завершених суїцидів по Сумській області
становила 20 випадків, з яких 13 скоєно в 2013-2014 навчальному році.
Тому ця проблема наразі є досить актуальною.

Мета дослідження: полягає у теоретичному обґрунтуванні проблеми
суїцидів серед дітей та молоді та розробці ефективних методів та
прийомів з попередження суїцидальної поведінки неповнолітніх.

Завдання дослідження:
- виявити та опрацювати психолого-педагогічну літературу з

попередження суїцидальної поведінки серед дітей та молоді;
- проаналізувати фактори та мотиви суїцидального ризику серед

неповнолітніх;
- визначити стан схильності до суїцідальної поведінки та визначити

рівні профілактичної роботи з попередження суїцидальної поведінки
серед дітей та молоді, розробити зміст діяльності на кожному з цих
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рівнів;
Об’єкт дослідження: суїцидальна поведінка та її попередження.
Предмет дослідження :шляхи попередження суїцидальної поведінки

серед дітей та молоді.
Наукова новизна дослідження:  розгляд проблеми у контексті

підліткового віку надає їй особливої гостроти. Психофізіологічні
особливості, притаманні підліткам, зумовлюють значну не
контрольованість суїцидальної поведінки. Відтак, вивчення проблеми
суїциду взагалі та його проявів у підлітків є актуальним як у
соціокультурному, так і усуто науковому плані.

Практичне значення: отримані результати в процесі профілактики
засвідчують позитивну динаміку ефективності розроблених методів та
прийомів профілактичної роботи з попередження суїцидальної поведінки
серед дітей. Це дає змогу стверджувати, що при систематичній роботі по
формуванню в молоді стійкої життєвої позиції та усвідомленню цінності
життя ризик суїциду можна значно зменшити. Тому дана профілактична
робота, може бути використана в кожному навчальному закладі.

Керівник: Ковальчук З.В., педагог

СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПРОЕКТУ «МОЯ ШКОЛА»
З ВИКОРИСТАННЯМ ВІЗУАЛЬНИХ  FLASH - ЕФЕКТІВ

Васильєв Б.В.
Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10

Актуальність теми. Характерною особливістю  сучасного
розвинутого  суспільства стає його інформатизація. Процеси, що
відбуваються у зв'язку з інформатизацією суспільства,  сприяють не
тільки прискоренню науково - технічного процесу, але й створенню
нового інформаційного середовища. Сучасний навчальний заклад поряд з
основним призначенням – навчати та виховувати дітей повинен бути
осередком інформації, яка зацікавлює громадськість, батьків, педагогів та
учнів. Із розвитком мультимедіа – технологій школа отримала
можливості представити себе, свій колектив та його досягнення у цікавій
формі. Саме тому нами була обрана така тема роботи, як створення
мультимедійного проекту про навчальний заклад.

http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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Мета наукової роботи: створення мультимедійного проекту «Моя
школа», накопичення інформації про навчальний заклад.

Завдання:
- опрацювати матеріал по створенню мультимедійного проекту;
- ознайомитися з програмними продуктами, що використовуються в

роботі;
- опрацювати теоретичні відомості про роботу в програмах

MacromediaFlash, MicrosoftWord, MicrosoftPowerPoint;
- зібрати інформацію про навчальний заклад  для подальшого

використання;
- створити мультимедійний проект «Моя школа».
Об’єкт:  інформація про мультимедійні проекти.
Предмет дослідження: мультимедійний проект «Моя школа»

Конотопської загальноосвітньої школи І –  ІІІ ступенів № 10
Конотопської міської ради Сумської області.

Методи дослідження: загально – наукові – описовий, порівняльного
аналізу, логічного узагальнення, конкретно – наукові - моделювання.

Наукова новизна роботи: створення мультимедійного проекту
загальноосвітнього навчального закладу.

Практичне значення одержаного результату полягає в розробці
мультимедійного проекту, який перш за все є продуктом регіональним,
розрахованим на аудиторію даного району. Поява такого проекту
зацікавить батьків, учнів даної школи, учителів, громадськість тощо.

Особистий внесок автора: розробка мультимедійного проекту «Моя
школа» Конотопської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 10.

Структура роботи. Наукова робота складається з вступу,
чотирьохрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
Загальний обсяг роботи складає 55  сторінок,  в тому числі23  сторінки
основної частини.

Мультимедіа - технології є одним з найбільш перспективних і
популярних за використанням напрямків інформатики. Вони мають на
меті створення продукту, що містить колекції зображень, текстів і даних,
що супроводжуються звуком, відео, анімацією й іншими візуальними
ефектами, включає інтерактивний інтерфейс і інші механізми керування.

Macromedia Flash дозволяє легко додати у проект інтерактивні
елементи та упакувати у форматі SWF.  Flash-фільми легко
масштабуються, підстроюючись під розміри екрану користувача, і при
цьому якість векторної графіки не погіршується. Завдяки такому
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унікальному поєднанню можливостей по створенню різноманітного
вмісту і забезпеченню при цьому прийнятних для Web розмірів файлу,
Flash є технологією мережі Internet.

Широко застосовуються мультимедіа-технології в освіті – від
дитячого до літнього віку, від вузівських аудиторій до власних потреб.
Мультимедіа-продукти успішно використовуються в різних
інформаційних, демонстраційних і рекламних цілях. Упровадження
мультимедіа в телекомунікації стимулювало бурхливе зростання нових
застосувань продукту.

Для створення програмної реалізації було вибрано програму
Macromedia Flash. У роботі для ілюстрації основних можливостей
технології Macromedia Flash розроблено та створено наступні елементи:

1)  інтерактивна презентація;
2)  анімація руху об’єкта.

1. Галузинський Г.  77.,  Гордієнко I.  В.  Сучасні технологічні засоби
обробки інформації: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2007. —224с.

2. Глушков В.  М.  Основы безбумажной технологии.  Изд.  2-е,  испр.
К.: Наукова думка: Гл. ред. физ. — мат. лит., 2007. — 552 с.

3. Intel® Навчання для майбутнього. –К.: Видавнича група BHV,
2004. – 416 c. (Автори адаптації до українського видання Морзе Н.В.,
Дементієвська Н.П.).

4. Інформатика: 10 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: академ.
рівень, профільн. рівень/ Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В.
В. Шакотько; за заг. ред. М. З. Згуровського. – К.: Генеза, 2010. – 304 с. :
іл.

5. Macromedia Flash MX 2004 / Энди Андерсон, Марк Дел Лима, Стив
Джонсон; пер. с англ. Латышевой Д.А. – М.: НТ Пресс, 2005. – 543, с.

6. http://osvita.ua/
7. http://choippo.edu.ua/rar/konkurs/sapetova/1.htm

http://osvita.ua/school/lessons_summary/informat/9552/
http://choippo.edu.ua/rar/konkurs/sapetova/1.htm
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ КУРАТОРА  ЗМІСТУ, ЯК ЗАСІБ
ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО
ОБМІНУ У ПРОЦЕСІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТІВ
Іващенко В.О., студент
 ГНПУ ім. О. Довженка

На сучасному етапі розвитку системи освіти актуалізуються форми
навчання, що зорієнтовані на розвиток творчої ініціативи, самостійності,
конкурентоспроможності, мобільності майбутніх фахівців. У зв’язку з
цим вища школа переходить від передачі інформації до керівництва
навчально-пізнавальною діяльністю, що реалізується шляхом збільшення
значимості науково-дослідної роботи студентiв. Якісні зміни результатів
відповідного освітнього процесу досягаються завдяки використанню
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, особливої
популярності серед яких останнім часом набули засоби Інтернет-
спілкування.

Основи використання засобів мережі Інтернет у навчальному
процесі закладені А. Андреєвим, В. Биковим, В. Кухаренком, Н. Морзе,
Е. Полат, І. Роберт, Г. Селевко, А. Хуторським та іншими.

Безумовно, у процесі науково-дослідної роботи студентам необхідна
інформаційна підтримка з боку викладачів, що виражається не лише у
наданні переліку тем, завдань та інструкцій а й можливості
використовувати результати творчої дослідницької діяльності
викладачів, отримувати від них додатковий консультаційний,
мотиваційний та координаційний супровід.

Зважаючи на те, що науково-дослідна робота студентів здійснюється
переважно вдома з використанням комп’ютерів,  що підключені до
мережі Інтернет, та враховуючи фактор популярності Інтернет-
спілкування, доцільно педагогічну підтримку відповідного роду
самостійної роботи студентів здійснювати з використанням сучасних
засобів спілкування он-лайн та оф-лайн. Іншими словами, співпрацю
викладачів і студентів доцільно переорієнтувати з традиційного способу
її здійснення на інтерактивний варіант, що реалізується через елементи
дистанційного навчання.

Зупинимось більш детально на видах та можливостях засобів
Інтернет-спілкування. Найбільш традиційними, доступними та
поширеними засобами є електронна пошта, форуми, блоги, мессенджери,
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сервіси соціальних мереж. Зазначена група засобів дозволяє
обмінюватися результатами пошукової діяльності, досвідом, враженнями
від діяльності тощо.

Особливого значення в процесі науково-дослідної роботи студентів
над значними обсягами навчального матеріалу набуває особливий вид
роботи з інформацією, що поширена в мережі Інтернет – курирування. В
основу цієї діяльності покладено процес збереження змісту (content
curation) як процес категоризації великої кількості контенту та подання її
в організаційній функції для конкретної предметної області (ніші); акт
постійного виявлення, відбору та поширення кращого і найбільш
відповідного онлайн-контенту та інших інтернет-ресурсів за конкретною
темою, щоб відповідати потребам конкретної аудиторії [1, с.100].

Сьогодні існує велика кількість вільних і доступних цифрових
інструментів, веб-сервісів і додатків для створення, пошуку, редагування
та публікації курсів, навчальних посібників, довідників на будь-яку тему.
Вчителі, викладачі і студенти можуть тепер курирувати результати своєї
науково-дослідницької та навчально-методичної діяльності [1].
Відповідна діяльність здійснюється з використанням спеціального
інструментарію, який дозволяє курувати існуючий контент з різних
джерел та створювати новий релевантний контент на веб-сторінці,
обмінюватись результатами діяльності зі своїми колегами (викладачами,
студентами тощо).

Першою групою інструментів куратора змісту є соціальні сервіси
(Blogger, Twitter, Facebook, LinkedIn тощо). Вони дозволяють
відслідковувати особистісно-цінну тематику напрямів діяльності
користувачів. Наступною групою інструментів є агрегатори (Google
Reader, Paper.li, LiveBinders, Faveous, Kweeper, Netvibes, Scoop.It и Rebel
Mouse тощо), які дозволяють автоматично формувати інформаційні
добірки за ключовою тематикою. Evernote, Diigo, Pinterest, Webclliper,
Delicious, Zootool, Gimme Bar, Symbaloo тощо – інструменти створення
візуальних закладинок, що дозволяють організовувати зображення, відео,
документи та посилання з Інтернет-сайтів.

У той же час засоби Інтернет-спілкування, інструменти курування у
своїй сукупності актуалізують термін «персональне навчальне
середовище», який безпосередньо пов’язаний із самостійною роботою
студентів у мережі та є інформаційним середовищем,  що формується
відповідно до поставлених навчальних цілей з використанням сервісів
веб 2.0, за допомогою яких воно й формується. Ідея персонального
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навчального середовища полягає в тому, що люди (викладачі, студенти,
куратори) мають не просто пасивно споживати інформацію, отриману з
обмеженої кількості джерел, а користуватися одночасно множиною
інформаційних ресурсів, систематизувати і порівнювати отримані знання,
створювати на їх основі нові джерела інформації [2].

Отже, підсумовуючи, слід відмітити, що науково-дослідна робота
студентів вимагає від студентів та викладачів системного використання
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема чисельного
арсеналу Інтернет-технологій. Існуюче та постійно змінюване
різноманіття засобів інформаційної діяльності в мережі Інтернет дозволяє
задовольнити навчальні потреби відповідно до індивідуальних
можливостей та здібностей як студентів, так і викладачів.

1. Кухаренко В.М. Методи роботи куратора змісту // Інформаційні
технології в освіті / В. М. Кухаренко. – 2013. – № 16. – С. 100-107

2. Кухаренко В.М. Навчальний процес у масовому відкритому
дистанційному курсі // Теорія і практика управління соціальними
системами / В. М. Кухаренко. – Харків : НТУ „ХПІ”, 2012. – №1. – С.40-
50

3. Іващенко М. В. Особливості діяльності тьютора в процесі
дистанційного навчання // Науковий часопис НПУ
імені М. П. Драгоманова. Серія №13 Проблеми трудової і професійної
підготовки: Зб. наук. праць. – Київ : НПУ імені М.П.Драроманова, 2010. –
Випуск 9.  254 с. (С.89 – 96)

Керівник:  Іващенко М.В., к.п.н., доцент

МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА ТА МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ
СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Марінєску А.Ю., Гербей Я.С., студентки
Шосткінський інститут Сум ДУ

Актуальність. Моральна культура в сучасному українському
суспільстві перебуває у глибокому кризовому стані, що пов’язаний
насамперед з тим морально-культурним вакуумом, який утворився через
суспільну трансформацію, в рамках якої відкинуті аксіологічні орієнтири
колишньої тоталітарної системи,  але ще не стали дієвими нові,  а
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національна мораль відроджується надзвичайно повільно. Дослідженню
процесу формування моральної культури особистості, його
філософського підґрунтя, присвячена значна кількість наукових
публікацій.

Першу групу з них складають класичні філософські праці, присвячені
культурі, моралі і вихованню особистості. Тому до першої групи джерел,
на яких вибудовується наше дослідження,  ми зараховуємо праці Платона
і Аристотеля,  Августина і Аквінського, Вольтера і Руссо, Канта і Гегеля,
Маркса і Енгельса, Ніцше і Камю, Рассела і Деріди, Хайдеггера і Ясперса.
До цієї ж групи ми відносимо роботи представників педагогічного та
культурологічного профілю, зокрема,  Антоновича, Коменського,
Песталоцці, Пирогова, Драгоманова, Ушинського, Русової, Макаренка,
Сухомлинського, Толстого, Л.Українки, Швейцера, Т.Шевченка та ін.
Моральна культура є чи не найголовнішим зі складників духовної
культури особистості, її ціннісно-енергетичним підґрунтям, яке на
феноменологічному рівні формує смисли, образи, аксіологічні орієнтації
духовно-вольової самоідентифікації та самореалізації кожної людини,
яка активно формується як дієвий суб’єкт національного та
загальнолюдського соціокультурного простору. До складових елементів
моральної культури відносяться моральна свідомість, моральні почуття
та моральна діяльність.[1, 253]

Освіта, культурне середовище, родинне та вуличне виховання та
самовиховання виступають базовими чинниками утворення інтегральних
смислових та ціннісних феноменів, які протягом всього життя людини
визначають сутнісні та енергетичні характеристики її морально-етичної
культури. Сучасна освіта, особливо в її гуманістично-інноваційних
вимірах, є не лише засобом формування високого рівня моральної
культури молоді,  але й сама по собі є соціокультурним середовищем,  в
основі якого лежить аксіологічний принцип моральності. Культурне
середовище є одним з фундаментальних чинників формування і розвитку
моральної культури сучасної молоді. Самовиховання як свідома
діяльність людини, спрямована на вироблення і вдосконалення
позитивних і подолання негативних своїх якостей, на формування своєї
особистості відповідно до поставленої мети, є ефективним шляхом
розвитку особистості. .[2, 11]

По даній темі було проведено «Експериментальне дослідження.
Метою якого було визначення рівня моральної культури студентів 3
курсу технічних спеціальностей ШІ Сум ДУ».
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Дослідження проводились в два етапи, протягом листопада  2013 року
на 3  курсі ШІ Сум ДУ.   Відповідно дослідженнями було охоплено 40
студентів.

При проведенні дослідження було використано метод анкетування.
На першому етапі ми перевіряли рівень соціальних цінностей

студентської молоді за методикою Н.П. Фетіскіна. [3, 287]
На другому етапі ми провели анкетування зі студентами ,  яким було

запропоновано анкету: «Готовність до саморозвитку» [3, 259].
Після підведення підсумків проведеного дослідження, результати

виявились такими:
Найбільше значення для студентів мають фінансові та сімейні

цінності, 24% студентів виділили найбільшу кількість балів цим
цінностям.

Професійні цінності стали більш значущими для 20% студентів,
соціальні для 13% студентів, інтелектуальні для 12% студентів, духовні
та фізичні для 3% студентів, та суспільні лише для 1%.

Провівши дослідження ми побачили, що сучасна молодь поважає
сімейні цінності і прагне до стабільного незалежного майбутнього, але це
негативно впливає на духовність нашого покоління.

Також ми дійшли висновків,  що більшість студентів готові до
саморозвитку, але деякі з них не хочуть знати себе.

Керівник: Печко Н.В., к.ф.н., викладач

1. Мовчан В.С. Історія і теорія етики. Курс лекцій [навч. посібник. – 2-
ге доповнене вид.] / Мовчан В.С. – 2005. – 488 с.

2. Печко Н.В.  Формування моральної культури особистості у
трансформаційний період : автореферат дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата філософських наук: 09.00.03 / Наталія Віталіївна
Печко. – Київ, 2013. – 20, [11] с.

3. Поліщук С.А. Методичний довідник з психодіагностики:
навчально-методичний посібник / Поліщук С.А. – Суми: ВТД
«Університетська книга», 2009. – 442 с.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
СТАРШОКЛАСНИКІВ

Петросян С.Г, учениця
Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №7

 ім. Г. Гуляницького

Сучасному суспільству необхідна особистість мисляча, вільна,
самостійна і творча. Проте соціальна нестабільність суспільства
призводить до того, що людина, не встигаючи реагувати на зміни,
перестає відчувати себе суб'єктом свого життєвого шляху, втрачає сенс
життя [1,5]. Найбільш сильно страждають від сучасних соціальних
катаклізмів юнаки та дівчата, не підготовлені до вступу в повне протиріч
і  вимог життя. Ця ситуація ускладнюється віковими проблемами,
властивими юнацтву, що переживає перехід від дитинства до зрілості.
Складається ситуація, коли в одній і тій же соціальній системі
співіснують різні, часом суперечливі ціннісні орієнтації. За таких умов
особистість втрачає стабільні соціальні пріоритети і знаходиться в  стані
пошуку та вибору. У цьому контексті проблема соціалізації особистості
набуває особливого значення.

Мета дослідження - з’ясувати  особливості соціалізації старшо-
класників у сучасному суспільстві.

Завданням дослідження було експериментально дослідити основні
тенденції розвитку ціннісних орієнтацій, рівень вихованості, рівень
інтерактивної спрямованості старшокласників.

Експериментальне дослідження проведено на базі ЗОШ №7  м.
Конотопа   протягом 2012-2013 н.р. Для проведення дослідження було
залучено 22 учня 10 класу. У ході дослідження були використані:
методика «Ціннісні орієнтації» Рокіча, діагностична програма вивчення
рівнів вихованості школярів  (методика Н.П.Капустіна), методика
«Диагностика интерактивной направлености личности» (Н.Е. Щуркова в
модификации Н.П. Фетискина) [4,5].

Процес соціалізації – засвоєння людським індивідом знань, норм та
цінностей конкретного суспільства. Воно є значущими як для
особистості, так і для самого суспільства, тому що дозволяють людині
стати його повноправним членом[1]. Складається ситуація, коли в одній і
тій же соціальній системі співіснують різні, часом суперечливі ціннісні
орієнтації. За таких умов особистість втрачає  знаходиться в  стані
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пошуку та вибору. У цьому контексті проблема соціалізації особистості
набуває особливого значення.

Соціалізація старшокласників опосередкована віковими особливос-
тями та психологічними новоутвореннями періоду ранньої юності, серед
яких потрібно доцільно виокремити повне структурування самосвідо-
мості, високий рівень зрілості, диференціації та стабільності моральної
свідомості,  розвиток інтелекту,  завершення формування світогляду й
соціальних установок[2,3,4].

Серед цінностей, які  на думку старшокласників сприяють успішній
соціалізації  «матеріально забезпечене життя» і «старанність», «наявність
хороших і вірних друзів» і «тверда воля», «сміливість у відстоюванні
своєї думки, поглядів», «любов»,  і «ефективність у справах».

Переважно старшокласники мають середній рівень вихованості. Вони
недостатньо цілеспрямовані, об'єктивно оцінюють себе і намагаються
працювати над собою, вважають, що знають конституційні закони,
дотримуються них.  Товаришам допомагають переважно за дорученням
учителя,  працюють теж при наявності спонукань і контролю з боку
дорослих, байдужі до політичних подій. Мають різну інтерактивну
спрямованість. Не всі прагнуть до конструктивних відносин, емпатії.

Виявлені протиріччя між реальними цінностями старшокласників та
цінностями, які на їх думку, сприяють успішній  соціалізації в сучасному
суспільстві.  Вони проявляються у  тому, що товаришам старшокласники
допомагають тільки за дорученнями старших, або колективу. До того ж
можливі  конфлікти й ускладнення в міжособистісній адаптації. В той же
час, наявність хороших і вірних друзів, на думку учнів, є необхідною
умовою успішної соціалізації.

Цілеспрямованість старшокласники відмічають як необхідну умову
успішної соціалізації, але працюють вони переважно при наявності
спонукань і контролю з боку дорослих.

Одержані дані  досліджень можуть бути використані вчителями,
практичними психологами шкіл для розробки заходів, рекомендацій, які
сприятимуть налагодженню ефективної взаємодії старшокласників і
середовища: попередженню й усуненню їх особистісних деструкцій,
створенню оптимальних умов для розвитку ціннісних орієнтацій
школярів,  соціалізації в сучасному суспільстві.

Керівник: Хомік Н.С., практичний психолог
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ
ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Левада Т., студентка
ГНПУ ім. О. Довженка

Постановка проблеми. Сучасні комп'ютерні технології все більше
впроваджуються в різні сфери життя, стають невід'ємною частиною
культури суспільства. Вміння користуватися інформаційними
технологіями набирає значимості поряд з такими якостями, як уміння
читати і писати. Як зазначає В. Биков, «у діяльності навчальних закладів
усіх типів та рівнів акредитації проблемам інформатизації повинна
приділятись першочергова увага» [1]. Тому перед вищою педагогічною
школою особливо гостро постала проблема вдосконалення підготовки
майбутніх практичних психологів до використання інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) у своїй професійній діяльності та
формування у них як загально інформаційної, так і професійно-
інформаційної культури. Практичний психолог повинен розуміти, що
підвищення власної ІКТ-компетентності дозволить йому інтенсифікувати
та полегшити свою діяльність. З огляду на це, важливим є проаналізувати
основні напрями використання сучасних ІКТ практичними психологами
в професійній діяльності

Виклад основного матеріалу.  ІКТ є невід'ємною частиною
інструментарію сучасних психологів. Питання використання засобів
інформаційних технологій у процесі професійної підготовки знайшли
відображення в роботах А. Андрющак, В. Білошапко, С. Бешенкова, І.
Богданової, В. Виноградова, Р. Гуревича, М. Жалдака, Н. Клокар, А.
Кузнєцова,  В.  Лєдньова,  Ю.  Триуса,  І.  Роберт,  В.  Шевченка та ін.
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Методичні основи підготовки фахівців у системі безперервної освіти в
умовах сучасного інформаційного середовища розробляються
Н. Астаф’євою, Я. Болюбашем, Я. Ваграменком, М. Цвєтковою та
іншими.

Засоби ІКТ включають: технічні засоби (комп’ютери, комп’ютерні
комплекси, мультимедійні проектори, сенсорні дошки тощо); програмні
засоби (системи загального призначення, прикладне програмне
забезпечення); засоби для під’єднання до Інтернет та забезпечення
можливості повноцінної роботи в ньому (сервери, лінії зв’язку, модеми,
програми пошуку різноманітних даних в Інтернет тощо); спеціально
створене інформаційне наповнення (контент) в Інтернет; методичне
забезпечення стосовно використання засобів ІКТ [2].

Зазначений перелік засобів ІКТ впливає на стиль і методологію
роботи практичних психологів, сприяючи створенню й практичному
використанню принципово іншого психолого-діагностичного
інструментарію.

Зазвичай, використання ІКТ в роботі психолога зводиться до:
- розробки діагностичного інструментарію та проведення

моніторингових процедур в діагностичній роботі;
- використання електронних матеріалів, презентацій у

просвітницькій роботі;
- впровадження сучасних програм у розвивально - корекційну

роботі;
- збереження банку матеріалів та документації службового

використання в електронному вигляді;
- використання мультимедійного супроводу при проведенні

тренінгів, психологічних ігор;
- розробки презентацій для виступу на семінарах, конференціях,

батьківських зборах;
- оформлення інформаційного куточка для педагогів та батьків [3].
Крім того, інформаційні технології використовуються психологами

для ведення, поширення та збереження будь-якої документації,
створення та роздрукування необхідного стимульного матеріалу, бланків
тестів, анкет, опитувальників, різних таблиць тощо; при статистичному
аналізі емпіричних даних [4, с. 211].

Зазначені можливості реалізуються шляхом використання, переважно,
програм загального призначення: Microsoft Word, Microsoft Excel,
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Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft FrontPage, Microsoft
Publisher, Adobe Photoshop тощо.

Бурхливий розвиток мережі Інтернет, за допомогою якої можна
швидко та ефективно поширювати й отримувати наукову інформацію,
спричинив появу нових технологій отримання первинної інформації –
технологій мережевих опитувань («on-line опитування» або «Інтернет-
опитування»). Їхнє використання психологами забезпечує оперативний
доступ до значної кількості різних категорій респондентів, розширює
географічне охоплення випробуваних; дозволяє зекономити кошти, час
для проведення опитувань; надає можливість швидкого оброблення
отриманої цінної інформації. Найбільш поширеними серед таких
технологій є: розсилка анкет електронною поштою (E-mail); розміщення
текстових анкет у так званих „newgroups”; телеконференції, Інтернет-
форуми, веб-сторінки – анкети у форматі HTML; стандартний веб-
опитувальник; опитувальник, що сам завантажується; „on-line” – фокус-
групи  тощо [5, с. 90].

У той же час,  слід зазначити,  що мережа Інтернет містить велику
кількість психологічних засобів і послуг. Особливої популярності на
сьогодні набула послуга «психолог онлайн», що реалізується через e-
mail, ICQ або Skype. До основних переваг консультації з психологом
онлайн відносять повну конфіденційність; доступність у будь-якому
куточку земної кулі, де є Інтернет - зв'язок або телефон; консультації без
попереднього запису; доступна ціна і способи оплати; психологічна
безпека (людина, яка спілкується з психологом онлайн знаходячись у
комфортному для себе місці);  мобільність;  документацію (при
спілкуванні по ICQ, клієнт може перечитувати історію консультацій,
освіжаючи спілкування в пам'яті і відкриваючи для себе нові грані
власного світогляду).

Отже, повноцінно реалізувати виконання психологами своєї
професійної діяльності сьогодні неможливе без використання
інформаційно-комунікаційних технологій. Від цього залежить
доступність, своєчасність та ефективність їхньої роботи.

1. Биков В.Ю. Сучасні завдання інформатизації освіти / В.Ю. Биков.
// Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове
видання [Електронний ресурс] / Ін-т інформ. технологій і засобів
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ
В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Хомік Н.С., практичний психолог
Конотопська загальноосвітня школа I – III ст. № 7

ім. Г. Гуляницького

Ефективність діяльності навчального закладу  значною мірою
залежить від особливостей спілкування учасників навчально-виховного
процесу. Комунікативні бар’єри є однією з причин внутрішньо-
особистісних, міжособистісних, внутрішньогрупових і міжгрупових
конфліктів, які виникають в організаціях [1,2]. Вони також можуть
призводити до зниження результативності роботи навчального закладу,
впливати на міжособистісні стосунки учасників навчально-виховного
процесу, емоційний стан, тощо. Тому важливість профілактики та
подолання комунікативних бар’єрів у навчальному закладі очевидна, а
робота практичного психолога  в цьому напрямку є нагальною.

Завданнями дослідження було проаналізувати основні види
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комунікативних бар’єрів в освітньому середовищі та відобразити
уявлення  учасників навчально-виховного процесу про шляхи їх
подолання.

Дослідження проводилось протягом січня – лютого 2012 р. У  ньому
взяли  участь  140 педагогів  та 140 підлітків шкіл № 3, № 7, № 9, № 12,
№ 11, гімназії та ЦДЮТ м. Конотопа.

Дослідження здійснювалося за адоптованим варіантом анкети
«Комунікативні бар’єри в організації», розробленою Карамушкою
Л.М.[3].

Аналізуючи результати анкетування серед дорослих, можна
зазначити, що 56 % респондентів відзначили, що бар’єри в процесі
спілкування з іншими людьми не виникають. Приблизно 21% опитаних
відзначають,  що перешкод в процесі спілкування не має,  та стільки ж
відзначили, що важко відповісти. 21 % опитаних респондентів
відзначили, що найчастіше бар’єри виникають з іншими працівниками
закладу, 15 % - з батьками учнів. В сім’ї найчастіше важче взаємодіяти з
дітьми ,  на що вказали 19  %  респондентів,  а також з чоловіком та
дружиною - 15% респондентів.

На думку 22 % опитаних виникнення комунікативних бар’єрів на
успішності не позначається, але 30 % відзначили, що бар’єри
позначаються на самопочутті.

Причинами виникнення комунікаційних бар’єрів, на думку опитаних
є:

- різні емоційні стани та емоційні реакції учасників спілкування
(41%);

- вікові відмінності учасників спілкування (29%);
- різні моральні й інші цінності учасників спілкування (27%);
- відсутність симпатії в учасників спілкування (22%);
- різні потреби, інтереси, мотиви (21%).
Результати дослідження свідчать, що 93% батьків використовують

миролюбний стиль спілкування з людьми.
Педагоги  відзначили, що допомагають у спілкуванні з людьми такі

якості, як відвертість, взаєморозуміння. щирість, тактовність.
Серед якостей, які б заважали спілкуванню відзначили агресивність,

грубість, надмірну емоційність, а також вихованість та скромність.
Серед заходів, які б сприяли подоланню комунікативних бар’єрів у

навчальному закладі на думку педагогів  є:
- проведення спільних культурно-масових заходів в організації (27%);
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- самостійне читання наукової та науково-популярної літератури
(32%);

- індивідуальні консультації психолога (25%);
- лекції з проблем спілкування ( 23%).
Аналізуючи  результати  анкетування серед учнів, можна зазначити,

що у 70% опитаних бар’єри в процесі спілкування з іншими людьми не
виникають. 18 % опитаних відзначили, що найчастіше бар’єри
виникають з іншими працівниками закладу, 27 % опитаних за
результатами дослідження мають труднощі у спілкуванні з батьками,
братами та сестрами.

На думку 46% респондентів виникнення комунікативних бар’єрів на
успішності не позначається, і  42% респондентів  відзначили, що бар’єри
не позначаються і на самопочутті.

Причинами виникнення комунікаційних бар’єрів, на думку опитаних
учнів  є:

- різні потреби, інтереси, мотиви (40%);
- різні емоційні стани та емоційні реакції учасників спілкування (28

%);
- вікові відмінності учасників спілкування (15%);
- різні моральні й інші цінності учасників спілкування (16%);
- відсутність симпатії в учасників спілкування (12%).
Результати дослідження свідчать, що 97% опитаних учнів

використовують миролюбний стиль спілкування з людьми.
Учні  відзначили, що допомагають у спілкуванні з людьми такі якості,

як відвертість, взаєморозуміння. щирість, тактовність, почуття гумору.
Серед якостей, які б заважали спілкуванню відзначили агресивність,
грубість, надмірну емоційність, а також  скромність.

Серед заходів, які б сприяли подоланню комунікативних бар’єрів у
навчальному закладі на думку батьків є:

- соціально-психологічні тренінги (31%);
- лекції з проблем спілкування ( 24%);
- проведення спільних культурно-масових заходів в організації (29%);
- індивідуальні консультації психолога (14%).
Переважна більшість підлітків вважають причиною виникнення

бар’єрів різні потреби,  інтереси,  мотиви,  тоді як дорослі,   перш за все
виділяють різні емоційні стани та емоційні реакції учасників спілкування.
Це підтверджує можливість виникнення непорозумінь між дорослими  та
дітьми. Учні прагнуть спілкуватися та взаємодіяти з дорослими у
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невимушених обставинах, розмовляти про життєві цінності та проблеми
дорослішання.

Серед заходів, які сприятимуть профілактиці та подоланню
комунікативних бар’єрів більшість респондентів виокремлюють
соціально-психологічні тренінги та спільні культурно-масові заходи у
яких співпрацюють діти та дорослі.

1. Данчева О.В.,  Швалб Ю.М.  Практична психологія в економіці та
бізнесі. – К.: Лібра, 1999. – 270 с.

2.  Лукъянов А.С. Психологические качество предпринимателя,
обеспечивающие успешность его деятельности // Материалы Всерос.
науч. практич. Конф-ции «Психологический ресурс в экономике и
предпринимательстве». – Ставрополь: СКСИ, 2002. – С.175-179.

3. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. Для
студентів вищ.  навч.  закл.  та слухачів ін.-  тів після диплом.  освіти /  За
науковою редакцією Л.М. Карамушки.– К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – 366
с.

ФЕМІНІЗМ. НАВІЩО ВІН ЗАГАЛОМ?

Ніколаєнко І., студентка
Політехнічний технікум КІ СумДУ

Фемінізм.  Навіщо він загалом?  Кому він,  властиво,  потрібен?  На
Україні й досі далеко не для всіх очевидно, що фемінізм потрібен.
Чимало українців, навпаки, дотримуються думки, що фемінізм
шкідливий і не потрібний

Я б хотіла переконати тих,  хто досі не переконаний у потребі
фемінізму. Переконати, або принаймні, намовити їх поміркувати

Колись, у соцреалістичні часи, у нас не було ані жіночого руху, ані
можливості для жодного іншого «руху». Ми мешкали у державі, де все
уже було наперед обмірковане,  і від пересічних громадян ніхто не
очікував особистої ініціативи

Рівність чоловіків і жінок при соціалізмі? Дурниця і ошуканство!
Чоловіки й жінки не мали рівного становища ані вдома, ані поза домом.
Вдома жінки працювали – і так залишилося донині – на них лягала
турбота про прибирання, прання, приготування їжі, виховання дітей.
Саме вони вистоювали в чергах, тягали додому повні торби, годинами
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чистили, нарізали, перемішували, перемивали посуд. Чоловік удома час
від часу ремонтував протікаючий кран або пересував тяжкі меблі, що
відбирає значно менше часу, аніж щоденна жіноча праця

Поза домом,  на роботі,  там,  де приймалися відповідальні рішення,
жінки були непомітні або посідали малозначні посади. Але жодна жінка
не була секретарем центрального комітету партії,  хоча,  коли б справді
існувало рівноправ’я, половина секретарів мали б бути жінками

Ідея  про  утворення  сучасної  української  ланки  феміністських
організацій реалізувалася на Форумі  «Два роки після Пекіну: підсумки,
напрями,  перспективи»  в травні 1997   року.   До  неї  ввійшли
«Прогресивні  жінки»  (Вінниця),  «Український  Центр Жіночих Студій»
(Київ), «Гуманітарна ініціатива» (Харків), які закликали до єдності всі
організації, що поділяють  ідеологію фемінізму

Створення культурологічних феміністичних груп є свідченням
формування нового бачення проблем гендерних відносин в Україні. Такі
жіночі організації виходять з того, що фемінізм – складова частина
культури, політичної практики

Феміністки, всупереч поширеному стереотипові їх сприйняття,
займаються не лише відстоюванням специфічних прав жінок на
противагу правам чоловіків

Фемінізм – це суспільний рух, який творять жінки, для розв’язання
жіночих проблем, але в контексті інтересів загалу. Він не є виразом
жіночого егоїзму, формою захисту якихось екзотичних прав

Феміністки витягнули на світло дня такі замовчувані теми, як
насильство в родині і торгівлю живим товаром. Від середини 90-х років
завдяки діяльності кількох нових жіночих організацій ці теми перестали
табуюватися або зводитися до сенсацій у бульварній пресі. Виявилося,
що насильство в родині – дуже масштабне явище. Насильство
трапляється в усіх суспільних групах, а спільною рисою усіх випадків є
те,  що покривджена сторона –  жінка,  котру б’є чоловік,  –  відчуває себе
винною, чи соромиться і намагається зам’яти справу. Винних у
домашньому насильстві важко поставити перед судом, а їхнім жертвам
нікому дати фахову пораду і розраду. Міліція найчастіше не втручається,
називаючи ситуацію, коли існує реальна загроза для здоров’я та життя
жінки, «родинною сваркою»

 У 1995-97 роках проблема домашнього насильства опинилася у
фокусі уваги усього суспільства, широко обговорювалася у ЗМІ.
Активістки жіночого руху організували широкомасштабну акцію «Стоп
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родинному насильству», з біґбордами по усій країні (зображена побита
жінка і підпис: «Бо борщ пересолений», «Бо занадто гарно вбрана»)

Те ж саме трапилося і з проституцією та продажем живого товару.
Завдяки діяльності феміністок – інформаційним заходам у пресі та на
телебаченні – стало зрозуміло, що існують чимало жінок, значно більше,
аніж фіксує міліцейська статистика, яких змушують займатися
проституцією, продають у західні борделі, котрим правоохоронні органи
не хочуть, або не можуть допомогти

Ми представили тут низку істотних соціальних проблем. Ще десять
років тому ці проблеми були у нас вкрай екзотичними, а тепер їх
вагомість поволі усвідомлюють і політичні партії, і університети, і
суспільні інституції

Керівник: Туманова Ю.В., викладач

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ  ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА
СТУДЕНТАМИ-ФІЛОЛОГАМАМИ ЯК ЕЛЕМЕНТА

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Донцова В., студентка

Глухівський НПУ ім. О. Довженка

В сучасних умовах розвиток освітньої галузі значним чином
залежить від ступеня використання інформаційно-комунікаційних
технологій у процесі діяльності вищого навчального закладу та
запровадження інновацій в навчальний процес. Використання сучасних
засобів електронних комунікацій дозволяє забезпечити з помірними
фінансовими витратами, контакт між студентом і викладачем,
віддаленими один від одного на сотні або тисячі кілометрів.

Засоби оперативного доступу до інформації з комп'ютерних мереж
додали якісно нові можливості дистанційному навчанню. У вищій школі
вони активно розвиваються у вигляді використання електронних
підручників і технології обміну текстовою інформацією за допомогою
асинхронної електронної пошти, які засновані на цифрових методах
обробки інформації й охоплюють спектр від програм гіпермедіа,  що
дозволяють студенту самому керувати використовуваною інформацією,
до різноманітних систем баз даних доступних через глобальні
комп'ютерні мережі [1].



СЕКЦІЯ  Педагогіка, психологія та методика викладання

51

Електронний підручник – це програмно-методичний комплекс, що
забезпечує можливість самостійного освоєння навчального курсу або
його розділів за допомогою комп’ютера. Безперечно, правильне та
оптимальне використання електронного підручника дозволить отримати
ряд переваг перед традиційними методами навчання, а відтак –
підвищити ефективність навчально-виховного процесу. Використання
його не альтернатива, а доповнення до традиційних форм навчання, і не
замінює роботу студента з книгами, конспектами, збірниками задач і
вправ і т.п. Цей "електронний лектор" покликаний не тільки зберегти всі
переваги книги або навчального посібника, але і повною мірою
використовувати сучасні інформаційні технології, мультимедийні
можливості, надані комп'ютером [2].

У зв’язку з актуальністю означеного питання фахівцями різних
галузей науки та освіти ведуться дослідження зі створення та
застосування електронних підручників у навчальному процесі. Зокрема,
визначенням сутності електронного підручника займалися О. Бондар, А.
Кирилов, етапи створення електронних підручників розглядали М.
Ізергін, Г. Саприкіна, вимоги до їх створення створювали Н. Бишевець,
М. Жалдак, О. Зіміна та інші.

Слід зауважити, що електронні підручники мають ефективність за
умови дотримання вимог, які висуваються до таких програмних
продуктів,  а саме:

1. Зміст підручника повинен повністю відповідати навчальній
дисципліні та бути відповідно структурований.

2. Електронний підручник за необхідності повинен містити
інформацію в аудио- або відеоформаті для максимального оволодіння
знаннями.

3. Повинні бути засоби для швидкого пошуку потрібної інформації у
підручнику, наприклад, у вигляді гіперпосилань.

4. Повинний бути тезаурус термінів, понять, історичних даних тощо,
які зустрічаються у змісті підручника.

5. Обов’язкова наявність блоку контролю знань.
6. Електронний підручник повинен мати зручний для користування

інтерфейс для забезпечення активного оволодіння знаннями, вирізнятися
високим рівнем виконання та художнього оформлення [3].

Електронні підручники, як один із видів нових інформаційних
технологій, дозволяють значно спростити процес оволодіння знаннями.
Для аналізу було взято «Електронний підручник з сучасної української
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мови», розроблений студентами філологічного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка кафедри сучасної
української мови лабораторії комп'ютерної лінгвістики в рамках
навчальної програми з сучасної української мови.

Електронний підручник «Сучасна українська мова» передбачає
вивчення характеру основних правил, граматичних категорій, короткий
термінологічний словник мовних термінів [4].

Для навігації у змісті електронного підручника розроблена
гіпертекстова структура.  Також у підручнику наявна система перевірки
знань. У розділах до кожної частини мови є електронний морфологічний
розбір. Якщо студент виконує розбір неправильно – підручник пропонує
повернутися до повторення теоретичного матеріалу.

Отже, підвищення ефективності самостійної роботи та її
індивідуалізація на основі використання нових інформаційних технологій
дають можливість викладачеві не лише контролювати успішність
студентів, а й стимулювати їх пізнавальну активність. Електронний
підручник варто використовувати під час вивчення курсу «Сучасна
українська літературна мова» на філологічному факультеті.
Упровадження електронного підручника у навчальний процес підвищить
якість засвоєння студентами навчального матеріалу та автоматизує
процес навчання.

1. Корбут О. Г. Електронний підручник як елемент освітнього
середовища [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://confesp.fl.kpi.ua/node/1087

2. Шаров С. Електронний підручник «Історія зарубіжної літератури
XVII-XVIII ст.» у самостійній діяльності студентів-філологів
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://library.udpu.
org.ua/library_files/zbirnuk_nayk_praz/2011/20113.pdf

3. Шаров С. Електронний підручник «Історія зарубіжної літератури
XVII-XVIII СТ.» у самостійній діяльності студентів-філологів
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/
library_files/zbirnuk_nayk_praz/2011/20113.pdf

4. Електронний підручник з сучасної української мови [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/

Керівник: Іващенко М.В., к.п н., доцент

http://library.udpu/
http://library.udpu.org.ua/
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
ПРОЦЕСІ ДОСЛІДНОЇ ПЕРЕВІРКИ ПРАВИЛ КІРХГОФА

Рябко А.В., к.п.н., старший викладач
 Глухівський національний педагогічний університет

 ім. О.Довженка

У процесі виконання лабораторної роботи «Дослідна перевірка правил
Кірхгофа» лабораторного практикуму з курсу загальної фізики
«Електрика і магнетизм» студенти розвивають практичні навички з
розрахунку розгалуженого електричного кола за допомогою правил
Кірхгофа.

Відомо, що закон Ома дає можливість проводити розрахунки тільки в
простих електричних колах (наприклад, в одноконтурному колі). На
практиці ж часто доводиться мати справу зі складними (розгалуженими)
колами. Для спрощення розрахунків розгалужених кіл використовують
правила Кірхгофа:  1)   алгебраїчна сума струмів,  які сходяться у вузлі,
дорівнює нулю

I1 + I2 + I3…+ In = 0
Струми,  що входять в вузол,  і струми,  що виходять з вузла,  мають

різні знаки.  Напрям струму на кожній ділянці кола між двома вузлами
можна вибирати довільно, зберігаючи цей напрям на всіх етапах
роз’язування задачі.  Якщо в результаті роз’язування для деяких струмів
отримують від’ємні числові значення, то це означає, що початковий
напрям цих струмів було вибрано неправильно.

2) у будь-якому замкненому контурі розгалуженого електричного
кола алгебраїчна сума спадів напруг дорівнює алгебраїчній сумі
електрорушійних сил, що діють в даному контурі

I1R1 + I2R2 + I3R3 +…+ InRn = ε1+ε2 +ε3 +…εn
Використовуючи правила Кірхгофа, розгалужене електричне коло

постійного струму слід розрахувати в такій послідовності:
1. довільно вибрати напрям обходу контуру (за рухом стрілки

годинника або проти);
2. довільно вибрати і позначити на схемі стрілками напрями

струмів на всіх ділянках кола, при цьому в межах однієї ділянки (ділянка
– це частина кола між сусідніми вузлами) струм повинен мати одне
значення і напрям;
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3. довільні замкнені контури обирають таким чином, щоб кожний
новий контур мав хоча б одну ділянку кола, яка не входить до контурів,
які вже обирали раніше;

4. якщо обраний напрям обходу контуру збігається з напрямом
струму Іі, то добуток ІіRi беруть із знаком плюс, якщо ж не збігається – то
навпаки зі знаком мінус;

5. перед ЕРС εі ставлять знак плюс,  якщо при обході контуру
доводиться йти усередині джерела від негативного до позитивного
полюсу (тобто на шляху обходу контура потенціал зростає), у
протилежному випадку ЕРС записують зі знаком мінус.

Правила Кірхгофа дають можливість визначити силу і напрям струму
в будь-якій частині розгалуженого кола, якщо відомі опори його ділянок і
ЕРС джерел струмів на цих ділянках.

Наприклад,  маємо коло,  яке складається з декількох контурів,  у
кожному знаходиться джерело постійної ЕРС і резистор (рис.1).
Необхідно розрахувати коло, тобто визначити силу струму у кожному
контурі. Із законів Кірхгофа отримуємо систему рівнянь:

Розв’язок системи рівнянь часто може бути відносно громіздким і
тривалим. Як і багато інших задач загального курсу фізики, ця задача
може бути розв’язана за допомогою пакета MathCAD, який має потужній
математичний апарат, що дозволяє розв’язувати системи алгебраїчних і
диференціальних рівнянь, виконувати символьні обчислення, операції з

I1R1 + I2R2 – I4R4 = Е1+
+Е2 – Е4
I4R4 – I5R5 + I6R6 = Е4+
+Е5 – Е6
–I2R2 + I3R3 – I6R6 = –Е2-
–Е3 +Е6
I1 + I4 + I5 = 0
–I1 + I2 + I3 = 0
–I3 – I5 – I6 = 0

Рис. 1. Досліджуване коло 1.
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векторами і матрицями, писати програми, будувати графіки і поверхні
тощо.

Системи, які складаються на основі правил Кірхгофа, повністю
визначаються своїми коефіцієнтами, які можна записати у вигляді
матриць. Для того, щоб розв’язати систему рівнянь, які складаються на
основі правил Кірхгофа,  в документі MathCAD  необхідно створити дві
матриці. Перша (основна) матриця А повинна містити коефіцієнти при
струмах, а друга В – праві частини рівнянь. Основна матриця даної
системі лінійних рівнянь є квадратною і невиродженою, тому систему
можна розв’язати матричним способом (за допомогою оберненої
матриці). Щоб розв’язати систему у MathCAD використовуємо добуток
матриці, яка обернена до основної, на другу матрицю: А-1•В.

Для наведеного прикладу документ MathCAD має вигляд:

Для кола, яке використовується у даній лабораторній роботі (рис.2),
система рівнянь для визначення невідомих струмів I1, I2, I3 має вигляд:
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Документ MathCAD:

1. Майер Р.В. Решение физических задач с помощью пакета Mathcad
/ Р.В. Майер. – Глазов: ГГПИ, 2006. – 37 с.

2. Рябко А.В. Використання Mathcad у процесі дослідної перевірки
правил Кірхгофа // [Електронний ресурс] // Наш журнал : [сайт] / Рябко
А.В. ; ГНПУ ім.О.Довженка. – Режим доступу : www.phys.at.ua. – Назва з
екрану.

I1R1 + I2R2 = Е1
–I2R2 + I3R3 = –Е2
–I1 + I2 + I3 = 0

Рис. 2. Досліджуване коло 2.



СЕКЦІЯ  Педагогіка, психологія та методика викладання

57

ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ З МАТЕМАТИКИ ТА
ІНФОРМАТИКИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Рязанцева О.В., викладач
Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ

Інтегративний підхід до вивчення предмету є особливо важливим –
дає можливість розглянути предмет у взаємодії з іншими предметами.

Ідея інтегрованого навчання передбачає досягнення мети якісної
освіти, тобто освіти конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній
людині самостійно досягти тієї чи іншої цілі, творчо самоутверджуватися
у різних соціальних сферах.

Ідея інтегрованого підходу до навчання, енциклопедичності та
взаємозв’язку знань була започаткована у роботах основоположників
педагогіки Й.  Гербарта,  А.  Дістервега,  Я.  Коменського,  Дж.  Локка,  Г.
Песталоцці, Ж.Ж., Л.С. Виготського, В.В. Давидова, В.П. Зінченка, Е.Л.
Носенко та ін..

Структура інтегрованих занять відрізняється: чіткістю, компактністю,
стислістю, логічною взаємообусловленістю навчального матеріалу на
кожному етапі заняття, великою інформативною ємністю матеріалу.
Нестандартність заняття вимагає великої підготовчої роботи. Почати
краще з визначення мети,  яка буде лейтмотивом заняття.  Відповідно до
мети визначається його зміст. Весь навчальний матеріал не повинен бути
перевантажений зайвою інформацією. Усі види діяльності на занятті
повинні відповідати ліміту навчального навантаження. Студенти
отримують великий обсяг інформації, вони постійно активні і захоплені
новизною заняття, тому викладач не повинен допустити перевантаження.
Один з предметів буде домінувати, а значить, буде ведучим. Найчастіше
інтегровані заняття проводяться парою вчителів. Інтегровані заняття
зазвичай плануються заздалегідь. Адже необхідно і збіг  в навчальних
програмах,  і готовність групи до певного типу заняття.  Дуже часто
інтегровані заняття проводяться за темами узагальнення і закріплення
знань. Сучасна спрямованість освіти тісно пов'язана з комп'ютеризацією
та інформатизацією. Математика найчастіше інтегруються з
інформатикою чи фізикою. Студенти закріплюють нові знання за
допомогою персонального комп'ютера, бо ця робота  приносить велике
задоволення для них і навчання при цьому стає більш захоплюючим.
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Студенти можуть виконувати на комп'ютері як звичайні завдання
стандартного заняття, так і нові, незвичні для них вправи. Основна мета
такого заняття - вивчення нового матеріалу (або закріплення теми) поряд
з освоєнням прийомів роботи на комп'ютері.

Наприклад, при вивченні теми: «Побудова графіків функцій за
допомогою похідної » можна провести інтегроване заняття на якому
студенти спочатку за допомогою похідної будують графіки функцій, а
потім за допомогою спеціальних комп’ютерних програм. На такому
занятті студенти можуть проаналізувати і зробити певні висновки щодо
побудови графіків функцій.

Інтегровані заняття з математики та інформатики активізують
пізнавальну діяльність студентів. Тому розробка та проведення
інтегрованих занять цих дисциплін сприяє ефективнішому засвоєнню
математичних понять, створює можливість для використання та
застосування математичних знань в інших галузях науки та практичних
життєвих ситуаціях.

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ

ВИВЧЕННЯ ООП

Хроменков Д.М., студент
Шосткинський інститут СумДУ

Методологія об’єктно-орієнтованого програмування визнана
провідною, тому вивчення цього курсу має бути методично-
обгрунтованим. В практиці вивчення ООП в вузі можна зазначити
наступні протиріччя: 1) методологія ООП представлена поверхньо; 2)
студенти багато вивчають алгоритмічну декомпозицію та зовсім не
вивчають або оглядово – об’єктну; 3) невеликий об’єм практичного
використання ООП, що не дає змогу накопичувати студентам цінний
досвід. [1]

Для вдосконалення методики вивчення ООП на основі об'єктно -
орієнтованого проектування, пропонується вводити елементи
використання уніфікованої мови моделювання для наочного
представлення моделей. Для більш плідного засвоєння та підтримки
дидактичного принципу «від легкого до складного» пропонується також
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застосувати метод поетапного формування розумових дій П. Я.
Гальперіна.

В роботі представлені фрагменти відкритого заняття «Принципи
ООП. Базові поняття: клас, об’єкт, абстракція, наслідування,
поліморфізм» з метою демонстрації використання інноваційних
педагогічних технологій для вдосконалення методики вивчення ООП.

Традиційно в програмуванні для опису алгоритмів використовується
метод блок-схем. Перехід до об’єктно-орієнтованої технології потребує
інших методів,  і,  як показує досвід,  викликає труднощі.  Тому при
викладанні доцільно введення елементів обєктно-орієнтованого
проектування. Нижче  продемонстроване використання структурних
діаграм на прикладі статичних моделей класів для пояснення поняття
«Наслідування» (рис. 1).

Рисунок 1. Наслідування та об’єктна декомпозиція у вигляді
структурної діаграми

Для формування послідовності дій за методом П.Я. Гальперіна,
потрібно спочатку задати схему або алгоритм і надати її у певному
вигляді, наприклад, у вигляді картки. Такий підхід гармонічно
вкладається в методику викладання ООП. Порожні або частково
заповнені структурні діаграми можна використовувати як схеми
орієнтовної основи дії. Для цього пропонуються інтерактивні практичні
завдання, де студентам потрібно виділити класи, властивості, методи та
визначити ієрархічну структуру наслідування з використанням певних
схем.
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Після проведення педагогічного експерименту з використанням
вищевказаних технологій, який показав збільшення якості засвоєння
матеріалу на 30%, можна зазначити доцільність використання опорних
схем у вигляді структурних діаграм класів для формування розумової дії
– декомпозиції предметної області на класи і наведення зв’язків між
ними. Це значно полегшує складний етап переходу до ООП.

Керівник: Щеголькова В.О., викладач

1. Иванова Г.С. Технология программирования: учебник для
вузов/Г.С. Иванова. – М.:Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана , 2002. – 320 с.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ ТА
ПЕРСПЕКТИВНОСТІ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ ЗДІБНИХ І

ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Доценко С.О., к.п.н., доцент,

ХНПУ ім. Г.С. Сковороди

Принцип перспективності та наступності є фундаментальний в
математичній освіті, що полягає в підвищенні рівня інтелектуального
розвитку людини для його повноцінного функціонування в суспільстві. У
контексті освіти за допомогою математики освітня галузь "Математика"
виступає саме як предмет загальної освіти,  провідною метою якого є
інтелектуальне виховання, розвиток мислення учнів, що є необхідним
для вільної та швидкої адаптації їх до умов життя в сучасному
суспільстві.

 Перегляд принципів сучасної шкільної освіти змушує по-новому
подивитися на співвідношення різних етапів навчання дітей, починаючи з
дошкільного. Поділений на окремі ланцюги, цей процес втратив єдність,
що неминуче повинно відбитися як на якості навчання, так і на
формуванні цілісної та гармонійно розвиненої особистості.

Забезпечення перспективності та наступності освітнього процесу
повинно стати тією об’єднувальною силою, яка дозволить скріпити
окремі ланки цього ланцюга воєдино і допоможе вирішити задачі, що
стоять перед школою ХХІ століття.

Методика навчання математики за науково-педагогічним проектом
«Інтелект України» спрямована на розвиток здібних і обдарованих учнів
початкової школи. Система методів, форм і засоби навчання підібрані
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таким чином, щоб надавати можливість учневі виявити себе суб’єктом
навчально-пізнавальної діяльності, реалізувати суб’єктний досвід,
розвинути здатність до самоактуалізації.

З цією метою розроблено методичні рекомендації щодо реалізація
принципу наступності та перспективності у навчанні математики здібних
і обдарованих учнів початкової школи.

1. Створити динамічну творчу групу з впровадження принципу
наступності та перспективності у навчанні математики.

2. Систематично проводити психолого-педагогічний аналіз рівня
підготовленості учнів 1-4-х класів. Своєчасно складати психолого-
педагогічні характеристики класів та окремих учнів, які вимагають
підвищеної уваги.

3. З метою визначення рівня сформованості загальних навчальних та
предметних умінь учнів 1-4-х класів проводити діагностичні та
підсумкові контрольні роботи з математики, з подальшою
взаємоперевіркою та глибоким аналізом результатів.

4. Протягом року проводити психологічні дослідження рівня
інтелектуального розвитку та індивідуальних особливостей учнів.
Результати навчання та причини прогалин обговорити на сумісному
засіданні методичного об’єднання вчителів початкової школи.

Таким чином, наступність та перспективність у навчанні математики
– актуальна проблема переходу особистості на якісно новий ступінь
розвитку завдяки створенню комфортних умов для розкриття її
потенціалу.

ФОРМУВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ
ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАРАДОКСІВ І

СОФІЗМІВ

Коропець Л.В., викладач
Політехнічний технікум КІСумДУ

Найбільш ефективним засобом пробудження інтересу до математики
є зацікавленість матеріалом. В зацікавленості завжди є елемент
несподіваного і дивовижного,  що виявляється в новизні або
незвичайності факту чи його тлумачення, в неправдоподібності або
невідповідності звичним уявленням.
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У кожного викладача математики цікаве і несподіване є на всякі
випадки, і він не упускає можливості поповнити свою колекцію
математичних софізмів і парадоксів. Багато з них були відомі, ще
давньогрецькими математикам. Нагадаємо, що софізмами називають
міркування, які побудовані так, що вони містять навмисне допущену
логічну помилку і, звичайно, приводять до хибних висновків. А
парадокси – це правильні формально-логічні міркування, що приводять
до результатів, які не узгоджуються із загальноприйнятою думкою або є
безглуздим.

При вивченні в курсі вищої математики теми «Похідна функції та її
використання» на практичному занятті розв’язати приклад: в якій точці
функція у=(2+sinx)×(y-sinx) набуває найбільшого значення.

Відомо,  що коли дане додатне число потрібно розкласти на два
доданка, так, щоб їх добуток був найбільшим, то ці доданки повинні бути
однаковими. Тому:

2+sin x=6-sin x
2sin x=4
Sin x=2

Цього не може бути  так,  як множина значень функції у=sin  x є
відрізок [-1;1].

Отже, задана функція у=(2+sin x)×(y-sin x) не має екстремальних
значень. Методами диференціального числення тобто за допомогою
правила знаходження екстремуму функції можна вирахувати що
найбільше значення функції уmax=15.

Помилка в міркуваннях: твердження виконується для чисел, а в задачі
дана функція.

При вивченні в курсі вищої математики теми «Визначений інтеграл»
можна студентам запропонувати обчислити такий приклад: ∫П .

Розв’язок:
∫П = ∫ = ∫ПП = ∫ (П − 1) =

= ( − 1) 	 ⋮П= П − П− ( 0 − 0) == 0 −П− 0 = −П
Відповідь: -П.
Це приклад математичного софізма при видимій правильності

використання всіх формул отримали невірний результат: інтеграл від
даної функції дорівнює від’ємному числу. Справа в тому, що інтеграл від
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функції f(x)=tg2x на відрізку інтегрування [0;П] має точку розриву. Це
= П і розглянутий інтеграл є невласним інтегралом другого роду.
Софізм цінний тому,  що спонукає студента шукати помилку в

обчисленні. Маючи перед собою таку ціль і знаючи, що помилка таки є,
студент виконує самостійну роботу. Він впевнений, що прослідив крок за
кроком всі міркування, обов’язково знайде помилку. Така праця майже
завжди успішна (або може бути успішною після деякої дидактичної
підготовки). Це служить гарантією розвитку інтересу до вивчення
математики.

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

Комкова О., магістрантка
Глухівський національний педагогічний університет

імені О.Довженка

У ХХІ столітті настала необхідність підготовки не лише вчителя-
предметника, а підготовки вчителя-педагога, який навчає, розвиває та
виховує учня. В період становлення незалежності держави з метою
сприяння ефективному розвитку промисловості потрібно посилити
спеціальну фахову підготовку вчителів фізики.

У вищих педагогічних навчальних закладах впроваджуються нові
технології навчання, які в центр навчально-виховного процесу ставлять
учня (студента). Методику вивчення загальної фізики та інших
фахових дисциплін націлено на поліструктурність методичної системи
шкільного курсу фізики, що визначається тенденціями до інтеграції
знань [2]. Значний потенціал для удосконалення фізичної освіти у
вищих педагогічних навчальних закладах забезпечують сучасні
інформаційно-комунікаційні технології навчання.

Для означення достатнього рівня кваліфікації і професіоналізму
останнім часом використовується термін “професійна компетентність”,
який слугує для встановлення зв’язку між знаннями, вміннями та
навичками фахівця. Зокрема, в поняття компетентності включають
здатність вибирати найоптимальніші рішення і аргументовано
заперечувати некоректні, володіти критичним мисленням, постійно
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оновлювати знання, застосовувати найбільш доцільний за певних умов
метод. Підготовку компетентного фахівця можна реалізувати
інтеграцією “зусиль” трьох провідних чинників: “модульності,
проблемності та побудовою на цій основі нової педагогічної
технології” [2, c.126]. Професійна мобільність, тобто готовність і
здатність вчителя фізики до швидкої зміни виконуваних професійних
завдань, робочих місць, які виникають під впливом технічних
перетворень, – одна з важливих професійних якостей вчителя. Вона
формується значною мірою завдяки ґрунтовним знанням із загальної
фізики та інтеграції їх із знаннями з інших дисциплін системи фахової
підготовки. Інтеграція різнопредметних знань і вмінь є одним з
ефективних засобів формування професійної мобільності.

Аналіз стану фахової підготовки вчителів фізики за прийнятими в
нашому дослідженні критеріями дав змогу зробити такі висновки:

-модель фахової підготовки вчителів фізики має будуватися на
нових підходах до професіоналізму вчителя як певного інтегративного
утворення, що дає можливість здійснювати ефективну педагогічну
діяльність у конкретних умовах шкіл різного типу;

-професійна компетентність учителя фізики пов’язується із
знанням дисципліни, у викладанні якої спеціалізується майбутній
вчитель; знаннями, що стосуються керування процесом пізнання;
знаннями з організації системи фізичної освіти;

-нова організаційна модель фахової підготовки вчителя має
ґрунтуватися на концепції її фундаменталізації, поєднання теорії і
практики, посилення професійної спрямованості спеціальної
підготовки майбутнього вчителя фізики;

-розвиток та реформування фізичної освіти у вищих педагогічних
навчальних закладах в Україні останніми десятиріччями значною
мірою визначаються сучасними міжнародними педагогічними ідеями
(професіоналізацією, інтеграцією, універсалізацією тощо).

Керівник: Грудинін Б., докторант.,
НПУ  імені М.П.Драгоманова

-
1. Андрущенко В. П. Роздуми про освіту: Статті, нариси, інтерв’ю /

В. П. Андрущенко. – К.: Знання України, 2008. – 804 с.
2. Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования / С.

Л. Рубинштейн. – М.:Изд – во АН СССР, 1958.– 148 с.
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ВИКОРИСТАННЯ FLASH-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ
НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Басалик О.В., студентка
Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ

На сьогоднішній день у кожній школі є комп’ютери, дітей у школі
починають навчати інформатики з першого класу тому що в даний час
що шкільна , що вузівська програма навчання будується на комп'ютерній
основі,  тобто реферати,  доповіді ,  курсові ,  дипломи все це робиться на
комп'ютері.  І це тільки зараз ,  в майбутньому ця технологія буде
вдосконалюватися і не за горами майбутнє , коли учні будуть слухати
викладача сидячи за комп'ютером і не виходячи з дому ,  але це вже
окрема тема. Комп'ютер в наш час стає невід'ємною частиною у всьому ,
він і вдома , і в магазині ,в школі ,  в бізнесі і ще багато де . Майже у всіх
сферах діяльності присутній - комп'ютер. Сьогодні високий рівень
комп’ютерної освіти важко переоцінити. Саме тому інформатика в
початковій школі повинна викладатися на високому рівні. Проте важкі
формули й схеми роботи програм не зрозумілі першокласникам й
викладання повинно основуватись перш за все на грі.

 Окрім того,  інформатика в початковій школі дасть можливість не
лише звикнути до комп’ютера, а й здобути початкові знання й навички.
Викладання цього предмету у початковій школі вимагає неабияких
педагогічний вмінь , адже більшість дітей знайомі з комп’ютером, й їх
знання можна поглиблювати ще у молодшій школі, проте для інших
комп’ютерні науки можуть бути надто складними. Саме тому вчитель
повинен знайти правильний підхід й, можливо, на ранніх етапах
займатись з деякими учнями індивідуально.

Для багатьох дітей комп’ютер асоціюється перш за все з грою,  тому
інформатика в початковій школі є вкрай важливим предметом.  З часом
діти почнуть виокремлювати навчання й гру на комп’ютері, зрозуміють,
як можна використовувати комп’ютер у житті й деякі діти почнуть
поглиблювати свої знання поза заняттями в школі.

Проте не лише вчителі повинні сприяти вдалому засвоєнню знань,
вдома цим повинні займатись батьки: пояснити, для чого потрібен
комп’ютер, як він допомагає їм у житті.

В майбутньому я збираюся розширити функціонал програми.
А саме додати до нього такі функцій:
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-в програмі можна буде не тільки перевіряти знання а й навчатися за
допомогою відео-уроків.

-данні про знання учнів будуть записуватися в текстовий документ,
завдяки чому вчителі зможуть перевіряти знання і виставляти оцінки.

Метою створення моєї роботи стала програма «відмінник 1-4
класів»,тому що вона дасть змогу учням не лише перевірити свої знання
та вміння, а й набути нових, корисних знань. Програма побудована так,
щоб дитині було цікаво займатися, адже на сторінках зображені
найулюбленіші герої сучасних мультфільмів. Учні зможуть пройти тести
з математики, української мови, природознавства, та основ здоров’я.
Програму можна використовувати не лише вдома, а й для перевірки
знань  у школі на уроках в якості самостійної роботи.

Керівник: Зенченко О.А., викладач

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЯВІВ ПОВЕДІНКИ СТАРШИХ
ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ТЕМПЕРАМЕНТУ В

СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ ТА ЗАСОБИ КОРИГУВАННЯ
ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ ТА ОЗНАК СПЕЦИФІЧНОСТІ

РЕАКЦІЙ
Верещака Я.В., учениця

Конотопська міська гімназія

Аналіз представленої роботи дозволяє стверджувати,  що тема та
проблема дослідження є актуальними в наш час, адже особливості
темпераменту суттєво впливають на iєрархiю компонентiв учбової
діяльності учнів підліткового віку, специфіку використання ними
способів та прийомів розумової активності. Ця проблема є актуальною і
належить до розряду спірних та досі не вирішених проблем сучасної
психологічної науки.

Темперамент - одна із найвагоміших властивостей особистості, тому
що вона є вродженою властивістю людської психіки та впливає на всі
симптомокомплекси характеру. Оскільки в сучасному суспільстві
надзвичайно зріс вплив людського фактору та підвищився економічний
ефект його розвитку, сплеск зацікавленості цими особливостями є
невипадковим. Слід зауважити, що інтерес до підвищення ефективності
впливу на окремих людей та конкретні колективи стає більш цікавим
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саме під час загострення життєвої ситуації, вона, як кризова, надає
додаткового різноманіття реакцій та вимог до керівного впливу.

Автором запропоновані рекомендації окремим представникам типів
темпераменту в подоланні критичних ситуацій навчання для
впровадження в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів.

Мета дослідження: виявити особливості ефективного впливу на
коригування поведінкових проявів різних темпераментів у кризових
ситуаціях освітнього процесу

Предмет дослідження: яким чином пов’язані особливості
темпераменту та ефективність виходу підлітка з кризових ситуацій у
навчанні

Об’єкт дослідження: ставлення до кризових ситуацій учнів 10 класу
Конотопської гімназії старшого підліткового віку.

Гіпотеза: використання знань про особливості темпераментів учнів
дозволяє створити більш ефективний вплив на їх розвиток та знижує
гостроту реакцій на кризи освітнього середовища, що порушують
цілісність та гармонію сприйняття себе як успішної особистості.

Методи дослідження. У ході роботи автором використовувалися такі
методи: метод спостереження(при виявленні особливостей поведінки
учнів під час навчального процесу), метод індукції (при узагальненні та
аналізі результатів діагностичного дослідження учнівського колективу),
метод дедукції (при описі поведінкових реакцій представників різних
типів темпераменту за умов потрапляння до стресової ситуації), метод
порівняння.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні та
систематизації інформації, що розкриває реакцію представників різних
типів темпераменту на вплив стресових ситуацій та підготовці
рекомендацій для підлітків та вчителів, щодо безболісного виходу із
стресових ситуацій та урахування особливостей різних типів
темпераменту учнів при організації та реалізації навчально-виховного
процесу.

Практичне значення одержаних результатів полягає в теоретичних та
практичних пошуках нових та найбільш ефективних способів взаємодії
усіх учасників навчально-виховного процесу з урахуванням особливос-
тей поведінкових реакцій учнів з різними типами темпераменту при
виникненні стресових та екстремальних ситуацій. У роботі розглянуто
фактори, що впливають на поведінку підлітків.

Керівники: Сагітова Т.І., Цикарєва Н.С., психологи
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ВИВЧЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ШВЕЙНОГО
ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ

КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО
НАВЧАННЯ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ

Бикова Т.Б., викладач
ГНПУ ім. О.Довженка

Освітній процес у сучасних навчальних закладах різних рівнів має
забезпечувати підготовку висококваліфікованих спеціалістів різних
профілів. Особливого значення за цих умов набуває процес підготовки
інженерно-педагогічних працівників, зокрема, майстрів виробничого
навчання. Зазвичай майстер виробничого навчання проводить практичне
професійне навчання учнів початкових і середніх спеціальних
навчальних закладів, також учнів на виробництві. Він планує і забезпечує
виконання учбово-виробничих робіт, складає програми проведення
занять, готує практичні розробки навчальних тем, обновляє курси у
відповідності новітніми досягненнями практики, визначає шляхи
ефективного формування професійних знань і умінь, вибирає наочні
методи навчання і прості форми викладу матеріалу, підбирає завдання і
вправи для закріплення теоретичних знань, складає індивідуальні плани
учнів, знайомить з технікою і технологією, інструктує, вчить користатися
технічною документацією, навчає практичним прийомам і навичкам,
здійснює контроль за виконанням завдань, оцінює успішність, стимулює
становлення майстерності і розвитку технічної творчості, стежить за
дотриманням правил охорони праці і техніки безпеки, забезпечує
матеріально-технічне оснащення – готує устаткування і матеріали для
занять, виявляє й усуває неполадки в технічних пристроях [1].

Швейне виробництво як виробництво галузі легкої промисловості
покликане забезпечувати населення одягом високої якості та різного
асортименту. Зважаючи на те, що виготовлення одягу процес достатньо
складний, а якість продукції залежить від кваліфікації спеціалістів
швейної галузі, є необхідність вивчення не тільки традиційної технології
швейного виробництва, а й нових технологій, що пов’язані з
виникненням нових матеріалів, нових видів одягу, нового обладнання.

Зважаючи на те, що майстер виробничого навчання у своїй трудовій
діяльності здійснює підготовку учнів швейних навчальних закладів до
умов сучасного швейного виробництва, то він має бути обізнаний з усіма
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видами сучасних технологій швейного виробництва, що постійно
удосконалюються.

Таким чином, предметом вивчення нових технологій швейного
виробництва (НТШВ) є нові текстильні матеріали та технології
виготовлення сучасних видів одягу у відповідності до світових
стандартів якості. У процесі вивчення НТШВ майбутні майстри
виробничого навчання швейного профілю знайомляться з
перспективними напрямами створення нових матеріалів для
виготовлення сучасних видів одягу; особливостями технологій
виготовлення одягу з нових матеріалів; основними вимогами до якості та
економічності виробничого процесу. Як наслідок, у них формуються
основні професійно-значимі компетенції стосовно теоретичних
відомостей з основ сучасного матеріалознавства, загальних принципів
побудови технологічних процесів виготовлення одягу з дотриманням
екологічних та економічних вимог; відпрацювання основних практичних
навичок дослідження, аналізу й використання нових матеріалів швейного
виробництва та способів їх технологічної обробки, що значно підвищує
рівень конкурентоспроможності майбутніх фахівців швейної галузі.

1. Портал професійного консультування [Електронний ресурс].
Режим доступу: profi.org.ua/profes/mayst_vir.shtml

2. Першина Л.Ф. Технологія швейного виробництва: підручник для
середніх навчальних закладів /  Л.Ф.Першина,  С.В.Петрова –  М.  :
Легпромбитиздат, 1991. – 416 с.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИКЛАДНОЇ ПРОГРАМИ «ФІЗИЧНИЙ
КАЛЬКУЛЯТОР» ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ

Голінка А.Ю., cтудент
Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ

Фізика є теоретичною основою сучасної техніки. Враховуючи
великий вплив фізики на науково-технічний прогрес її вивчення має
відбуватися з максимальним використанням досягнень фізичної науки.
Саме досягнення з фізики дозволили автоматизувати вирішення багатьох
завдань, які вимагали швидких і складних обчислень, та сприяли
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розвитку програмування як невід’ємної частини сучасної техніки в усіх
галузях людської діяльності. Тому випускник вищого технічного
навчального закладу повинен мати ґрунтовні знання з цієї навчальної
дисципліни. Сучасні методи навчання фізики передбачають уміле
поєднання традиційних методів навчання та інформаційних технологій.

Кожен студент стикається з проблемою: як швидко запам’ятати
велику кількість формул з фізики та правильно їх застосувати при
вивченні цієї дисципліни та споріднених з нею. Більшість студентів
вирішують цю проблему написанням опорних конспектів, «шпаргалок»,
якими користуватися не завжди зручно, та які з часом втрачають свій
вигляд. Для вирішення проблеми довготривалого зберігання формул,
результатів обчислень та будь-якої важливої для студента інформації з
фізики, мною створена програма «Фізичний калькулятор».

Програма «Фізичний калькулятор» дозволяє швидко знайти потрібну
формулу з відповідного розділу фізики, дізнатися про неї короткі
відомості і відразу виконати обчислення не відкриваючи інші програмні
засоби. «Фізичний калькулятор» зручно використовувати при вирішенні
фізичних задач, виконанні лабораторних робіт, що потребують
громіздких обчислень. Однією з переваг програми є наявність
вбудованого текстового редактора для внесення проміжних результатів
обчислень засобами програми, створення заміток тощо. Ця можливість
програми спрощує як процес виконання обчислень так і оформлення
роботи. Програма  виключає необхідність використання чернеток та
зошита.

Можливість обирати формули з різних розділів фізики, обчислювати
за ними, використовувати вбудований калькулятор, конвертер та
величини, зберігати результати обчислень, доповнювати їх поясненнями,
редагувати, зберігати у файлах різних форматів дозволяє раціонально
використовувати час, відведений на вирішення фізичних завдань під час
аудиторної та самостійної роботи студента, виконувати завдання більш
якісно, швидко оформлювати результати роботи в електронному вигляді.
Програма містить довідку про програму та її автора, сучасні досягнення
науковців з фізики, посилання на електронні ресурси мережі Інтернет.
Використання посилань на інструкції до лабораторних занять з
відповідних розділів фізики надає можливість своєчасно згадати та
дослідити відповідні фізичні явища та процеси за обраною темою.

Програма «Фізичний калькулятор» дозволяє проводити заняття з
фізики з використанням новітніх технологій, створених самими
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студентами, що спонукає інших не лише до вивчення дисципліни, але й
до творчого ставлення до процесу навчання в цілому. Тобто, ще однією
перевагою програми є посилення мотивації навчання та всебічний
розвиток особистості студента.

Враховуючи, що ідея створення програми зародилася недавно, як
потреба в електронному калькуляторі з фізики з поширеними
можливостями для вивчення дисципліни, систематичного повторення
фізичних формул та основних теоретичних відомостей, бажання
використати початкові знання з мов програмування доцільно, то
зрозуміло, що програма вирішує найбільш актуальні проблеми студента.
«Фізичний калькулятор» є зручним у використанні для всіх бажаючих
повторити стислий курс фізики та виконати обчислення за фізичними
формулами. Можливості та функції програми з часом можна збільшувати
та вдосконалювати. Моєю метою є створення її аналогу для сучасних
телефонів та планшетів, а можливості засобів програмування дозволять
реалізувати запропоновану ідею як найкраще.

Керівник: Харламова Л.Д., викладач

ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ЯК
ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Мирошниченко А. М. , студентка
Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ

Початок ХХІ століття позначився не тільки появою та
вдосконаленням нових цивілізаційних здобутків, які покликані значно
полегшити працю людей, їх побут. На фоні безперечно прогресивних
досягнень можна спостерігати ряд негативних явищ. Сьогоднішня
молодь опинилася в соціально-економічній та духовній кризах, котрі
знецінюють загальнолюдські чесноти.

 Науковому осмисленню проблеми громадянського виховання
студентів сприяють наукові розвідки вітчизняних та зарубіжних
учених, які присвячені: психологічним аспектам становлення
громадянськості особистості (Л. Снігур ) та розвитку громадянської
спрямованості особистості (М. Боришевський); формуванню
громадянських цінностей (Л. Корінна ) та громадянської позиції (Н.
Корпач, М. Чельцов).  Для сьогодення вищої освіти характерна поява
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нових поглядів щодо того, якого фахівця повинна формувати вища
школа, враховуючи зміни в державі та у світовому соціокультурному
просторі. Саме тому відбувається трансформація практичних
здобутків педагогів в організації процесу громадянського виховання
студентів.  На зміну філософії впливу прийшла філософія взаємодії та
співробітництва.

 Задачі життя, побуту, їх зміст, значення мають різну степінь
значимості на різних етапах життя людини [1].

Зміна соціально-економічних умов та ідеологічних орієнтирів в Україні
зумовлює подальші наукові розвідки щодо   необхідності  оптимізації
процесу громадянського виховання в системі вищої освіти, пошуку нових
моделей оптимізації й ефективної діагностики цього процесу; розробки
спадкоємності громадянського виховання та управління ним у системі
вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації.

Керівник:  Гребеник Т.В., к.п.н, викладач

1. Сергиенко Е. А. Психология субъекта: поиски и решения /
Е. А. Сергиенко // Психологический журнал. – 2008. – Т. 29, №2. – С.
16-28.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩА В ОРГАНІЗАЦІЇ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВИВЧЕННІ

ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Юрченко В.С., Лиштван А.В., студенти

Конотопський інститут СумДУ

Одна з найголовніших проблем сучасної вищої школи сьогодні – це
формування творчої особистості. Завдання підготовки та формування
творчої особистості фахівця, поступове перетворення навчальної
діяльності студента в професійну діяльність ще в більшій мірі виступає
на перший план в умовах росту інтеграції освіти, науки і виробництва.
Проблема активізації пізнавальної діяльності студентів при вивченні
іноземної мови як навчального предмету набуває зараз все більш
актуального значення. З підвищенням вимог до спеціаліста з вищою
освітою, його світогляду, культурного та професійного рівня,
підвищується і роль іноземної мови за професійним спрямуванням. Отже,
виходячи з цього постає необхідність в безперервній освіті майбутнього
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фахівця. Будь-яка справжня освіта досягається лише шляхом самоосвіти.
Саме вона здатна забезпечити постійний ріст професійної кваліфікації і
самоудосконалення фахівця, сприяє удосконаленню стилю діяльності,
спонукає до творчого пошуку. Отже, задача вищої школи – виховання
спеціаліста, здатного постійно удосконалювати свої професійні навички в
майбутньому. З чого ж власне складається поняття готовності до
безперервної самоосвіти? Головним чином воно складається з оволодіння
навичками самостійної роботи з літературою,  і в першу чергу фахового
спрямування, прийомами аналізу матеріалу, виділення в ньому головних
думок, порівняння різних точок зору, що висвітлюються, систематизації
та узагальнення матеріалу, потягу до постійного поповнення своїх знань
та бажання удосконалення своєї професійної майстерності, творчої
наснаги.  Сучасні студенти вбачають задачею вищої школи не тільки в
передачі їм, студентам, інформації, а, й насамперед, навчання їх засобам
самостійних дій для здобуття і осмислення нової інформації. Це не тільки
самостійне читання, але й формування оптимальних методів і засобів
здобуття знань, які необхідні для практичної діяльності. Уміння
самостійно працювати має особливе значення. Загально відомо, що
навчальний матеріал засвоюється краще, а навички пізнавальної
діяльності формуються у студентів інтенсивніше саме під час самостійної
роботи.  Слід зазначити, що саме цей вид діяльності викликає у студентів
багато труднощів.

Студентам дуже часто нелегко швидко і якісно освоїти новий, ще
незнайомий їм матеріал під час самостійної роботи, не вдаючись до
допомоги викладача. Таким чином, виникає проблема пошуку
адекватних форм взаємодії викладача та студентів при організації
самостійної роботи, що дозволяють перемістити викладача з позиції
єдиного джерела знань на позицію помічника, вивести викладача і
студента на діалог, на суб'єкт-суб'єктні відносини.

Отже, метою даної роботи є дослідження ефективності застосування
Інтернет технологій в організації самостійної роботи студентів  у
вивченні англійської мови професійного спрямування.

 Традиційне вивчення іноземної мови вже не забезпечує повного
засвоєння все зростаючого обсягу знань. У сучасному світі стає все більш
важливим вміти самостійно добувати додатковий матеріал, обробляти
одержувану інформацію, робити висновки і аргументувати їх. Робота з
інформацією іноземною мовою, особливо, якщо врахувати можливості,
які відкриває глобальна мережа Інтернет,  стає вельми актуальною,  а
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використання інформаційних технологій розкриває величезні можливості
комп’ютера як засобу навчання і дозволяє створити дивовижний світ
знань, доступний кожному.

Основні питання ефективності застосування Інтернет технологій в
організації самостійної роботи студентів  у вивченні англійської мови
професійного спрямування відображено у працях таких дослідників, як
Є. Абашєвої, О.П. Юцкевича, Н.В. Анікеєнко, І. Ковалевського, С.М.
Кустовського, И.А. Дмітрієва, О.А. Солодовника та багатьох інших, що
становить теоретичне підґрунтя для поставленого завдання.

Самостійна робота студентів при вивченні професійної англійської
відіграє першорядну роль. Самостійна робота студента є основним
засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від
обов’язкових навчальних завдань. У процесі навчання засвоюється 15
відсотків інформації, що сприймається на слух, 65 відсотків – слух і зір.
При самостійному опрацюванні  навчального матеріалу  виконуються
завдання від постановки до аналізу отриманих результатів, то
засвоюється не менше 90 відсотків інформації. Отже, метою самостійної
роботи є формування самостійності студента, що здійснюється
опосередковано через зміст і методи всіх видів занять. Крім того,
самостійна робота при вивченні англійської мови професійного
спрямування  сприяє: поглибленню і розширенню знань; формуванню
інтересу до пізнавальної діяльності; оволодінню прийомами процесу
пізнання; розвитку пізнавальних здібностей студента. Власне тому
самостійна робота при вивченні англійської мови професійного
спрямування є головним резервом підвищення ефективності підготовки
високо кваліфікованих спеціалістів [4].

Самостійна робота студентів при вивченні англійської мови
професійного спрямування  розглядається як важливий фактор засвоєння
навчального матеріалу. Тому вона повинна стати основою здобуття знань
з професійної англійської, важливою частиною процесу підготовки
майбутніх кваліфікованих фахівців. Самостійна робота студентів – це
складне педагогічне явище, особлива форма навчальної діяльності,
спрямована на засвоєння студентами сукупності знань, вмінь, навиків [8].

Основні функції самостійної роботи студентів включають:
пізнавальну, самостійну, прогностичну та коригуючи роботу.
Пізнавальна функція визначається засвоєнням систематизованих знань з
професійної англійської. Самостійна робота сприяє формуванню вмінь і
навиків, самостійного їх оновлення і творчого застосування.
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Прогностична – розвиває вміння студента передбачати й оцінювати
результат виконаного самостійного завдання. Коригуюча функція
визначається вмінням вчасно коригувати свою діяльність. Крім того,
самостійна робота має виховну функцію: вона формує самостійність не
тільки як сукупність вмінь та навичок, але й як рису характеру, яка
відіграє суттєву роль у формуванні особистості сучасного спеціаліста
вищої кваліфікації [3].

Самостійна робота виконує також інформаційну функцію. Тому
використання комп’ютерних технологій для самостійної роботи –
важлива складова ефективності навчання професійної англійської [8].
Комп’ютеризація розвиває додаткові можливості використання
інформаційних технологій та становить важливу складову навчального
процесу, є елементом інформаційної структури кожного навчального
закладу, а якщо враховувати доступ до Інтернет-ресурсу, то й елемент
глобального інформаціойного середовища. Використання сучасних
інформаційних технологій, може дати студентам, які вивчають
професійну англійську, необхідну базову підготовку для грамотного
використання отриманих знань [11].

Самостійна робота студента – це самостійна діяльність, яку викладач
планує і систематично контролює. Студент виконує її під керівництвом і
контролем викладача,  але без його прямої участі.  Всі види самостійної
роботи  включаються у загальний рейтинг оцінювання знань та умінь.
Кожен  вид самостійної роботи є позааудиторним і потребує від
студентів наполегливої праці. Тому одним із головних завдань викладача
при організації самостійної роботи студентів з професійної англійської є
розробка форм і методів організації контролю за виконанням самостійної
роботи [4]. Навчальний матеріал, який пропонується для самостійного
опрацювання, передбачений робочим навчальним планом, виноситься на
підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який
опрацьовувався при проведенні аудиторних занять. Контроль самостійної
роботи з боку викладача включає: відповідь на контрольні або тестові
питання; перевірку рефератів, доповідей, інформацій з заданої тематики,
перевірку конспекту з лексичними та граматичними вправами; перевірку
домашнього читання; перевірку усних тем і т. д.

Підтримка навчального процесу Інтернет технологіями формує у
студентів навички роботи в глобальній мережі і,  як наслідок,  формує
творче мислення. Можливості інформаційного середовища забезпечують
реалізацію необхідних умов для формування самостійності і потреби в
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постійній самоосвіті. Ці якості на сьогодні є обов’язковою умовою
успішності і затребуваності випускників на ринку праці [9].

Таким чином, вдосконалення способів самостійної роботи
студентів з професійної англійської із залученням Інтернет технологій
заслуговує на увагу як науковців,  так і викладачів-практиків для
забезпечення інтелектуальної творчої діяльності студентів, підвищення
їх мотивації до навчання та успішного засвоєння ними курсу
англійської мови  професійного спрямування у ВНЗ.

Керівник:  Зуєнко Т.М., викладач
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ

Осадча С.В., викладач
Конотопський інститут СумДУ

На початку третього тисячоліття відбувається перехід від
індустріального до інформаційного суспільства, в якому знання і
інформація стають основними продуктивними силами. У
інформаційному суспільстві істотним чином змінюється стратегія
освіти, причому найважливішою його рисою є широке використання
інформаційних технологій.

Найважливішим завданням вищої технічної освіти в сучасних
умовах є формування у майбутніх інженерів і дослідників наукового
мислення, навичок самостійного засвоєння і критичного аналізу нових
відомостей, уміння будувати наукові гіпотези і планувати
експеримент по їх перевірці. Рішення цієї задачі не представляється
можливим без широкого використання нових інформаційних
технологій. Інформаційні ресурси стали по суті новою економічною
категорією, що визначає черговий зліт науково-технічного прогресу.
Проявився цей прогрес і в освіті – дистанційною формою навчання.
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Характерними рисами дистанційної освіти є модульність, зміна
ролі викладача (значною мірою пов'язане з розділенням функцій
розробників курсів, тьюторов та ін.), використання спеціалізованих
технологій і засобів навчання і так далі. Основними відмінностями
дистанційної освіти від очної форми навчання є:

- навчання за місцем проживання або роботи, отже, розподілений
характер освітнього процесу;

- гнучкий графік учбового процесу, який може бути або повністю
вільним при відкритій освіті, або бути прив'язаним до обмеженої
кількості контрольних точок (складанню іспитів, on-line сеансам з
викладачем), або до групового зайняття, а також до виконання
лабораторних робіт;

- постійний контакт з викладачем (тьютором), можливість
оперативного обговорення з ним виникаючих питань, як правило, за
допомогою засобів телекомунікацій;

- можливість організації дискусій, спільної роботи над проектами
і інших видів групових робіт в ході вивчення курсу і у будь-який
момент (при цьому група може складатися як із студентів,  що
компактно мешкають в одній місцевості, так і бути розподіленою);

- передача теоретичних матеріалів учнем у вигляді друкарських
або електронних навчальних посібників, що дозволяє або повністю
відмовитися від настановних сесій з приїздом у ВНЗ, або значно
скоротити їх число і тривалість.

Виходячи з цих відмінностей можна припустити що змінюються і
мотиви навчання, які в дистанційному навчанні мають велике
значення. Саме мотивація до отримання дійсно міцних знань є
рушійною силою для дистанційного навчання. Річ у тому, що людина,
яка отримала диплом,  але ще не підтвердила своїх знань з практики і
навичок, після того, як була прийнята на роботу, не має жодних
шансів сподіватися на те, що працедавець буде задоволений його
діяльністю. Швидше навпаки. Він буде звільнений і його місце займе
той, хто дійсно отримав міцні і реальні знання. Ми сподіваємося, що
така мотивація є присутньою у більшості студентів і якщо це
тимчасово не так, то дуже скоро здорова конкуренція на ринку праці і
розвиток нашого суспільства змінять ситуацію на краще.

Нові сучасні педагогічні і інформаційні технології здатні значно
підвищити мотивацію навчання, настроїти студента на здійснення
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діяльності. Найхарактерніше це проявляється саме при використанні
технологій дистанційного навчання.

При проведенні курсів дистанційного навчання у вищому
навчальному закладі, в умовах "штучного середовища", коли за
допомогою ПК студентам викладаються окремі теми того або іншого
очного курсу, серйозних проблем з мотивацією тих, що навчаються не
виникає (перевірено академічною практикою). У цій ситуації
реалізується елементарна схема, а саме, викладач сказав: "Потрібно",
студент повинен виконати, а інакше йому не скласти заліку або
іспиту.

Але ця схема не працює,  коли навчальний заклад відправляє свій
дистанційний курс у вільне плавання по океану освітнього ринку, та і
взагалі суперечить одному з основних принципів освіти дорослих,
коли використовувані в освіті дорослих методи ставлять в центр
процесу навчання Самого, що навчається, його побажання, здатності і
потреби, що забезпечує демократизацію навчання і значний
підвищення його ефективність. Також погано працюють, а, точніше
сказати, є недостатніми такі важливі мотиваційні чинники як:

· престиж і досвід учбового закладу/організації, що здійснюють
дистанційне навчання;

· визнання і висока кваліфікація модераторів дистанційного
курсу;

· плата за навчання;
· актуальність дистанційного курсу.
Проблема мотивації тих, що навчаються стає актуальною

буквально з перших днів початку курсу і може проявитися в невисокій
активності тих, що навчаються. Особисті сторіночки з інформацією
про себе оформляються лише 15 – 25% зарахованих на курс. З них
лише 10% починає активно навчатися, а інші або взагалі перестають
заходити на курс або заходять на нього періодично,  знайомляться з
учбовими матеріалами, але не виконують практичні завдання.

З метою підвищення мотивації навчання у студентів дистанційної
форми навчання нашого навчального закладу нами запропоновано
наступні дії:

· представлення графіку навчання з метою орієнтування тих, що
навчаються в термінах, процесі і результатах навчання;
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· спільне формулювання правил навчання на ДО з метою обліку
побажань і пропозицій що навчаються по організації процесу
навчання, а також формування у них почуття відповідальності за свою
роботу;

· підключення зручних каналів комунікацій: форумів, внутріш-
ньої електронної пошти системи, підтримуваною системою дистан-
ційного навчання, віртуальних класів для он-лайн спілкування, з
метою створення безперешкодного і зручного спілкування що
навчаються один з одним, а також з модераторами;

· опитування учасників дистанційного курсу, спрямоване на
з'ясування їх думки стосовно форми і організації процесу навчання на
курсі;

· регулярне підведення підсумків індивідуальної і командної
роботи що навчаються після кожного модуля курсу;

· оформлення таблиці успішності з метою візуалізації результатів
просування учасників в навчанні, а також формування у них
позитивних емоцій;

· використання методів формування у тих, що навчаються
експертного мислення, з метою формування почуття відповідальності
за результати навчання, а також усвідомлення себе в ролі суб'єкта
навчання;

· обговорення планів можливої співпраці по закінченню
навчання.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ
У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ФАХУ

Осадча М.В., викладач
Політехнічний технікум КІ СумДУ

В часи гострої необхідності розв’язання глобальних проблем
людства студентська молодь у процесі фахової підготовки повинна
отримати належну екологічну підготовку. Це має здійснюватися в
системі особистісно-ціннісних впливів, метою яких є виховання
екологічного світогляду.
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Глобальні екологічні проблеми зумовили необхідність радикальних
змін у ставленні людини до природи. Склалася парадоксальна ситуація,
коли головні аспекти існування людини як частини природи і як активної
істоти, яка змінює природу, знаходяться в діалектично суперечливій
залежності. В сучасну епоху ця суперечність набула конфліктного
характеру в результаті того, що техногенний тиск на природу створює
небезпеку виродження біосфери, а відповідно загрожує самому
існуванню людства. Тому в цих умовах важливого значення набуває
підвищення ролі формування екологічної свідомості студентів у
студентів технічного фаху.

Проблема гармонізації ставлення молодих поколінь до природи
достатньо широко представлена в наукових дослідженнях. Філософсько-
світоглядні аспекти взаємодії людини і природи представлені у працях
таких дослідників, як Н.Александрова, В.Борейко, В.Бровдій,
В.Вернадський, М.Голубець, В.Ільченко, М.Кисельов, С.Клепко,
В.Крисаченко, В.Лось, Н.Маньковська, Н.Нетребко, Л.Пєчко та ін.
Психолого-педагогічні основи формування знань, умінь і навичок
взаємодії з природним довкіллям обґрунтовано у роботах С.Глазачева,
Ж.Делора, С.Дерябо, П.Дювіньо, Б.Йоганзена, Д.Равена, В.Сєрікова,
В.Скребця, В.Ясвіна та ін.

Метою дослідження є огляд підходів до формування екологічної
свідомості студентів технічного фаху.

В наш час, питання розв’язання екологічних проблем глобального
масштабу є дужу актуальними. Для того, щоб ефективно вирішувати ці
 проблеми, необхідно розуміти причини, що лежать в основі їх
виникнення. Ми маємо на увазі не безпосередні причини, якими є
діяльність людини, а  фундаментальні причини, що визначають такий тип
діяльності. Цією фундаментальною причиною  є  екологічна свідомость,
яка і визначає певний спосіб існування людства протягом багатьох
століть.

Свідомість прийнято визначати як найвищу форму найбільш
загальної властивості матерії – відображення. Вона полягає в
узагальненому, оціночному та ціленаправленому відображенні дійсності,
в її конструктивно-творчому перетворенні, у випереджальному
мисленому моделюванні дій, у передбаченні їх наслідків, у
раціональному регулюванні та самоконтролі людської діяльності.

Формування екологічної свідомості – це процес пізнання законів
системної цілісності природи і законів, що визначають взаємодію
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суспільства і природи, що повинні враховуватися на шляху суспільного
розвитку і глобального управління природними компонентами.

Предметом відображення екологічної свідомості в сучасну епоху
виступають відносини та зв'язки між природним середовищем та
суспільством як підсистем єдиного цілісного об'єкту, що реалізуються в
комплексі суспільних відносин, пов'язаних з виконанням діяльності по
оптимізації системи «суспільство-природа».

Існує кілька підходів щодо типізації екологічної свідомості.
Найбільш поширеним є підхід, згідно з яким  екологічну свідомість
поділяють на три типи, залежно від домінуючого елементу середовища  –
людини, природи чи їх співіснування (В. Ясвін,  В. Скребець):

·антропоцентрична екосвідомість;
·природоцентрична екосвідомість;
·екоцентрична екосвідомість.
Протягом багатьох десятиліть у людини формувалась саме

антропоцентрична екологічна свідомість. До яких наслідків це призвело
— ми вже знаємо. Тому на даному етапі розвитку суспільства постає
потреба у формуванні екологічної свідомості саме екоцентричного типу.

Таким чином,  екологічна свідомість –  це форма суспільної
свідомості,  яка знаходиться в стадії формування і включає сукупність
ідей, теорій, поглядів, мотивацій, що відбивають екологічну сторону
суспільного буття, як-от: реальну практику відносин між людиною і
середовищем її життя,  між суспільством і природою,  включаючи
комплекс регулятивних принципів і норм поведінки, що спрямовані на
досягнення оптимального стану системи «суспільство-природа».
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СПІН-ВЕНТЕЛЬНІ СТРУКТУРИ НА ОСНОВІ
Ni і V АБО Fе

Агеєнко І.П., студент; Шешеня Л.А., аспірант;
Каминін Ю.М., проф., доктор тех.наук;

Конотопський інститут Сумського державного університету

Окремої уваги заслуговують спін-вентильні магніторезистивні
наноструктури, на основі яких створюють високочутливі датчики
магнітного поля, магніторезистивні запам’ятовуючі пристрої з довільною
вибіркою і спінові транзистори. Аналізуючи результати досліджень
магнітоопору  в системах зі спін-залежним розсіюванням електронів було
встановлено,  що саме в системах з високим ступенем взаємної
розчинності (низьким ступенем шорсткості інтерфейсів) можна очікувати
значних відсотків магнітоопору.

Системи на основі плівок Ni і V або Fe і V отримувались у вакуумі
р~10-4-10-3 Па шляхом пошарової конденсації шарів металів терморезис-
тивним чи електронно-променевим методами на підкладках із ситалу
(для вивчення магніторезистивних властивостей) та плівках-підкладках із
аморфного вуглецю (структурні дослідження). В якості досліджуваних
зразків,  в даній роботі,  було використано тришарові плівкові системи
Fe(10нм)/V(dv)/Fe(50нм) та Ni(50нм)/V(dv)/Ni(10нм) з товщиною шару
ванадію dv =3-10 нм, отримані за однакових технологічних умов. Різниця
коерцитивних сил в зразках створювалась за рахунок різної товщини
верхнього і нижнього шарів Ni або Fe.

Магніторезистивні властивості плівкових систем показали, що
невідпалені зразки з товщиною шару ванадію dV≈10 нм мають
ізотропний магнітоопір. Величина поздовжнього і поперечного
магнітоопору (МО) при цьому не перевищує 0,10%. Відпалювання даних
зразків при температурі Тв@ 650 К супроводжується незначним
збільшенням величини МО.

Плівкові системи з dV≈3 нм мають анізотропний магнітоопір, а
магніторезістивні петлі гістерезису для таких систем подібні до
відповідних петель для одношарових плівок феромагнітних металів (Ni,
Fe).
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ЕФЕКТ КЕРРА В ПЛІВКОВІЙ СИСТЕМІ
Fe(15)/V(10)/Fe(40)

Шешеня Л.А., аспірант;Гричановська Т.М., к.ф-м.н.;
Конотопський інститут Сумського державного університету

Унікальні магнітні, транспортні і оптичні властивості штучно
створених багатошарових структур феромагнетик-немагнітна речовина з
товщиною шарів від одного до десятків нанометрів викликають
постійний інтерес, що виник з відкриттям у мультишарах Fe/Cr, та ряді
інших структур гігантського магніторезистивного ефекту (ГМО). Одним
із сучасних неруйнівних методів дослідження подібних структур є
магнітооптичний ефект Керра (МОКЕ).

В даній роботі дослідження магнітооптичних властивостей плівкової
структури Fe(15 нм)/V(10 нм)/Fe(40 нм) здійснювалось за допомогою
магнітооптичної установки для автоматичного запису магнітних
характеристик феромагнетиків. Використання магнітооптичного ефекту
Керра дозволяє знімати криві намагнічування і гістерезісу на ділянках
поверхні розміром 1 мк2 при відбиванні під будь-яким кутом,  в тому
числі і по нормалі до поверхні, лінійно-поляризованого світла від
намагніченого феромагнетика. Вигляд сигналів МОКЕ для спін-
вентильної системи Fe(15нм)/V(10нм)/Fe(40нм) представлено на рис. 1 у
вигляді петлі гістерезису.

Аналіз отриманих результа-тів
показав, що індукція насичення
Вs≈70-100 мТ і не змінюється при
відпалюванні зразка при Тв= 600
К. Однак, відпалювання викликає
зміну коерцитивної сили:
початкове значення Вс=46мТл
зменшуєть-ся до Вс=22 мТл після
термічної обробки. Отже,
підбираючи рррежим системи
відпалювання, Fe(15нм)/V(10нм)/

Рис.1. Вигляд сигналів МОКЕ  Fe(40нм)/П можна впливати на
 магнітні властивості феромагніт-

них плівкових систем на основі Fe і V.
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ТЕНЗОЧУТЛИВІСТЬ ТРИШАРОВОЇ ПЛІВКОВОЇ СИСТЕМИ

Д.К. Агібалов, студент; О.С. Грищук, аспірант;
Гричановська Т.М., к.ф-м.н.; О. Головатий, викладач

Конотопський інститут Сумського державного університету

Фізико-механічні властивості тонкоплівкових магнітних матеріалів у
вигляді сплавів чи мультишарів є незмінним предметом наукових
досліджень в технологічній галузі мікро- і наноелектроніки.
Зацікавленість до феромагнітних матеріалів пов’язана з відкриттям
ефекту гігантських магнітодеформацій (magnetostrain effect) у сплавах
Гейслера, ΔЕ-ефекту, який пояснюється впливом магнітного
упорядкування на пружні властивості зразків і обумовлений явищем
магнітострикції. В аморфних металевих сплавах на основі заліза
величина ΔЕ-ефекту може досягати декількох сотень відсотків.

В даній роботі проведені дослідження тришарової плівкової системи
Ni(10 нм)/Ag(40 нм)/Ni(30 нм)/П (рис. 1).

Рис. 1. Деформаційні залежності відносної зміни опору ΔR/Rп для
системи Ni(10 нм)/Ag(40 нм)/Ni(30 нм)/П без поля (а)  та в однорідному
перпендикулярному магнітному полі індукцією 200 мТл (б)

Встановлено, що коефіцієнт тензочутливості (КТ) даної плівкової
системи при повздовжній деформації складає близько 6 одиниць. При дії
на плівкову систему зовнішнього однорідного магнітного поля КТ
збільшується на 20 % і складає 7,2 одиниці.

а б
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РОЗМІРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ КОЕФІЦІЄНТА
ТЕНЗОЧУТЛИВОСТІ ДВОШАРОВИХ ПЛІВОК

Грищук О.С., аспірант; Гричановська Т. М., к.ф-м.н.
Конотопський інститут Сумського державного університету

На даний момент накопичено значний теоретичний і практичний
матеріал у галузі деформаційних властивостей плівкових систем на
основі металів, однак при цьому, практично відсутні результати
досліджень тензорезистивного ефекту в феромагнітних металевих
плівках і плівкових системах в слабких магнітних полях.

В якості зразків з чергуванням магнітних  і немагнітних шарів,
розглядались двошарові плівкові системи на основі Ni та Ag. Всі плівкові
системи одержувались за однакових технологічних умов в камері
установки ВУП -5М (тиск залишкових газів ~ 10-4 Па) і досліджувались
в інтервалі відносної деформації Δε = 0 - 1 %. Було побудовано розмірні
залежності (рис. 1).

Рис. 1. Розмірні залежності коефіцієнта тензочутливості (КТ) для дво-
шарових плівкових систем Ag(10 нм)/dNi/П (а) та dAg/Ni(10 нм)/П (б): ▲ –
при відсутності зовнішнього магнітного поля, ● – в перпендикулярному
магнітному полі індукцією 200 мТл.

Експериментально встановлено, що зі збільшенням товщини срібла в
двошаровій плівковій системі величина КТ стає менш чутливою до
зовнішнього магнітного поля так, при товщині dAg більше 45  нм
збільшення КТ в магнітному полі не відбувається (рис.  1,  б).  При
варіюванні товщини нікелю (рис. 1, а), збільшення КТ в магнітному полі
спостерігається у всьому діапазоні товщин і складає порядка 25-40 %.

а
б
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РОЗРАХУНОК ОПТИЧНИХ ВТРАТ В СОНЯЧНИХ
ЕЛЕМЕНТАХ НА ОСНОВІ ГЕТЕРОСИСТЕМИ ZnTe/CdSe

Іващенко М.М., викладач
Конотопський інститут Сумського державного університету

Звичайно тонкоплівкові фотоперетворювачі сонячної енергії
представляють собою багатошарову структуру, що містить ряд основних
та допоміжних шарів. Підвищення ефективності таких СЕ можливе як
шляхом покращення властивостей окремих шарів так і оптимізації їх
конструкції. Зменшення ефективності фотоперетворення сонячних
елементів (СЕ) може бути як за рахунок оптичних втрат світла внаслідок
його відбиття та поглинання у допоміжних шарах СЕ,  так і внаслідок
рекомбінації сгенерованих світлом електронно-діркових пар. Останнім
часом ряд авторів звернули увагу на необхідність врахування та
мінімізації оптичних втрат світла у фотоперетворювачах пов’язаних з
його відбиттям та поглинанням у склі, віконних та струмопровідних
(допоміжних) шарах [1].

В даній роботі проводилася оптимізація конструкції СЕ скло/p-CuO/p-
ZnTe/n-CdSe/метал шляхом мінімізації оптичних втрат у приладі.

Потік сонячного світла,  перед тим,  як потрапити до шару CdSe,  де
відбувається фотогенерація електронно-діркових пар проходить через
шари скла, CuO та ZnTe. При цьому відбуваються оптичні втрати світла
внаслідок його відбиття від границь: повітря-скло, скло-CuO, CuO-ZnTe
та ZnTe-CdSe та поглинання світлового потоку у допоміжних шарах.

Моделювання проводилося в діапазоні зміни товщини віконного шару
ZnTe d = 50-300 нм. Товщина струмозйомного фронтального шару CuO
приймалася рівною d = 200 нм. Ці значення є типовими для реальних СЕ.

В результаті були отримані спектральні залежності коефіцієнту
відбиття від межі двох контактуючих матеріалів. Звертають на себе увагу
отримані низькі значення цих коефіцієнтів (менші 0,08-0,02). Це
пояснюється малою різницею між оптичними константами
досліджуваних сполук.  Винятком є межа поділу скло –  CuO.  Вона має
дещо вищі показники відбиття світла (порядка 0,10  –  0,18)  завдяки
складному характеру залежності показника заломлення оксиду міді.
Результати розрахунків залежності коефіцієнту пропускання від довжини
хвилі у СЕ представлені на рис. 1.
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Рис. 1. Спектральні залежності коефіцієнтів пропускання і відбиття
СЕ на основі багатошарової системи скло/p-СuO/p-ZnTe/n-CdSe  з
урахуванням відбиття світла від міжфазних границь.

Як видно з рисунку, втрати, зумовлені відбиттям на всіх межах поділу
матеріалів не перевищують 25%, в основному становлячи 12-17%.

Розрахунок коефіцієнтів заломлення для даного СЕ показав, що при
збільшенні кількості світла, що доходить до поглинаючого шару CdSe
товщина шарів CuO та р-ZnTe повинна бути зменшена до 50-100 нм. При
цьому подальше зменшення товщини віконного та струмознімального
шарів є не доцільним, оскільки практично не змінює коефіцієнт
пропускання матеріалів, в той час як отримання суцільних плівок
напівпровідників такої товщини є проблематичним.

Література
[1] V.Ya. Roshko, L.A. Kosyachenko, E.V. Grushko. Theoretical analysis

of optical losses in CdS/CdTe solar cells. - Acta Physica Polonica A. – V. 120,
№5. – 2011. – P. 954 – 956.
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МЕХАНІЗМИ СТРУМОПЕРЕНОСУ В ГП p-ZnTe/n-CdSe

Іващенко М.М., викладач
Конотопський інститут Сумського державного університету

Швидкий розвиток мікроелектроніки нерозривно пов’язаний з
розробкою, освоєнням і використанням нових напівпровідникових
матеріалів. Великий інтерес, як для дослідження фізичних процесів на
гетеромежі, так і для практичного використання представляють ГП
ZnTe/CdSe, оскільки невідповідність граток напівпровідників у цій парі є
меншою ніж 1% [1]. Процеси зарядоперенесення у згаданих ГП та вплив
на них технологічних факторів отримання багатошарових структур
вивчені недостатньо. Також потребують оптимізації параметри сонячних
елементів, створених на базі гетероструктур ZnTe/CdSe та ZnSe/CdSe, що
й зумовило мету дослідження.

Вимірювання темнових залежностей струм-напруга  проводилось у
діапазоні температур 293¸321 К. За точкою перетину дотичної до прямої
гілки ВАХ, в області великих струмів, з віссю напруги знаходилася
напруга відсічки ГП Ut, яка дозволяє знайти контактну різницю
потенціалів Uk у структурі.  За зворотною гілкою ВАХ визначався струм
насичення I0 переходу. При U = 1 В знаходився також коефіцієнт
випрямлення діода (kU) як відношення прямого струму ГП до зворотного.

Прямі гілки темнових ВАХ гетероструктур In/p-ZnTe/n-CdSe/ITO,
побудовані у напівлогарифмічному масштабі, наведені на рис. 1. На ВАХ
ГП спостерігаються дві ділянки з різними кутами нахилу до осі напруги.
При нижчих напругах зміщення (U < 0,5 В) для всіх досліджених зразків
кут нахилу I-U - залежностей зменшується при зростанні температури
вимірювання. Ця особливість є характерною для термоактиваційних
механізмів проходження струму через межу ГП. Навпаки, незалежність
кута нахилу ВАХ до осі напруг від температури вимірювання,  що
спостерігається при U > 0,5 В, є ознакою нетеплових механізмів
струмоперенесення через структури.
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Рис. 1. Прямі гілки ВАХ ГП p-ZnTe/n-CdSe, отримані при різних
температурах  вимірювання. Тs (ZnTe) = 573 К.

Коефіцієнт ідеальності досліджених ГП змінюється в діапазоні
А = 2,15-2,48. Найнижче значення коефіцієнт ідеальності переходу
А = 2,15 набуває в системах, отриманих при Тs = 673 К. Знайдені з ВАХ
значення висоти потенціального бар’єра на ГП Uk0 = (2,34-2,39) еВ
непогано корелюють з розрахованими теоретично: Uk0 (теор.) = jCdSe -
jZnTe = 5,68-3,36 = 2,32 еВ (де j – робота виходу електрона). При цьому
спостерігається збільшення Uk0 при підвищенні температури осадження
плівки ZnTe. Це може бути обумовлено зміною фазового складу шару
телуриду цинку та стану межі поділу напівпровідників.

Проведені розрахунки свідчать про те,  що в ГП p-ZnTe/n-CdSe при
напругах зміщення U < 0,5 В реалізується емісійно-рекомбінаційний
механізм перенесення носіїв струму, який при U > 0,5 В змінюється
тунельно-рекомбінаційним.

Література
 [1] Poortmans S. Thin film solar cells: fabrication, characterization and

application / J. Poortmans, V. Arkhipov. – Leuven, Belgium: John Wiley &
Sons, Ltd. IMEC, 2006. – 471 p.
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МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКОВОЇ СИСТЕМИ
Ni/Au/ Ni

Холод Т.С., аспірант; Бурик І.П., к.ф-м.н.;
Білоножко В.В., ст. викл.; Михайлов А.О., студент

Конотопський інститут Сумського державного університету

Широке застосування наноструктурних матеріалів в сенсорній техніці
на основі благородних та магнітних металів пов’язано з особливостями
електро- та магніторезистивних властивостей, тощо.

Для визначення магнітоопору було використано тришарову систему
Ni(25)/Au(15)/Ni(25)/П, отриману шляхом пошарової термовакуумної
конденсації (рис.1а). Дослідження магніторезистивних властивостей
проводилося при кімнатній температурі у зовнішньому магнітному полі
від 0 до 600 мТл. Вимірювання проводилися у перпендикулярній
геометрії (лінії В перпендикулярні площині зразка). Значення
магнітоопору в системі Ni(25)/Au(15)/Ni(25)/П становить 0,08% (рис.1б).

                             а                                                       б
Рис. 1. Електронограма (а) та залежність магнітоопору

від індукції магнітного поля (б) для невідпаленої плівки
Ni(25нм)/Au(15нм)/Ni(25нм)/П

Зафіксоване невисоке значення магнітоопору у даній плівковій
системі, можливо обумовлене великою товщиною проміжного шару, що
призвело до послаблення обмінного зв’язку між магнітними шарами у
плівковій системі.
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ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСИВОСТІ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ НА
ОСНОВІ Fe І Pt

Д. А. Шумицький, студент Т. М. Гричановська, к.ф-м.н.
Конотопський інститут Сумського державного університету

Головні досягнення останніх років в галузі тонкоплівкових технологій
стосуються створення матеріалів для надщільного магнітного запису
HAMR (heat-assisted magnetic recording) з використанням гранульованих
структур на основі Fe  і Pt.  Швидке теплове відпалювання RTA  (Rapid
thermal annealing) плівок у вакуумі, яке індукує розтягуюче теплове
напруження, є дуже перспективним підходом до утворення  L10–фази
FePt з яскраво вираженою (001) текстурою.

В роботі багатошарові плівкові структури [Fe/Pt]n отримувались
шляхом послідовного осадження Fe і Pt на попередньо нагріту скляну
підкладку за допомогою системи терморезистивного випарвування в
однакових технологічних умовах. Отримані алежності R(T) представлені
на рис.1.  Помічено,  що зі збільшенням n  (числа фрагментів Fe/Pt)
збільшується електричний опір плівкової системи і на порядок
зменшується температурний коефіцієнт опору (ТКО)
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а                                                     б
Рис. 1. Температурні залежності опору  плівкових систем

[Fe(3нм)/Pt(3нм)]nпри n=5 (а) і n=8 (б)

Так,  при n=5 β5≈1,61∙10-3 К-1;  при n=8 β8≈1,25∙10-4 К-1. Помічені зміни
залежності  R(T) можна пов’язати із окислювальними процесами в
плівковій системі [Fe/Pt]n і утворенням твердого розчину.
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ПРИЛАД  КЕРУВАННЯ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ

Дмитренко М.М, студент Лєпіхов О.І., к.т.н.
Конотопський інститут Сумського державного університету

Вугільні родовища в Україні, особливо на Донбасі, характеризуються
найбільш несприятливими умовами з усіх відомих басейнів
вугледобувних країн. Забезпечити надійну вибухобезпечність персоналу
шахт по всій мережі гірських виробок можна шляхом використання
автоматичних систем  локалізації вибухів метану.

В даний час в шахтах Україні застосовуються автоматичні системи
придушення вибухів АСВП-ЛВ та СЛВА.

Область застосування  системи АСВП-ЛВ ідентична області
застосування сланцевих і водяних заслонів Спрацьовування системи
відбувається в результаті впливу надлишкового тиску на фронті ударної
повітряної хвилі.

 Система СЛВА призначена для локалізації слабких,  що ще не
розвилися вибухів метану й вугільного пилу на початковій стадії їхнього
виникнення й розміщається в місцях найбільш імовірного виникнення
джерел підпалювання.

 Загальним недоліком всіх існуючих пристроїв виявлення полум'я
горіння в наявних системах придушення є незалежність часу подачі
виконавчого імпульсу від швидкості переміщення полум'я вибуху по
гірничій виробці. Це в ряді випадків може привести до ситуацій, коли
вогнегасний склад буде розпорошено у виробленні передчасно і коли
підійде фронт полум'я, то основна частина порошку вже випаде і
концентрація інгібітора буде недостатня для гасіння полум'я.

Нами розроблений мікропроцесорний блок, що дозволяє
перепрограмувати  його під конкретні вимоги для використання в
системах локалізації вибухів  різного типу.

Пристрій  забезпечує надійне виявлення спалахів та спроможний
визначати ступінь їх розвитку (швидкість розповсюдження).
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ЧУТЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ДАТЧИКА МАГНІТНОГО ПОЛЯ

Мороз В.А. студент;  Гричановська Т.М., к.ф-м.н.
Конотопський інститут Сумського державного університету

Актуальними на даний час є розробки систем тонкоплівкових
магніторезистивних датчиків магнітного поля для визначення
просторових і кутових координат феромагнітних об’єктів. Чутливі
елементи датчиків створюються шляхом чергування шарів
феромагнетиків і немагнітних металів. Найпоширеніша сендвіч-
структура містить два шари феромагнітного матеріалу з різною
коерцитивною силою (товщиною від 10 до  50 нм) розділених шаром
немагнітного провідного матеріалу (товщиною 3-5 нм).

В даній роботі, дослідження магніторезистивних властивостей
проводились на прикладі тришарових плівкових систем
Ni(45)/V(5)/Ni(10)* та Ni(40)/V(1)/Ni(10) в температурному інтервалі 300-
800 К. У невідпаленому стані плівкові системи Ni(45)/V(5)/Ni(10) та
Ni(40)/V(1)/Ni(10) мали фазовий склад ОЦК-V+ГЦК-Ni або аморф.-
V+ГЦК-Ni відповідно. У плівковій системі Ni(45)/V(5)/Ni(10), відпаленій
при температурах 700£Тв<750 К, спостерігається збільшення параметру
решітки Ni до значення а=0,354 нм і зменшення параметра решітки V до
значення а=0,300 нм. При відпалюванні системи Ni(40)/V(1)/Ni(10)
фіксувались тільки дифракційні кільця Ni зі збільшеним параметром
решітки а=0,354 нм.

Для невідпалених плівок Ni(40)/V(dV)/Ni(10)/П з малою товщиною
прошарку dV≈1нм прямий зв’язок магнітних шарів виявився настільки
значним, що перешкоджав їх роздільному перемагнічуванню. При
dV≈5нм величина поздовжнього і поперечного магнітоопору (МО) не
перевищувала 0,10 %.

При відпалюванні плівкових систем  Ni(10)/V(dV)/Ni(43)/П, dV<<5нм
при 750 - 800 К, утворюється твердий розчин (Ni-V)  і структура
поводить себе як єдине ціле при перемагнічуванні в  магнітному полі до
600 мТл.

* у дужках  наведено товщини шарів у нм
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КОНСТРУКЦІЯ І ПРИНЦИП РОБОТИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
ІОННОГО ТА ВАКУУМНО-ДУГОВОГО ОСАДЖЕННЯ ПЛІВОК

Волков С.О., студент; Бібик В.В., к.ф-м.н.,
Конотопський інститут Сумського державного університету

Основним компонентом сучасних інтегральних схем, чутливих
елементів та інших пристроїв є  тонка плівка з шарів матеріалу,  який
забезпечує виконання логічних функцій приладу. Важливою задачею
науковців та інженерів стала розробка обладнання, яке б дало змогу
масового виробництва тонких плівок, які так потрібні при виробництві
приладів та пристроїв.

 Об`єктом дослідження даної роботи є обладнання та методики для
вакуумно-дугового та іонного осадження плівок.

Предметом дослідження виступила варіативність та ефективність
використання обладнання та методів вакуумно-дугового та іонного
осадження плівок при різнопланових задачах та варіативності матеріалів
у промисловому виробництві та умовах дослідницьких лабораторій.

Метою даної роботи є огляд існуючих конструкцій обладнання та
принципу його роботи, аналіз ринку такого обладнання та проведення
порівняльної характеристики методів іонного та вакуумно-дугового
осадження плівок.

В рамках даної роботи було проведено літературний огляд існуючих
конструкцій промислового та дослідницького обладнання іонного та
вакуумно-дугового осадження плівок, проведено аналіз ринку
обладнання та технічно-вартістних показників. Проведено розгляд
усталених та новітніх конструкцій обладнання. Важливий висновок даної
роботи полягає у необхідності покращення можливостей контролюючих
приладів та вдосконалення систем керування якістю для оптимізації та
вдосконалення технологічних процесів в масовому виробництві.
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КОМП'ЮТЕРИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
КРОКОВИМ ДВИГУНОМ

Логвинов А.М., студент
Конотопський інститут Сумського державного університету

Основною темою для написання даної тези є «Комп’ютеризовані
системи управління кроковим двигуном». Питання автоматизації
промисловості та людської діяльності, на мою думку, є досить
актуальним в наш час.

Крокові двигуни - це один з різновидів безколекторних двигунів, які
застосовується в периферійних пристроях комп'ютерної техніки,
приводах дисководів, робототехніці, медицині, промисловому
обладнанні і т.п. Сьогодні крокові двигуни  активно використовуються в
різних приводах і позиціонуючих системах, що пояснюється їх
невисокою ціною і достатньою надійністю. Перші моделі крокових
двигунів мали мале число кроків і великі габарити,  що сильно
обмежувало їх використання.

Крокові двигуни не потрібно плутати з багатофазними безколек-
торними двигунами. Їх основна відмінність - це те, що при подачі на
обмотки двигуна імпульсу напруги, поворот його ротора здійснюється на
деякий кут, або, як прийнято говорити – крок. Звідси і назва двигуна. Цей
крок визначається конструктивними особливостями двигуна і схемою
управління. Він не залежить від струму обмоток, отже, не залежить і від
величини імпульсу напруги, поданого на такий двигун. Кроковий двигун
дозволяє здійснювати позиціювання його ротора з точністю до часток
градуса , що абсолютно недосяжне для інших типів двигунів. Швидкість
обертання двигуна визначається тільки частотою проходження імпульсів
управління.Крокові двигуни, на відміну від колекторних двигунів,
практично вічні. Ці властивості крокових двигунів і визначили їх сферу
застосування - пристрої точного позиціонування (верстати з точною
подачею різця, наприклад, гравірувальні і фрезерні, управління
маніпуляторами у робототехніці, різні автомати тощо).

 Дане питання було розглянуто за допомогою методу
літературного огляду з використанням інтернет-ресурсів. Також був
проведений наявний огляд сучасних крокових двигунів, які
випростовуються у дисководах персональних комп’ютерів.
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ДАТЧИКИ КРИТИЧНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

Остапенко О. С. студент; Гричановська Т. М., к.ф-м.н.
Конотопський інститут Сумського державного університету

Актуальність даного питання полягає в тому, що 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.

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.

Процес отримання і дослідження одношарових плівкових зразків
проводився на базі стандартної вакуумної установки ВУП-5М, з
урахуванням вимог вакуумної техніки. При конденсації плівок тиск газів
залишкової атмосфери у робочому об’ємі становив ~ 2·10-4Па (плівки V,
Ti).

При вивченні фазового складу плівок, отриманих у технологічному
вакуумі, спостерігається утворення аморфного або кристалічного V та
фаз з ГЦК та гексагональними решітками.

Свої особливості в електрофізичних властивостях мають фази, що
спостерігаються при конденсації плівок ванадію. Різноманітність
фазового складу (аморфний (а) V або vox ( х ~ 1), кристалічні фази  VOx,
V2O3 , VO2, VO5 та інші) зразків на основі ванадію дає можливість їх
широкого практичного застосування. Відомо, що у  плівках VO2 в
інтервалі температур 340–350 К відбувається фазовий перехід ІІ роду
метал – діелектрик (напівпровідник), що дозволяє використовувати їх в
якості терморезистора в схемах теплового захисту при підвищенні
температури. Явним недоліком такого датчика є відносно низька робоча
температура.

Явним недоліком такого датчика є відносно низька робоча
температура. В зв'язку з цим, нами були вивчені електрофізичні
властивості гетерогенних плівок V2O3 + VOx  з перспективою
використання їх як елементів високотемпературних датчиків критичної
температури, оскільки температура фазового переходу ІІ роду в
масивних  зразках  становить  430 – 520 К.
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ІСКРОБЕЗПЕЧНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ

Карпенко С.А, студент; Лєпіхов О.І., к.т.н.
 Конотопський інститут Сумського державного університету

До автономних блоків живлення  систем пригнічення вибухів метану
у вугільних шахтах пред'являються високі вимоги  по надійності.
Необхідність постійно переміщати систему услід за посуванням штреку,
агресивна шахтна атмосфера і складність обслуговування на робочому
місці вимагають особливої уваги при розробці блоків живлення.

У сучасних системах використовуються літієві акумулятори.
Недоліком акумуляторів є обмежене число циклів заряд - розряд і
обмежений термін служби. Літієві акумулятори старіють, навіть якщо не
використовуються. Через 2 роки батарея втрачає близько 20 %%
місткості.

При розробці автономного блоку живлення шахтних систем
вибухозахисту нами була розглянута можливість заміни акумуляторів на
іоністори.

Іоністори мають дуже великий строк служби і широкий робочий
температурний діапазон. Більшість хімічних джерел живлення виділяють
тепло під час зарядки або розрядки, яке скорочує термін їх служби, тому
потребують необхідності в схемах контролю зарядки і розрядки.
Іоністори не мають ніяких обмежень в процесах зарядки та розрядки і не
потребують  засобів  контролю  процесу зарядки.

Сьогодні іоністори випускаються багатьма виробниками. Ринок
пропонує широкий діапазон типів іоністорів в різних корпусах. Ці
пристрої можуть відрізнятися по робочому температурному діапазону,
ємності, напрузі і струму, а також по застосуванню. Нами були
досліджені іоністори різної ємності і побудовані графіки саморозряду.

Проведені експерименти  дозволили вибрати оптимальний тип
іоністора для комплексу пригнічення вибухів пневматичного шахтного
КВПШ1.

 Використання іоністорів дало можливість спростити схему блоку
живлення і підвищити його надійність.
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ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКОВОЇ СИСТЕМИ
Fe(30)/Pt(20)/Fe(30)

Худенко Б.М., студентка Левченко К.С., студентка
Конотопський інститут Сумського державного університету

Такі галузі промисловості, як металургійна, хімічна, машино-
будівна, нафтопереробна та ін., потребують сучасних датчиків
температури. Серед багатьох методів вимірювання температури
найбільше застосування знайшов метод, який базується на вимірюванні
залежності опору від температури. Найчастіше (90%) використовуються
дротяні термоперетворювачі опору (ТО). Останнім часом у зарубіжних
країнах створюються датчики температури нового покоління на основі
плівкових матеріалів (Pt,  Ir,  Ni).  Відомо,  що плівкові датчики
температури задовольняють більшості вимог до ТО, але мають таку
перевагу, як малі розміри, що важливо на фоні мінімізації елементів
сучасної електроніки.

Отже, метаою роботи стало вивчення температурної залежності
електричного опору і температурного коефіцієнту опору (ТКО)
плівкових систем Fe(30 нм)/Pt(10 нм)/Fe(30 нм) отриманих з різною
швидкістю конденсації. Плівкові системи отримувались шляхом
пошарової конденсації плівок FeіPt у робочій камері вакуумної установки
ВУП-5М при тиску 10-3Па з різною швидкістю.  Відпалювання зразків
здійснювалось в інтервалі 300-700 К.

Було встановлено, що зразки отримані при швидкості конденсації
ω=1,0-1,2 нм/с мають менше відхилень від лінійності температурної
залежності опору у порівнянні зі зразками напиленими зі швидкістю
ω=0,5-0,8 нм/с. Для резисторів, що використовуються в електронних
схемах, бажано застосовувати матеріали  високою лінійністю
температурної залежності опору та з низьким температурним
коефіцієнтом, тоді як для побудови температурних датчиків резистори
повинні володіти високим ТКО. Помітно, що ТКО плівкової системи
Fe(30 нм)/Pt(10 нм)/Fe(30 нм)/П (П – скляна підкладка),отриманої при
швидкості конденсації ω=1,0-1,2 нм/с,  зменшується у порівнянні з ТКО
платинової плівки такої ж товщини; середнє значення ТКО в
температурному інтервалі 300- 700 К становить b=2,5×10-3К-1. Отже,
змінюючи швидкість конденсації зразків і їх склад,  можна впливати на
фазові процеси в плівковій системі, і як наслідок, на величину ТКО.
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КОНЦЕНТРАЦІЙНІ ЗАЛЕЖНОСТІ МАГНІТООПТИЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ

НА ОСНОВІ Fe І Au

Костенко М.В., аспірант;  І.В. Чешко, ст. викл.
Сумський державний університет

Плівкові матеріали зі спін-залежним розсіюванням електронів
знайшли широке прикладне застосування в електронному мікроприладо-
будуванні. При формуванні приладових структур у вигляді
багатошарових систем спін-вентельного типу та мультишарів виникає
проблема нестабільності їх робочих характеристик, що беспосередньо
пов’язані із стабільністю їх структури та фазового складу. В даній роботі,
багатошарові плівкові зразки на основі Fe і Au отримувались шляхом
термічного і електронно-променевого випаровування на ситалові
підкладки у вакуум 10-4 Па з наступним відпалюванням при 700 К. Аналіз
літературних даних [1-2]  для таких систем вказує на можливість
утворення в них твердих розчинів (т.р.) на основі ГЦК-Au при
відпалюванні зразків до 700 К. Вплив такого процесу фазоутворення
впливає і на магнітні характеристики цих систем. Магнітооптичні
властивості зразків досліджувалися за допомогою установки по
вимірюванню магнітооптичного ефекту Кера. Узагальнення результатів
дослідженнь ми представили у вигляді важливих магнітних
характеристик, таких як коерцитивна сила Вs, поле насичення Вс та зміна
кута Кера Qr.  Для всіх трьох величини характерними виявилися значення
концентрації СFe ≈ 60 ат.%, при якій спостерігається явно виражений
мінімум на залежності для величини Qr та помітні максимуми для
величин Вs та Вс. Для відпалених зразків виявилося, що значення кутів
Кера мають дещо вищі значення, а поля насичення зменшуються, коли
коерцитивна сила для зразків майже не змінюється при термовідпа-
лювання. Таким чином можна стверджувати, що результати дослідження
магнітооптичних властивостей підтверджують висновок про утворення
т.р. (Au, Fe).

1. P.Prodhomme, F.Maroun,R.J.R.Cortes et al.Magn.Magn.MaterV.315.–
P.26-38.(2007).
2. G.H.ang, K.W.Geng, F.Zeng et al.Thin Solid Films.V.484. -P.283-289
(2005).
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ФАЗОВИЙ СКЛАД І СТРУКТУРА ПЛІВОК НА ОСНОВІ  Fe І Pt

Гричановська О.А., аспірант
Сумський державний університет

Розвиток магнітоелектроніки і сенсорного приладобудування тісно
пов’язаний із пошуком нових функціональних матеріалів у вигляді
магнітонеоднорідних багатошарових плівок, мультишарів та
гранульованих сплавів. Плівкові системи на основі феромагнітного (Fe) і
парамагнітного (Pt) шарів є перспективними матеріалами з позиції їх
практичного використання для створення носіїв інформації з надвисокою
щільністю магнітного запису.

При дослідженні фазових перетворень у двокомпонентній плівковій
системі на основі Fe і Pt (багатошарові зразки та тонкоплівкові сплави),
було виявлено, що у плівкових системах на основі Fe і Pt стабілізуються
два стани:  неупорядкований (ГЦК решітка (А1)  FexPt1-x)  та,  при
підвищених температурах, упорядкований (фаза L10).  Це явище
спостерігається  як у суцільних плівкових зразках, так і в моноатомних
мультишарах,  в яких шар FePt  має товщину d~1 нм, ультратонких
острівцевих плівках FePt із ефективною товщиною d=1 - 10 нм та тонких
плівках FePt (d~10 нм). Параметри ГЦТ решітки аТ і сТ в межах точності
електрографічного аналізу (Δdhkl = ±0,002 нм) практично не залежать від
температури. При збільшенні Тв від 620  до 870  К величина аТ
збільшується від 0,382 до 0,385м нм, а сТ,   як і сТ /  аТ ,  відповідно
зменшується  від 0,380 до 0,375 нм. У відпалених зразках і ГЦК т.р. (γ-Fe,
Pt) і фази L10 можуть утворюватись оксиди Fe2O3 і Fe3O4, але їх кількість
можна звести до мінімуму. Важливою структурною характеристикою
фази L10 є параметр порядку (S), який розраховується за різними
співвідношеннями: через інтенсивність ліній (101) надрешітки і (002)
решітки. Зазвичай параметр упорядкування складає S @ 0,60 – 0,95.
Процес упорядкування ГЦК фази FePt можна якісно прослідкувати, якщо
у процесі відпалювання аналізувати появу рефлексів надрешітки та
інтенсивність ліній. Першою ознакою початку процесу упорядкування у
ГЦК фазі FePt  слід вважати появу надрефлексів  у вигляді ліній (001) і
(002) при термообробці. Температура відпалювання, при якій
появляються екстрарефлекси, може змінюватись в інтервалі 300 – 570 К в
залежності від товщини зразка
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СИСТЕМА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ
З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛІС

Годунов І. М., студент, Лєпіхов О.І., к.т.н., викладач
 Конотопський інститут Сумського державного університету

Для підвищення функціональності та практичності установок для
дослідження параметрів датчиків полум'я потрібно вдосконалення
існуючих і розробку нових способів дослідження датчиків полум'я, що є
актуальним науково-технічним завданням. Тому, перш ніж створювати
власну установку для дослідження параметрів датчиків полум'я, було
розглянуто уже існуючі на даний момент.

Використання ПЛІС в теперішній час все більше знаходить
застосування в приладобудуванні. Актуальність цього і послужила
причиною написання даної  роботи, метою якої є:

-  розгляд спрощення та побудови пристрою для підвищення
точності обробки інформації

Виходячи з цих вимог  для реалізації поставленої  мети  в дипломі
були вирішені наступні задачі реалізації для проектування стенду.

- розроблення алгоритму роботи;
- розробка програми реалізації даного алгоритму роботи на

вибраній ПЛІС

МОДУЛЬ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ПРИСТРОЮ
МОДУЛЮВАННЯ ВИБУХІВ

Жуков П. П., студент, Лєпіхов О.І., к.т.н., викладач
 Конотопський інститут Сумського державного університету

Надійність сучасних систем локалізації вибухів метану в шахтах
залежить від якості функціонування усіх їх складових,  а особливо від
детекторів полум’я, які застосовуються у пристрої, дослідження яких
проводяться в спеціальних установках.

Конструктивно установка для дослідження датчика полум’я
представляє порожнистий циліндр, діаметром 127 мм і довжиною 4600
мм, вздовж якого рівномірно розміщені отвори для підключення
оптоволокна. Один з кінців циліндра закритий і на ньому знаходиться
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підпалювач метаноповітряної суміші, а на іншому закріплять
досліджуваний датчик фронту полум'я.

Метою даної роботи стало створення модулю обробки інформації
для установки для дослідження датчиків фронту полум’я, який би міг
забезпечити визначення відстані, з якої спрацював датчик при
конкретних умовах(різній концентрації метану, наявності вугільного
пилу, різних швидкостях поширення фронту полум’я).

Модуль обробки інформації перетворює поширення фронту
полум’я в послідовність електричних імпульсів, за якими визначається
місцезнаходження полум’я. Цей сигнал подається на один з каналів
осцилографа. На інший канал подається сигнал з датчика фронту
полум’я.

При досягненні фронтом полум’я певної відстані, досліджуваний
датчик спрацює і ми на осцилографі побачимо характерний сигнал.
Визначивши порядковий номер імпульсу від модулю обробки
інформації, знаючи відстань, на якій встановлені відповідні отвори для
підключення оптоволокна, ми можемо визначити дистанцію
спрацювання досліджуваного датчика фронту полум’я в умовах, за яких
проводився експеримент.

БАЗОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ
НАВЧАННЯ АНАЛІТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

«ВИПУСКНИК»
Осадчий  А.С., аспірант

Сумський державний університет

У багатоциклічній структурованій ітераційній процедурі оптимізації
просторово-часових параметрів функціонування ІС базовий інформа-
ційно-екстремальний алгоритм реалізується у внутрішньому циклі
алгоритму навчання, що й обумовило його назву. Призначенням базового
алгоритму навчання є:

a. оптимізація геометричних параметрів контейнерів класів
розпізнавання;

b. обчислення інформаційного КФЕ навчання системи;
c. пошук глобального максимуму КФЕ у робочій.
Розглянемо категорійну модель навчання ІС за базовим алгоритмом у

вигляді діаграми відображення множин. При обґрунтуванні гіпотези
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нечіткої компактності має місце нечітке розбиття ||~ MÂ Ì W . Введемо
оператор q  нечіткої факторизації простору ознак: q :  Y® ||~ MÂ  і
оператор класифікації y: ||~ MÂ ®I|l|, який перевіряє основну статистичну
гіпотезу про належність реалізацій { )( j

mx |j= n,1 } нечіткому класу o
mX .

Тут  l- кількість статистичних гіпотез. Оператор g: I| l | ®Á | q |  шляхом
оцінки статистичних гіпотез формує множину точнісних характеристик
Á | q |, де q = l2 – кількість точнісних характеристик. Оператор :j Á|q| ®
E  обчислює множину значень інформаційного КФЕ, який є
функціоналом точнісних характеристик. Контур оптимізації
геометричних параметрів нечіткого розбиття ||~ MÂ  шляхом пошуку
максимуму КФЕ навчання розпізнаванню реалізацій класу o

mX

замикається оператором  r: E® ||~ MÂ .
Структурна діаграма відображень множин у процесі навчання за

базовим інформаційно-екстремальним алгоритмом зображена на рис. 1
U φ

E Á |q |

r γ
Ф q y

T ´ G ´ W ´ Z Y MÂ
~ I |l |

Рисунок 1 – Структурна діаграма відображень множин у процесі
навчання.

Контур операторів, зображений на рис.2, оптимізує геометричні
параметри розбиття ||~ MÂ .

y g j r

Рисунок 2 – Оператори, що оптимізують геометричні параметри
системи.
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Оператор U:  E®G´ T´ W ´ Z   регламентує процес навчання і
дозволяє оптимізувати параметри його плану, які визначають, наприклад,
обсяг і структуру випробувань, черговість розгляду класів розпізнавання
та інше.

Вхідною інформацією для навчання за базовим алгоритмом є дійсний
в загальному випадку масив реалізацій образу

},1;,1|{ )( njMmy j
m == ; система полів контрольних допусків }{ , iKd

на ознаки розпізнавання і рівні селекції }{ mr  координат еталонних
векторів-реалізацій, які за замовчуванням дорівнюють 0,5 для всіх класів
розпізнавання.

a. Розглянемо етапи реалізації алгоритму:
b. Формування бінарної навчальної матриці.
c. Формування масиву еталонних двійкових векторів-реалізацій

},1,,1|{ , NiMmx im == , елементи яких визначаються за правилом:

ï
î

ï
í

ì
>

= å
=

,,0

;1,1
1

)(
,

,

elseif

x
n

if
x

n

j
m

j
im

im

r

де rm - рівень селекції координат вектора o
mm Xx Î .

d. Розбиття множини еталонних векторів на пари найближчих
«сусідів»: |2|

mÂ =<xm  ,  xl  >,  де xl - еталонний вектор сусіднього класу
o
lX , за такою схемою алгоритму:
1. структурується множина еталонних векторів, починаючи з

вектора  x1   базового класу oX 1 , який характеризує найбільшу
функціональну ефективність ІС; будується матриця кодових відстаней
між еталонними векторами розмірності  M ´ M;

2. для кожного рядка матриці кодових відстаней знаходиться
мінімальний елемент, який належить стовпчику вектора, найближчого до
вектора, що визначає рядок. За наявності декількох однакових
мінімальних елементів вибирається з них будь-який, оскільки вони є
рівноправними;

3. формується структурована множина елементів попарного
розбиття },1|{ |2| Mmm =Â , яка задає план навчання.
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e. Оптимізація кодової відстані  dm  відбувається за рекурентним
процесом. При цьому береться 0)0( =mE ;

f. Процедура закінчується при знаходженні максимуму КФЕ в
робочій області його визначення:

{ }
,max mdm EE =*  де }{d - множина

радіусів концентрованих гіперсфер, центр яких визначається вершиною
еталонного вектора o

mm Xx Î . При цьому множина }{d є так само
множиною кроків навчання ІС.

Таким чином, базовий алгоритм навчання є ітераційною процедурою
пошуку глобального максимуму інформаційного КФЕ в робочій області
визначення його функції:

*

}{

* maxarg mdm Ed = .

Параметри навчання ІС за базовим алгоритмом – оптимальні кодові
відстані }{ *

md і оптимальні еталонні вектори-реалізації }{ *
mx  для

заданого алфавіту }{ o
mX  є обов’язковими вхідними даними для

функціонування ІС в режимі екзамену, тобто безпосереднього прийняття
рішень.

Таким чином, основною функцією базового алгоритму навчання у
рамках ІЕІ-технології є обчислення на кожному кроці навчання
інформаційного КФЕ і організація пошуку його глобального максимуму
в робочій області визначення функції критерію з метою визначення
оптимальних геометричних параметрів розбиття простору ознак на класи
розпізнавання.

РОЗРОБКА ТЕНЗОРЕЗИСТИВНИХ СЕНСОРІВ ДЛЯ
КОНТРОЛЮ  ТИСКУ У ВИБУХОЗАХИСНИХ СИСТЕМАХ

Бабкін Ю.М., студент;
Конотопський інститут СумДУ

Для забезпечення безпеки персоналу шахт по всій мережі гірничих
виробок шляхом гасіння спалахів метаноповітряної суміші та
вугільного пилу безпосередньо у момент їх виникнення в зоні
осередків  застосовують спеціальні засоби з примусовою подачею
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гасильного матеріалу. У роботі розглядається комплекс
вибухоподавлюючий пневматичний шахтний (КВПШ.1), до складу
якого входять бункер з інгібітором, балон із стисненим повітрям,
мембрана, яка руйнується електродетонатором миттєвої дії, датчики
полум'я,  блок управління,  блок для сполучення з пускачем.  Для
надійної роботи всієї системи необхідно щоб у балоні із стисненим
повітрям постійно був високий тиск понад 120 атм. Контроль
останнього здійснюється промисловими тензодатчиками типу
DMP 330L. Однак  використання тонкоплівкових тензодатчиків може
зменшити ризик розгерметизації балона.

Нами розроблено тензочутливий елемент датчика тиску на основі
гетерогенних плівок Mo+Mo(С,N)х та Re+Re(N,O)x. Показано, що
чутливість електропору до деформації в таких зразках на два порядки
вища порівняно металевими тензодатчиками. Слід відмітити, що
напівпровідникові сенсори значно поступаються металевим у стійкості
до впливу зовнішніх факторів (температури, високої деформації), хоча
мають значно вищу тензочутливість. Отже, тензорезистивні елементи
на основі гетерогенних плівок мають  високі показники чутливості
електропору до деформації, при цьому залишаючись термостійкими.

Також було розглянуто залежність формування структури плівок
від умов осадження та їх електрофізичні властивості. В інтервалі
температур 293-773 К зафіксовано термоактиваційний характер
провідності. Температурний коефіцієнт опору при температурі
293К ~0,01%/К. У програмному комплексі ANSYS проведено
моделювання розподілу деформації тензометрів, що дозволило
визначити їх оптимальну геометрію.

Керівник: Бурик І.П., к.фю-м.н.
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ІЧ-СПЕКТРОСКОПІЯ ГЕТЕРОГЕННИХ ПЛІВКОВИХ
МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ  Mo ТА Re

Мельников Р.В., студент
Конотопський інститут СумДУ

Інфрачервоні (ІЧ) спектри (з Фур’є перетворенням) поглинання від
сконденсованих та відпалених при 750 К гетерогенних плівкових
матеріалів на основі Mo та Re на ситалових підкладках були отримані
за допомого спектрометра Agilent Cary 630, який працював в режимі
повного відбиття Diamand ATR appliance. Діапазон частот поглинання
становив від 4000 до 400 см-1.

На рис.1 в інтервалі 2310-2330 см-1 фіксуються слабкі піки, які
можуть відповідати нітрозільний іонній групі (NО+). Найсильніші пікі
спостерігається в області 2000-2100 см-1, що характерно для
карбонільних комплексів (СО). Піки в інтервалі 2090-2100 см-1

імовірно належать ціанідам (СN). Піки в області 1110-1090 см-1

можуть бути індефіковані як оксиди.
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Рис.1. ІЧ-спектрограми від плівок Mo (а)  та  Re (б) товщиною 20 нм

У всіх досліджуваних плівках немає поглинання в спектральній
області 2500 - 3500 см-1. Це підтверджує чистоту конденсатів, тобто
відсутність компонентів води та забруднень із залишкової атмосфери
вакуумних систем з дифузійною відкачкою.

Керівники: Бурик І.П., к.ф-м.н., ст. викладач;
Жуковець А.П., к.т.н., доцент
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТА

КОНОТОПА

Манько Н.С., учениця
Конотопська загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів  №10

Обрана тема дослідження є актуальною,  тому що від впливу
хімічного забруднення на якість підземних вод,  як джерел
водопостачання населення, залежить збереження здоров’я людей.

Мета дослідження: дослідити вплив хімічного забруднення на
якість питної води джерел водопостачання міста Конотопа.

Завдання: опрацювати наукову літературу з теми дослідження;
проаналізувати джерела й системи водопостачання, які формують
хімічний склад питної води; провести експертизу якості питної води
централізованого водопостачання й зробити висновок про її
відповідність нормативам; розробити рекомендації стосовно
поліпшення якості питної води  м. Конотопі; вести просвітницьку й
практичну роботу по охороні водних ресурсів рідного краю.

Об’єкти дослідження: питна вода, придатна до вживання.
Предмет дослідження: якість питної води централізованого

водопостачання м. Конотопа.
Методи дослідження:спостереження: при проведенні спостережень

за якістю питної води;узагальнення: для вивчення причинно-
наслідкових зв’язків;експериментальний: при проведенні хімічного
аналізу питної води; моделювання: використано при побудові діаграм.

Експериментальна частина роботи полягає в аналізі складу питної
води в різних районах міста Конотопа та визначення її відповідності
встановленим нормам якості.

Наукова новизна роботи: проаналізована, експериментально
досліджена якість питної води централізованого водопостачання м.
Конотопа

Практичне значення: Матеріали дослідження можуть бути
використані на уроках хімії та біології, основ здоров’я, при проведенні
позакласних заходів, виховних годин тощо. Інформація, зазначена в
проекті, корисна для науковців, краєзнавців, працівників відділу
охорони природи, населення міста.
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Місто Конотоп забезпечено водними ресурсами у достатній мірі.
На питні та санітарно-побутові потреби населення використовують
лише підземні води. За даними комунального господарства органів
місцевого самоврядування водопровідні мережі міста мають високий
ступінь зносу. Питома вага зношених мереж водогону сягає 42%, що
сприяє не тільки зростанню непередбачених витрат питної води у
водогінних мережах, а і є прямою передумовою до погіршення питної
води,  яку вживає населення і,  як наслідок,  до підвищення тарифів на
водопостачання. Забруднення води відбувається безпосередньо через
ґрунт, а також при порушенні меж зони санітарної охорони,
недбалості населення[1].

Якість питної води, що подається споживачам системою
централізованого господарсько-питного водопостачання, завжди
відповідає гігієнічним нормам, установленим ДСанПІНом, та
гарантовано захищена від випадкового чи систематичного
погіршення[2].  Питна вода в місті Конотопі дуже м’яка.  ЇЇ загальна
жорсткість складає 0,4-0,8. Вода не містить цинк, поверхнево-активні
речовини, нафтопродукти, феноли в концентраціях, що визначаються
стандартними методами досліджень. У воді більшості свердловин
міста спостерігалися низькі концентрації нітратів, вмісту хлоридів та
сульфатів, загальна мінералізація в межах норми. Найбільш чисті
підземні води розповсюджені на  території районів міста Житломасив,
Колієпровід,  Сім вітрів ,  Порт.  Стабільного погіршення якості води в
місті не відмічається.

Отже, у місті Конотопі зберігається позитивна гідрохімічна
ситуація протягом тривалого періоду експлуатації, тобто вона має
значні ресурси прісних підземних вод, придатних для водопостачання
населенню.

Керівник:Бойко І.М.,учитель

1. Гігієнічні вимоги до якості води [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:www.ekologichno.ru

2. ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,
призначеної для споживання людиною» (Наказ Міністерства охорони
здоров’я України від 12.05.2010, №400).



СЕКЦІЯ  Прикладні науки про природу

111

ЗАКОНОМІРНОСТІ ВІТРОВОГО РЕЖИМУ
М. КОНОТОП ЗА ДАНИМИ БАГАТОРІЧНИХ

СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Зубко А. С.
Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10

Актуальність теми. Вітер – це один із важливих погодно-
кліматичних елементів, що визначає стан атмосфери. Вітер сприяє
перенесенню тепла і вологи, а значить має вирішальний вплив на
формування погоди. Крім того вітрові умови впливають на діяльність
людини. Сильні вітри можуть завдавати значної шкоди господарству і
населенню. Дані про напрям, силу і швидкість вітру враховуються при
плануванні роботи авіаційного та морського транспорту,
використовуються при проектуванні та експлуатації будівельних
споруд, впливають на сільськогосподарську діяльність. Вітер є
невичерпним джерелом енергії, цінність якої в тому, що вона може
використовуватися на місці без транспортування. Зважаючи на
суттєву перебудову термобаричного поля, яка зафіксована на усіх
материках, слід очікувати і зміни характеристик вітрового режиму,
вивчення даного питання є важливим та актуальним.

Мета дослідження: на основі аналізу даних метеорологічних
спостережень, встановити закономірності розподілу та динаміки
напряму та швидкості вітру для міста Конотоп у період з 1893 по 2012
роки.

Завдання дослідження:
- ознайомитися та опрацювати наукову літературу, що висвітлює

досліджуване питання;
- встановити особливості прояву кліматотвірних чинників, що

визначають макро- і мезокліматичні особливості території
дослідження;

- провести розрахунки середньорічних та середньомісячних
швидкостей вітру для січня й липня за період дослідження;

- з’ясувати особливості динаміки вітрового режиму за даними
метеостанції м. Конотоп за період з 1944 по 2012 роки.

Об’єкт дослідження – вітер як атмосферне явище.
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Предмет дослідження – визначення показників швидкості і
напряму вітру та їх динаміки на території м. Конотоп за період
спостережень (1893-2012 рр.).

При написанні науково-дослідницької роботи автором було
використано наступні методи наукового дослідження:

- системного аналізу: для вивчення причинно-наслідкових зв’язків
між кліматоутворюючими чинниками та кліматичними показниками;

- стаціонарних спостережень: при проведенні спостережень за
станом погоди на метеорологічній станції;

- статистичний метод: застосовано для математичної обробки
даних, розрахунку ковзних середніх за п’ятирічні й десятирічні
періоди;

- порівняльно-географічний: при порівнянні змін показників
температури повітря та кількості опадів за період 1893-2012 рр.;

- історико-географічний: для аналізу температурних показників та
кількості опадів за проміжок з кінця ХІХ до початку ХХІ століть;

Наукова новизна роботи. Вперше проаналізовано і
систематизовано дані швидкості вітру за період 1893-2013 рр. та його
повторюваність за напрямами за період 1944-2013 рр. у м. Конотоп,
визначено динаміку їх змін.

Практичне значення: отримані результати дослідження будуть
корисними для учнів, які цікавляться метеорологією та географією
рідного краю, краєзнавців, учителів географії, природознавства,
екології, працівників аграрного сектору та комунального
господарства, будівельників, власників присадибних ділянок.

Структура роботи. Наукова робота складається з вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
Загальний обсяг роботи складає 42 сторінки, в тому числі 24 сторінки
основної частини.

У ході проведення наукового дослідження динаміки вітрового
режиму у місті Конотоп автором було опрацьовано наукову
літературу з теми, вивчено кліматичні особливості території Сумської
області та міста Конотоп зокрема.

Вивчення прояву головних кліматотвірних чинників, що
визначають макро- і мезокліматичні особливості території
дослідження,  показує що клімат Сумської області має риси,
характерні для лісостепової зони України: поєднує характеристики
континентальності з відчутним впливом Атлантичного океану.
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Морські повітряні маси надходять до області досить часто, в
середньому 149 днів на рік. Завдяки пануванню високих температур,
навіть взимку опади часто випадають у вигляді дощу, тому сніговий
покрив не отримує значного розвитку та стійкості. До кінця літа
відчутним є значне прогріванням поверхні материка, повітряні маси
трансформуються і надходять на територію області значно
висушеними та прогрітими.

Провівши розрахунки середньорічних, середньомісячних
швидкостей вітру для січня й липня за період вивчення, отримуємо
можливість визначити динаміку вітрового режиму території
дослідження. У цілому за період спостережень 1944-2012 рр.
переважаючими є вітри західного, південного і східного напрямків. Ці
напрямки переважають і в періоди 1944-1975 та 1976-2012 рр.. У
більш короткий період, 1988-2012 рр., суттєво зросла частка південно-
західної складової.  Помітно, що значні зміни в розподілі напрямку
вітру і зростання кількості випадків зі штилем гарно корелюється з
періодом, коли розпочався сучасний період потепління і відбувались
суттєві зміни середніх температур повітря.  Ці зміни помітні як для
узагальнень в цілому за рік,  так і за окремі місяці.  У зимові місяці
частка випадків зі штилем є найменшою, порівняно з іншими
сезонами. У жодний з періодів, що розглядаються, вона не перевищує
9,1%  від загальної кількості спостережень.  Для зимових місяців
переважаючими напрямками є південний, південно-західний та
західний напрямки. Літні місяці характеризуються зростанням частки
випадків зі штилем. Восени слід відзначити значне зростання вітрів
південно-західної, східної та північної складових. Отже, за період
1988-2012 рр. або припинилось збільшення, або ж намітилась
тенденція до поступового зменшення кількості випадків зі штилями
порівняно з періодом 1976-2012 рр., що може свідчити про поступове
збільшення середньої швидкості вітру.

Аналіз середньої швидкості вітру за рік показує, що в 1893-1907,
1924-1941 та 1944-1975 рр. середня швидкість вітру змінювалася мало
і дорівнювала,  відповідно,  3,5  м/с,  3,7  м/с і 3,5  м/с.  У більш пізні
періоди відбувалось її зниження: у 1975-2012 рр. середня швидкість
вітру дорівнювала 1,9 м/с, 1988-2012 рр. середня швидкість також
дорівнює 1,9 м/с, показує, що значення середньої швидкості вітру  у ці
періоди  стабілізувалось. За період 1944-2012 рр., середня швидкість
вітру 2,5 м/с. У річному ході, за період 1944-2012 рр., найменша
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середня швидкість вітру відмічається у липні і серпні –  1,9  м/с,
максимум перемістився на березень,  середня швидкість якого за
останній 20-річний період 2,4 м/с. Максимальна швидкість вітру
поступово зростає. За період 1944-2012 рр. найнижчі показники
середньої швидкості вітру спостерігались у літні місяці, найбільші – у
зимові, перші весняні і листопаді. У 1976-2012, 1988-2012 рр.
найбільші значення відмічаються у травні і червні. У період 1944-2012
рр.  середні швидкості вітру змінюються від 2,7  м/с (західний і
північний) до 3,3 м/с (східно-південно-східний напрямок).

Під час написання роботи автором було зроблено аналіз
статистичних матеріалів, отриманих на метеостанції, результати якого
відображені у таблицях, складено 6 графіків, які характеризують
динаміку вітрового режиму, проведено розрахунки ковзних значень
показників за 5- та 10-річні періоди. Результати дослідження
апробовано на сторінках міської газети «Конотопський край».
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11.  Хрестоматія з географії України:  посіб.  для вчителя /  [упоряд.
П. О.Масляк, П. Г. Шищенко]. – К. : Генеза, 1994. – 448 с.

ЛІСОРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА
ЛІСОКОРИСТУВАННЯ У БАСЕЙНІ Р. СЕЙМ  (НА ПРИКЛАДІ

КОНОТОПСЬКОГО ДЕРЖЛІСГОСПУ)

Базилевич О.В.
Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10

Актуальність дослідження. Лісові ресурси – невід'ємна складова
природних ресурсів, які використовуються для задоволення
матеріальних і культурних потреб населення. Вони посідають одне з
чільних місць в ресурсній базі економіки України. У зв’язку зі
значними обсягами використання, в наш час постає проблема
збереження і відтворення лісу,  який є багатством і окрасою
суспільства. За своїм призначенням ліси поділяються на
водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні,
естетичні,  виховні та є джерелом задоволення потреб господарства в
лісових ресурсах. Але на сучасному етапі розвитку держави стан лісів
не відповідає економічним та екологічним вимогам.  Площа лісів за
останні десятиріччя значно скоротилася, відбулося антропогенне
переформування лісових ландшафтів, знизилась їх продуктивність,
змінився видовий склад. Темпи лісорозведення і лісовідновлення
нижчі, ніж лісоспоживання, що суперечить вимогам сталого розвитку.

Важливе місце в економіці лісового комплексу займають лісові
господарства, завданням яких є вивчення, облік і збереження лісів,
відтворення та охорона лісового фонду, контроль за раціональним
його використанням. Наведені аргументи доводять актуальність теми
дослідження.

Мета дослідження: дати загальну характеристику лісових ресурсів,
охарактеризувати їх значення як для природи, так і для людини,
дослідити використання, значення та охорону лісоресурсного
потенціалу.

Об’єкт дослідження: лісові ресурси Конотопського держлісгоспу.
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Предмет дослідження: особливості розміщення, структури та
використання лісових ресурсів території дослідження.

Завдання:
1. Опрацювати відповідну наукову літературу.
2. Охарактеризувати лісові ресурси в межах Конотопського

держлісгоспу та дослідити сфери їх використання.
3. З'ясувати значення лісових ресурсів та проаналізувати їх охорону

в межах території дослідження.
У процесі виконання роботи використовувалися наступні методи

наукового дослідження: системного аналізу, спостереження,
картографічний, описовий, порівняльно-географічний, моделювання.

Наукова новизна роботи. Проаналізовано та систематизовано дані
Конотопського держлісгоспу, з’ясовано значення лісових ресурсів у
господарському комплексі території дослідження та напрямки
природоохоронних заходів.

Практичне значення. Отримані результати даного наукового
дослідження будуть корисними для учнів, які цікавляться природою
рідного краю, учителів географії, біології, природознавства та
екології, краєзнавців.

Апробація результатів дослідження проводилась на науковій
конференції «Актуальні проблеми соціального, економічного,
екологічного, культурного, історичного розвитку сучасного
суспільства» (14 січня, м. Конотоп). Основні положення дослідження
відображено у науковій статті «Лісоресурсний потенціал та
лісокористування у басейні р. Сейм (на прикладі Конотопського
держлісгоспу)» розміщеній у збірнику матеріалів наукової
конференції учнів-слухачів МАН «Актуальні проблеми соціального,
економічного, екологічного, культурного, історичного розвитку
сучасного суспільства». З метою популяризації зібраних матеріалів
серед учнівської громади автор приймав участь у шкільній
конференції «Люби і знай свій рідний край».

Структура роботи. Наукова робота складається з вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Список
використаних джерел містить 12 найменувань. Загальний обсяг
роботи складає 32 сторінки, в тому числі 20 сторінок основної
частини.

У ході проведеного науково дослідження автором було
опрацьовано наукову літературу з теми, вивчено віковий і
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породоутворюючий склад лісових ресурсів у межах Конотопського
держлісгоспу та з'ясовано сфери їх використання, вивчено значення та
проаналізовано природоохоронні заходи в межах території
дослідження.

Вивчивши питання про лісові ресурси України, було з'ясовано, що
лісистість її території становить15,6%. Цей показник є найнижчим
серед країн Європи. Ліси розміщені на території України дуже
нерівномірно. До найбільш лісистих областей належать Закарпатська,
Івано-Франківська, Рівненська, Житомирська, Волинська та
Чернівецька. Фактична залісненість території Сумської області
становить 17,4%. У лісостанах переважають цінні хвойні та
твердолистяні породи.

Конотопський держлісгосп розташований в центральній частині
Сумської області на території Конотопського, Путивльського і
Буринського адміністративних районів. Загальна площа території
складає  25669,0 га. Конотопський держлісгосп було створено у 1935
році. До його складу входять Конотопське, Бочечківське,
Путивльське, Бунякинське та Новослобідське лісництва. Господарська
діяльність держлісгоспу спрямована на ціленаправлене й ефективне
виконання на базі досягнень науки й техніки повного комплексу
лісогосподарських, лісозаготівельних, лісовідновлюваних та інших
заходів, спрямованих на раціональне, невиснажене використання і
відтворення лісових ресурсів з метою охорони навколишнього
середовища та захисту його від водної та вітрової ерозії.

Найбільшу площу Конотопського держлісгоспу займають
експлуатаційні ліси (30,2% площі господарства). Середній вік лісів
становить 59 років. Серед насаджень переважають дерева
середньовікової групи. У складі лісового фонду переважають хвойні
породи.  Найбільші площі лісу займають сосна звичайна і дуб
звичайний, на долю яких припадає 75-80% лісової площі.

Ліси Конотопського держлісгоспу мають промислове значення,
виконують водоохоронну, водорегулювальну, вітропослаблювальну,
грунтозміцнювальну, захисну, протиабразійну, санітарно-гігієнічну,
оздоровчу, рекреаційну, естетичну, виховну та інші важливі функції.
Конотопський держлісгосп задовольняє потреби в деревині
Конотопського, Путивльського і Буринського адміністративних
районів. Об’єм рубки головного користування становить 44,5тис.м³,
рубки догляду – 26 тис. м³. Основний асортимент, що заготовляється в
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держлісгоспі: пиловник, будівельний ліс, технічна сировина, дрова. З
побічного лісокористування має місце заготівля дикорослих плодів,
грибів і лікарської сировини, бджільництво.

 Збереження і відновлення біорізноманіття лісів, підтримка їх
стабільності і життєздатності – основне завдання охорони природи,
вирішення якого можливе через раціональний, екологічно і
економічно обґрунтований підхід до лісокористування. Реалізація
запланованих заходів направлена на виконання завдань Регіональної
програми «Ліси України – Сумська область» на 2010 – 2015 роки, де
зазначено планове збільшення лісистості території області до 18% у
2015 році.

Під час підготовки науково-дослідницького проекту автором було
зроблено аналіз зібраних матеріалів, результати якого відображені у
таблицях додатків, складено 4 діаграми, які дають характеристику
лісових ресурсів території дослідження.
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Юровчик. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки,
2009. – 150 с.

8. Корнус А.О. Географія Сумської області: природа, населення,
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9. Масляк П. О. Географія України : підручник / П. О. Масляк, П. Г.
Шищенко. – К. : Зодіак -ЕКО, 1998. – 432 с.

10. Статистичний щорічник Сумської області за 2012 рік / [ред.  Л.
І. Олехнович]. – Суми, головне управління статистики у Сумській
області, 2013. – 671 с.

11. Орлов М. М. Лісоуправління без лісовпорядкування сліпе
[Електронний ресурс]/ М. М. Орлов. – Режим доступу :
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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРОБЛЕМ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ

ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Леміш І.Ю., учениця
Конотопська гімназія Конотопської міської ради Сумської області

Актуальність роботи викликана недостатнім дослідженням
проблем поводження з ТПВ в Україні та визначенням необхідних їх
вирішення на регіональному рівні.

Об’єктом дослідження є ТПВ, їх вплив на навколишнє середовище
та зміну географії продуктивних земель.

Предметом дослідження є суспільно-географічний аналіз проблеми
поводження з ТПВ в Україні, зокрема на прикладі Сумської області.

Мета наукової роботи – дослідити проблеми поводження з ТПВ на
прикладі конкретного регіону України.

Найбільш суттєві теоретичні та практичні результати, що
характеризують наукову новизну дослідження, полягають у тому, що
зібрано й систематизовано найактуальнішу інформації щодо
поводження з ТПВ; розглянуто основні аспекти вирішення проблеми
утилізації ТПВ на регіональному рівні (м. Конотоп, Конотопський
район, Сумська область); дістало подальший розвиток обґрунтування
необхідності системи комплексного природокористування в регіоні
шляхом розробки та впровадження відповідних регіональних
концепцій; заходи щодо вирішення питань поводження з ТПВ.
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Сумська область, займаючи 4% території України,  знаходиться на
дев’ятому місці серед областей по забрудненості площ ТПВ. Відходи
займають в Україні 165 тис. га площі земель. У Сумській області
утворюється 0,27 % від загальної кількості ТПВ по Україні. Протягом
останніх семи років кількість полігонів ТПВ в Сумській області
збільшилася майже в 14,5 разів. У 2012 р. підприємствами області
утилізовано 402,0 тис. т відходів, що на 12,3% менше, ніж у 2011 р.
Частка відходів, які були утилізовані, оброблені (перероблені) в
Сумській області у загальному обсязі утворених у 2012 р. по Україні,
склала 2,6% .

Досліджуючи співвідношення загальної частки чорноземів
Сумської області та розміщення на них полігонів та сміттєзвалищ
ТПВ відзначаємо, що найбільш забруднені чорноземи області
знаходяться в Конотопському районі – 72,9 га, становлять (1,6% від
загальної території чорноземів області), що можна охарактеризувати
як нераціональне використання природних багатств Сумської області
та безпосередньо Конотопського району.

Проаналізувавши досвід поводження з ТПВ в інших країнах,  слід
наголосити, що пошук шляхів вирішення проблеми поводження з ТПВ
більшістю з них розглядається у контексті Концепції сталого
розвитку,  а першим вагомим кроком в Україні у цьому напрямі стала
розробка та впровадження концепції Комплексного управління
відходами.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в
розробці рекомендацій щодо  вирішення проблем, пов’язаних з
поводженням з ТПВ. Потрібно розробити більш досконалий та
модифікований з європейським пакет законодавчих документів щодо
поводження з ТПВ; на регіональному рівні за допомогою державної
фінансової підтримки виконувати заплановані програми розвитку
регіонів та заохочувати проведення науково-дослідницьких робіт зі
створення екологічно чистих технологій переробки та знешкодження
ТПВ; увести повсякчасно розподільний збір, сортування й сепарацію
сміття і системи вторинної переробки ТПВ; посилити боротьбу зі
стихійними звалищами та наслідками їх існування; підвищити
культуру населення в сфері поводження з ТПВ тощо.

Керівник: Чорній Л.Й., учитель
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ПЕРЕРОБКА ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ БАКТЕРІЯМИ

Лиштван А.В., Лавренко М.В., студенти;
Конотопський інститут СумДУ

 На сьогодні розвиток технологій утилізації сміття вважається
перспективним напрямом збереження довкілля. Як приклад в Європі
успішно функціонують заводи Оксалор. За рахунок продажу
відібраної сировини на повторну переробку наповненюються коштами
місцеві бюджети.  Мета даної роботи полягала в аналізі можливостей
побудови подібного заводу в місті Конотоп, а також допрацюванні
методів переробки органічних відходів.

Всебічний аналіз способів утилізації сміття сприяв окремому
виділенню методики переробки органічних відходів бактеріями.
Замість спресовки органічних відходів у тюки, перетворюючи їх
таким шляхом на  тверде паливо,  було вирішено,  що з органічних
відходів вигідніше зробити добрива.

Також отримані результати дали можливість зробити висновок
щодо доцільності даного проекту, оскільки  він не потребує значних
капіталовкладень та має достатньо високу рентабельність.

Керівник: Драч О.В., к.т.н., ст. викладач

ВЕЛИКІ ПРОБЛЕМИ  МАЛЕНЬКОЇ БАТАРЕЙКИ

Шеляг О.О., учень
Конотопської спеціалізованої школи ІІ-ІІІ   ступенів № 2

Люди не усвідомлюють реальної небезпеки для їхнього життя й
здоров’я через неконтрольоване викидання небезпечних побутових
відходів. Потрапляючи на сміттєзвалище, небезпечні побутові відходи
забруднюють не лише повітря,  а й ґрунтові води.  Україна може
залишитися без чистої води.

Оскільки людина постійно  знаходиться під впливом фізичних і
хімічних факторів навколишнього середовища,  то мета моєї роботи –
теоретичне обґрунтування впливу гальванічних елементів, як
важливого аспекту сучасного життєвого середовища, на організм
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людини. Останнім часом засоби масової інформації почали активно
бити на сполох, проблема забруднення хімікатами стає дедалі
гострішою, а дієвих методів для її вирішення, як і раніше не існує.

Небайдужі  громадяни у всьому світі самотужки проводять акції,
метою яких є налагодження процесу збору відпрацьованих
гальванічних елементів, і забезпечення їх активної переробки. Вони
закликають громадян до розуміння, та активної допомоги у проведенні
усіх необхідних дій, влаштовують певні заохочення бажаючим
допомогти у вирішенні даної екологічної проблеми.

Україна також має всі шанси зупинити це екологічне лихо, адже
один із трьох заводів по переробці відпрацьованих елементів живлення
Європи знаходиться саме в Україні –  це Львівське  державне
підприємство «Арґентум», відкрите у вересні 2011 року. Головною
проблемою роботи даної установи є відсутність сировини, тому
потрібно налагодити процес збору відпрацьованих джерел живлення.

Розрахунки проведені в роботі показали, яку кількість
відпрацьованих гальванічних елементі викидають у смітник жителі
нашого міста, визначені площі, які можуть бути забруднені важкими
металами (Ртуть, Кадмій). Таким чином, дослідження, проведені в моїй
роботі, дають можливість кожному переконатись у шкідливій дії
забруднення відходами гальванічних елементів на організм людини.
Наш навчальний заклад виступає з ініціативою – організувати збирання
відпрацьованих гальванічних елементів для подальшої утилізації та
закликає всіх бажаючих приєднатися до акції. Це зменшить
забруднення  природи, організму людини,  допоможе зберегти
здоров’я.

Керівники: Цибіна Г.І.,  Рибець С.Д., учителі

ОТХОДЫ СТЕКЛА КАК НАПОЛНИТЕЛЬ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

Дуплик В.С., студент
Шосткинский институт СумГУ

Известно, что применение отходов позволяет расширения
сырьевую базу, при существенной экономии природного сырья, и что
более важно способствует оздоровлению окружающей среды.
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Так в качестве сырья для производства пеностекла используются
отходы обычного стекла. Первой стадией получения пеностекла
является дробление стеклянного боя и одновременное его смещение с
технологической добавкой (газообразователем). В результате чего
получают ряд фракций с требуемым размером частиц и отсев не
удовлетворяющий тех. регламенту. Отсев стеклобоя является отходом
и подлежит захоронению, что вызывает особую тревогу у экологов,
учитывая тот факт, что стекло, способно сохраняться без особых
разрушений десятки и даже сотни лет. Ущерб от его захоронения
выражается в деградации почв,  земель и будет с каждым годом
возрастать, как возрастают объемы производства пеностекла.

Целью работы было исследовать возможность замены песка на
отсев стеклобоя в бетонной смеси, используемой для производства
тротуарной плитки.

Для достижения поставленной цели в лабораторных условиях
методом литья были изготовлены образцы тротуарной плитки.
Отходы вводили вместо соответствующего количества (по массе)
песка.

Испытание стеклянного порошка проводилось в соответствии с
ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний».
Были определены зерновой состав и модуль крупности.

Подбор состава бетона производился по ГОСТ 27006-86 «Бетоны.
Правила подбора состава». Проектирование состава бетона имеет цель
установить такой расход материалов на 1  м3 бетонной смеси, при
котором наиболее экономично обеспечивается получение заданной
прочности и морозостойкости бетона.

Одной из самых важных характеристик бетонной смеси является
удобоукладываемость, то есть способность смеси заполнять форму,
образуя в результате уплотнения плотную, однородную массу. Для
оценки удобоукладываемости используют три показателя:
подвижность, жесткость и связность (нерасслаиваемость) смеси.
Подвижность определяют по осадке стандартного конуса.
Удобоукладываемость мелкозернистых бетонных смесей
определялась показателем растекаемости конуса на встряхивающем
столике.

Были исследованы прочностные характеристики бетона с разным
соотношением цемент: отсев стекла. Из приготовленной смеси
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формовали образцы кубы с размером ребра 10 см. Прочность образцов
определяли в возрасте 28 сут.

Руководитель: Вазиев Я.Г.
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6. Лабораторные определения свойств строительных материалов:
учебное пособие /  Под общей ред.  В.В.  Белова.  –  М.:  Изд-во АСВ,
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ЗВ'ЯЗУВАННЯ ВІДХОДІВ ПІНОСКЛА ЗА ДОПОМОГОЮ
ГІПСОВИХ В'ЯЖУЧИХ, ОТРИМАНИХ З ФОСФОГІПСУ

Полевик А.М., студент
Шосткинський інститут СумДУ

Відомо, що промисловість будівельних матеріалів є найбільш
перспективною галуззю з переробки відходів і супутніх продуктів.  В
той же час, розробка технологій утилізації фосфогіпсу залишається
актуальним завданням, незважаючи на численні дослідження та
проекти в цій галузі [1], оскільки відхід виробництва екстракційної
фосфорної кислоти і мінеральних добрив займає перше місце в світі за
обсягами утворення.

У роботі оцінювали можливість отримання з фосфогіпсу в'яжучого
і використання його в якості матриці для зв'язування відходу
виробництва піноскла. В якості сировини використовували фосфогіпс
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«Сумихімпром» (Україна) та відходи виробництва піноскла
«Технологія» (Україна). Встановлено [2] усереднений хімічний склад
зразків сирого фосфогіпсу і очищеного від домішок шляхом
промивання. Дослідження з наповнення в'яжучого відходами
проводили в лабораторних умовах [3].

Встановлено можливість отримання композицій з поліпшеними
експлуатаційними характеристиками придатних для використання в
якості будівельних виробів на основі в'яжучого, отриманого з
фосфогіпсу. Запропонований підхід до переробки відходів дозволяє
утилізувати як фосфогіпс, так і техногенний сировину - залишки
виробництва піноскла.

Керівник: Вазієв Я.Г.

1. Щербакова С.Н. Фосфогипс: хранение и направления
использования как крупнотоннажного вторичного сырья, – М., 2010. –
191с.

2. ДСТУ Б В.2.7-82-99. Будівельні матеріали. В'яжучі гіпсові.
Технічні умови

3. Вазиев Я.Г. Гипсовые вяжущие на основе фосфогипса для
связывания отходов / Перспективные инновации в науке, образовании,
производстве и транспорте 2013 Выпуск 4, Том 8. – Иваново:
МАРКОВА АД, 2013 –С.76.

ХАРЧОВІ ДОБАВКИ. ВПЛИВ ДОБАВОК НА ОРГАНІЗМ
ЛЮДИНИ

Лучко С. І., учень
Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3

Актуальність роботи полягає у тому, що харчування є необхідною
складовою існування, тому  продукти, що ми вживаємо мають бути
якісними і не мають завдавати шкоди нашому здоров’ю.  Метою
роботи є дослідження впливу хімічних речовин, що використовуються
при виробництві товарів споживання на організм людини та
вироблення рекомендацій щодо їх вжитку. Об’єктом досліджень є
вплив хімічних речовин на організм внаслідок їх постійного чи
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одноразового вживання. Предметом дослідження виступають харчові
добавки, що містяться в продуктах харчування. Найбільш суттєві
теоретичні та практичні результати, що характеризують наукову
новизну дослідження, полягають у тому,  що у роботі проаналізований
вплив різних класів харчових добавок на організм та надані
рекомендації щодо вживання продуктів та контролю харчових
добавок.

Історія розвитку деяких харчових добавок налічує декілька
тисячоліть. Наприкінці кам'яного віку, з розвитком сільського
господарства почали застосовуватися перші харчові добавки. У наш
час виробництво харчових добавок щорічно збільшується в країнах
Європи – на 2%, в США – на 4,4%, в Азії – на 10–15%. В світі
особливо зростає виробництво підсилювачів смаку (щорічно на 7%).

Харчові добавки - це натуральні чи синтетичні речовини, що
ніколи не вживаються самостійно, а уводять у продуктів харчування
щоб надати останнім заданих властивостей [1]. Для класифікації
добавок була розроблена система нумерації. Кожній добавці
присвоєно три- або чотиризначний номер з попередньою літерою Е,
наявність її означає,  що продукт  вироблено в Європі.  Ці номери
використовуються в поєднанні з назвами функціональних класів, що
відображають групу харчових добавок за технологічними функціями.

Наслідки постійного вживання харчових добавок можуть бути
позитивними або негативними. Наприклад, аскорбінова кислота
призводить до зниження  мутагенної дії деяких речовин та ліків.
Додавання антиокислювачів у правильних пропорціях крім виконання
своїх прямих обов’язків забезпечує організм вітамінами, що входять
до їх складу, хоча є і виключення. Також деякі стабілізатори, зокрема
пектин, сприяють виведенню важких металів та токсинів  з організму.
Проте, вживання продуктів з надмірною концентрацією барвників,
підсилювачів смаку та аромату та консервантів  можуть викликати
алергічні реакції, кишкові розлади, висипи, почервоніння і навіть
спричинити виникнення злоякісних пухлин та мутацій організму [4].
маємо ретельно ставитися до вибору продуктів харчування, а для
контролю за використаннями добавок у країні має бути чітко
сформоване законодавство, яке б регламентувало їх використання.

Для зміни ситуації, яка склалася в Україні, ефективнішими є закони
прямої дії. Тому у сфері охорони здоров'я населення та забезпечення
його повноцінним харчуванням особливу актуальність має Закон "Про
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безпечність та якість харчових продуктів".  Цей закон встановлює
правові засади забезпечення якості та безпечності харчових продуктів
і продовольчої сировини та вимоги щодо запобігання ввезенню на
територію України. Проте він не включає в себе дані останніх
досліджень, тому вимагає значних доопрацювань за для покращення
якості товарів на території України [3].

Керівник: Ялова К. В.
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МУЛЬЧУВАННЯ – ПРОСТИЙ І НАДІЙНИЙ СПОСІБ
ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЮ КАРТОПЛІ

Комісаренко О.О., учениця
Конотопська спеціалізована школа I-III ступенів  №9

З приходом теплих літніх днів у дачників  починається практично
безперервний процес боротьби з бур’янами та регулярний полив
грядок. Але є один чудовий спосіб знизити свої трудовитрати до
мінімуму і при цьому вберегти свої грядки від заростання бур’янами
та пересихання. Мова піде про мульчування.

Мульчування – покриття ґрунту різними матеріалами, які
захищають його від бур'янів, пересихання, перегрівання та
ущільнення. Разом із тим мульчування регулює процеси обігу вологи
та повітря у верхніх шарах ґрунту. Коренева система рослин не зазнає
різких перепадів температур.

Для мульчування можна застосовувати різні матеріали – органічні
(тирса, кора, листя, солома, сіно, скошена трава, подрібнений папір чи
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картон, компост) та неорганічні(гравій, камінь, неткані матеріали,
руберойд, поліетиленова плівка). Зрозуміло, що органічним
матеріалам віддається перевага, вони пропускають повітря та вологу, а
згодом розкладаються, збагачуючи ґрунт, поліпшуючи його
структуру. Вибирати матеріал для мульчування потрібно уважно,
враховуючі склад та рН реакцію матеріалу,  його призначення,  тип і
склад ґрунту.  Найкращий час для мульчування –  пізня весна,  коли
ґрунт достатньо прогрівся і не втратив вологу.  Шар мульчі повинен
бути не менш 5  см,  протягом літа потроху додають мульчу.  У жарке
літо мульчування актуальне як ніколи! Плоди, що опускають на землю
(гарбузові, садова суниця, полуниця і т. д.), у випадку мульчування
лежать на сухій підстилці і не піддаються гниттю.

Все вищесказане ми вирішили перевірити експериментально(літо
2012,2013рр). Нашу експериментальну ділянку одразу після посадки
картоплі  ми вкрили шаром мульчі  5-10 сантиметрів.  За літній сезон
ми кілька разів додавали мульчу (скошені та прив`ялі кропива та інші
бур`яни). Ми мали змогу проводити наукові дослідження (ділянка
знаходиться на території Конотопської метеостанції), зокрема:
вимірювали вологість та температуру ґрунту. Проби вологості в ґрунті
ми брали кожні 10 днів (з 28.04 по 28.07), показники температури
записували по парним числам (з 08.05 по 20.08).

Результати спостережень за вологістю ґрунту показали наступне: в
перший рік(2012) на експериментальній ділянці спочатку показники
були меншими на глибині 0-10 см на 4 мм, в орному шарі 9мм, з кінця
червня на експериментальній ділянці відмічалось збільшення
вологості на 12 та 28 мм відповідно. В другий рік(2013) на початок
сезону на експериментальній ділянці запаси вологи на глибині 0-10 см
були більші на 12мм,  в орному шарі на 21 мм.  В липні 2013 року на
експериментальній ділянці вологість в орному шарі була менша на 1-2
мм в порівнянні з контрольною (опади в цей час були переважно
вдень,  а тому випаровувалась волога з поверхні мульчі швидше,  ніж
встигала просочитись в ґрунт).

Спостереження за температурою ґрунту показали наступне: на
експериментальній ділянці поверхнева температура коливалася від
+15,5  до +28˚С (амплітуда 12,5  ˚С)  і майже відповідала середній
добовій температурі повітря. На контрольній ділянці амплітуда
коливання температур на поверхні сягала 36,8˚С (від +21,8 до 58,6˚С!).
Температура на глибині 10 см на експериментальній ділянці
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поступово збільшувалася до середини травня , а потім були незначні
коливання. Амплітуда коливання температур була 15,1˚С (від +9,6 до
+24,7˚С). Жодного разу температура в орному шарі не досягла
критичної для картоплі температури +30˚С! На контрольній ділянці
температура в орному шарі коливалася від +17,7 до +35˚С (амплітуда
коливання 16,3˚С), коливання температур були різкими, часто
температури наближалися або перевищували критичну для картоплі
температуру.

Рослини під мульчею були розкішніші. На початку вегетації
колорадського жука майже не було.  А причина саме криється в
наявності мульчі(адже для відкладання яєць жукам  потрібна досить
висока температура).  За увесь період вегетації ми жодного разу
картоплю не пололи, не обгортали.

Отже, агрокліматичні умови експериментальної ділянки були
більш сприятливі для росту та розвитку картоплі.  Це видно з урожаю
картоплі. Сорт «Бєлая роса» має потенційну урожайність 250-500
кг/сотки.  За статистикою для України в 2012  р.  середня урожайність
159 кг/сотки, у 2013 - 150 кг/сотки.

Урожайність у 2012 році  на експериментальній ділянці - 261
кг/сотки, на контрольній 178 кг/сотки; у 2013 році відповідно 242
кг/сотки та 179 кг/сотки.

Як бачимо, мульчування допомагає вирішити цілу низку проблем:
боротьба із сміттям (воно стає корисним), бур’янами(їх просто немає),
створення більш комфортних умов для сільськогосподарських
культур, зокрема картоплі, а ,отже, і сприяння підвищенню
урожайності, захист від шкідників (колорадський жук, медведка).
Якщо все зробити вчасно та правильно, прополка від бур’янів і
розпушування практично не потрібні, а частота поливу скорочується в
рази. Отже, користь від мульчування очевидна, причому і для рослин,
і для хазяїв присадибних ділянок.

Керівник: Алєксєєва Ю.М., учитель

1. Артиш В. І. Особливості органічного агровиробництва в
концепції сталого розвитку АПК України /  В.  І.  Артиш //  Економіка
АПК. – 2012. – № 7. – С. 19-23.

2. Бублик Б.  А.  Меланжевый огород /  Б.  А.  Бублик–  [3-е изд.
исправ. доп.] – К.: К земле с любовью, 2010. – 86 с.
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3. Выращивание картофеля органическим методом /  под.  ред.  Р.
Шпелюка –  К.: Изд-во «К Земле с любовью», 2012. – 102 с.

4. Грисюк В. Картофель: беззаботное лето / В. Грисюк – Клуб
«ЧернОЗем», 2012. – 61 с.

ВИКОРИСТАННЯ FLASH ТЕХНОЛОГІЙ У СТВОРЕННІ
ІНТЕРАКТИВНИХ ФІЗИЧНІХ МОДЕЛЕЙ

Хроменков Д.В., П'яткін А.О., студенти
Шосткінський інститут Сумського державного університету

Основною перевагою Flash є можливість створення векторних
анімаційних файлів з невеликим часом завантаження, які
забезпечують при цьому високий ступінь інтерактивності.
Використання моделей і Flash -анімації в процесі навчання забезпечує
активне сприйняття нового навчального матеріалу і підвищує
мотивацію до навчання , допитливість студентів. Дана технологія
підвищує наочність його подання і сприяє більш міцному засвоєнню
студентами теоретичних основ , а також дозволяє викладачеві
організувати нові, нетрадиційні види навчальної діяльності, широко
використовувати методи активного, навчання в організації творчої
роботи студентів. Використання інтерактивних Flash -засобів
навчання дозволяє студентам отримати практико-орієнтовані знання.
Сучасні технічні та програмні засоби допомагають створювати і
використовувати моделі об'єктів і процесів, максимально наближені
до реальності. Одним з найбільш ефективних способів впровадження
нових інформаційних технологій в освітній процес є застосування
інтерактивних моделей і динамічних flash -презентацій .

Як приклад застосування flash-технологій показаний де монстра-
ційний комплекс "Дослід Іоффе - Міллікена"

Модель надає можливість запустити краплю масла між пластинок
конденсатора, змінювати її заряд, шляхом опромінення та визначити
напругу, при якій прискорення буде близьке до нуля. Маючи ці дані,
можна вирахувати заряд електрона.

Модель має певні спрощення, у порівнянні з експериментом,
наприклад: вакуум між пластинами конденсатора, відомий діаметр
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краплі та певний початковий заряд, спрощений вплив опромінення на
краплю.

В перспективі розглядається можливість доповнення та
покращення моделі. А саме: запуск декількох крапель різного
діаметру, вирахування питомого заряду електрона, як найменше
спільне кратне декількох зарядів краплі, в різні моменти часу
змінених опроміненням. Вигляд моделі наведено  на рисунках 1 і 2.

Рис. 1– Модель не запущено Рис. 2–Модель запущено

Стилізовані кнопки дозволяють інтуїтивно зрозуміло керувати
перебігом експерименту. Кнопка СТАРТ (синя) запускає експеримент,
кнопка ПАУЗА (червона) призупиняє його, кнопка СТОП (зелена)
зупиняє експеримент и повертає краплі початковий заряд. Рухомий
регулятор дозволяє змінювати напругу. Значення напруги також
можна вручну ввести у вікно поряд з регулятором.

Модель можна використати як демонстраційну, що добре описує
фізику досліду. За компенсації сили тяжіння та кулонівської сили, що
діють на краплю, прискорення стає рівним нулю. При опроміненні
краплі чітко видно зміну сили електричної взаємодії електрично
зарядженої крапельки масла і електричного поля конденсатора
(зростає прискорення, з яким рухається крапля). Також комплекс
можна використовувати, як лабораторний тренажер, що дозволяє
визначити величину заряду електрона з похибкою, яка не перевищує
0,1%. На думку авторів, модель доцільно використовувати як у вищій
школі, так і у загальноосвітніх навчальних закладах у якості
демонстраційного та лабораторного тренажеру.

Керівник: Басов А.Г., викладач
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ПАРАДОКСИ В МЕХАНІЦІ

Ющенко Т.О., учениця
Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10

Сумської області

Актуальність теми. Розвиток науки на різних її етапах визначається,
взагалі кажучи, різними факторами. Стало вже загальноприйнятим
твердження про те,  що наукові відкриття відбуваються в результаті
зусиль, спрямованих на вирішення завдань, в основі яких лежать
практичні потреби людини. Не можна випускати з уваги і значення
звичайної людської допитливості і вродженого прагнення до пізнання
нового, незвіданого. Але що дає первинний імпульс до пошуку? Таким
імпульсом є парадокси, які вказують на внутрішні протиріччя основ
існуючої теорії. Слово «парадокс» - грецького походження і означає
щось несподіване , незвичайне. У сучасній науці під цим поняттям
мають на увазі такий теоретичний висновок щодо якогось явища, який
не узгоджується з нашим уявленням і знанням про це явище. Одним з
головних завдань загальноосвітньої школи є створення умов для
формування творчої особистості, реалізації та самореалізації її
природних задатків і можливостей в освітньому процесі.
Перспективним шляхом реалізації  такої програми є впровадження в
навчальний процес школи нових інформаційних технологій , що
підвищують рівень освіти та вдосконалюють рівень знань.

Мета дослідження: розробка курсу за вибором. Вивчити парадокси
«Кіт Шредінгера», «Парадокс близнюків», «Парадокс Енштейна –
Подольського - Розена» та дати їм ґрунтовне пояснення.

Завдання: опрацювати вiдповiдну наукову літературу, детально
розглянути парадокси, їх розв`язки та їх роль у вивченні фізики.
Розробити програму курсу за вибором «Парадокси квантової
механіки»

Об’єкт дослідження: розділ фізики «Механіка».
Предмет дослідження: парадокси в механіці.
Методи дослідження: статистичні, математичні, наукового

пояснення.
Наукова новизна роботи: розглядаються і осмислюються парадокси

в механіці.
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Практичне значення: матеріали дослідження можуть бути
використані учнями та вчителями в процесі підготовки до уроків
фізики, факультативних занять.

Керівник: Олексенко І.О., учитель

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
БАЛКИ, ОБЛАДАЮЩЕЙ НАИБОЛЬШЕЙ ПРОЧНОСТЬЮ ПРИ

ИЗГИБЕ

Бандурка Д.В., Зубко О.В. студенты,
Политехнический техникум КИ СумГУ

Рассматривается следующая задача. Как из цилиндрической
заготовки изготовить балку прямоугольного поперечного сечения,
которая обладала бы наибольшей прочностью при изгибе? С такой
задачей, например, часто встречаются при опиловке бревен в
строительстве.

Как известно, геометрической характеристикой прочности является
осевой момент сопротивления, который для прямоугольного сечения
определяется как

где b - ширина, h- высота балки.
Так как прямоугольник должен быть вписанным в окружность

диаметром d, то отсюда следует следующая геометрическая
зависимость

Для определения рационального значения ширины b, при котором
момент сопротивления будет максимальным, приравняем к нулю
первую производную

Удельный осевой момент  сопротивления, характеризующий

откуда
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Таким образом, рациональным соотношением сторон
прямоугольника, вписанного в окружность, является

наименьший расход материала, составляет

Для сравнения вписанный квадрат составляет со = 0,167. То есть
полученное сечение рациональнее квадратного в 1,2 раза.

Руководитель: Корсун М.Г., преподаватель

РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО КОНТАКТИ МІЖ
СТРУКТУРНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ В ҐРУНТОЦЕМЕНТНІЙ

КОМПОЗИЦІЇ

Грано Н.В., викладач
Політехнічний технікум КІ СумДУ

В технології дорожнього будівництва спеціалісти проявляють
підвищену цікавість до матеріалів, укріплених мінеральними
в’яжучими, а в першу чергу - цементом. Запропоновані композиції [1,
2] дають змогу використовувати для укріплення ґрунтів відходи
промисловості, підвищувати міцність композицій, зменшувати
витрати мінеральних в’яжучих.

Але існуючі теоретичні уявлення про природу тужавіння
ґрунтоматеріалів достатньо суперечні і практично не висвітлюють
опис механізму структуротворення і набору міцності. Існуючі данні
недостатні для вибору модифікуючих впливів з метою покращення
технологічних властивостей отриманих ґрунтоматеріалів, що й
обумовило необхідність проведення відповідних досліджень.

Неукріплені ґрунти - це дисперсні системи з різноманітним вмістом
дисперсної фази (дисперсійного середовища) з граничними шарам
води та подвійним електричним шаром (ПЕШ). На рис. 1
представлена спрощена модель неукріпленого ґрунту.
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Рис. 1.  Спрощена модель структури
дисперсійної системи неукріпленого
грунту:

П - частки дисперсної фази; В - плівки
води; М - меніски

Основні структурні складові укріпленого цементом ґрунту:
- кристалічні зростки, утворені зростанням один з одним

кристалогідратами, зокрема гідроалюмінатами, етрингітом, Са(ОН)2;
- гелева структурна складова,  дисперсною фазою в якій є

гідросилікати кальцію колоїдного ступеню дисперсності, здатні
асорбційно зв’язувати деяку кількість води;

- не до кінця гідратовані зерна клінкеру;
- пори переважно у вигляді тонких капілярів.
З врахуванням зазначеного для кількісного відображення процесу

укріплення мінеральними в’яжучими найбільш прийнятна кількісна
теорія міцності [3, 4]. В основу зазначеної теорії покладенні уявлення
про активні центри на поверхні структуротворних елементів –
кристалогідратних та гелевих часток і утворення між ними
електрогетерогених контактів.

Схеми заповнення прошарків між часточками цементу продуктами
його гідратації та утворення елементарних електрогетерогених
контактів з урахуванням цих уявлень приведені на рис. 2, рис 3 [3].

Рис. 2 Схема заповнення
прошарків між часточками
цементу продуктами його
гідратації та утворення елемен-
тарних електрогетерогених
контактів.
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Між протилежно зарядженими поверхнями при цьому
утворюються електрогетерогенні контакти  (ЕГК) рис. 3.

Рис. 3. Еквівалентна схема
ЕГК в цементному камені:

Ц - цементні частинки;
К - кристалогідратні частин-

ки портландита, етрингита;
Г - частинки гідросилікат-

ного гелю;  ПВІ-  і ПВІ+-  потен-
ціалвизначальні іони на поверх-
ні частинок з негативними (OH -

, SO3
-) і позитивними (Са2

+)
потенціал визначальними іона-
ми (поверхневими зарядами);

            Д - дипольні молекули води.
Одиничні контакти між потенціал визначальними іонами часток

ґрунту в одному контакті між суміжними частками представлені на
рис. 4, рис. 5.

Рис.4.  Схема прошарку між частками ґрунту (Si2) при їх зближені
на атомну відстань. ОН- - потенціал визначний іон Si2; Са2+ - гідратований
противоіон (може бути K+, Na+); Н2О - дипольні молекули води.
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Рис. 5 Схема електрогетерогенної взаємодії між від’ємним
потенціалвизначальним іоном частки ґрунту (ПОИ-)  та позитивним
потенціалвизначним іоном (ПОИ+) або диполем m контактируючої з

ним частки.

Висновки: Відповідальними за міцність та інші фізико-механічні
властивості укріпленого цементом ґрунту є процеси структуроутво-
рення. Хімічні реакції та їх продукти призводять лише до виникнення
елементів структури, а міцність структури виникає за рахунок
виникнення різного типу контактів між ними. Одиничні
електрогетерогенні контакти утворені потенціалвизначальними
іонами і молекулою води між ними.  Це дає змогу на основі
фундаментальних рівнянь кулонівських іон-іонних та іон-дипольних
сил кількісно визначати сили взаємодії між структурними елементами.

1. Пат. 58654 Україна, МПК Е 01 С 3/00, Е 02 D 3/300, E 01 C 21/00,
E 01 C 23/00, E 02 D 27/10, E 02 D 5/34. Композиція для укріплення
зв’язних ґрунтів /  Кожушко В. П., Грано Н. В.; завник Сумський нац.
аграрний ун-т. - №201009294 ; заявл. 23.07.2010 ; опубл. 26.04.2011,
Бюл. №8.

2.  Грано Н.  В.   Про деякі аспекти структуроутворення при
тужавінні композиції «грунт – цемент – релаксол» / Н. В. Грано, В. П.
Кожушко // Современные технологи строительства и эксплуатации
автомобильных дорог : Материалы междунар. науч.-техн. конф.
молодых учених и аспирантов. – Харьков : ХНАДУ, 2008 – 366 с.

3.  Плугин А.  А.  Долговечность бетона и железобетона в
обводненных сооружениях: коллоидно-химические основы: Дисс…
докт. техн. наук: 05.23.05 / Плугин Андрей Аркадьевич. - Харьков,
2005. - 420 с.
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ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ.
СУЧАСНІ СИСТЕМИ ГЕЛІОТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Повидиш З., студент,
Політехнічний технікум КІ СумДу

Глобальні процеси в сучасному світі, зростання світового
промислового виробництва, призводять до значного збільшення
споживання енергоресурсів і, як наслідок, - нанесення суттєвої
екологічної шкоди світовому довкіллю. В останні роки ця проблема
все більше хвилює світову спільноту, оскільки людині для її життя
необхідне максимально чисте навколишнє середовище. Тому,  в даний
момент є підстави вважати  екологічні проблеми одними з
найважливіших для забезпечення майбутнього сталого розвитку
людства,  саме ці проблеми несуть найбільшу загрозу для світової
спільноти . Все більше усвідомлення гостроти і реальної загрози цих
проблем дали позитивний поштовх розвитку, зокрема, відновлю-
вальної або альтернативної енергетики. За останні п’ять років щорічні
показники приросту виробництва сонячної енергії у світі в середньому
оцінюють у 60%, вітрової — 27%, етанолу — 20%. Кількість
домогосподарств, що використовують сонячну енергію для гарячого
водопостачання, перевищила 70 млн. Динаміка настільки інтенсивна,
що вже поточного року нетрадиційні і відновлювані джерела енергії,
за прогнозами деяких експертів, посядуть у виробництві енергії друге
місце у світі після вугілля.

Отже світова спільнота визначилась, що альтернативи розвитку
відновлювальної енергетики на сьогодні не існує. Крім того, що
розвиток альтернативної енергетики зменшує викиди парникових
газів в атмосферу, забезпечує стабільність в енергетичному комплексі
за рахунок зменшення споживання традиційних корисних копалин
(газу,  нафти,  вугілля тощо)  ,  це ще є й додатковим енергетичним
ресурсом держави, належний розвиток якого безперечно призведе до
позитивних результатів.
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Україна не залишилась на узбіччі сучасних процесів в енергетиці.
Наразі,  в нашій країні також з кожним роком набирає обертів процес
використання альтернативних видів енергії. Сонячна енергетика ― це
найбільш екологічно чистий і загальнодоступний спосіб видобутку
енергії. Україна має природній потенціал для її використання.

Керівник: Хвостов М.Б., викладач

СТЕНДИ З РОБОТОТЕХНІКИ  НА ОСНОВІ
 ЕЛЕКТРОННИХ КОНСТРУКТОРІВ-РОБОТІВ

Наумов Д.О., студент;
Конотопський інститут СумДУ

Стедни з робототехніки на основі електронних конструкторів-
роботів Lеgo, 4M та інших можуть бути застосовані як допоміжні
засоби у навчальному процесі, в тому числі  для вивчення сучасних
автоматизованих систем керування.

До складу зібраних нами навчальних стендів входить наступне
обладнання: конструктори Lego Mindstorms NXT 2.0; персональні
комп’ютери з встановленими операційними системами Windows 7 та
програмними оболонками LabVIEW; мобільні телефони (планшети)
на базі Android; допоміжні засоби (зарядні пристрої для зарядження
акумуляторних батарей). Блоки керування Lego Mindstorms працюють
на базі контролерів ARM7 (256  Кбайт FLASH,  64  Кбайт RAM)  та 8-
бітового мікроконтроллера AVR (4 Кбайта FLASH, 512 байт RAM).
Для зв’язку використовується  бездротовий канал Bluetooth Class  IIV
2.0 та швидкісний порт USВ 2.0. До контсрукторів також входять такі
сенсори: елементарний датчик дотику (виконує функції кінцевого
перемикача); ультразвуковий далекомір (сповіщає контролер про
відстань до найближчого об'єкта в сантиметрах); оптичний датчик
(допомагає розпізнавати ступінь освітленості або колір) та інші.

 Програмний код та елементарні налаштування реалізуються
послідовностю графічно оформлених команд-операндів, які дають
можливість керувати роботою сервоприводів, виставляти чутливість
мікрофону та інше.  Слід відмітити,  що на сьогодні у відкритому
доступі в мережі Internet знаходиться значна кількість розроблених
проектів та відповідного програмного забезпечення.

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CE0QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.android.com%2F&ei=n4RFU5HAOaPJ4AT_3IG4DA&usg=AFQjCNHfzbq0x_Q2qIGrN49w6Y9Om_Yeag
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Комплектація та робочі характеристики стендів дозволяють
застосовувати їх при розробці цілого ряду проектів-роботів. Останні
були продемонстровані під час відкритих студентських  семінарів та
конференцій, практичних занять з дисциплін “Інтелектуальні
сенсори”, “Автоматизовані системи з ПЛК” та інших.

 Керівник: Бурик І.П., ст. викладач

КВАЛІМЕТРИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПРИКЛАДІ ГІЛЬЗ

ЦИЛІНДРІВ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ

Лихо Є.П., студент
Конотопський інститут СумДУ

Підвищення вимог світового ринку до якості продукції
автомобільної промисловості змушує вітчизняних виробників
створювати більш досконалі конструкції двигунів внутрішнього
згоряння і комплектуючих деталей. Відомо, що багато показників
якості гільзи блоку циліндрів,  зокрема хімічний склад і структура
матеріалу, формуються в процесі отримання заготовки.

Метою роботи є розробка методу оцінювання відливок гільз
циліндрів двигунів внутрішнього згорання, а також практичних
рекомендацій щодо його застосування на прикладі ливарного
виробництва ВАТ «Мотордеталь -Конотоп»

На основі теоретичних досліджень, пов'язаних з розробкою
класифікації показників якості відливок гільз циліндрів ДВЗ
розроблена багаторівнева ієрархія номенклатури показників якості,
що дозволяє максимально врахувати їх при оцінюванні якості
виливків гільз циліндрів ДВЗ. В ході проведеного АВС аналізу и
вивчення вимог замовників продукції підприємства, якість відливок
гільз циліндру ДВЗ, отриманих методом відцентрового лиття, в роботі
запропоновано оцінювати за такими показниками:

- мікроструктура чавуна;
- хімічний склад чавуна;
- механічні властивості чавуна;
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- габаритні розміри відливки.
Для оцінювання узагальненого показника якості продукції

ливарного виробництва в роботі пропонується використовувати метод
Харрінгтона (метод «функції бажаності»). Застосування даного
методу обумовлено тим, що натуральні значення показників якості
продукції ЛП з різною розмірністю, математично перетворюються в
безрозмірні величини,  що мають якісний зміст і дають кількісну
оцінку рівня показника щодо гранично допустимих його значень за
допомогою безрозмірною шкали бажаності, єдиної для всіх показників
якості.

Таким чином, проблема підвищення якості та продуктивності
виготовлення чавунних гільз циліндрів двигунів внутрішнього
згоряння в даний час продовжує залишатися досить актуальною у
зв'язку з тим,  що висока якість заготовок забезпечує не тільки випуск
конкурентоспроможної продукції, але і є резервом для зниження
собівартості виготовлення продукції. В результаті проведеного
аналізу було встановлено, що успішне рішення завдання підвищення
якості продукції ЛВ можливе тільки при умові забезпечення
ефективного функціонування технологічної системи підприємства на
всіх стадіях життєвого циклу продукції.

Керівник: Динник О.Д., ст. викладач
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