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АЛГОРИТМ СИМЕТРИЧНОГО ШИФРУВАННЯ «DES» 

 

Панченко С.М., студент 

Конотопський інститут СумДУ 

Інформація завжди відігравала надзвичайно важливу роль у 

житті людини. Загальновідовим є висловлювання про те, що той, хто 

володіє інформацією, володіє і світом. Саме повідомлення коштує 

дорожче за життя. За сповіддю, 13 вересня 490 року до н.е. грецький 

воїн-гінець, який прибіг з Марафона до Афін, не зупиняючись на 

шляху, упав замертво, але доніс звістку про перемогу над персами.. 

Про важливість інформації у сучасному світі найбільш 

показово свідчать наступні факти: по-перше, володіння визначеним 

цифровим кодом може відкрити доступ його володарю до значних 

матеріальних цінностей та послугам – таке положення речей має місце 
завдяки тому, що інформатизація суспільства не обійшла стороною 

банківсько-фінансову сферу. По-друге, склалася та надзвичайно 

зміцніла індустрія інформаційних послуг – інформація стала 

звичайним товаром, тобто об’єктом купівлі-продажу. Багато фірм є 

успішними тільки завдяки тому, що можуть отримати важливі для їх 

діяльності дані всього на декілька годин або діб раніше за своїх 

конкурентів. По-третє, за оцінками зарубіжних економістів, значна 

частка західних фірм розорилися би на протязі декількох діб після 

розголошення критично важливої інформації, що лежить в основі їх 

діяльності.  

Усвідомлюючи важливість інформації було створено 

алгоритми шифрування даних. 
Шифрування - це спосіб зміни повідомлення або іншого 

документа, що забезпечує спотворення (приховування) його вмісту.  

Один з прикладів алгоритмів шифрування даних є алгоритм 

симетричного шифрування даних DES. 

DES (англ. Data encryption standard) - алгоритм для 

симетричного шифрування, розроблений фірмою IBM і затверджений 

урядом США в 1977 році як офіційний стандарт (FIPS 46-3). 

 

1. Схема шифрування алгоритму DES: 

Нехай  з файлу зчитаний 8-байтовий блок , який 

перетворюється з допомогою матриці початкової перестановки IP; 
Після виконується шифрованя, яке складається з 16 ітерацій; 
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Потім позиції бітів  цієї послідовності переставляються в 

відповідності з матрицею кінечної перестановки ІР. 

 

2. Функція f 

Функція f -  функція шифрування. Її аргументи - це 32-бітна 

послідовність, отримана на певній  ітерації, і 48-бітовий ключ, який є 

результатом перетворення 64-бітового ключа . 

 

3. Переваги даного алгоритму: 

 використовується тільки один ключ довжиною 56 біт; 

 зашифрувавши повідомлення за допомогою одного пакета, для 

розшифровки ви можете використовувати будь-який інший; 

 відносна простота алгоритму забезпечує високу швидкість обробки 

інформації; 

 досить висока стійкість алгоритму. 

 

4. Використання даного алгоритму: 

 До теперішнього часу DES є найбільш поширеним алгоритмом, 

використовуваним в системах захисту комерційної інформації.  
 Більш того реалізація алгоритму DES в таких системах є просто 

ознакою хорошого тону!  

 Наприклад програма DISKREET з пакету Norton Utilities, призначена 

для створення зашифрованих розділів на диску, використовує саме 

алгоритм DES. "Власний алгоритм шифрування" відрізняється від 

DES тільки числом ітерацій при шифруванні. 

 

ГЕНЕТИЧНІ АЛГОРИТМИ 

 

Худенко Ю.О., студентка, Маслова О.В., викладач 

 

Конотопський інститут СумДУ 
 

Еволюційна теорія стверджує, що кожен біологічний вид 

цілеспрямовано розвивається і змінюється для того, щоб якнайкраще 

пристосуватися до навколишнього середовища. У процесі еволюції 

багато видів комах і риб придбали захисне забарвлення, їжак став 

невразливим завдяки голкам, людина стала володарем складної 

нервової системи. Можна сказати, що еволюція - це процес оптимізації 

всіх живих організмів. Розглянемо, якими ж засобами природа вирішує 

цю задачу оптимізації.  
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 Основний механізм еволюції - це природний відбір. Його суть 

полягає в тому, що більш пристосовані особини мають більше 

можливостей для виживання і розмноження і, отже, приносять більше 

потомства, ніж погано пристосовані особи. При цьому завдяки 

передачі генетичної інформації (спадковості) нащадки успадковують 

від батьків основні їх якості. Таким чином, нащадки сильних 

індивідуумів також будуть відносно добре пристосованими, а їх частка 

в загальній масі особин зростатиме. Після зміни декількох десятків або 
сотень поколінь середня пристосованість особин даного виду помітно 

зростає.  

 Щоб зробити зрозумілими принципи роботи генетичних 

алгоритмів, пояснимо, як влаштовані механізми спадковості в природі. 

У кожній клітині будь-якої тварини міститься вся генетична 

інформація цієї особини. Ця інформація записана у вигляді набору 

дуже довгих молекул ДНК. Кожна молекула ДНК - це ланцюжок, що 

складається з молекул нуклеотидів чотирьох типів. Власне, 

інформацію несе порядок розміщення нуклеотидів в ДНК. Таким 

чином, генетичний код індивідуума - це просто дуже довгий рядок 

символів, де використовуються всього 4 букви. У тваринній клітці 

кожна молекула ДНК оточена оболонкою, таке утворення називається 
хромосомою.  

 Кожна якість особини (колір очей, спадкові хвороби, тип 

волосся і так далі) кодується певною частиною хромосоми, яка 

називається геном цієї властивості. Наприклад, ген кольору очей 

містить інформацію, що кодує певний колір очей.  

 При розмноженні тварин відбувається злиття двох 

батьківських статевих клітин, і їх ДНК взаємодіючи утворюючи ДНК 

нащадка. Основний спосіб взаємодії - кросовер (схрещування). При 

кросовері ДНК предків діляться на дві частини, а потім обмінюються 

своїми половинками.  

 При спадковості можливі мутації через радіоактивність чи 
інше, в результаті яких можуть змінитися деякі гени в статевих клітках 

одного з батьків. Змінені гени передаються нащадкові і додають йому 

нові властивості. Якщо ці нові властивості корисні, вони, швидше за 

все, збережуться в даному вигляді - при цьому відбудеться 

стрибкоподібне підвищення пристосованості вигляду.  

 Нехай дана деяка складна функція (цільова функція), залежна 

від декількох змінних, і потрібно знайти такі значення змінних, при 

яких значення функції максимальне. Задачі такого роду називаються 

задачами оптимізації і зустрічаються на практиці дуже часто.  



16 

 

 Спробуємо вирішити цю задачу, застосовуючи відомі нам 

природні способи оптимізації. Розглядатимемо кожний варіант 

інвестування (набір значень змінних) як індивідуума, а прибутковість 

цього варіанту - як пристосованість цього індивідуума. Тоді в процесі 

еволюції (якщо ми зуміємо його організувати) пристосованість 

індивідуумів зростатиме, а значить, з'являтимуться все більш і більш 

прибуткові варіанти інвестування. Зупинивши еволюцію в деякий 

момент і вибравши найкращого індивідуума, ми отримаємо досить 
хороше рішення задачі.  

 Генетичний алгоритм - це проста модель еволюції в природі, 

реалізована у вигляді комп'ютерної програми. У ньому 

використовуються як аналоги механізм генетичної спадковості та 

природного відбору. При цьому зберігається біологічна термінологія в 

спрощеному вигляді: 

 

 

Хромосома  
Вектор (послідовність) з нулів та одиниць 

Кожна позиція (біт) називається геном  

Індивідуум =  

генетичний код  
Набір хромосом = варіант розв’язку задачі  

Кросовер  
Операція, при якій дві хромосоми обмінюються 

своїми частинами  

Мутація  
Випадкова зміна однієї чи декількох позицій в 

хромосомі  

  

 Щоб змоделювати еволюційний процес, згенеруємо спочатку 

випадкову популяцію - декілька індивідуумів з випадковим набором 

хромосом (числових векторів). Генетичний алгоритм імітує еволюцію 

цієї популяції як циклічний процес схрещування індивідуумів і зміни 

поколінь. 

 Життєвий цикл популяції - це декілька випадкових 

схрещувань (за допомогою кросовера) і мутацій, в результаті яких до 

популяції додається якась кількість нових індивідуумів. Відбір у 

генетичному алгоритмі - це процес формування нової популяції із 
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старої, після чого стара популяція гине. Після відбору до нової 

популяції знову застосовуються операції кросовера і мутації, потім 

знову відбувається відбір, і так далі (рис.1) 

 

 
 

Рис. 2 Алгоритм генетичного алгоритму 

 

 Відбір у генетичному алгоритмі тісно пов'язаний з 
принципами природного відбору в природі таким чином:  

 

Пристосовуваність 

індивідуума  Значення цільової функції на цьому індивідуумі  

Виживання 

найбільш 

пристосованих  

Популяція наступного покоління формується у 

відповідності до цільової функції. Чим 

пристосованіший індивідуум, тим більша 
ймовірність його участі в кросовері, тобто 

размноженні  

 

 Таким чином, модель відбору визначає, яким чином слід 

будувати популяцію наступного покоління. Як правило, ймовірність 

участі індивідуума в схрещуванні береться пропорційною його 

пристосовуваності. Часто використовується так звана стратегія 
элітизму, при якій декілька кращих індивідуумів переходять в 

наступне покоління без змін, не беручи участі в кросовері і відборі. У 

будь-якому випадку кожне наступне покоління буде в середньому 

краще попереднього. Коли пристосовуваність індивідуумів перестає 

Створення 

початкової 

популяції 

перехід до нового покоління 

Мутація 

Кросовер 

(схрещування) 

Відбір 

Відповідь 
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помітно збільшуватися, процес зупиняють і як рішення задачі 

оптимізації беруть найкращого із знайдених індивідуумів.  

 Одним із найбільш наочних прикладів є задача оптимального 

розподілу інвестицій. У цій задачі змінними є обсяги інвестицій в 

кожний проект (10 змінних), а функцією, яку потрібно максимізувати, 

- сумарний прибуток інвестора. Також дані значення мінімального і 

максимального об'сягів вкладень в кожний з проектів, які задають 

область зміни кожної із змінних. Тут: 

 Індивідуум = варіант рішення задачі = набір з 10 

хромосом Хj  

 Хромосома Хj= обсяг вкладення в проект j = 16-

розрядний запис цього числа  

 Оскільки обсяги вкладень обмежені, не всі значення 

хромосом є допустимими. Це враховується при генерації 

популяцій.  

 Оскільки сумарний обсяг інвестицій фіксований, то 

реально варіюються тільки 9 хромосом, а значення 10-ої 

визначається по ньому однозначно.  

 Нижче наведені результати роботи генетичного алгоритму для 

трьох різних значень сумарного обсягу  інвестицій K. Кольоровими 

квадратами на графіках прибутків відмічено, який об'єм вкладення в 

даний проект рекомендований генетичним алгоритмом.  

 Бачимо, що при малому значенні K інвестуються тільки ті 

проекти, які прибуткові при мінімальних вкладеннях 
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Якщо збільшити сумарний об'єм інвестицій, стає прибутковим 

вкладати гроші і в дорожчі проекти.  

 

 При подальшому збільшенні K досягається поріг 

максимального вкладення в прибуткові проекти, і інвестування в 

малоприбуткові проекти знову набуває сенсу.  
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МЕТОД ПРОЕКТУВАННЯ  СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ З 

ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОГРАМОВАНИХ ЛОГІЧНИХ МАТРИЦЬ 

(ПЛМ) 

Карпенко С.А., студент, Матвієнко М.П., к.т.н., доцент 

Конотопський інститут СумДУ 

Даний метод ґрунтується на базі наступного алгоритму. На 

першому кроці на основі заданого алгоритму роботи системи будують 

абстрактний автомат, який на другому кроці кодують двійковим 

нормальним кодом. На третьому кроці, використовуючи структурний 

автомат, отриманий на другому кроці алгоритму, будують таблиці 

переходів і виходів, за допомогою яких на четвертому кроці знаходять 

канонічні рівняння роботи. Мінімізація їх відбувається на п’ятому 

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

сьомому кроці по вибраній і запрограмованій ПЛМ, а також по 
отриманим на другому кроці елементам пам’яті, будують необхідну 

схему. 

Реалізацію даного алгоритму виконаємо при проектуванні 

високонадійної, простої і дешевої системи управління вантажним 

ліфтом 3-х поверхової будівлі.   

Для виконання цих умов необхідно розпочати виконання 

поставленої задачі з технологічного алгоритму. Щоб отримати цей 

алгоритм, потрібно задати роботу ліфта абстрактною математичною 

моделлю. Дослідження на оптимізацію цієї системи показало, що вона 

є мінімальна. 

Щоб отримати з неї канонічні рівняння управління ліфтом, її 

необхідно перетворити в структурну математичну модель. Для цього 
необхідно закодувати її стани, наприклад, двійковим нормальним 

кодом. Для отримання з цієї математичної моделі канонічних рівнянь 

системи управління ліфтом, будуємо відмічену таблицю переходів і 

виходів даної математичної моделі. Оскільки дані рівняння 

представляють собою диз’юнктивну нормальну форму логічної 

функції, то їх оптимальна реалізація  може бути виконана на 

програмованих логічних матрицях, базова функціональна схема однієї 

з яких (мікросхема КР556РТ1). 
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Наприклад людина хоче переїхати з 1-го на 2-й поверх. Вона 

викликає ліфт, який рухається з 2-го на 1-й поверх. Приїхавши на 1-й 

поверх двері ліфта відчиняються. А зачиняються лише після того, як 

людина зайде і натисне кнопку номеру поверху. Потім ліфт рухається 

на заданий поверх, після чого ліфт зупиняється, двері відчиняються і 

людина виходить з ліфта. В цей час іде запит виклику ліфта на 3-й 

поверх. Після досягнення 3-го поверху двері відчиняються і людина 

заходить в ліфт. Потім, після натискання на кнопку поверху, ліфт їде 
на заданий поверх. Приїхавши на 1-й поверх, двері автоматично 

відчиняються і людина виходить з ліфта. 

 

МОВА ПРОГРАМУВАННЯ ЖИВИХ КЛІТИН 

Галушка О., студент, Печенко С.М., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

Рівні організації живих організмів - це відносно гомогенні 

біологічні системи, для яких характерний певний тип взаємодії 

елементів, просторовий і часовий масштаби процесів. Ідея рівнів 

організації живого дає змогу пояснити цілісність і якісну своєрідність 

біологічних систем. Особливий рівень організації живої матерії – 

клітинний. Біологія клітини - один з основних розділів сучасної 

біології, включає проблеми морфологічної організації клітини, 

спеціалізації клітин у ході розвитку, функцій клітинної мембрани, 

механізмів і регулювання поділу клітин. Спеціалізація клітин – це 
набуття спеціальних ознак для виконання певних функцій. 

Розглядаючи  живі клітини як інформаційну систему, 

досліджуються різнопланові варіанти керування нею. Створена мова 

програмування Cello базується на можливостях клітин живих 

організмів оброблять сенсорні сигнали.  Це надає можливість 

програмувати, наприклад, бактерії так, як програмується комп’ютер.   

Мова для програмування Cello дозволить здійснити побудову 

складних систем  всередині живих організмів. Дослідження, проведені 

Массачусетським університетом, передбачають визначення 

запрограмованими бактеріями захворювання, самостійне вироблення 

ними потрібних лікарських препаратів, а потім - самознищення. 
Створена мова програмування Cello базується на можливостях 

клітин живих організмів оброблять сенсорні сигнали.  Це надає 

можливість програмувати бактерії так, як програмується комп’ютер.  
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Метою дослідження є, перетворення тексту вихідної програми в 

послідовність ДНК, яка синтезується будь-яким  із доступних методів і 

розташовується всередині живої клітини.  

Таким чином, мова Cello допомагатиме вченим генерувати 

біологічні схеми, які будуть успішно працювати всередині живих 

організмів. 

Перспективи розвитку цієї новітньої технології  - це 

застосування мови для програмування клітин не тільки в медицині, а й, 
наприклад, в сільському господарстві -  для  обробки сільгоспкультур. 

Це дозволить «розумним» бактеріям, при необхідності, самостійно  

виробляти  інсектициди - хімічні препарати  для винищення шкідників. 

 

Література  

1. http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/cello-yazyk-

programmirovaniya-zhivoi-kletki. 

2. http://www.cellocad.org. 

3. http://science.sciencemag.org. 

4. http://znaimo.com.ua. 

 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 “КОНВЕКТОР ПРАЙС ЛИСТІВ” 

 

Пітерцев Д.В., студент , Зимовець В.І., викладач, 

 Бараболіков В.М, викладач 

 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Зараз у цифровий вік, дуже розповсюджені інтернет магазини, 
як і звичайні магазини вони використовують прайс листи, але у 

кожного інтернет магазину різні умови побудови прайс листа і за 

частую їх будуть вручну. У кожної CMS,Фреймворку, чи скрипту є 

свої правила загрузки товарів до магазину, мають свої унікальні поля. 

  Метою створення програми «Конвектор прайс листів» є 

надання допомоги підприємцям, які продають свій товар через мережу 

інтернет, і замасть того, щоб редагувати вручну, зробити це швидше і 

автоматично. Програма дозволяє форматувати, додавати нові стовбці, 

редагувати прайс листи під популярні інтернет магазини і 

конвертувати у ясний для магазину CSV файл.  
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Зручний інтерфейс програми дозволяє користувачу швидко 

переробити а також вибрати інформацію, яка буде оброблена, і 

перетворити  свій прайс лист у зрозумілий для магазину вид.  

Програмне забезпечення створене засобами мови C#, яка 

реалізує компонентно-оріентований підхід до програмування та 

прогресивні засоби забезпечення безпеки програмного коду, містить 

найкращі задуми таких мов програмування як Java, C++, Visual Basic, 

тощо.  
Програмний продукт «Конвектор прайс листів» призначений 

для власників інтернет магазинів та підприємців. Має бути корисний 

для підприємців, які ведуть свій бізнес у інтернеті а також  

автоматизувати ручну роботу людини. 

 

ВІРТУАЛЬНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС ПО 

ДОСЛІДЖЕННЮ ВОЛЬТ-АМПЕРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

РІЗНИХ ТИПІВ ПРОВІДНИКІВ 

Щербак Д.С., студент, Басов А.Г., ст. викладач 

Шосткинський інститут СумДУ 

Однією з найважливіших вимог освіти, незалежно від її форми, 
є всебічний розвиток особистості. Оскільки більшу частину інформації 

людина сприймає візуально, то наочні демонстрації будуть слугувати 

кращому сприйняттю та засвоєнню інформації. Такими 

демонстраціями можуть бути не тільки фізичні моделі об’єктів 

навчання, а і віртуальні моделі, що виконані так, щоб бути 

максимально близькими за візуальним сприйняттям до реального 

фізичного об’єкту. В цифровому вигляді вони можуть бути 

доступними з будь якої точки планети при наявності доступу до 

Інтернету та ресурсу з моделлю. 

Електронна освіта дозволяє пройти курс дистанційної освіти, 

надаючи при цьому можливість діалогу з викладачем та іншими 
слухачами. Одним з найбільш розповсюджених засобів електронної 

освіти є відеоконференції на основі інтернету. Головна перевага для 

громадян полягає в тому, що вони самі можуть обрати відповідний 

курс і пройти навчання за ним, не виходячи з дому. При цьому 

повністю зберігається якість освіти, при-таманна традиційним її 

формам. 
Впровадження в навчальний процес електронної освіти (е-

learning) нового рівня буде, на нашу думку, провідним принципом 
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стратегії розвитку вищої освіти й формування у студентів загальної 
професійної компетенції. 

Данна робота є продовженням циклу віртуальних лабораторних 
робіт. В рамках даного проекту були реалізовані такі досліди: дослід 
Міллікена з вимірювання елементарного електричного заряду (заряду 
електрона), дослід Столєтова з освітлення зарядженої пластини УФ 
світлом, віртуальна лабораторна робота по визначенню в’язкості 
рідини. 

Суть нашого проекту в створенні віртуального фізичного 
кабінету, який буде включати в себе набір лабораторних комплексів. 
Тобто, студенту надається можливість виконати будь - яку з 
запропонованих лабораторних робіт не відходячи від одного робочого 
місця – комп’ютера, при цьому не втративши ефекту реального 
виконання роботи з фізики. 

Кожен лабораторний комплекс складається з графічного 
зображення лабораторної установки з всіма необхідними для 
проведення досліду приладами та обладнанням, теоретичного 
матеріалу, шаблону лабораторної роботи для заповнення та тесту – 
захисту. 

Даний віртуальний кабінет створений за допомогою новітніх 
flash технологій, а саме - мовою програмування Action Script 3.0. Це 
скриптова мова програмування, що дозволяє запрограмувати у Adobe 
Flash (на приклад) - растрову, векторну, 3D графіку, аудіо та відео 
контент, створювати з усього цього добра анімовані сцени (за засобами 
векторного морфінга) або інтерактивні середовища. ActionScript 
базується на ECMAScript - ста-ндарті скриптових мов, працює із 
флеш-кліпами, які можуть включати анімацію, аудіо, відео, текст та 
обробку подій.  

Деякі перевагами ActionScript 3.0: 

- AS3 був створений з фокусом на ефективність та продуктивність. 
Код у деяких випадках може бути відтворений у флеш-плеєрі в 10 
разів швидше, ніж код на інших мовах програмування; 

- AS3 наділений значною кількістю функцій та якостей, 
недоступних у інших, таких як: робота над помилками, 
визначення типу змінних під час прогону, замкнення методу, 
регулярні вирази, нові типи даних, які дозволяють 
використовувати швидші математичні формули. 

- готовий проект можна скомпілювати та зберегти не тільки у 
форматі . SWF, а і .exe, який можна відкрити взагалі на всіх 
версіях Windows без додаткового програмного забезпечення. 

Робота включає в себе можливість дослідження вольт-амперних 
характеристик різних типів провідників. В якості прикладу можна 
назвати: напівпровідниковий діод, газорозрядні трубки, фотоелемент, 
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метал. Всі перелічені елементи мають відповідне графічне зображення 
у програмі. Поступово змінюючи напругу дільником ми отримаємо 
струм, який буде протікати через двополюсник. Всі покази будуть 
відображатися на віртуальному стенді. За бажанням студента можна 
побудувати графік ВАХ одним натисканням кнопки, або спостерігати 
поступове її створення. Це допоможе наочно дослідити результати 
експерименту і зробити певні висновки щодо властивостей матеріалу, 
опираючись на отримані результати. 

В даному лабораторному комплексі присутня сторінка 
теоретичних відомостей, де студент може знайти необхідну для 
проведення експерименту інформацію. Основну теорію з формулами 
та прикладами графіків вольт-амперних характеристик різних 
приладів. Також надається можливість пройти тестування по даній 
темі і отримати захист лабораторної роботи.  

Завдяки такому віртуальному стенду з’являється можливість 
закцентуватися на безпеці проведення досліду та його доступності. 

Студенти зможуть виконувати лабораторні роботи навіть у себе 
вдома чи в електронній бібліотеці. Не знадобиться ніяке додаткове 
програмне забезпечення, окрім операційної системи. Дане досягнення 
особливо важливе для студентів, які навчаються дистанційно, або 
студентів заочного відділення. 

 

МЕТОДИ ШИФРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

Крилов Сергій, студент, Печенко С.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

Криптографія - тайнопис, спеціальна система зміни звичайного 

листа, яка використовується з метою зробити текст зрозумілим лише 

для обмеженого числа осіб, які знають цю систему. Історія 

криптографії - ровесниця історії людської мови. Більше того, спочатку 

писемність сама по собі була криптографічного системою, тому що в 

древніх суспільствах нею оволоділи тільки обрані. Священні книги 

Стародавнього Єгипту, Стародавньої Індії тому приклади. 
Спочатку криптографія вивчала методи шифрування інформації 

- оборотного перетворення відкритого (вихідного) тексту на основі 

секретного алгоритму або ключа в шифрований текст (шифротекст). В 
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якості основного критерію періодизації криптографії використовують 

технологічні характеристики методів шифрування. 

Серед найрізноманітніших способів шифрування можна 

виділити наступні основні методи:  

 Алгоритми заміни або підстановки - символи 

вихідного тексту замінюються на символи іншого (або того ж) 

алфавіту відповідно до заздалегідь визначеною схемою, яка і буде 

ключем даного шифру. Окремо цей метод в сучасних криптосистемах 
практично не використовується через надзвичайно низьку 

криптостійкість. 

 Алгоритми перестановки - символи оригінального 

тексту міняються місцями за певним принципом, що є секретним 

ключем. Алгоритм перестановки сам по собі має низьку 

криптостійкість, але входить складовою частиною до багатьох 

сучасних криптосистем.  

 Алгоритми гамування - символи вихідного тексту 

складаються з символами якоїсь випадкової послідовності.  

 Алгоритми, засновані на складних математичних 

перетвореннях вихідного тексту за деякою формулою. Багато з них 
використовують невирішені математичні завдання.  

 Комбіновані методи. 

Послідовне шифрування вихідного 

тексту за допомогою двох і більше 

методів. 

Розглянемо алгоритми заміни 

або підстановки. Для підвищення 

стійкості шрифту використовують 

поліалфавітні підстановки, в яких 

для заміни символів вихідного тексту 

використовуються символи кількох 
алфавітів.  Простою версією такого 

шифру є шифр Віжинера. Це досить 

стійкий криптографічний шифр для 

свого часу - не знаючи ключового 

слова, його було дуже важко зламати. 

На основі такого методу шифрування 

працювала шифрувальна машина 

«Енігма» (рис.1). 

Машина складалася  з трьох роторів через які йшов струм, 

працювала шляхом постійної зміни електричного ланцюга за рахунок 

обертання внутрішніх роторів. При кожному натисненні букви на 

Рис. 1 Машина «Енігма» 
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клавіатурі машина видавала букву шифру, а ротори ставали в нову 

позицію. Таким чином і працював поліалфавітний шифр підстановки.. 

Криптологічна бомба - апарат, вперше запропонований 

польським криптологом Маріаном Реєвським і розроблений в 1938 р. 

спільно з його колегами - математиками Єжимом Рожицьким і 

Генріхом Зигальським для систематичного розшифровування 

повідомлень. В часи Другої світової війни, на основі цієї розробки і 

при безпосередній  підтримці її творців в Англії, був сконструйований 
найбільш «просунутий» агрегат. Головною метою Turing Bombe було 

знаходження  налаштувань машини «Енігма», які потім 

використовували для розшифрування повідомлень  з різних німецьких 

військових позицій.  

Шифратор «Енігми» 

(рис2.) складався із 3-5 

роторів з 26 електричними 

контактами. При 

натисненні кнопки на 

клавіатурі, електричний 

струм протікав через 

записуючий барабан на 
правому кінці скремблера, 

а потім через набір роторів 

у відбиваючий барабан, 

який повертав сигнал 

назад через ротори, і 

записуючий барабан.  Під 

час роботи машини «Бомби» барабани, що знаходяться на верхньому 

ряду, обертаються із швидкістю 120 обертів за хвилину. Після того, як 

вони пройдуть повний оберт, середній ряд барабанів обертається на 

наступну позицію. Таким чином, методом перебору усі три ряди 

барабанів послідовно змінюють свій стан. Це триває до тих пір, поки 
положення роторів або приймає таке ж положення як при шифруванні, 

або барабани не повертаються у своє початкове положення. Питання 

лише полягало в тому, за яких умов відбувається такий збіг?  

Теоретичну частину роботи виконав Алан Тьюринг. Принцип 

роботи розробленого Тьюрингом дешифратора полягав у переборі 

можливих варіантів ключа шифру і спроб розшифрування тексту, 

якщо була відома структура зашифрованого повідомлення або частина 

відкритого тексту. 

В лютому 2015 року на екрани вийшов художній фільм «Гра в 

імітацію». Фільм був знятий за книгою Ендрю Ходжеса «Алан 

Рис. 2 Шифратор « Turing 

Bombe» 
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Тьюринг: Енігма». Він описує життя і роботу знаменитого 

англійського математика Алана Тьюрінга, який допоміг зламати код 

німецької шифрувальної машини «Енігма» під час Другої світової 

війни. Хоча дія відбувається за часів Другої світової війни, але назва 

фільму відноситься до іншої наукової статті Алана Тьюринга, 

опублікованій в 1950 році під назвою «Обчислювальні машини й 

розум». В статті  Тьюринг розглядає питання «Чи можуть машини 

думати?»  і  пропонує замінити термін «думати» на щось більш 
визначене. 

Обґрунтований вибір тієї або іншої системи захисту загалом 

повинен спиратися на якісь критерії ефективності. На жаль, до цих пір 

не розроблені відповідні методики оцінки ефективності 

криптографічних систем. Найбільш простий критерій такої 

ефективності - вірогідність розкриття ключа або потужність безлічі 

ключів. По суті це те ж саме, що і криптостійкість. Для її чисельної 

оцінки можна використовувати також і складність розкриття шифру 

шляхом перебору всіх ключів. Проте, цей критерій не враховує інших 

важливих вимог до криптосистем: 

 Неможливість розкриття або осмисленої модифікації 
інформації на основі аналізу її структури. 

 Досконалість використовуваних протоколів захисту. 

 Мінімальний об'єм використовуваної ключової 

інформації. 

 Мінімальна складність реалізації (в кількості 

машинних операцій), її вартість. 

 Висока оперативність. 

Таким чином, сучасна криптографія утворює окремий науковий 

напрям на стику математики та інформатики. Практичне застосування 

криптографії стало невід'ємною частиною життя сучасного суспільства 

- її використовують в таких галузях як електронна комерція, 
електронний документообіг, телекомунікації та інших. 

 

Література 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У 

ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ 

 

Радько Б.В., студент 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

В нашому житті інформацію «черпають» з різних джерел. Щоб 

певна новина дійшла до суспільства її треба якимось чином подати, 
щоб переважна більшість людей цю інформацію почула і зацікавилась 

нею. Найпоширеніші джерела новин є:  

 Газети; 

 Журнали; 

 Телебачення; 

 Радіо; 

 Флаєри; 

 Біл-борди тощо. 

Але найбільш використовуваним джерелом новин, та інформації 

на теперішній час є «Інтернет». Цей ресурс найдоступніший для 

сучасного світу, завжди має свіжі новини, вся інформація 

розташовується в ньому, та мільйони людей постійно користуються 

інтернетом. Майже, вся молодь постійно використовує інтернет, а 

молодь – це майбутнє кожної країни, тому це джерело інформації і 

новин в сучасному житті залишається найголовнішим. Кожна людина, 
яка користується інтернетом, може використовувати ресурс для 

навчання, дослідження, пізнання тощо. Сайти які розміщенні в 

інтернеті, створюються з метою швидкої і легкої «подачі» інформації 

користувачам. Тому моя робота - це сайт «Конотопський об’єднаний 

міський військовий комісаріат». Створений для того щоб, люди 

нашого міста могли ознайомитись з військовою інформацією, котра 

подається на сайті, а саме це : статті, укази, соціальний захист, 

контрактна служба, строкова служба, ВВНЗ.  Сайт я розробив на CMS 

Joomla 3.5. Це «двигун» для створення сайту. В цьому середовищі 

зручно працювати, є наявність великої кількості модулів, та плагінів 

для зручнішої роботи і використання сайту. 

Література 

1. “10 легких шагов к освоению Joomla”. Авторы: Хаген Граф, 

Алексей Баскинов, 2012 год. 
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2. “Создание веб-сайтов с помощью Joomla”. Автор: Хаген Граф. 

Издательство: Выльямс, 2008 год. 

3. “Beginning  Joomla” . Автор: Den Rahmel, 2009 год. 

4. “Самоучитель Joomla”. Автор: Рамел, 2008 год. 

 

РОЗРОБКА СЕРВІСУ КОНТРОЛЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПЕДАГОГІКИ 

Толкачова М.Г., студентка, Зимовець Т.С., викладач 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

Стрімкий розвиток науки та технологій, інформатизація 
суспільства зумовлює зростання ролі Інтернету в суспільному житті. 

Одним із сучасних засобів комунікації  стало поширення  соціальних 

мереж.. На сьогоднішній день, це є один з найпопулярніших сервісів, 

що утримує увагу більшої частини Інтернет аудиторії. Він є 

універсальним засобом комунікації. Адже сьогодні більшість людей не 

можуть уявити свого життя без соціальних мереж. Якщо не 

зловживати їх використанням, то вони надають в основному 

позитивний вплив.  

Особливої уваги заслуговує можливість в соціальних мережах 

створювати віртуальні співтовариства (з відкритим та закритим 

доступом), що об’єднують користувачів з спільними інтересами. У 

такому форматі викладач може організовувати та координувати роботу 

секцій та груп. В умовах швидкого оновлення знань необхідним 

заходом є активізація діяльності творчих груп вчителів, які мають 

поширити свою присутність у мережевих спільнотах, виступати 

ініціаторами їх створення.  

Соціальні мережі сприяють розвитку електронного навчання і 

освіти в цілому, пропонуючи нові технічні та методичні засоби. 

Студенти з усього світу можуть підписатися на он-лайн уроки 

абсолютно безкоштовно і проходити курс навчання в зручному для 

себе темпі. Крім лекцій, студенти можуть підтримувати зв’язок з 

викладачем або брати участь у дискусіях. 
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Використання соціальних мереж в освіті, можна виділити 

наступні аргументи на користь їх застосування: 

 Майже кожен студент буде радий, що зможе використовувати цей 

сайт для навчання. 

 Це безкоштовно. 

 Студенти залучені в соціальні мережі більше, ніж в якісь інші веб-

ресурси. Студенти з соціальних мережах з’являються по кілька разів 

на день. 

 Соціальні мережі дозволяють оперативно ділитися зі студентами 

важливою інформацією і робити нагадування. І авторам наукових 

програм буде легко стати популярними за допомогою послуги 

“накрутка лайков“, яку використовують підприємці у сфері онлайн 

реклами. 

 Навчаючись в соціальних мережах, студенти освоюють сучасні 

навички, а саме, оволодіння засобами і способами комунікації з 

іншими людьми і пошук-аналіз інформації в епоху інформаційного 

суспільства. 

 Соціальні мережі дозволяють студентам поділитися тим, чого вони 

навчилися не тільки зі своїми однокурсниками, а й з усім світом. 

 Якщо з якоїсь причини студент пропустив заняття, він не випадає з 

освітнього процесу, тому що може спостерігати за навчальною 

роботою і брати в ній участь в режимі онлайн. 

 Можливість постійної взаємодії викладачів зі студентами в мережі. 

 У освітній процес можуть бути залучені і батьки. 

 Сором’язливі студенти відчувають себе більш комфортно в соціальних 

мережах і стають більш активними учасниками навчального процесу. 

 У плані комунікації, соціальні мережі роблять викладачів більш 

доступними для студентів. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що соціальні 

мережі можуть стати повноцінною освітнім середовищем, де кожен 

бажаючий може провести час, не просто переглядаючи стрічки новин і 
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сторінки друзів, а й отримати масу знань у зручний для себе час і в 

комфортній обстановці. 

Наша розробка дозволяє розсилати контент одразу в декілька 

соціальних мереж. Це дуже зручно, та, крім того, зекономить Ваш час. 
Інтерфейс програми простий і розібратися в ньому буде не складно. 

Скориставшись нашою програмою, ви полегшите своє життя, 

зробивши Вашу роботу більш продуктивною. 

 

ВИКОРИСТАННЯ SDD-ДИСКІВ: ЗА І ПРОТИ 

 

Роздайбіда Ю., студент, Печенко С.М., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

На сьогоднішній день основним місцем для зберігання 

більшості файлів на комп'ютері є вінчестер, який зберігає дані на 

жорстких дисках. Що стосується використання в сучасних 

персональних комп’ютерах SSD-диска - твердотільного накопичувача, 

то він всередині має спеціальні чіпи для збереження інформації. 

Пам'ять SSD-дисків складається зі спеціальних блоків, які розділені на 

осередки. Чому віддати перевагу, особливо якщо ви вирішили 

модернізувати свій ПК?  

В основному SSD-диски для домашнього користування 

комплектуються інтерфейсами Sata, USB 3.0 і PCI-Express, які без 
проблем забезпечують необхідну швидкість запису і читання. В 

твердотільних накопичувачах відсутні будь-які рухомі механічні 

деталі, що робить їх стійкішими до зовнішніх чинників впливу. В 

середині пристроїв встановлюють спеціальні плати, на яких розпаяні 

чіпи пам'яті і контролер, вони оснащені компактними батарейками. У 

більшості SSD-дисків використовується технологія NAND, або flash-

пам'ять. Відмінність від звичайних флешок – це надійність  і висока 

швидкість обробки інформації завдяки наявності контролера. Також 

іноді використовується RAM-SSD з високою швидкістю запису і 

читання. В SSD-дисках, які використовують RAM встановлюють 

додаткові акумулятори на випадок раптового відключення живлення.  

В основному RAM-SSD використовуються в комп'ютерних системах 
великих компаній для збільшення швидкості роботи з базами даних. 

Відрізняються SSD-диски - швидкістю запису, читання даних і 
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вартістю. Залежать такі чинники від вживаних чіпів в накопичувачі: 

SLC, TLC або SSD MLC.  Від контролера - мікропроцесора SSD 

залежить швидкість роботи твердотільного накопичувача і його 

довговічність. Технологія виготовлення SSD-дисків проста і вимагає 

менше часу, ніж для створення класичного жорсткого диска. Лідерами 

виробництва  – є компанії  SandForce, Marvell, Intel, Indilinx.  

Щоб компенсувати ціновий розрив між двома видами 

накопичувачів, був створений гібрид HDD SSD, в основі якого 
знаходиться все той же HDD без будь-яких змін і встановлюються  

додатково чіпи з флеш-пам'яттю, яка використовується в якості 

буферної зони. Максимальний обсяг флеш-пам'яті в таких гібридних 

SSD - 8ГБ. 

Найголовнішою перевагою SSD є швидкість читання і запису 

інформації, яка в декілька разів перевищує швидкість для жорстких 

дисків, наприклад 500 Мб/с. Це дуже важливо, адже нинішнє 

покоління комп'ютерів має високу продуктивність, яку сильно 

уповільнюють HDD. Наступним плюсом SSD-пристроїв можна 

назвати їх більш високу стійкість до впливу зовнішніх факторів, вони 

краще реагують на перепади температур. Ще однією перевагою SSD є 

безшумність і високе енергоспоживання.  
Головний недолік використання  SSD-дисків - висока вартість 

виготовлення чіпів флеш-пам'яті і контролерів. Необхідно ваховувати і 

невисоку ємність таких дисків. Наприклад, обсяг пам'яті деяких HDD - 

8 Тб, а SDD - до 1 Тб. Також пам'ять твердотільних накопичувачів 

недовговічна - після закінчення певної кількості циклів перезапису 

вона виходить з ладу. SSD погано переносить перепади напруги, а 

якщо він згорить, то добути хоча б  частину даних, на відміну від  

HDD, буде неможливо.   

Якщо не стоїть питання про гроші, бо через високу вартість 

виробництва SSD-дисків вони рідко зустрічаються в домашніх ПК і 

ноутбуках,  головна проблема виникає, коли потрібно видалити або 
заново записати інформацію. Для проведення таких операцій система 

повинна перезаписати інформацію в осередки сусідних блокі, 

відформатувати звільнене місце, а потім перезаписати її на старе місце. 

Звичайне, це призводить до уповільнення роботи і прискорює 

зношування твердотільного накопичувача. Для збільшення 

продуктивності пристрою рекомендують використовувати спеціальну 

програму TRIM, яка одразу видаляє непотрібні файли без 

перезаписування. З одного боку - це значно підвищує продуктивність 

SSD, але з другого - ця команда не підтримується застарілими версіями 

операційних систем.  
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Таким чином, при доповненні своєї системи SSD-диском всього 

на 60-120 Гб, можна досягти значного збільшення швидкодії свого ПК. 

Найбільшу пропускну здатність мають інтерфейси SATA3, а для 

застарілих портів IDE буде потрібно спеціальний перехідник для 

установки SSD. На SSD – накопичувачи рекомендується 

встановлювати операційну систему, додатки і вимогливі ігри, а в 

якості основного сховища інформації варто використовувати HDD. 

Найкраще, щоб на комп'ютері була встановлена одна з останніх версій 
операційних систем, тому що деякі ОС не оптимізовані під роботу з 

твердотільними накопичувачами і не підтримують команду TRIM. 

Варто також звернути увагу на і габарити накопичувача. 

 

Література 

 

1. http://www.smartinfoprojects.ru. 

2. http://ukrnews.com/nauka-i-tehnologi. 

3. http://bodrost.com.ua. 

4. http://ua.gecid.com. 

5. http://ukrbukva.net. 

 

НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ 

Чепель Т.Б., студент, Маслова О.В., викладач 

Конотопський інститут СумДУ 

 В останні 10 років іде активний розвиток аналітичних систем 

нового типу. В їх основі - технології штучного інтелекту, що імітують 

природні процеси, наприклад, такі як природний відбір та діяльність 

нейронів мозку.  

Штучні нейромережі є електронними моделями нейронної 

структури мозку, який, головним чином, навчається з досвіду. 

Природній аналог доводить, що багато проблем, які поки що не 

розв'язуються за допомогою комп'ютера, можна ефективно вирішити 

блоками нейромереж.  

Людський мозок вивчають вже тисячі років. З появою сучасної 

електроніки, почались спроби апаратного відтворення процесу 
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мислення. Перший крок зробили у 1943 р. відомий нейрофізіолог 

Уоррен Маккалох та математик Уолтер Піттс. 

Нейрон або нервова клітка складається з тіла клітини - соми, і 

двох типів зовнішніх деревоподібних відгалужень: аксона і дендритів . 

Тіло клітини вміщує ядро, що містить інформацію про властивості 

нейрона, і плазму, яка продукує необхідні для нейрона матеріали. 

Нейрон отримує сигнали (імпульси) від інших нейронів через 

дендрити (приймачі) і передає сигнали, згенеровані тілом клітки, 

вздовж аксона (передавача), що наприкінці розгалужується на волокна. 

На закінченнях волокон знаходяться синапси (рис.1) .  

 

Рис. 1 Структура нейрона 

Базовим модулем нейронних мереж  є штучний нейрон, який 

моделює основні функції природного нейрона. Вхідні сигнали nX  

зважені ваговими коефіцієнтами з'єднання nW  додаються, проходять 

через передатну функцію, генерують результат і виводяться (рис.2).  
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Рис. 2 Штучний нейрон 

Існуючі на сьогодні нейромережі є групуванням штучних 

нейронів. Ці групування обумовлені створенням з'єднаних між собою 

прошарків.  

На малюнку показана типова структура штучних нейромереж. У 

більшості прикладних застосувань використовуються мережі, які 

містять мінімум три нормальних типи прошарків :  

1. вхідний  

2. прихований  
3.  вихідний.  

Напрямок зв'язку від одного нейрона до іншого є важливим 

аспектом нейромереж. У більшості мереж кожен нейрон прихованого 

прошарку отримує сигнали від усіх нейронів попереднього прошарку 

та від нейронів вхідного прошарку. Після  виконання операцій 

над сигналами, нейрон передає свій вихід до всіх нейронів наступних 

прошарків, забезпечуючи шлях передачі вперед на вихід (рис.3).  
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Рис.3 Штучні нейронні мережі 

Нейромережі застосовують для: 

 контролю кредитних карток (сьогодні 60% кредитних 

карток у США обробляються за допомогою нейромережевих 

технологій);  

 виявлення прихованих речовин за допомогою системи 

на базі теплових нейронів і за допомогою нейрокомп'ютера на 

замовлених цифрових нейрочіпах (подібна система фірми 

SAIC експлуатується вже в багатьох аеропортах США при 

огляді багажу для виявлення наркотиків, вибухових речовин, 

ядерних і інших матеріалів);  

 автоматизованого контролю безпечного збереження 

ядерних виробів; 

 обробки зображень нейрокомп'ютерами (обробка 

аерокосмічних зображень, стиснення із відновленням, 

сегментація, пошук, виділення і розпізнавання на зображенні 

рухомих об'єктів заданої форми, обробка потоків зображень, 

обробка інформації у високопродуктивних сканерах). 

 прогнозування фінансових показників;  

 прогнозування надійності електродвигунів;  

 передбачення потужності АЕС і прогнозування 

надійності систем електроживлення на літаках.  

 Сучасними напрямками розвитку нейрокомп’ютерних мереж є 

створення нейромережевих експертних систем та створення нейрочіпів 

ШтучніШтучні нейроннінейронні мережімережі
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і нейрокомп’ютерів. Необхідність реалізації експертних систем за 

алгоритмами нейромереж виникає при значному збільшенні числа 

правил і висновків. Прикладами реалізації конкретних 

нейромережевих експертних систем можуть служити система вибору 

повітряних маневрів у ході повітряного бою, медична діагностична та 

експертна система для оцінки стану льотчика. 

 Основи теорії і технології застосування  нейронних мереж 

широко представлені в пакеті MATLAB. У зв'язку з цим особливо слід 
зазначити версію пакету - MATLAB 6.0, де вперше представлений GUI 

(Graphical User Interface - графічний інтерфейс користувача) для 

нейронних мереж - NNTool. 

 За допомогою NNTool легко підготувати дані, побудувати 

нейронну мережу, провести її навчання та прогін. За допомогою 

нейронних ланцюгів можна апроксимувати як завгодно точно 

неперервні функції багатьох змінних. Розглянемо приклад 

апроксимації функції 














 




N

x

N

x 7
sin

5
sin , де N- кількість точок 

функції. На малюнку маємо ілюстрацію різниці між цільовими даними 

та отриманими апроксимуючою кривою. 

 NNTool дозволяє вирішувати значно ширший круг завдань 

окрім апроксимації функцій, експорту-імпорту даних та розпізнавання 

образів, надаючи можливість використовувати мережі різноманітної 

архітектури, з пам'яттю і без, із зворотними зв'язками і без таких. При 

цьому слід мати на увазі, що успіх багато в чому залежить від 

розуміння поведінки конструйованих мереж і їх можливостей 

апроксимацій. 

Література 

1. Суровцев И.С., Клюкин В.И. Нейронные сети. 

– Воронеж: ВГУ, 1994. – 224с. 

2. http://www.neural.ru/ 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ  

ПЛАТФОРМИ ARDUINO У СИСТЕМІ PROTEUS 

Сніжко В.В., студент, Дмитренко М.М., студент, 

Бурик І.П., к.ф.-м.н., ст. викладач, зав. кафедри 
 

Конотопський інститут СумДУ 

 

На сьогодні широкого розповсюдження набувають програми для 

автоматизованого проектування (САПР) електронних схем.  Головна  

їх перевага – можливість отримання результатів роботи електронних 

пристроїв перед їх виготовленням.  

Відомі такі програмні пакети як Electronic Workbench та Multisim 

(National Instruments, США),   Proteus Design (Labcenter Electronics, 

Великобританія) та ін. Вони призначені для поліпшення  процесу 

схемопроектування.  Головним чином це досягається завдяки 

інтуїтивно зрозумілим інтерфейсам та моделюванню світового 

стандарту SPICE (Software Process Improvement Capability 

dEtermination). Такі програми сприяють ефективній розробці 
друкованих плат, дозволяють мінімізувати помилки тощо. 

Поряд  з цим, відмінною рисою пакету Proteus є покращена 

можливість моделювання роботи мікроконтролерів, мікропроцесорних 

систем та ін. Програмний пакет включає в себе більше 6000 

електронних компонентів, включаючи їх довідкові дані. Також він 

може бути використаний для проектування схем зібраних з 

використанням мікроконтролерів ATmega, в тому числі апаратних  

платформ  Arduino. Для моделювання роботи пристроїв на основі плат 

Arduino Uno, Arduino Mega та ін.  необхідно додати до списку 

стандартних бібліотек Proteus спеціальну бібліотеку Arduino, яка 

завантажується окремо.  
Як приклад розглянемо реалізований нами проект почергового 

вмикання світлодіодів при використанні зсувного регістра. Для 

реалізації моделі використана САПР  електричних схем Proteus 7.8, 

інтегроване середовище розробки програм  Arduino 1.6.7 для Windows. 

На рисунку 1 представлене зображення Arduino Uno з бібліотеки 

Arduino для  Proteus 7.8, мікросхема зсувного регістра 74HC595, 

світлодіоди та резистори зі стандартних бібліотек Proteus. Живлення 

мікросхеми зсувного регістра здійснено за допомогою джерела 5В зі 

стандартного набору компонентів. 
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Рис.1. Зовнішній вигляд моделі почергового вмикання світлодіодів 

керованих зсувним регістром та платою Arduino Uno   

 

Використання Proteus у навчальному процесі дозволяє краще 

засвоювати вивчений матеріал, самостійно виконувати віртуальні 

лабораторні роботи.  Також розроблені проекти є гарним 

доповненнями до реальних лабораторних робіт, які ми проводимо з 

використанням наборів Arduino Kit.  

 

 

ДОЗИМЕТР ПОБУТОВИЙ 

 

Кухаренко Т., студентка, Шуляк М.С., викладач 

 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Три десятиліття минуло від того дня, коли Україну спіткала 

страшна трагедія - техногенна катастрофа, спричинена вибухом на 

Чорнобильській АЕС. Руйнування енергоблоків на Фукусімській АЕС 

в Японії, внаслідок землетрусу і цунамі,  остаточно зруйнувало в 

суспільній думці міф про безпеку атомної енергетики. Джерела 
атомної енергії, що вважалися цілком безпечними, заподіяли людству 

шкоду,  реальний обсяг якої  важко визначити. 

Тому проблема радіоактивного забруднення є актуальною для 

всьго світу, тим паче для України. Так як радіоактивні забруднення 
мають істотну відмінність від інших, адже радіоактивні нукліди - це 
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ядра нестабільних хімічних елементів, що випромінюють заряджені 

частинки (α, β, γ - промені) і короткохвильове електромагнітне 

випромінювання (рентгенівські промені). Саме ці промені, 

потрапляючи в організм людини, руйнують клітини, внаслідок чого 

можуть виникнути різні хвороби, у тому числі і променева. А тому 

контроль радіаційної ситуації завжди є актуальним у повсякденному 

житті суспільства.  

 Розроблений побутовий дозиметр (рис. 1) призначений для 

здійснення оперативного контролю (оцінки) радіаційної ситуації в 

місцях перебування населення. Він дає змогу оцінювати потужність 

дози γ-випромінювання виводячи показники на рідкокристалічне табло 

в мкР/год. 
За його показниками також можна розрахувати потужність 

поглиненої дози іонізуючого випромінювання - мікрозіверт на годину 

(мкЗв/год)  

Детектором іонізуючого випромінювання в приладі є досить 

лічильник Гейгера-Мюллера СБМ 20. Електросхему  виконано на 

КМОП мікросхемах серії К561 

 

 
 

Рис.1 – Дозиметр побутовий 



42 

 

Прилад є дуже простим та зручним у використанні, що 

полегшує його експлуатацію в побуті. Перевагою над існуючими 

аналоговими моделями дозиметрів є зручність зчитування показників, 

малий струм споживання, що значно збільшує термін використання 

батареї живлення, компактність та низька собівартість приладу. Така 

елементна база та згадані вище електронні елементи дозволяють 

значно зменшити витрати на виробництво даного дозиметра, що є 

економічно доцільним в масовому виробництві та запорукою 
конкурентоспроможності.    

 

 

СТЕНД ЛАБОРАТОРНИЙ ДЛЯ НАЛАГОДЖЕННЯ AVR 

МІКРОКОНТРОЛЕРА ATMEGA48A 

Федчун М.В., студентка, Салій Ю.М., викладач 

 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

В навчальному закладі ПТ КІСумДУ на відділенні 

«Комп'ютерні та електронні технології » вивчаються RISC 

мікропроцесори  типу AVR. Сучасному студенту при їх вивченні  дуже 
важливо не залишати все в теорії, а відразу ж реалізовувати ідеї на 

практиці. Можна робити це по різному, наприклад, перевіряти в 

симуляторах або збирати на макетних платах. Але у цих двох методів є 

істотні недоліки. Робота в симуляторі часто відрізняється від роботи з 

реальним процесором. При складанні схеми на макетній платі можна 

зробити помилку і спалити контролер або підключити що-небудь не 

так. А потім довго шукати помилку, намагаючись зрозуміти чому не 

працює програмний код, хоча проблема то зовсім не в коді, а в 

апаратній частині. 

Відмінним полігоном для усунення цих проблем є 

налагоджувальна плата. Це плата де вже все правильно підключено і 

розведено. Вбудовані системи налагодження і прошивки дозволяють 

заливати нову прошивку в кристал одним рухом. Залишається тільки 

експериментувати, не відволікаючись на сторонні фактори. 

Також налагоджувальна плата слугує зручним засобом для 
швидкої обкатки вузлів, перевірці ідей і методів. Зібрати на 

демонстраційній платі, перевірити, що ідея працює, відкоригувати як 
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потрібно, а після вже програмний  код використовувати в реальному 

проекті.  

Створений стенд на базі  мікроконтролера ATmega48A  

дозволяє студентам отримати практичні та закріпити теоретичні 
навички при вивченні різних спецдисциплін. На рисунку 1 розміщена 

друкована плата розробленого стенду в доступній програмі Sprint-

Layout 5.0  та виготовлена за допомогою методу термопереносу. 

  

 

Рис. 1–Друкована плата стенда 

Стенд містить такі основні вузли: мікроконтролер  в DIP-

корпусі ATmega48А, розташований на сокеті, матриця кнопок 4х4, для 

вивчення динамічної індикації; червоний індикатор семисегментний на 

два знакомісця спільний катод SN420362N/16; стабілізатор напруги на 

5 вольт  78L05, що надає можливість живити стенд напругою 9…12 

вольт від наявних лабораторних блоків живлення; USB-роз'єм 

дозволяє швидко підключити живлення від ПК; наявний блок 

світлодіодів, що за допомогою восьми джамперів JP під’єднуються до 

порту мікроконтролера; для підключення периферійних пристроїв 

стенд містить три 20- виводних дворядних роз’єми типу PLD-20G 
(2x10pin); гніздо на десять виводів BH10-G для можливості 

програмування  через інтерфейс SPI. 

Відмінним полігоном для початківця, та й не тільки, може стати 

створений стенд. Він задовольняє всім вимогам для створення 

лабораторних робіт з мікропроцесорної техніки, має невисоку ціну, 
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порівняно з поширеними в інтернетпросторі аналогами та достатню 

гнучкість для модернізації в майбутньому.   

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 3D ДРУКУ В 

РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 

Голуб О.С., студент, Митрофаненков О.В., викладач 

 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

  1.Основні принципи технологій 3D друку. 

   Світ 3D друку різноманітний і неповторний. Одного разу, 
маючи на меті навчитися створювати тривимірні об'єкти, людський 

розум пропонує все нові способи і методи отримання бажаного. Існує 

велика кількість технологій 3D-друку від «паперової пресування» до 

«вакуумного плавлення». 

   3D-друк - одна з форм технологій адаптивного виробництва, 

де тривимірний об’єкт створюється шляхом накладання 

послідовних шарів матеріалу. 3D-принтери, як правило, швидші, більш 

доступні і прості у використанні, ніж інші технології адитивного 
виробництва. 3D принтери пропонують розробникам продуктів 

можливість друку деталей і механізмів з декількох матеріалів та з 

різними механічними і фізичними властивостями за один процес 

складання. 

   3D друк часто називають "магічною" технологією. Ви 

розробляєте щось у CAD, запускаєте на друк, і через кілька хвилин 

постає повністю сформований об'єкт. У реальності 3D 
процес друку вимагає багато ручної праці. Величезна кількість 

попередньої підготовки і подальшої обробки необхідна для якості 

надрукованої деталі. 

   З 2003 року спостерігається значне зростання у продажі 3D 

принтерів. Крім того, вартість 3D принтерів знизилася. Технологія 

також знаходить застосування в сфері ювелірних виробів, взуття 

промислового дизайну, архітектури, проектування та будівництва 

(АЕС), автомобільної, аерокосмічної, стоматологічних та медичних 

галузях. 
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    3D-принтер — пристрій, що використовує метод створення 

фізичного об'єкта на основі віртуальної 3D моделі. 

   2.Напрями застосвання 3D друку 

   Медицина 

Американське управління із санітарного нагляду за якістю 

харчових продуктів і медикаментів днями вперше офіційно 

сертифікувало таблетки, роздруковані на 3D-принтері. Вони 

призначені для лікування епілептичних судом і можуть виявитися 

значно ефективнішими за традиційні лікарські засоби, оскільки 

тривимірний друк дає можливість індивідуального підбору дозування і 

поєднання активних компонентів. Таблетка роздруковується шар за 

шаром, що зменшує її в розмірах і підвищує швидкість розпаду в 
організмі. 

 

Раніше в США також схвалили застосування різних протезів, 

роздрукованих на 3D-принтері з урахуванням індивідуальних 

особливостей тіла пацієнта. Тривимірний друк уже активно 

використовується в стоматології для створення зубних імплантів. А у 

віддаленій перспективі, на думку багатьох учених, існує можливість 

роздрукування органів для пересадження. 

Поки ж у Китаї лікарям вдалося врятувати життя дитині, яка 

страждає на гідроцефалію. Для шестимісячної дівчинки на зібрані в 

інтернеті кошти були роздруковані протези у вигляді титанових сіток, 
які повинні були замінити власні кістки черепа дитини. Медики 

впевнені, що зі зростанням пацієнтки титанові елементи обростуть 

кістковою тканиною, а дівчинка повністю відновиться. 

   Харчова промисловість 

Компанія Modern Meadows поки що не готова друкувати органи 

для пересадження, але вже оголосила про те, що близька до створення 

смачних, здорових й «етичних» м'ясних продуктів на 3D-принтері. 

Уже найближчим часом створене методом тривимірного друку м'ясо 

може стати новим явищем на харчовому ринку. 

 

Технологія в майбутньому допоможе відмовитися від забою 

худоби, адже вона дозволяє конструювати різноманітні м'ясні 
продукти з різними характеристиками з базових м'ясних білків. 

Скептики слушно зазначають, що головною перешкодою на 

шляху 3D-м'яса можуть стати не технічні труднощі, а небажання 

споживачів вживати в їжу синтетичну продукцію. 
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На даний час Modern Meadows також працює над створенням 

лінії з виробництва біоматеріалів, наприклад, шкіри. 

  
 

   Будівництво 

Датський стартап презентував технологію, яка може стати 

стандартом у будівництві найскладніших конструкцій. Компанія 

MX3D у вересні цього року збирається надрукувати пішохідний міст 
через один з каналів у Амстердамі. Спеціальні робо-руки повинні 

будуть розігрівати метал до 1500 градусів Цельсія і друкувати основні 

балки і підтримувальну структуру, ковзаючи вздовж них на рухомій 

підставці. За словами засновників стартапу, міст – це перший крок до 

розробки нових технологій будівництва, які згодом будуть 

використовуватися при зведенні висотних будівель. 

 

У той же час у Китаї було презентовано технологію 

виробництва будинків методом 3D-друку з будівельних відходів, скла, 

сталі і цементу. Величезний принтер наносить матеріал шар за шаром, 

поки не створить стіну потрібної товщини. Подібний метод 

будівництва поки що коштує значно дорожче традиційного способу 
зведення будівель, але у світі зростає попит на надруковані будинки. 

Адже друк такої будови вимагає всього лише доби, при цьому відходи 

виробництва знову можуть бути утилізовані. 

У майбутньому такий метод будівництва дозволить зводити 

будівлі швидко, не створюючи шуму і не забруднюючи територію 

навколо. 

  Зброя 

Про те, що 3D-принтери несуть у собі потенційну небезпеку, в 

суспільстві заговорили після того, як студент з Техасу роздрукував 

дієздатний пістолет з пластику, який не зможуть засікти металошукачі. 

Багато ентузіастів потім розробили свої моделі зброї для 3D-друку і 
виклали їх для завантажування в інтернеті. 

 

З одного боку, це робить зброю більш доступною для 

зловмисників і психічно нездорових людей, з іншого, як вважають 

захисники права на носіння зброї в США, це дає більше можливостей 

захистити своє життя. 

Англійські збройні сили провели експеримент з друку дронів 

прямо на борту військового корабля. Поки що це занадто дорого, але в 

майбутньому подібна технологія може докорінно змінити погляд на 

ведення військових дій, особливо, якщо друкувати можна буде не 
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тільки пластикові частини, але і найпростішу електроніку і 

боєприпаси. 

    Наукове обладнання 

Друк різного устаткування на 3D-принтері може стати 

величезною підмогою в науковій та навчальній діяльності. Так, 

ентузіасти з відкритого космічного агентства Великобританії 

перетворили смартфон на телескоп, роздрукувавши необхідні деталі на 

3D-принтері. З того, що не можна роздрукувати в телескопі Ultrascope, 
– тільки 10-сантиметрове дзеркало й електронна плата-контролер. 

Розробники обіцяють викласти файли для 3D-принтера у відкритий 

доступ. 

 

    3. Перспективи розвитку 3D-принтінгу в Україні. 

    За даними прогнозу компанії IDC, обсяг ринку 3D-друку у 

світі до 2017 року збільшиться в десять разів. Приріст в грошовому 

еквіваленті складе 59%, у кількісному - 29%. А до 2050 року, за 
даними експертів DHL, кожна сім'я, що проживає в країні розвиненого 

світу, використовуватиме тривимірний друк в домашніх умовах. Це 

означає, що надрукувати велосипед, меблі, посуд і аксесуар не буде 

проблемою для непрофесійних користувачів. 

На вітчизняному ринку тільки формується попит. 3D-принтери 

вже з'явилися в українських інтернет-магазинах, де також реалізують 

матеріали для друку, надають послуги сканування та ін. Але, звичайно, 

тут є і свої труднощі: брак офіційних дилерів для 

більшості  виробників 3D-принтерів. На думку іноземних фахівців, 

український ринок істотно відстає в розвитку від європейського та 

американського через недолік інформації, а також нестачу 
кваліфікованих кадрів. Еволюція цього ринку відрізнятиметься від 

шляху, яким пройшли ринки Азії, Європи та Америки, а найважчим 

завданням, яке необхідно вирішити нашій системі освіти – є розробка 

нових підходів до вивчення технологій і реформат існуючої програми 

навчання. 

На даний момент, в Україні з'являються не тільки нові гравці 

ринку, але також і заходи, що виконують освітню місію. 

Підтвердженням цьому є виставка-конференція 3D Print Conference 

Kiev(конференції 3D друку Київ) 

Незважаючи на те, що ринок 3D-друку в Україні поки перебуває 

на початковій стадії розвитку, немає сумнівів, що незабаром ми 

станемо свідками технологічного буму. Тому компанії, які 
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застосовують 3D-друк вже сьогодні, в майбутньому опиняться на 

вершині підприємницького успіху. 

 

 

ПОТУЖНІ ВИПРОМІНЮЮЧІ ДІОДИ ІНФРАЧЕРВОНОГО 

ДІАПАЗОНУ 

 

Литвиненко В.В., студент, Бойко Л.К., викладач 
 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Діоди, що випромінюють в інфрачервоній області спектру 

(λ~0,87-1,0 мкм), застосовуються в різних датчиках автоматич-них 

систем, системах дистанційного керування і передачі сигналу 

(атмосферні й оптоволоконні лінії). Важливими характеристиками для 

цих приладів є швидкодія і потужність випромінювання [1]. 

Інфрачервоний діод має діапазон робочих температур: -60...+70 °С. 

Завдяки високій ефективності, швидкодії, надійності, сумісності 

по енергії з фотоприймачем на основі Si, а по параметрах живлення – з 

інтегральними мікросхемами, вони знаходять широке застосування в 

оптоелектроніці. 

До діодів інфрачервоного діапазону пред’являють різні вимоги: 

висока ефективність перетворення електричної енергії на 
випромінювання; висока швидкодія, сумісність енергії 

випромінювання зі спектральною областю високої чутливості 

фотоприймачів; економічність та низька трудоємність виробництва. 

На початку використання в ІЧ-діодах використовувався  

дифузійний р-n-перехід в GaAs, і максимальний зовнішній квантовий 

вихід випромінювання  (η) складав 1,4 – 1,7% при швидкодії  20 – 50 

нс [2]. Створення  рідинно-епітаксійної  р-n-структури GaAs, що 

легована Si [3], дозволило значно збільшити ефективність цих 
приладів. Значения ηвн діодів на основі цієї структури з плоским крис-

талом складали 3 – 4,5%, але такі діоди характеризувались зниженою 

швидкодією (0,2 —1,5 мкс) [1]. При використанні напівсферичного 

кристалла величина ηвн склала 20 — 28%, а на кристалі із 

мезаструктурою при виводі світла через підложку – від 3 до 8%. 

Створені пізніше випромінюючі діоди на основі подвійних 

гетероструктур Ga1-xAlxAs з перевипромінюючим шаром  на GaAs-
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підложці  мали ηвн = 4 – 8% і швидкодію 15 – 25 нс. Але для багатьох 

застосувань така ефективність була недостатньою.  

І тільки розробка багатопрохідних подвійних гетеро-структур 

(БПГС) в системі Ga1-xAlxAs, дозволила значно збільшити квантовий 
вихід їх випромінювання. Високе значення квантового виходу тут 

обумовлено тим, що внутрішній квантовий вихід досягає майже 100%, 

а також ефектом «електронного обмеження» в активній області 

(призводить до зниження поглинання випромінювання в активній 

області) і ефектом «багатопрохідності». Внаслідок другого ефекту фо-

тони, що направлені до нижньої грані кристалу, а також відображені 

всередину кристалу верхньою і боковими гранями, відчувають значне 

внутрішнє відображення без поглинання в активній області і тим 

самим вносять вклад у випромінювання, що виводиться. 

Перші високі результати (ηвн=30%) були тримані на БПГС Ga1-

xAlxAs, з мезаструктурою з напівсферичним покриттям з епоксидної 

смоли [1]. При використанні плоского кристалу без мезаструктури з 

полімерною напівсферою квантовий вихід складав 22%. 

БПГС з Ga1-xAlxAs типу ЭСАГА-140 мають активну область p-

типу, товщиною приблизно 2 мкм, леговану Zn и Ge, еміттерні області 

із вмістом AlAs біля 30% і пасивну область з 15 – 30% AlAs. Загальна 
товщина структури – 150±20 мкм. Провідність верхнього шару 

гетероструктури – n-типу. Випромінювання структур характеризується 

довжиною хвилі в максимумі спектра (λmax) 805±10, 870±20 и 940±10 

нм.  

ІЧ-діоди з λmax=805±10 нм використовуються в телевізійних 

системах з електронно-оптичними перетворюва-чами. Матриці, що 

працюють в ближчій ІЧ-області спектру, мають більш високу 
спектральну чутливість для короткохвильового випромінювання 

(805±10 нм), ніж для випромінювання з довжиною хвилі  870±20 нм 

(різниця в чутливості складає 15 – 20%). 

ІЧ-діоди з довжиною хвилі випромінювання в максимумі 

спектру λmax=870±20 нм широко застосовуються для відео-

спостереження, інфрачервоного освітлення, дистанційного управління 

радіоапаратурою, для оптичного зв’язку, в медичній терапевтичній 

апаратурі та ін. Діоди з λmax=940±10 нм застосовуються для 
прихованого ІЧ- відеоспостереження, так як їх світіння невидиме для 

людського ока. 
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При використанні потужних вузьконаправлених діодів   У-176 

або У-224 можна отриматия  значну силу випромінювання модулів на 

їх основі. Так, наприклад, модуль с тридцятьма діодами вказанных 

типів забезпечує силу випромінювання 120 Вт/ср і дальність більше 

700 м. Модулі на основі потужних ІЧ-діодів вміщують радіатор для 

відводу теп-ла [1]. В інших конструкциях для відводу тепла може бути 

використаний корпус освітлювача. 

Для освітлення на менші відстані призначені модулі на основі 

ІЧ-діодів типу АОИ 195 та ін. 

Отже, ІЧ-діоди характеризуються високою стабільністю 

параметрів в процесі роботи: в умовах максимальної робочої тем-

ператури 70°С при гранично-допустимому робочому струмі протягом 
100 год зміна потужності випромінювання не пере-вищує 15 – 25%. 

Термін служби ІЧ-діодів – не менше                25 тис. год. Діпазон 

робочих температур складає від -60 до 70°С. 

Література 

1. Коган Л.М. Мощные излучающие диоды инфракрасного диапазона / 

Л.М.Коган // Технология и конструирование в электронной аппаратуре 

: сб. наук. работ. – М.: НПЦ ОЭП «ОПТЭЛ», 2005. – Вып.№1  

2. Волков В., Коган Л. Телевизионные системы с использованием 

светодиодных осветителей // Электронные компоненты. – 2002. - №2. – 

С.27-31. 

3. Коган Л.М., Рассохин И.Т. Светодиодные модули направленного 

действия // Светотехника. – 2001. - №5. –        С.13-14. 

 

ПЛІВКИ НА ОСНОВІ Ni ТА Аu АБО Ag, ЯК МАТЕРІАЛИ 

НАНОЕЛЕКТРОНІКИ 

 
Лобода А.О., студент, Холод Т.С., викладач 

 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Для цільового створення сучасних приладів наноелектроніки і 

спінтроніки залучається все ширше коло тонкоплівкових матеріалів. 
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Однак, зі зменшенням розмірів багатокомпонентних систем виникає 

ряд проблем пов’язаних зі стабільністю роботи тонкоплівкових 

приладів, оскільки рекристалізаційні процеси в таких елементах 

можуть протікати і при кімнатних температурах, а незначні коливання 

зовнішніх факторів підвищують імовірність цих процесів. Базою 

електропровідних елементів є тонкі металеві шари для багатьох 

пристроїв сучасної мікро- та наноелектроніки, оптоелектроніки, 

швидкий розвиток яких вимагає створення стабільних ультратонких 

електропровідних плівок металів. 

Детальне розуміння структурних і електронних властивостей 

ультратонких металевих плівок має важливе значення як з 

фундаментальної та технологічної точки зору. Щоб дізнатись, які різні 

комбінації складових володіють новими властивостями була вивчена 

значна кількість систем Ni/Ag метал-метал. Зокрема привабливими є 

низькорозмірні системи, які демонструють сильну залежність розміру 

їх електронної структури [1].  

Автори [2] досліджували відпалювання системи біметалу Ni/Au, 

яке показало підвищену електрокаталітичну активність. Дослідження 

[3] кінетичних властивостей систем Ni/Ag/ Ni та Ni/Au/ Ni показали, 

що термовідпалювання до 650-750 К з подальшим охолодженням до 

300 К викликає зменшення питомого опору всіх зразків незалежно від 

матеріалу прошарку (Ag або Au), що свідчить про відсутність 

високоомних інтерметалевих фаз. 

Особливості температурної залежності плівкових матеріалів, мають 

велике значення при прогнозуванні робочих характеристик чутливих 

елементів мікроелектронних сенсорів. Отже, створення перспективних 

матеріалів з бажаними електрофізичними властивостями та 

експлуатаційними характеристиками потребує розробки принципово 

нових та трансформації відповідних традиційних технологій.  
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На сьогоднішній день в світі спостерігається значний інтерес до 

розробки і дослідження магніторезистивних елементів  і систем з 

гігантським магнітоопором (ГМО).  

Датчики з чутливими елементами на основі ГМО - ефекту набули 

широкого розповсюдження у багатьох сферах діяльності людини 

завдяки своїй високій точності і чутливості, малими габаритними 

розмірами, низькому рівню перешкод, високій надійності, низькій ціні, 

та великій перспективності розвитку. 

В даній роботі проведені магніторезистивні вимірювання для 

декількох серій невідпалених і відпалених при 600 – 700 К плівкових систем 

Ni/V/Ni, Ni/Au/Ni та Ni/Ag/Ni. Так, для однієї серії зразків з фіксованими 

товщинами базового шару Ni (d1= 40-45 нм) і спейсера (ds= 5 нм) товщина 

вільного шару нікелю d2 була сталою (d2 =10 нм), а для другої варіювалась в 

межах від 5 до 20 нм. Додатково було проведено дослідження впливу 

зменшення загальної товщини тришарового зразка на величину 
магнітоопору. Аналіз отриманих даних показав, що для невідпалених 

плівкових систем  Ni/V/Ni та Ni/Ag/Ni з d2 = 10 нм спостерігається 

ізотропний магнітоопір різної величини і протилежного знаку. Так, для 

зразка  Ni(10)/V(5)/Ni(40) максимальна величина ΔR/Rs в поздовжній 

геометрії становить 0,16 %, а для зразка Ni(10)/Ag(5)/Ni(40) її значення -

0,57%, що майже в 4,5 рази більше за абсолютною величиною. Особливістю 

цих петель є відсутність чітко виражених піків, що може свідчити про 
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роздільне перемагнічування шарів Ni. У нашому випадку, ймовірно, 

внаслідок різної товщини шарів Ni (d1= 40 нм,  d2 =10 нм) вони мають різну 

коерцитивну силу, що й підтверджується розмиттям піків. Для системи 

Ni/Au/Ni спостерігається анізотропний магнітоопір, величина і знак якого 

залежать від взаємної орієнтації струму в зразку і зовнішнього магнітного 

поля. Найбільші за абсолютною величиною значення ΔR/Rs для подібних 

зразків спостерігались в перпендикулярній геометрії і становили 0,6 %. Піки 

магніторезистивних петель системи Ni/Au/Ni чіткі і формуються у вузькому 
інтервалі магнітного поля (∆В = 10-20 мТл), що свідчить про синхронність 

процесів перемагнічування обох шарів нікелю.  

Можна припустити, що в наслідок утворення твердого розчину  

ще в процесі конденсації, межі поділу шарів розмиваються і 

антипаралельна орієнтація намагніченостей у сусідніх шарах нікелю 

не виникає.  

Таку плівкову систему можна представити вже, як тришарову 

Ni/Au+т.р.(Au-Ni)/Ni. Також, можлива реалізація двошарової системи 

т.р.(Au-Ni)/Ni, що перемагнічується, як єдине ціле. Утворення твердих 

розчинів викликає збільшення опору спейсера і обов’язково 

відбивається на поведінці петель магнітоопору. 
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З переходом електроніки і сенсорної техніки на плівкові 

матеріали, все актуальнішими стають фізичні властивості  

нанокристалічних плівок і багатошарових плівкових систем. Один із 

напрямків конструювання тензодатчиків передбачає використання 

тензорезисторів на основі тонких металевих плівок і плівкових систем. 

В даній роботі, в якості перспективних матеріалів для чутливих 
елементів тензодатчиків, було розглянуто плівкові системи на основі 

Ni і V. Одним із об’єктів дослідження стали тришарові  тонкоплівкові 

системи Ni/V/Ni та V/Ni/V. Для отримання зразків та дослідження їх 

електрофізичних властивостей використовувалась вакуумна установка 
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ВУП-5М (тиск газів залишкової атмосфери в робочому об’ємі ~10-4 

Па). Зразки осаджувались  методом електронно-променевого 

випаровування у вакуумі при температурі підкладки Тп ≈ 300К. 

Кінцеву товщину плівок  вимірювали методом кварцового резонатора. 

Згідно з даними електронно-мікроскопічних досліджень, у 

тришарових  плівкових системах Ni(45 нм)/V(dv)/Ni(dNi), де dv = 5-25 

нм, dNi=5-25 нм, у невідпаленому стані фазовий склад відповідає ОЦК-

V+ГЦК-Ni. Параметри решіток ОЦК- V і ГЦК-Ni мають величини  
а(V)=0,303-0,304 нм і  а(Ni)=0,351- 0,353 нм, що близько до параметрів 

решіток одношарових плівок та масивних зразків ванадію а0=0,3028 нм 

і нікелю а0=0,3028 нм. Аналіз мікрознімків показав, що плівки у 

невідпаленому стані дрібнодисперсні із середнім розміром кристалітів 

15-20 нм.  

Розрахунок коефіцієнтів поздовжньої тензочутливості (КТ) 

проводився за тангенсом кута нахилу деформаційних залежностей, які, 

за виключенням першого деформаційного циклу, в області малих 

деформацій є лінійними. Підтверджено, що зі збільшенням товщини 

верхнього або будь якого з проміжних шарів, тобто з ростом загальної 

товщини плівки, розмірні ефекти у КТ стають менш вираженими і 

значення КТ зменшуються. 
Аналіз результатів, представлених роботі, дозволив встановити 

деякі закономірності в розмірному ефекті коефіцієнта поздовжньої 

тензочутливості тришарових плівок на основі V і Ni. Наприклад, 

корегувати значення КТ, тобто змінювати його від мінімального до 

максимального значення можна, нарощуючи, в першу чергу, товщину 

шару Ni, який має більше значення γl у порівнянні з ванадієм. Так для 

плівкової системи Ni(25)/V(25)/Ni(25)/П γl = 16,80, тоді як для 

плівкової системи V(25)/Ni(25)/V(25)/П  γl = 14,92. 
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З відкриттям у мультишарах гігантського магніторезистивного 

ефекту значно підвищився інтерес до нанорозмірних і 
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нанокристалічних плівкових разків і, зокрема, до так званих 

гранульованих сплавів (г.с.). Послідовне вивчення технології 

отримання г.с. і методів стабілізації їх фізичних характеристик 

спричинило дослідження впливу магнітного поля на  ТКО і створення 

феноменологічної моделі електрофізичних властивостей. Так, у роботі 

[1] плівкова система на основі немагнітної і магнітної компонент 

моделюється як шарувата структура на основі плівкового  

гранульованого твердого розчину (т.р.). Такий підхід дозволяє подати 
зразок  як паралельне з’єднання окремих шарів, а сам шар як 

паралельне з’єднання n трубок струму. Кожна трубка струму 

представляє послідовне з’єднання фрагментів т.р. середнім розміром 

Δlт.р. і гранул феромагнетика радіусом r0. Загальний вигляд 

співвідношення для ТКО (β) гранульованого сплаву, в рамках 

запропонованої моделі, має вигляд: 

 

𝛽гс = 𝛽тр  –
4𝛽г𝜌г 

4𝜌г+𝛼𝜌тр
−

𝛼𝛽тр𝜌тр  

4𝜌г+𝛼𝜌тр
+

𝛽г𝜌г+𝛼𝛽тр𝜌тр

𝜌г+𝛼𝜌тр
                        (1) 

де  𝛼 =  
𝛥𝑙тр 

𝑟0
  – ступінь гранулярності зразка; ρг  і ρтр – питомий 

опір матеріалу гранули і т.р.;  βг і βтр – ТКО матеріалу гранули і т.р., 
відповідно. Апробація співвідношення (1) була здійснена на прикладі 

двошарових плівкових систем Pd/Co, в яких після термічного 

відпалювання до 600-650 К стабілізується ґранульований стан Со. 

Результати розрахунків βрозр та порівняння їх з експериментальними 

даними наведені в таблиці 1 ( δ – відносна похибка). 

Таблиця 1 

Експериментальні і розрахункові значення ТКО  

Плівкова  

система  

сСо, 

ат.% 
Фаза 

ρ∙107, 

 Ом∙м 
β∙103, К-1  α 

 βрозр∙103,К-

1 

δ, 

% 

Pd(5)/Co(10) 

72 ГЦК–СоPd 9,7 0,55 

 10 

 1 

 0,1 

0,20 

0,28 

0,27 

64 

49 

50 

Pd(15)/Co(10) 

46 ГЦТ–СоPd 8,8 0,73 

 10 

 1 

 0,1 

0,42 

0,62 

0,54 

42 

15 

26 

Pd(45)/Co(10) 

23 
ГЦК–

CoPd3 
6,3 1,05 

 10 

 1 
 0,1 

0,76 

1,31 
0,84 

29 

31 
21 
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Аналіз отриманих даних  показав наступне. У плівковій системі 

Pd(15)/Co(10)/П, де сформувалась упорядкована фаза L10, для α=1 

результати βрозр узгоджуються із експериментальними β з точністю до 

15 %.  
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OPTICAL LOSSES IN CdTe/ZnSe SOLAR CELLS 

Petrychenko V.G., student, Ivashchenko M.M., Ph.D., sen. lecturer 
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In recent years the solar cells manufacturing takes a higher attention 

of researchers due to their activities in solar energy conversion applications, 

such as “green energy”, hybrid solar cells, etc. The most effective thin-film 

solar cells are CdTe-based solar batteries which have an efficiency solar 

energy conversion of more than 20 % [1]. 

Nowadays among the variance thin-film solar cells constructions 

based on hetero-junctions (HJ) the most efficiency values demonstrated a 

“substrate”-type devices. These solar cells are the multi-layered structures 

based on the substrate, frontal current contact, window-wise, absorption 

layer and rare-contact. The typical solar cell with CdTe absorption layer has 

the next construction: glass/n-ZnO/n-CdS/p-CdTe/metal [2]. But this 

construction has some disadvantages one of them is a presence of cadmium 

in these layers. One of ways to eliminate this effect is a usage of ZnSe layer 

as a “window”. 

The aim of our investigation is to determine the optical losses in n-

ZnSe/p-CdTe based solar cells (“superstrate” structure). 

Thin film solar cells based on heterojunctions of “superstrate” type 
have a multilayered structure which consist of: substrate (soda-lime glass), 

window layer (ZnSe), absorption layer (CdTe), current collected frontal 

(ITO) and back metallic layers. The general view of this solar cell is 

presented on fig. 1. 
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The modelling process of the light refraction was carried out by the 

range of the ZnSe layer thickness d = 50-300 nm and at constant ITO layer 

thickness d = 200 nm. These values are typical to real solar cell 

constructions [2].  

 

Figure 1 – Schematic view of ZnSe/CdTe based solar cell 

There were determined the refraction coefficients of the interlayers: 

air-glass, glass-ITO, ITO-ZnSe, ZnSe-CdTe. After that we determined the 

reflection data. The transmission coefficient was estimated by the standard 

equation: 

T(λ) = (1-R12)(1-R23)(1-R34)(1-R45)    (1) 

Where R12, R23, R34, R45 are the refraction light coefficients in the air-

glass, glass-ITO, ITO-ZnSe and ZnSe-CdTe inter-layers. 

As a result of investigation it should be noted that determined optical 

losses were 12,8 %. 
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MODELING OF ZnSe/CdTe-BASED SOLAR CELLS 

 

Ivashchenko M.M., Ph.D., senior lecturer 

Konotop Institute of Sumy State University 

 

In resent two decades a modeling of the basic working characteristics 

of thin film solar cells has became one of recognized methods of the 

optimization of their construction. To determine the open-circuit voltage 
Uoc, short-circuit current density Jsc, fill-factor FF and efficiency η of 

ZnSe/CdTe solar cell we used the SCAPS-3201 program package. This 

product allow to determine the main equations which describe the 

generation and carrying of charge in thin film solar cells (Poisoon’s 

equation and continuity equation foe electrons and holes. 

The basis modeling parameters are presented on Table 1. 

 

Table 1 

Basis values for ZnSe/CdTe solar cells modeling 

layer/parameter n-ZnSe p-CdТe 

thickness l, μm 0,10-0,50 3,00 

Band gap Eg, eV 2,70 1,50 

Electron affinity , еВ 4,09 3,90 

Dielectric constant ε/εo 5,70 9,40 

Density of states in CB NC, см-3 2,41018 8,001017 

Density of states in VB NV, см-3 1,801019 1,801019 

Electrones mobility е, см2/с 500 500 

Holes mobolity h, см2/с 30 300 

Electrones effective mass me 0,21 0,13 

Holes effective mass mh 0,60 0,45 

  

SCAPS-3201 allow to modeling to light- and dark current voltage 
curves and quantum efficiency dependencies. The baseline modeling 

parameters were: The thickness of ZnSe layer – 0,100 μm, the thickness of 

CdTe layer – 3,0 μm, absolute temperature – 300 K. 

The results of modeling with changing the ZnSe and CdTe layers 

thickness are presented on Fig. 1 and Fig. 2. 
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Fig.1 – Current-voltage curves of ZnSe/CdTe solar cell depending on 

the ZnSe layer thickness 

 
Fig.2 – Current-voltage curves of ZnSe/CdTe solar cell depending on 

the CdTe layer thickness 

 

As a result of investigations it should be noted that at increasing of 

CdTe thickness and decreasing of ZnSe thickness the total efficiency 
reached to 17,18 %. 

 

THE EFFECT OF Eu DOPING ON STRUCTURAL AND OPTICAL 

PROPERTIES OF II-VI FILMS 

 

Lutsenko V.A., student, Ivashchenko M.M., Ph.D., senior lecturer 

Konotop Institute of Sumy State University 

 

In recent years, II-VI semiconductor films remain potential 

candidates to its usage in optoelectronics, nanoelectronics, solar energy 
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applications, etc [1]. For example, zinc selenide (ZnSe) films may be used 

as a window layers in high-efficiency solar cells, as a basis layer in LED-

diodes [2]. Besides, cadmium telluride (CdTe) is a promising material in 

gas sensors application, as an absorption layer in solar cells, etc [3]. 

In binary II-VI compounds the doping of rare-earth elements such as 

europium (Eu) leads to realize the possibility of promising applications in 

optoelectronics. So, Eu3+ ion doping is intensively stydied due to its 

particular spectra character and application in red light phosphour [3]. 
The aim of this work is to study the influence of Eu ions doping on 

structural and optical properties of II-VI binary semiconductor compounds. 

The XRD-spectra of undoped and Eu-doped ZnO film deposited by 

spray pyrolysis is presented on Fig.1 

 
Fig.1 – X-ray diffraction spectra of undoped and Eu-doped ZnO films [3] 

 
Analysing the results, presented on Fig. 1, it should be noted that at 

icreasing of Eu doping from 0,4 % to 1 % is observed some decreasing of 

peaks intensities which may be caused by incorporation of Eu ions on ZnO 

lattice. Therefore, the increasing of Eu doping is also influenced on the 

films texture. 

The influence of Eudoping on the optical properties of ZnO films is 

detailed presented on Fig. 2. 
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Fig. 2 – The influence of Eu doping on the wide band gap of ZnO 

films [3] 

 

As we can see from Fig. 2 the doping effect is actually depends on 

its concentration. So while the Eu concentration is 0,4 % the band gap is 

some decreased from 3,21 eV to 3,19 eV. It may be casued by energy 

distributions between valence and conduction band, but while Eu 

concentration is increased from 0,4 % till 1 % the film’s band gap is 

increased to 3,25 eV. This effect may be explained by the influence of 

stoichiometry changing at Eu ion incorporation into the ZnO lattice. 
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СПІЧ-ТРЕНАЖЕРИ У РОЗВИТКУ МОНОЛОГІЧНОГО  

МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВУЗІВ 

 

Зуєнко Т.М., ст. викладач, Жукова Т.В., студентка,  

Шершак О.О., студентка 

Конотопський інститут СумДУ 

Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її у 

європейський та світовий простори, нові політичні, соціально-

економічні та культурні реалії вимагають радикальних змін у галузі 

навчання іноземних мов, статус яких у нашій країні постійно зростає. 

Сучасне суспільство ставить нові вимоги до особистісних і 

професійних якостей людини – рівня її соціальної адаптації, 

загальноосвітньої і спеціальної підготовки, творчих здібностей. 

Успішність перетворень у перехідних суспільствах значною мірою 

залежить від спроможності молоді конструктивно реалізувати себе в 

умовах трансформаційних процесів.  

Процеси Європейської інтеграції  обумовлюють зростання 

важливості вивчення іноземної мови фахівцями різних галузей та 

роблять іншомовну підготовку студентів немовних спеціальностей 

одним із найважливіших компонентів вищої освіти. Сьогодні 

комунікація іноземними мовами розглядається як одна з восьми 

ключових компетенцій, що формуються у процесі навчання. 

Беззаперечним є і той факт, що без володіння іноземними мовами 

майбутньому фахівцю неможливо реалізувати свою соціальну та 

професійну мобільність. Останнім часом зовнішня політика України 

спрямована на поглиблення міжнародних економічних відносин із 

навколишнім світом, а відтак, актуалізуються проблеми професійного 

спілкування з іноземними партнерами та виникає необхідність пошуку 

нових шляхів удосконалення навчання майбутніх фахівців різних 

галузей. Іноземна мова сьогодні є не просто частиною культури певної 

нації, але це і запорука успіху, майбутньої вдалої кар’єри студентів. 

Досягнення високого рівня володіння іноземною мовою не можливе 
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без фундаментальної мовної підготовки у ВНЗ негуманітарного 

профілю.  

Актуальність цієї теми випливає з необхідності новітніх методів 

викладання іноземної мови, спеціальних навчальних технік та 

прийомів, щоб оптимально підібрати той чи інший метод викладання 

відповідно до рівня знань, потреб, інтересів студентів.  

Об’єктом даного дослідження – система спіч-тренажерів як одна 

з провідних нестандартних форм навчання  монологічному мовленню 

студентів немовних вузів. 

Метою дослідження є ефективність застосування системи спіч-

тренажерів для розвитку монологічного мовлення студентів немовних 

вузів.  

Проблеми професійної підготовки фахівців негуманітарного 

профілю відображені у працях П. Атутова, І. Беха, Н. Бібік, С. 

Гончаренка, А. Захлібного, І. Зязюна, Н. Ничкало, В. Сидоренка та 

інших науковців. Психолінгвістичні, лінгвістичні та методичні 

проблеми формування іншомовної комунікативної та професійної 

компетенцій досліджували науковці Л. Барна, М. Барна, Л. Бахман, І. 
Бутницький, І. Зімняя, І. Козловська, З. Коннова, О. Кучеренко, О. 

Леонтьєв, І. Мегалова, Д. Хаймз, Л. Шевчик та ін.  

В. А. Бухбіндер, І. В. Самойлюкевич вважають професійно 

спрямований монолог соціально-психологічною основою професійно 

спрямованого спілкування, так як він служить переданню і 

розповсюдженню професійних знань. 

Однією з нестандартних форм навчання із залученням 

інформаційних технологій є спіч-тренажери. Оскільки мова йдеться 

про навчання монологічному мовленню студентів немовних ВНЗ, то 

дана форма навчання являється засобом успішного вивчення 

англійської мови  з урахуванням проблеми обмеженої кількості годин 

відведених на практичні заняття і може застосовуватись вже на 
початковому етапі немовного ВНЗ [1].  

За допомогою Спіч-тренажерів студенти мають можливість 

самостійно  тренуватись, розвивати та підвищувати  свій рівень вмінь 

та навичок монологічного мовлення. Студент самостійно може 

визначити конкретні прогалини, доопрацювати їх та виконати 

запропоновані завдання ще кілька разів з метою покращення своїх 



65 

 

результатів. Студенти можуть працювати у своєму ритмі та згідно 

своїх потреб, що сприяє підвищенню мотивації до оволодіння 

англійською мовою.  

Роботу з Спіч-тренажерами можна розпочинати вже на першому 

році вивчення дисципліни «Англійська мова» паралельно з 

активізацією граматичних навичок, навичок аудіювання, читання та 

письма.  Студенти також знайомляться з загальними правилами 

перекладу текстів побутового та науково-популярного характеру. 
Алгоритм Спіч-тренажера вибудовується за принципом «від простого 

до складного» і в першу чергу націлений на допомогу студенту під час 

самостійного опрацювання навчального матеріалу [2].  

Вправи для спіч-тренажерів, які пропонуються з метою 

активізації навичок  монологічного мовлення розділяють на підготовчі 

і мовні. Підготовчі вправи  активно вводяться в алгоритм Спіч-

тренажера вже з перших занять з предмету «Англійська мова» з 

урахуванням базової (шкільної) підготовки студента. Мовні вправи 

доцільно вводити в алгоритм Спіч-тренажера з урахуванням 

середнього рівня сформованості навичок монологічного мовлення 

студентів (з другого семестру). З допомогою мовних вправ 

виробляються специфічні для монологічного мовлення уміння [3]. 

Спіч-тренажери – це та інноваційна форма навчання 

монологічному мовленню, яка допомагає студенту вже з перших 

занять і з незначними знаннями предмету розпочати  активізацію 

навичок монологічного мовлення як на аудиторних заняттях, так і в 

процесі самостійної підготовки.  

Таким чином, сучасна методика викладання іноземних мов – це 

гнучке інформаційно-навчальне середовище. Сучасний підхід до 

питання пошуку оптимальної та ефективної методики викладання 

іноземних мов у немовному вузі полягає в поєднанні традиційних і 

інтенсивних методів навчання. При активному використанні сучасних 

педагогічних технологій в процесі навчання іноземної мови студентів 

немовних спеціальностей дає позитивний результат на засвоєння та 

використання іноземної мови майбутніми спеціалістами в їхній 

професійній сфері.  
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ЯК ОДИН З 

АСПЕКТІВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ 

 

Волосюк Т.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

У даний час зростає потреба в сучасних конкурентоспроможних 

фахівцях, що мають позитивний професійний імідж і прагнення до 

саморозвитку. Актуальним стає пошук нових способів усебічного 

розвитку і розумного використання творчих сил і можливостей 

фахівця, підвищення його рівня кваліфікації, компетентності, 

відповідальності, ініціативи.  

У межах поточного повсякдення, «професіонал» – це той, хто 

зробив яке-небудь заняття предметом своєї постійної діяльності, своєю 

професією (добрий фахівець, знавець своєї справи). Професіоналізм – 

оволодіння основами та глибинами якої-небудь професії» [2].  

Л. Донська стверджує, «імідж – це така інтегральна 
характеристика, яка містить сукупність зовнішніх та внутрішніх 

індивідних, особових, індивідуальних і професійних якостей фахівця, 

що сприяє ефективності професійної діяльності» [3].  

А. Борисюк розглядає імідж представника певної соціальної 

групи (за професією, за етнічною приналежністю, за віком тощо) як 
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соціально-психологічну категорію та сукупний образ, сформований у 

процесі суб’єктивного сприйняття й оцінки іншими [3].  

У нашому дослідженні ми спирались на результати досліджень 

А. Борисюк, яка поділяє складники професійного іміджу на три групи. 

До першої групи входять природні якості (комунікативність, 

тактовність, рефлективність та ін.), до другої  – особистісні якості, які 

є результатом освіти та виховання (моральні цінності, стресостійкість 

та ін.), до третьої входять якості, набуті в результаті професійного та 
життєвого досвіду [1].  

Незаперечним є факт, що особистість формується протягом 

усього періоду свого існування, набуваючи нові якості, цінності, 

пріоритети. У зв’язку з цим підкреслюємо важливість  створення 

максимально сприятливого освітньо-виховного простору у вищій 

школі для соціалізації та становлення особистості  майбутнього 

майстра виробничого навчання. При цьому слід зазначити, що 

досягнутий під час навчання результат з окресленого питання   стане 

підґрунтям для подальшого  професійного розвитку.  

Отже, дослідження складників професійного іміджу фахівця – 

питання подальших наукових розвідок. 
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РЕСУРСНИЙ ПІДХІД ДО  СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

ІННОВАЦІЯМИ  НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Гребеник Т.В., к.пед.н.,доцент, директор 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Соціально–економічні зміни і суспільні зрушення, що нині 

відбуваються в країні, спонукають  педагогічні та науково–
педагогічні колективи до стратегічного планування   діяльності 

щодо функціонування закладу як основи успішності. 

 «Вища освіта є ключовою галуззю в сучасній соціально-

економічній ситуації, коли народ виборює свою державність. Саме 

ця галузь є могутнім фактором розвитку духовної культури 

українського народу, відтворення продуктивних сил України» [1, 

с. 208]. Слід зазначити, що, враховуючи нестабільні умови  здійснення 

освітньої діяльності  навчальними закладами,   вони як відкрита 

соціальна система функціонують у складному зовнішньому 

середовищі.  

Оскільки «основна цінність і основна мета будь-якого 

суспільства – сприяти розвитку індивідуальності, особистості з тим, 
щоб людина сама себе пізнала, саморозвинулася й 

самореалізувалася в дорослому житті» [1, с. 16], то питання 

ресурсного підходу до стратегічного управління інноваціями 

навчального закладу є актуальними і значимими.  

Такий  підхід до   забезпечення   освітнього процесу 

досліджують Т. Давиденко, В. Лозова, Т. Шамова, І. Якиманська та ін. 

Цінними для нашого дослідження є ґрунтовні наробки з використання 

даного підходу в управлінні Г. Атаманчука, B. Козбаненка, Л. 

Приходченко, О. Сушинського та ін. 

Ресурсний підхід зорієнтовано на визначення рівня наявного 

потенціалу як сукупності умов і засобів, що забезпечують 
самодостатність і конкурентоздатність навчального закладу на ринку 

освітніх послуг.  

«Освіта має переорієнтуватися не на трансляцію необхідної 

суми конкретних знань, а на здатності відзнаходити необхідні знання й 

інструменти для вирішення будь-яких питань» [2, с. 137]. 

Таким чином, перед навчальними закладами, особливо вищої 

школи, постав ряд нових актуальних завдань. Першочерговим з 

них, звісно, є підвищення рівня конкурентоздатності вишу в умовах 

жорсткої конкуренції в процесі реформування освітньої галузі. 
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Підвищення конкуренції на ринку освітніх послуг зумовлює 

підвищений інтерес до ефективності та якості освітнього менеджменту 

в цілому й стратегічного управління інноваціями зокрема.   

Слід погодитися з тим, що стратегічне управління – це 

безпосередня реалізація концепції, в якій поєднуються цільовий та 

інтегральний підходи до діяльності  навчального закладу, що дає 

можливість  ставити перед колективом реальні  цілі розвитку, 

порівнювати їх з наявним   потенціалом навчального закладу та 
приводити їх у відповідність шляхом розробки й реалізації системи 

стратегій („стратегічного набору”) [5].  

Сучасний етап реформування освітньої галузі,  її трансформація 

вимагає від керівництва навчальних закладів компетентних дій щодо 

стратегічного управління діяльністю вишу. Це, ймовірно, призводить 

до формування середовища, сприятливого для інноваційної діяльності. 

Рівень інноваційності навчального закладу визначає рівень його 

спроможності.  

Саме тому при визначенні стратегії розвитку навчального 

закладу одним з основних аспектів є інноваційна діяльність.  Інновації  

– це безальтернативний шлях до самодостатності вищого навчального 

закладу та конкурентоздатності на ринку освітніх послуг. Освітній 
простір, на думку С. Микитюка й С. Микитюк, розглядається як 

«інтегрована умова забезпечення зовнішніх ресурсів у процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців» [100, с. 171].  

Особливу увагу в контексті нашого дослідження привертає 

думка Л.Даниленко й Л. Карамушки, які стверджують, що 

«інноваційний освітній процес передбачає: виявлення інноваційної 

ініціативи, розробку освітньої інновації, її розповсюдження, 

опанування та збереження. На кожному з етапів інноваційного 

освітнього процесу здійснюються відповідні організаційні дії, що 

разом становлять так званий «життєвий цикл освітньої інновації», або 

технологію її реалізації» [3, с. 100]. 
Спираючись на вищезазначене з огляду проблеми дослідження, 

вважаємо, що одним з першочергових завдань навчального закладу 

нині є формування сприятливого для інноваційних процесів 

середовища в рамках стратегічного управління на основі ресурсного 

підходу. «Подолання кризи сучасної освіти можливе завдяки 

інтенсивному реформуванню її відповідно до вимог часу…» [2, с. 137].  

Подальші наукові розвідки вбачаються доцільними в аспекті 

вивчення безпосередньо системи стратегічного управління 

інноваційними процесами вишу. 
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РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ:  

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Іващенко М.М., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

На межі XX-XXI століть відбувся кардинальний перегляд 

світоглядних і пізнавальних установок, які були окреслені і 

сформовані усім попереднім розвитком існуючих знань. Варто 

зазначити, що сучасний світ зазнав суттєвих змін з огляду на 
неперервні прискорюючі темпи життя.  

Історичний збіг еволюції технічного потенціалу й трансформації 

соціальності у суспільстві призвів до реформаційних перетворень в 

сфері освіти. Особливої уваги у контексті нашого дослідження 

заслуговують сучасні освітні технології. В першу чергу це  зумовлено 

збігом необхідності безперервного навчання і безпрецедентних 

технологічних інновацій. Першочерговим завданням було описати 
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технології і синергічні результати використання прогресивних освітніх 

традицій в поєднанні з новими технологіями.  

Цілком логічним вбачається  той факт, що каталізатором 

трансформаційного розвитку освітніх систем стала поява 

дистанційного навчання.  

У сучасній педагогічній літературі існують дещо відмінні 

підходи до трактування поняття «дистанційне навчання». Однак всі 

дослідники одностайні у тому, що воно є інтегральною формою 
навчання, яка ґрунтується на використанні традиційних і сучасних 

інформаційних технологій і має на меті ефективну організацію 

пізнавальної діяльності на відстані. Однією з головних, активно 

обговорюваних у педагогічному співтоваристві, є  проблема адаптації 

сучасних теорій до нових реалій і, в разі необхідності, створення нової 

теорії. 

Проаналізуємо, які зміни відбувалися в теоретичних основах і 

моделях дистанційного навчання та як ці зміни можуть вплинути на 

становлення нових освітніх трансформацій XXI століття. 

Становлення наукового інтересу до дослідження дистанційного 

навчання пов’язують із 60-ми роками XX ст., коли у педагогічній науці 

відбулася спроба «зрушення» від концепції заочного навчання та 
актуалізація на самостійному вивченні або навчанні. На думку 

C. Wedemeyer, «особливості філософії викладання і навчання, як 

правило, лежать в основі концепції самостійного вивчення та 

навчання» [11, с. 548].  

В середині 1960-х років поширюється промислова модель 

О. Peters. У цій моделі, що народилося в середині 1960-х, О. Peters 

окреслив структуру дистанційного навчання і наголосив на 

можливості прийняття промислових методів виробництва: розподіл 

праці, масового виробництва, а також організації досягти економії за 

рахунок ефекту масштабу [7]. Промислова модель О. Peters є 

організаційною моделлю, яка описує промисловий підхід з точки зору 
«об'єктивізації процесу навчання» [7, с. 111]. На думку О. Peters, 

запровадження вказаної моделі сприятиме «скороченню форми 

спільного навчання, і триматиме учнів подалі від особистих взаємодій 

і критичних дискусій" [8, с.16].  

Однак, враховуючи глобальні змінами в суспільстві, О. Peters 

пропонує нову структуру для університетської освіти, складовими якої 

є три основні форми академічного навчання – «самонавчання, 

телеконвертера навчання і спілкування» [9, с.15]. Таким чином, 

дослідник залишається прихильником незалежної та самостійної 
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освіти, хоча не заперечує можливість існування її поряд із соціальним 

спілкуванням.  

Істотний внесок у теорію дистанційного навчання вніс 

B. Holmberg, який виокремлює концепцію «керованої дидактичної 

бесіди» [4, с.43]. B. Holmberg передбачає наявність як реальної, так і 

модельованої бесіди.  Однак, перевагу надає останній. Насамперед, 

вчений розглядає дистанційне навчання як "дружню розмову [що 

забезпечується] розробленими самоосвітніми навчально-методичними 
матеріалами [в результаті] почуття особистих відносин… 

інтелектуальне задоволення [і] навчальна мотивація» [4, с.43]. 

Звичайно, це потребує значних зусиль від розробників дистанційного 

курсу, щоб забезпечити імітацію розмови. Не зважаючи на те, що 

«бесіда» є визначальною характеристикою в теорії В. Holmberg, ця 

теорія була спрямована на попередньо вироблений курс і чітко в 

рамках індустріальної парадигми. Постає питання про те, чи є інертне 

навчання, незалежно від того, наскільки якісно воно розроблене, 

достатньою заміною безпосереднього стійкого зв'язку з учителем.  

Зазначимо, що М. Moore, у 1970-х роках визнав обмеженість 

структури незалежного навчального курсу шляхом включення діалогу 

в якості другої змінної. На думку М. Moore, «трансакційна відстань» є 
поняттям педагогічним, а не географічним, а також вимагає 

«спеціальної організації навчання» [5, с.3], що складаються з двох 

змінних − структури та діалогу. Структура відображає дизайн курсу і 

багато в чому залежить від організації і засобів масової педагогічної 

комунікації.  Однак, діалог також пов'язаний із середовищем зв'язку 

(або реальний двосторонній зв'язок або внутрішня дидактична бесіда). 

Пізніше дослідник додає ще один вимір − автономію. Чим більше 

трансакційна відстань, тим більший рівень відповідальності 

покладається на того, хто навчається. Це пояснює намагання вченого 

включити структуру промислового підходу у взаємодію з 

трансакційним підходом [5]. Таким чином, він розширює педагогічну 
перспективу, але знову зберігаються домінуючі структурні особливості 

промислового зразка. Однак, точний характер взаємозв'язків між 

структурою, діалогом і автономією не визначено.  

Більш перспективною з освітньої точки зору є аналітична 

модель, що була представлена F.Henri. В рамках цієї моделі 

дистанційне навчання розглядається як процес полегшення взаємодії 

для спільного навчання. Аналітична модель складається з п'яти 

аспектів процесу навчання − участь, взаємодія, соціальний, 

когнітивний та метакогнітивний компоненти. F.Henri підкреслює, що 

спільний вид викладання і навчання забезпечує потенційну структуру 
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для кодування повідомлень, а проблема трансакційної відстані 

полегшується завдяки опосередкованій комунікації. Наукові рамки 

дослідження F.Henri фокусуються на освітніх і трансакційних 

питаннях, що вже є  істотним зрушенням у бік від промислового зразка 

[3]. 

Сучасне покоління дистанційного навчання з'явилося 

нещодавно і відоме як connectivism. Канадці G.Siemens  та S.Downes 

визначають, що навчання є процесом створення мережі інформації, 
контактів і ресурсів, які застосовуються до реальних проблем [2;10].  

Connectivism був розроблений в умовах інформаційної 

мережевої ери та передбачає повсюдний доступ до мережевих 

технологій. Цікавою для нашого дослідження є думка M. Castells, який 

вказує на те, що навчання з використанням Інтернету – це не лише 

питання технічної кваліфікації: воно змінює характер освіти, що є 

необхідним для роботи в мережі. Головним моментом тут є перехід від 

власне навчання до навчання тому, як учитися, бо велика частина 

інформації – це онлайнова інформація, і тому дійсно необхідною 

якістю стає уміння приймати рішення відносно того, що саме треба 

шукати, як обробляти і як використовувати знайдене, щоб зуміти 

виконати завдання, що спонукало до пошуку відповідної інформації. 
Інакше кажучи, нова форма навчання орієнтована на вироблення 

уміння трансформувати інформацію в знання, а знання – в дії [1]. 

У свою чергу, все, що ми вивчаємо, та все, що ми знаємо – це 

зв’язки, які ми формуємо між нейронами в результаті свого досвіду. 

Наш мозок складається зі 100 мільярдів нейронів, які формують 100 

трильйонів зв’язків. Саме ці зв’язки і складають все, що ми знаємо та 

все, що ми уявляємо. І хоча зручно говорити, що наші знання та 

переконання складаються з понять та концепцій, які ми набуваємо та 

зберігаємо, більш точно та педагогічно говорити про навчання, як про 

формування зв’язків [2]. 

Проведений аналіз дає змогу зробити висновки, що основні 
етапи становлення і розвитку дистанційного навчання були 

безпосередньо пов’язані із досягнутим рівнем технології і були 

нездатні розвиватися до тих пір, поки технологічні можливості не 

стали для них доступними.  Це в свою чергу актуалізує вивчення 

можливостей використання технологій дистанційного навчання в 

умовах сучасного інформаційного простору.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми 

розвитку дистанційного навчання і засвідчує необхідність її подальшої 

розробки за такими більш перспективними напрямами, як визначення 

перспектив розвитку вітчизняної практики на основі надбань 
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зарубіжного досвіду та виявлення доцільності використання окремих 

форм дистанційного навчання на різних етапах освіти. 

 

Література 

 

1. Castells, M. (1996). The Information Age: Economy, Society and 

Culture: The Rise of the Networked Society (Vol. 1). Oxford: 

Blackwell. 
2. Downes Stephen E-learning 2.0 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://elearnmag.acm.org/featured.cfm?aid=1104968 

3. Henri, F. (1992). Computer conferencing and content analysis. In 

A. R. Kaye (Ed.), Collaborative Learning Through Computer 

Conferencing: The Najaden papers. (p. 117-136). Berlin: Springer-

Verlag. 

4. Holmberg, B. (1989). Theory and Practice of Distance Education. 

London: Routledge. 

5. Moore, M. G. (1991). Editorial: Distance education theory. The 

American Journal of Distance Education, 5(3), 1 – 6. 

6. Moore, M. G., and Kearsley, G. (1996). Distance Education: A 

systems view. New York: Wadsworth. 
7. Peters, O. (1994a). Distance Education and Industrial Production: 

A comparative interpretation in outline (1973). In Keegan, D. 

(Ed.), Otto Peters on distance education: The industrialization of 

teaching and learning (p. 107-127). London: Routledge. 

8. Peters, O. (1994b). Introduction. In Keegan, D. (Ed.), Otto Peters 

on Distance Education: The industrialization of teaching and 

learning (p. 1-23). London: Routledge. 

9. Peters, O. (2000). The Transformation of the University into an 

Institution of Independent Learning. In T. Evans & D. Nation 

(Eds.), Changing University Teaching: Reflections on creating 

educational technologies (p. 10-23). London: Kogan Page. 
10. Siemens George Knowing Knowledge [Електронний ресурс] /G. 

Siemens. – Режим доступу : 

http://www.elearnspace.org/KnowingKnowledge_LowRes.pdf 

11. Wedemeyer, C. A. (1971). Independent study. In R. Deighton 

(Ed.), Encyclopedia of Education IV (p. 548-557). New York: 

McMillan. 

 



75 

 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА ШЛЯХУ 

ФОРМУВАННЯ СПРАВЖНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА 

Кузько О.Л., викладач, зав. навчально-виробничою практикою 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

Політехнічний технікум та Конотопський інститут Сумського 

державного університету дотримуються багаторічних традицій, у 
підготовці фахівців різних спеціальностей. Протягом навчання 

студенти сумлінно вивчають цілий ряд необхідних дисциплін та 

здобувають теоретичні знань з обраного фаху. І як говориться у 

прислів’ї: теорія без практики мертва, практика без теорії сліпа. Тому 

отримані знання і вміння потрібно закріпити на практиці.  

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, 

формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої 

професії, формування у них на базі одержаних у вищому навчальному 
закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних 

рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих 

умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та 

творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

Виробнича практика є обов’язковою і невід’ємною частиною 

навчального процесу будь-якої спеціальності, яка у повній мірі 

доповнює отримані протягом навчальних семестрів теоретичні знання 

та вміння, даючи можливість у кінцевому результаті сформувати 

фахівця високого рівня. В процесі виробничої практики студенти 

також набувають досвіду суспільної, організаторської та виховної 

роботи в колективі, вміння підвищувати рівень практичної підготовки 
з майбутньої професії. Поставлена мета досягається шляхом 

вирішення конкретних задач стосовно кожного виду виробничої 

практики [1]. 

До комплексу питань, що становить зміст виробничої практики, 

входить вивчення технології організації виробництва, прийомів та 

методів роботи із сучасними інструментами та контрольно-

вимірювальними приладами, питань економіки, стандартизації та 

організації науково-дослідної і проектно-конструкторської роботи. Під 

час практики студенти вивчають організацію, планування та 

управління підприємством, механізацію та автоматизацію, резерви 

виробництва та підвищення продуктивності праці, раціоналізаторську 
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та винахідницьку діяльність. До змісту практики також входять 

питання наукової організації праці, промислової естетики, охорони 

праці та довкілля. 

Сучасний ринок праці потребує не тільки глибоких теоретичних 
знань, а й здатності застосовувати їх у нестандартних життєвих і 

виробничих умовах. Тому у процесі виробничої практики 

покращується згуртованість колективу при вирішені різноманітних 

виробничих завдань, що сприяє трудовому вихованню, прищеплює 

любов до обраної професії, дає можливість самореалізації в умовах 

сучасної ринкової економіки на основі підвищення мотивації до праці, 

а також є гарним початком до кар’єрного зростання.  

Література 

1. Положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів (наказ міністерства освіти і науки України 

№ 93 від 08.04.1993 року із змінами внесеними згідно з Наказом 

Міносвіти № 351 від 20.12.1994 року). 

 

СУТНІСНІ ОЗНАКИ СКЛАДНИКОВОЇ СТРУКТУРИ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

БУДІВЕЛЬНИКІВ 

 

Осадча М.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

  Формування екологічної компетентності є нагальною вимогою 

сьогодення України.   Сьогодення показує важливість поєднання 

процесу отримання майбутньої професії та формування екологічної 

компетентності.  

Актуальним залишається фахова підготовка майбутніх 

будівельників. Будівельна діяльність пов’язана не тільки з технічними 

та економічними аспектами розвитку, але і з екологічними. Відтак, 

актуальною є проблема  виховання  бережного та відповідального 
ставлення до природи. Саме тому формування екологічної 

компетентності майбутніх  спеціалістів набуває непересічного 
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значення в педагогічній науці. Хоч ця тема розглядалася в багатьох 

публікаціях, вона ще не досліджена в повній мірі.  

  Останнім часом проблемі формування екологічної 

компетентності майбутніх фахівців приділяється велика увага. Так, 

теорію та практику даної проблеми розглядали ряд науковців, а саме: 

Т. Бакіров, О. Бондар, С. Левків, Л. Лук’янова, О. Пруцакова, 

І. Родигіна, Ю. Шапран та ін. 

Наша держава крок за кроком входить в європейські простори, 
тому й висуває підвищенні вимоги до екологічної освіти майбутніх 

фахівців.  

Слід відзначити, що саме під час навчання у вищій школі 

підвищується рівень екологічної відповідальності, адже під час 

проходження виробничих практик майбутні будівельники 

усвідомлюють практичну значимість своїх вчинків  та акцентуються на 

наслідках необачно прийнятих професійних рішень. Питання 

екологічної компетентності є актуальним протягом всього періоду 

навчання і подальшої професійної діяльності. 

Підтримуючи твердження ряду науковців, схиляємося до думки, 

що екологічна компетентність майбутніх будівельників – це набір 

певних екологічних якостей, цінностей та установок, які необхідні 
спеціалісту певної галузі для прогнозування наслідків своєї діяльності. 

Адже всі види впливу будівництва на навколишнє середовище можна 

класифікувати за такими екологічними ознаками: вилучення з 

навколишнього середовища і привнесення в навколишнє середовище. 

Всі дії впливають на стійкість екосистем і знижують якість 

навколишнього середовища або прямо, або побічно [4, с. 299]. 

 Враховуючи наробки науковців, що досліджували цю 

проблему, нами було   розроблено структуру екологічної 

компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання 

будівельного профілю, до складу якої увійшли три складники: 

когнітивно-інтелектуальний, емоційно-ціннісний та діяльнісно-
поведінковий.  

Когнітивно-інтелектуальний складник екологічної 

компетентності є підґрунтям відповідального ставлення особистості до 

оточуючого середовища, стереотипу мислення, практичних умінь, 

навичок екологічно доцільної поведінки у системі взаємозв’язків 

“людина – природа”, чіткої мотивації, активної участі у суспільних 

природоохоронних заходах, а також потреби у власній причетності до 

збереження, відтворення й охорони природних ресурсів [2]. 

Емоційно-ціннісний складник передбачає особистісну 

відповідальність перед собою та іншими за стан довкілля і природних 
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ресурсів; емоційно-ціннісне переживання за стан довкілля, готовність 

та причетність до вирішення екологічних проблем [3, с.129]. 

Діяльнісно-поведінковий складник характеризує дії і вчинки, які 

формують екологічну компетентність; систему ставлень до себе, 

інших, природи. Тобто, це сукупність умінь і навичок використовувати 

природничо-наукові знання для практичного вирішення професійних 

завдань [1, с.19]. 

Для кожного складника були розроблені критерії, показники та 
параметри. 

  Таким чином, на підставі аналізу психолого-педагогічної 

літератури та власних досліджень  визначено структуру екологічної 

компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми, 

тому подальші дослідження будуть спрямовані на визначення рівня 

сформованості екологічної компетентності студентів. 
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ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З 

ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ КОНТРОЛЬНО – 

ВИМІРЮВАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ  

ТА ПРИСТРОЇВ» 

Туманова Ю.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

Початок ХХІ сторіччя характеризується інформатизацією 
суспільства. Усе більшої популярності набуває дистанційна освіта – 

зручний та доступний спосіб інтерактивної взаємодії учасників 

навчального процесу з метою передачі та засвоєння знань, навичок і 

способів пізнавальної діяльності 

Навчальна дисципліна «Основи проектування контрольно–

вимірювальних інструментів та пристроїв» передбачає здобуття 

студентами знань, навичок та вмінь, необхідних для формування 

професійно орієнтованої комунікативної компетентності з метою 

забезпечення їх ефективного спілкування в академічному та 

професійному середовищі. Навчальне навантаження з даної 

дисципліни охоплює практичні заняття та самостійну роботу, що 

складає майже 50%. Вона спрямована на закріплення теоретичних 
знань, отриманих студентами за час навчання, їх поглиблення, набуття 

й удосконалення практичних навичок та умінь.  

Сьогодні існують різноманітні універсальні навчальні 

платформи, що дозволяють викладачу створити та розмістити в мережі 

Інтернет електронні засоби навчання з інженерних дисциплін. З-поміж 

інших, навчальна платформа Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment) вирізняється адаптивністю 

Навчальна платформа Moodle має усі необхідні засоби для 

самостійного оволодіння дисципліною «Основи проектування 

контрольно – вимірювальних інструментів та пристроїв»: засоби 

самонавчання, оцінювання навчальних досягнень, комунікації. При 
цьому навчальна діяльність студентів може здійснюватися як 

асинхронно, коли кожен студент вивчає матеріал самостійно в зручний 

для нього час, так і синхронно – у режимі реального часу під час 

онлайн лекції або семінару 

Курс дисципліни «Основи проектування контрольно – 

вимірювальних інструментів та пристроїв» націлений на дистанційну 

підготувку фахівця, який за допомогою  здобутого комплексу 
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системних знань про точність, взаємозамінність деталей машин і 

техніку їх вимірювання міг кваліфіковано застосовувати знання на 

практиці. Для процедури моніторингу (оцінювання) результатів роботи 

того, хто навчається, надаються тести тренажери, електронні роботи – 

звіти за індивідуальним завданням 

Після закінченню вивчення дистанційного курсу студенти 

повинні мати знання стосовно систематичного метрологічного підходу 

до основних понять вимірювальної техніки.  
Кожен модуль курсу має практичні вправи різних типів та ін. 

(див. схему). 

Аналіз опитування студентів показав високу оцінку курсу, його 

збалансованість, насиченість змістовними лекціями; можливість 

повторити та доповнити свої знання з метрології. Студенти 

визначають зручність користування дистанційним курсом, оскільки 

вони не обмежені у просторі та часі, а також мають можливість, 

побачити та проаналізувати власні помилки.  
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ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАЦЕОХОРОННОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Швидка А.І., викладач, Авраменко О.С., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

У науковій літературі проблема формування працеохоронної 

компетентності майбутніх фахівців набула відображення у наукових 
доробках Л. Крушельницької, Ю. Александрова, Д. Тимошина, І. 

Любянової, В. Венедіктова, Н. Болотіної, В. Зацарного, В. Жданової та 

ін. 

Фахівець – це людина, яка володіє певними знаннями і 

вміннями в конкретній галузі, отже питання формування 

компетентності фахівця нині є актуальними.  «Професіонал» – той, хто 

зробив яке-небудь заняття предметом своєї постійної діяльності, своєю 

професією (добрий фахівець, знавець своєї справи). Професіоналізм – 

оволодіння основами та глибинами якої-небудь професії» [1, с. 1177].  

Як зазначає М. Лук’янова [2], компетентність у певній галузі – 

це поєднання відповідних знань, досвіду і здібностей, що забезпечують 

повне уявлення про цю сферу й сприяють ефективній діяльності в ній. 
На відміну від попереднього автора, І. Бургун [3] вважає, що 

компетентність – це певний рівень освіченості, що є інтегративною 

якістю певної особистості та забезпечує здатність вирішувати 

конкретні завдання різного характеру, спираючись на існуючий 

соціальний досвід. Загальновідомо, що уміння – це здатність вміло 

виконувати конкретні дії, в основі яких є використані особистістю 

знання і навички, набуті в процесі життєвого досвіду. 

Враховуючи викладене, під працеохоронною компетентністю 

ми розуміємо стан, що характеризується наявністю знань, умінь, 

навичок, досвіду та особистісних якостей, які забезпечують здатність 

до створення безпечних умов роботи під час виконання професійних 
завдань. Нами виокремлено складники працеохоронної компетентності 

майбутнього фахівця, а саме: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний, рефлексивний. 

У подальшому змістовних досліджень потребують питання 

структури працеохоронної компетентності майбутніх спеціалістів. 
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МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ I-II р.а.  ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

Бандурка Л.В., викладач, Рязанцев В.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

На сьогоднішній день майбутнє України багато в чому 

залежить від якості системи освіти. Не викликає сумнівів те, що 

ключовими чинниками суспільного розвитку є компетентність, 

професіоналізм, здатність вирішувати складні завдання, освіченість 

майбутніх спеціалістів. У сучасних умовах ринкові відносини 

прийшли і в освіту,  збільшилась кількість навчальних закладів як 

державних, так і приватних, загострилась конкуренція між ними у 

залученні потенційних клієнтів.  Адаптація ВНЗ до умов зовнішнього 

середовища, підвищення їх конкурентоспроможності неможливі без 

маркетингового підходу до управління. 

На думку Ф. Котлера і К. Фокса, маркетинг – це «аналіз, 

планування, втілення в життя і контроль старанно сформульованих 

програм, розроблених для реалізації добровільних обмінів цінностями 

з цільовими ринками, з метою досягнення цілей організації. Маркетинг 

включає розробку пропозицій організації з метою задоволення потреб і 

бажань цільового ринку, а також використання ефективної цінової 

політики комунікації та дистрибуції для інформування, мотивації  і 

обслуговування ринків».[1, c.7]. 



83 

 

Дослідники також зазначають, що «маркетинг допомагає 

навчальним закладам виживати і процвітати, обслуговуючи відповідні 

ринки більш ефективно. Маркетингове планування вимагає від 

навчального закладу прискіпливої точності у встановленні його цілей» 

[1, c.7]. 

Освітній маркетинг, за визначенням Н. Івко, це вид діяльності 

управлінської підсистеми освітніх закладів, спрямований на 

виявлення, прогнозування та формування попиту на освітні послуги 

відповідної цільової групи споживачів та найбільш повне його 

задоволення засобами обміну між виробниками освітніх послуг та їх 

безпосередніми споживачами [2]. 

Маркетинг в освітній галузі – це переважно маркетинг послуг.   

У зв’язку з цим слід зазначити, що у науковій літературі часто 

освітні послуги називають товаром, тобто сукупністю матеріальних, 

нематеріальних та інтелектуальних (викладачі, керівний склад, 

студенти) компонентів. Тож послуга, будучи товаром, має бути 

отримана («придбана») студентом, який прагне в подальшому 

використати знання у практичній діяльності. Отже, між студентом та 

ВНЗ наступають відносини «виробництво-споживання», що дає 

підстави вважати метою освітньої послуги суто прикладні цілі: 
фізична особа здобуває певну суму знань і має право працювати в 

іншій сфері, зупинившись на досягнутому, або не зупинятись на 

здобутому і крокувати шляхом подальшого збагачення професійного 

інтелектуального багажу. 

  При цьому маркетингова діяльність сфери освітніх послуг 

відрізняється рядом особливостей: 

- до переліку освітніх послуг ВНЗ включаються в першу чергу 

ті, на які спостерігається стійкий попит; 

- формування цін на освітні послуги – це багатокомпонентна 

структура, яка передбачає врахування прогнозованого ефекту послуги 

та додаткових витрат у процесі її надання; 

- активізація профорієнтаційної діяльності, спрямована на 

конкретні групи споживачів: випускники 9-х, 11-х класів, випускники 

ПТУ, випускники технікумів, коледжів, інших ВНЗ; 

- вирішення проблеми продовження вищої освіти випускниками 
технікумів або їх працевлаштування; 
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- створення підрозділів (відділ профорієнтації, відділ 

працевлаштування), які сприятимуть формуванню сталого 

прогресивного іміджу ВНЗ та ін. 

Звісно, успішність  вишу  визначається конкурентоздатністю 

на ринку освітніх послуг. За результатами аналізу наукової літератури 

і даного дослідження  нами виокремлено умови, за яких необхідно у 

закладі освіти реалізовувати маркетингову діяльність: 

а) недостатня відповідність пропозицій запитам споживача;  

б) виражена боротьба за споживача; 

в) необхідність представлення на ринку освітніх послуг 

пропозицій в асортименті, очікуваному споживачем; 

г) забезпечення рентабельності за рахунок збільшення 

ефективності послуг: особи – в отриманні освітніх послуг, ВНЗ – у 

розвитку системи заохочень співробітників, суспільства - у зростанні 

інтелектуального потенціалу.    

За цих умов особливої актуальності набувають питання, 

пов’язані з реалізацією саме маркетингу. У зв’язку з цим  технікуми 

змушені ретельно вивчати зовнішнє середовище  вишу, а саме: 

політичні, економічні, демографічні, культурні, соціальні, правові 

фактори , тобто фактори, які не піддаються контролю з боку  вищого 

навчального закладу, але з урахуванням яких ВНЗ повинен розробляти 

свої маркетингові комплекси.   

Зовнішнє середовище є мінливим, невизначеним,  має певні 

обмеження.  Зміни, що відбуваються в цьому середовищі, не можна 

назвати ні повільними, ні передбаченими. Вони здатні приховувати 

несподіванки і завдати важких ударів [3].  

Науковці підкреслюють необхідність вивчення та аналізу 
мікросередовища безпосередньо ВНЗ: фінансові та адміністративні 

ресурси, викладацький склад закладу, потреби абітурієнтів та 

студентів. Аналізу та оцінці підлягають основні цільові сегменти, їх 

платоспроможність, особливості поведінки інших ВНЗ в умовах 

конкуренції. 

 Таким чином,   маркетингові дослідження забезпечують 

підґрунтя вишу для  пристосування до умов зовнішнього середовища, 

що  є пріоритетним завданням навчальних закладів, реалізація якого й 
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сприятиме забезпеченню конкурентоспроможності на ринку освітніх 

послуг. 

Перспективою подальших наукових досліджень є структурні 

компоненти маркетингової діяльності навчальних закладів. 

Література 

1. Стратегічний маркетинг для навчальних закладів /Ф. Котлер, Карен 

Ф.А. Фокс, [пер. з англ.]. – К.: УАМ, Вид. Хімджест, 2011. 

2. Івко  Н.  Маркетинговий  підхід  в  управлінні  сучасними  
навчальними закладами / Н. Івко. – Електронний ресурс. – Режим 

доступу:  http://novyn.kpi.ua/2005-2/02_Ivko.pdf  

3. Котлер Ф., Основы маркетинга. Пер. с англ. – М.: Прогресс. – 1999. 

 

АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСВІТНІМИ ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Атряскіна Анастасія, учениця, Ніколаєнко З.В., учитель 

Конотопська ЗОШ № 10 

Однією із форм навчання дітей з особливими освітніми потребами є 

нова, однак визнана в багатьох країнах світу інклюзивна форма освіти, 

яка забезпечує безумовне право кожної дитини навчатися в 

загальноосвітньому закладі за місцем проживання із забезпеченням 

усіх необхідних для цього умов.  
 У сучасній світовій освітній політиці за підтвердженням аналізу 

науково-педагогічних джерел та міжнародних нормативно - правових 

документів, розрізняють кілька підходів до надання освіти дітям з 

особливими потребами. Основні з них: інтеграція, інклюзія. В Україні 

модель інклюзивної освіти почала набувати значення переважно за 

ініціативи громадських організацій  і в  останні роки досить широко 

використовується.  Відповідно до умов інклюзивного навчання усі учні 

є повноправними особистостями дитячого колективу, забезпечуються 

безперешкодним доступом, підтримкою,  психолого - педагогічним 

супроводом. 
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У 2004 році в Україні було зареєстровано 135773 дитини з 

особливими потребами віком до 16 - ти років, що становить 1,8% 

відсотка від загальної кількості дітей в Україні. За даними 

Міністерства освіти і науки України у 2005-2006 навчальному році 

освіту у спеціально організованих умовах здобувають 54,1 тис. дітей, 

які потребують корекції фізичного чи інтелектуального розвитку у 396 

- ти спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах. За даними 

Міністерства праці та соціальної політики України, у системі 
соціального захисту діють (на кінець 2004 року)   56 будинків-

інтернатів для дітей з різними психофізичними проблемами, де 

перебуває 7716 дітей. У 2014 році було зареєстровано 2-3% усіх дітей 

інвалідів,-це діти-інваліди які мають ознаки інвалідності й підлягають 

постійному медикопедагогічному супроводу. 

  Серед наукових праць, які досліджують проблеми інклюзивної 

освіти, варто виокремити дослідження, які проводяться канадськими 

вченими університету Альберта, зокрема завідувачем Всеканадської 

кафедри інклюзії професором  Дж. Лупарт. Особливо значущою для 

методології інклюзивного навчання є праця «The Inclusive Classroom: 

Educating Exceptional Children» («Інклюзивний клас: освіта особливих 

дітей»), яка дає змогу з’ясувати зміст термінологічних понять, таких, 
як інтеграція, інклюзія, оскільки у науковій, методичній, 

публіцистичній літературі вони трактуються досить вільно. 

У сучасному світі інтеграція дітей із особливими освітніми 

потребами в масові освітні заклади – це глобальний суспільний 

процес, який стосується всіх високорозвинених країн. Його основою є 

готовність суспільства і держави переосмислити систему ставлення до 

інвалідів та осіб із обмеженими можливостями здоров’я з метою 

реалізації їх прав на надання рівних з іншими можливостей у різних 

галузях життя, включаючи освіту [1, с. 64] . 

Інклюзивне навчання – це комплексний процесс забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти дітям із особливими освітніми 
потребами шляхом організації їх навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах на основі застосування особистісно-орієнтованих 

методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей 

навчально- пізнавальної діяльності таких дітей. 

Метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей із 

особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх 

соціалізація та інтеграція в суспільство, залучення сім’ї до участі в 

навчально - виховному процесі [2, с. 76]. 

Основними завданнями інклюзивного навчання є: 
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 здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти 

відповідного рівня в середовищі здорових однолітків відповідно до 

Державного стандарту загальної середньої освіти; 

  забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх 

здібностей; 

  створення освітньо - корекційного середовища для 

задоволення освітніх потреб учнів із особливостями психофізичного 

розвитку; 

  створення позитивного мікроклімату в загальноосвітньому 

навчальному закладі з інклюзивним навчанням, формування активного 

міжособистісного спілкування дітей із особливими освітніми 

потребами з іншими учнями; 

  забезпечення диференційованого психолого- педагогічного 

супроводу дітей із особливими освітніми потребами; 

  надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують 

дітей із особливими освітніми потребами, залучення батьків до 

розроблення індивідуальних планів та програм навчання. 

Термін інклюзивна освіта (англ. інклюзія – inclusion – включення) 

базується на тлумаченні, викладеному в Саламанкській декларації та 
передбачає створення освітнього середовища, яке відповідало б 

потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її 

психофізичного розвитку та є гнучкою, індивідуалізованою системою 

навчання дітей [3, с. 48]. 

Основні принципи інклюзивної навчання полягають у тому, що: 

- усі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це 

виявляється можливим, незважаючи на певні труднощі чи відмінності, 

що існують між ними; 

- навчальні заклади мають визнавати і враховувати різноманітні 

потреби своїх учнів узгодженням різних видів і темпів навчання; 

- освітні заклади повинні забезпечувати якісну освіту для всіх, 
розробляючи відповідні навчальні плани, вживаючи організаційні 

заходи, розробляючи стратегії викладання, використовуючи ресурси і 

партнерські зв’язки зі своїми громадянами; 

- діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-

яку додаткову допомогу, яка можезнадобитися їм у навчальному 

процесі; 

- інклюзивні форми навчання – найефективніший засіб, який 

гарантує солідарність, співучасть, взаємодопомогу, розуміння між 

дітьми з особливими потребами та їхніми ровесниками [3, с. 97]. 

Успішне   впровадження інтегрованого та інклюзивного навчання 

дітей з особливими потребами, потребує вирішення завдань на 
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державному рівні, а саме: формування нової філософії державної 

політики щодо дітей з особливостями психофізичного розвитку, 

удосконалення законодавчої та нормативно - правової бази у 

відповідності до Конвенції ООН про права дитини, реалізації та 

поширення моделі інтегрованого та інклюзивного навчання дітей у 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. Аналіз  

нормативної бази свідчить, що основні  закони України про освіту в 

цілому забезпечують соціальний захист дітей та осіб інвалідністю, 
гарантують створення умов для спеціального, компенсуючого та 

інтегрованого навчання.   

       Термін "адаптація" (від лат. аdaptatio – пристосування) широко 

застосовується як теоретичне поняття в різних наукових областях. До 

педагогіки термін увійшов порівняно недавно. Вживання поняття 

"адаптація" в якості "звикання", "пристосування" індивіда до умов 

життя і діяльності почало упроваджуватися в педагогічний лексикон 

вслід за розробкою поняття "соціальна адаптація". 

Ми дотримуємося погляду, що як і діти повинні бути підготовлені до 

школи так і школа повинна бути готова учити, розвивати і любити 

самих різних дітей, приймати і розуміти їх такими, які вони є, і 

допомагати їх особовому зростанню і розвиткові. 
 

Згідно з гіпотезою нашого дослідження, успішна адаптація  дітей з 

освітніми особливими потребами в загальноосвітньому закладі з 

можливостями інклюзії. 

Тому, ми провели дослідження адаптації дітей та спроможності 

засвоєння дітьми з особливими потребами навчальної програми, 

проводилось в Конотопській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 

10 протягом 2013 – 2014  та 2014 -2015 навчальних років. У 

дослідженні брали участь учні 1  класу (4 учні). Для виконання 

поставлених завдань ми використали такі методики: спостереження за 

рівнем адаптації дитини до школи на початку дослідження та протягом  
проведення корекційно – розвиваючої роботи, діагностика  основних 

компонентів готовності до навчання у школі (Ю. З. Гільбух),  

діагностика адаптації дітей з освітніми особливими потребами,  

діагностику пізнавальних процесів ( пам'ять, увага, мислення, 

сприймання, уява), корекційно – розвивальні робота за програмою 

Горбатько Л. М., для роботи з розумово відсталими дітьми та дітьми з 

затримкою психічного розвитку, повторна діагностика пізнавальних 

процесів (пам'ять, мислення, увага, сприймання, уява), емоційно – 

вольової та мотиваційної сфери. 
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   Зіставлення результатів дослідження дало змогу об’єктивно 

проаналізувати ефективність проведеної корекційно – розвиваючої 

роботи.  

На констатуючому етапі експерименту, ми вявили, що всі 4 учні не 

готові до шкільного навчання та мають низький рівень адаптації.  

Другий етап есперементу, дав змогу визначити на якому рівні 

знаходиться розвиток пізнавальних процесів в дітей з освітніми 

особливими потребами. Порівняльний аналіз свідчить, що всі учні 
знаходяться на низькому рівні розвитку пізнавальної сфери.  Тому, для  

успішної адаптації та спроможності засвоєння дітьми з освітніми 

особливими потребами навчальних програм,  та проходження процесу 

соціалізації ми провели корекційно – розвивальну роботу за 

програмою Горбатько, для роботи з розумово відсталими дітьми та 

дітьми з затримкою психічного розвитку. Програма має на меті 

розвиток пізнавальної діальності, емоційно – вольової сфери, 

моторики, удосконалення розумових операцій, узагальнення та 

комунікативних навичок у дітей з вадами розумового розвитку, 

затримкою психічного розвитку в умовах шкільного навчання.   

Для з'ясування ефективності та результативності проведеної 

роботи, ми здійснили повторне дослідження пізнавальних процесів, 
емоційно – вольової та мотиваційної сфери.  Аналіз отриманих 

результатів дав змогу виявити, що в учнів з освітніми особливими 

потребами значно збільшився рівень розвитку пізнавальної, 

мотиваційної та емоційно – вольової  сфер.  

Отже, аналіз отриманих результатів засвідчив позитивну динаміку 

ефективності розроблених методів та прийомів корекційно – 

розвиваючої роботи. Дані результати доводять гіпотезу нашого 

дослідження. 

У результаті цього діти долучаються до всіх соціальних систем, 

структур, соціальних зв’язків, беруть активну участь в основних 

сферах життя і діяльності суспільства, готуються до повноцінного 
дорослого життя, самореалізації та розкриття як особистості. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ  

РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ КЛАСИЧНОГО 

ТА ІНКЛЮЗИВНОГО КЛАСУ 

 

Жданова Анастасія, учениця, Бойко І.М., учитель 

Конотопська ЗОШ № 10 

 
Міжнародні стандарти в галузі прав людини ґрунтуються на ідеї 

участі кожної  особи в суспільному житті на засадах рівності й без 
дискримінації. Поширення в Україні процесу інклюзивного навчання 
дітей з обмеженими можливостями фізичного або  психічного здоров’я  
є не лише відображенням часу, але й представляє собою ще один крок 
до забезпечення повної реалізації прав дітей з особливими потребами 
на якісну освіту. Інклюзивна практика реалізує доступ до одержання 
освіти в загальноосвітньому закладі за місцем проживання та 
створення необхідних умов для успішного навчання для всіх без 
виключення дітей,незалежно від їх індивідуальних 
особливостей,психічних та фізичних можливостей.  

Основні принципи інклюзивної навчання полягають у тому, що: 
- усі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це 

виявляється можливим, незважаючи на певні труднощі чи відмінності, 
що існують між ними; 

- навчальні заклади мають визнавати і враховувати різноманітні 
потреби своїх учнів узгодженням різних видів і темпів навчання; 

- освітні заклади повинні забезпечувати якісну освіту для всіх, 
розробляючи відповідні навчальні плани, вживаючи організаційні 
заходи, розробляючи стратегії викладання, використовуючи ресурси і 
партнерські зв’язки зі своїми громадянами; 

- діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-
яку додаткову допомогу, яка може знадобитися їм у навчальному 
процесі; 

- інклюзивні форми навчання – найефективніший засіб, який 
гарантує солідарність, співучасть, взаємодопомогу, розуміння між 
дітьми з особливими потребами та їхніми ровесниками. 
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СТРАТЕГІЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

АКТИВНОСТІ УЧНІВ ДПТНЗ 

Книш Олексій, студент, Бадьор І.В., викладач-методист 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

Реформування системи професійно-технічної освіти передбачає 

втілення в життя принципу гуманізації освіти, методологічну 

переорієнтацію навчання з інформативної форми на розвиток 

особистості людини, індивідуально-диференційований, особистісно-

орієнтований підхід до організації навчального процесу і оцінювання 

навчальних досягнень кожного учня.  

Аналізуючи роботу професійно-технічних закладів, можна 
виділити складну педагогічну проблему: відсутність позитивних 

мотивів, що стимулюють пізнавальну активність учнів і вболівання за 

кінцевий результат навчання в профтехучилищі. Це породжує 

порушення навчальної дисципліни, неуспішність і відставання в 

навчанні, які впливають на якість підготовки кваліфікованих 

робітників. 

Відставання учня в навчанні визначають на підставі його 
невміння усвідомити суть завдання, намітити план його вирішення, 

пасивності і неуважності на уроках, байдужості до результатів своєї 

навчальної діяльності, нездатності адекватно оцінити свою роботу, 

відсутності самоконтролю у навчанні. [1] 

Спираючись на досвід педагогічної роботи викладачів і 

майстрів виробничого навчання ДПТНЗ «Конотопське ВПУ», а також 

вивчаючи спеціальну педагогічну літературу, можна визначити 

стратегію стимулювання пізнавальної активності учнів шляхом 

створення «ситуації успіху».  

За останні роки словосполучення «ситуація успіху» стало для 

педагогів звичним. Однак створити її не так уже й просто. «Ситуація 

успіху» — це сукупність створених викладачем умов, що забезпечують 

учневі успіх. Педагогічно виправдане створення для учнів «ситуації 

успіху» передбачає використання спеціальних прийомів 

індивідуально-особистісної підтримки, що дають можливість 

працювати з різними категоріями учнів: надійними, впевненими, 
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невпевненими і зневіреними. Вибір прийомів роботи залежить від 

особистості учня, від стилю міжособистісних взаємин і від конкретної 

ситуації. [2] 

У процесі створення «ситуації успіху» особливе значення 
надається вербальному інструментуванню. Існує чимало способів 

підтримати учня під час виконання завдань на занятті. Ця підтримка 

потрібна постійно. Щирість, творчість і розмаїття — сильне знаряддя в 

побудові самоповаги особистості. Важливо створити оптимістичну 

установку, забути на деякий час про недоліки учня, бачити лише 

перспективи розвитку. 

В практиці педагогічної діяльності виділяють такі складники 

«ситуації успіху»: 

 Атмосфера доброзичливості створюється за допомогою 

усмішки, привітного погляду, уваги до кожного, м'яких жестів. 

 «Авансування» студентів перед виконанням завдання. 

Авансувати успіх означає прогнозувати позитивні результати. 

Ця операція допомагає дитині повірити в себе, підвищує рівень 

її активності і свободи. 

 Наголошення на персональній винятковості. Підставою для 
цього може стати будь-яка перевага учня, що відповідає 

пропонованому виду діяльності: фізична сила, чіткість 

мислення, оригінальність сприйняття, добра пам'ять, 

кмітливість тощо. 

 Мотивація пропонованих дій: «Заради чого? Навіщо?» Мотив — 

найпотужніший рушій успіху. 

 Прихована інструкція, що надається суб'єкту для створення 

уявного образу результату діяльності. 

 Педагогічне навіювання. Педагог може справити на учнів 

нетривалий експресивний вплив за допомогою яскравого 

емоційного висловлювання («До справи!», «Розпочинаймо!»). 

 Педагогічна підтримка в процесі виконання роботи (короткі 

репліки або мімічні жести). 

 Оцінювання. Оцінюючи діяльність, педагог акцентує увагу на 

деталях виконаної роботи, зазначає її переваги й недоліки. [3] 

Основні рекомендації щодо створення ситуації успіху: 

І. Приймайте помилки як дещо нормальне й потрібне. 
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Страх зробити помилку дуже знижує індивідуальний рівень 

упевненості. Коли цей страх зникає, у учня відбувається прорив 

свідомості і він починає відчувати в собі набагато більші можливості.  

II. Формуйте віру в успіх. 

Учні повинні вірити, що успіх завжди можливий. Допоможіть їм 

здобути таку впевненість за допомогою прийомів, що ґрунтуються на 

позитивному зворотному зв'язку й безмежній довірі. 

Реалізувати ці напрямки педагогіки співробітництва допоможуть 
прийоми, які забезпечують визнання досягнень і оптимістичний підхід до 

результатів роботи: оплески, винагорода, позитивна ілюзія, авансування, 

шанс, сповідь, загальна радість, обмін ролями, лінія обрію, альбоми 

досягнень. [4] 

Коло технік підтримки, спрямованих на підвищення самоповаги, 

не обмежується наведеними вище. Обирайте стільки технік, скільки 

потрібно для конкретного учня. Почніть з вибору технік, спеціально 

спрямованих на формування почуття впевненості. Вони особливо 
потрібні учням, які бояться невдач, відмовляються навіть від спроб щось 

робити, потребують особливих засобів, що підвищують віру у власний 

успіх. [3] 

Педагог повинен піклуватися про те, щоб навчально-виховний 

процес, який він організовує, містив у собі ситуацію успіху. І це має 

стосуватися як індивідуальної, так і групової діяльності. Педагогу важливо 

розуміти внутрішній світ учня, поважати його переживання. Впливаючи 
на вихованця, педагог може говорити учневі правду, хай і гірку. Щойно 

учень відчує, що педагог цікавиться його емоційним станом, прагне 

зрозуміти його, допомогти йому, він прийме зауваження педагога, довірить 

йому свою долю.  

Таким чином, постійне відчуття учнем успіху в навчанні 

зміцнює впевненість у власних силах, пробуджує почуття гідності, 

бажання вчитися. Успіх передбачає не стільки удачу або щасливий 

випадок, стільки результативність у досягненні наміченого. 
Переживання, що супроводжують досягнення успіху, стимулюють не 

тільки самопочуття і задоволення собою, а впливають на подальший 

розвиток, визначають його темп, спрямованість, соціальну активність 

особистості. 
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УМОВИ І ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБЛЕМНОГО 

НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ОСНОВ ІНФОРМАТИКИ 

Голубков В.М., викладач 

Путивльський педагогічний коледж 

Основною метою застосування проблемного навчання є 

формування стійкого інтересу учнів до процесу набуття нових знань, 

умінь та навичок, стимулювання пізнавальної активності. Це, в свою 

чергу, сприяє розвитку творчих здібностей учнів, дає змогу розкрити 

свій інтелектуальний потенціал. В зв’язку з цим постає питання про 

умови застосування проблемно-ситуативних завдань на заняттях, 

зокрема з основ інформатики та обчислювальної техніки.  

Іншими словами, питання зводиться до розробки системи умов 
для організації творчої роботи учнів. Головними питаннями на етапі 

розробки заняття для нас є наступні:  

 визначити коло питань, розгляду яких необхідно 

приділити найбільшу увагу; 

 визначити напрямки роботи учнів, щодо вивчення 

питань теми;  

 намітити план реалізації цього процесу 

Під час підготовки проблемного заняття враховується:  рівень 

підготовки дітей, наявність методичного та технічного забезпечення, 

форми та методи, які допоможуть дітям досягти поставлених цілей.[1, 

8-10] 

Після проектування відбувається його реалізація, яка є 
творчим процесом і не є простим відтворенням наміченого плану. 

Дуже важливу роль відіграють методичні прийоми проблемних 

ситуацій. Серед них найчастіше нами застосовуються наступні: 
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- Підведення студентів до протиріччя і пропозиція їм 

самим знайти спосіб рішення; 

- Розляд різних точок зору на одне й теж саме питання; 

- Пропонуємо групі розглянути явища з різних позицій ( 

наприклад, програміста, студента, вчителя); 

- порівняння, узагальнення, висновки, співставлення 

фактів; 

- питання на узагальнення, обґрунтування, конкретизацію, 

логіку міркування; 

- проблемні теоретичні і практичні завдання (наприклад, 

дослідницькі); 

- проблемні задачі (наприклад, з недостатніми або 

надлишковими  вихідними даними, з суперечливими 

даними, з свідомо допущеними помилками, з 

обмеженим часом рішення) 

Створювати проблемні ситуації істотно допомагають так звані 

проблемні  задачі (запитання), якi спеціально конструюються з 

навчальною метою i включаються в певний момент у навчальний  

процес.  Відповідь на репродуктивні питання спирається на відомі 

студентові знання, в тому випадку як для відповіді  на  проблемне  

питання знань у студента недостатньо. Але незважаючи на різницю 

між видами питань,  завжди треба пам’ятати ряд вимог, що 

пред'являються до постановки питання.[2, 12-18]. 
Головне з них – ясна, чітка постановка запитання, яка не 

повинна допускати різноманітного його тлумачення. 

Вимога, яку ми обов’язковою ставимо під час розгляду 

проблемного питання: пошук відповіді повинен викликати визначені 

розумові зусилля у студента.[3]. 

Кожне питання повинно активізувати думку студента, і 

відповідь на нього повинна потребувати хай невеликого, але 

самостійного пошуку. Для досягнення конструюємо питання 

наступного типу: 

- Чому... 

- Яка причина... 

- В чому суть явища... 

- Що змінилося, якщо б ... 

- Чим відрізняється... 

- Чим можливо пояснити... 

- Яка основна думка... 

- Які умови необхідні... 

- Що поєднує явища,  що розглядаються ... 
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- Який висновок ви пропонуєте зробити.... 

- На якій підставі зроблено висновок... 

- Як ви відноситися до цього висловлювання, думки... 

Треба ураховувати, що одне й теж саме питання для одного 

студента є проблемним, для другого репродуктивним: все залежить від 

того, чи володіє студент тими знаннями, які потрібні для відповіді на 

нього. 

Дуже цікавим є використання раніше набутих знань з інших 

предметів: математики, біології, фізики та інших. 
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ВИХОВНОЇ 

РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА 

Малащук Марія, студентка, Бадьор І.В., викладач 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і 

водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, 

економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного 

поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної 
цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в європейське 

співтовариство, є визначення нової стратегії виховання як 

багатокомпонентної системи, яка формує майбутній розвиток 

Української держави. [1] 

Україна має древню і величну культуру та історію, досвід 

державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним 
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підґрунтям виховання дітей і молоді. Вони уже ввійшли до освітнього і 

загальновиховного простору, але нинішні суспільні процеси 

вимагають їх переосмислення. Тому постає педагогічна проблема: 

визначити нові підходи до патріотичного виховання: конкретизація 

його змісту, форм і методів виховного впливу. 

Патріотичне виховання — один із пріоритетних напрямів 

виховної роботи класного керівника. Сучасний зміст виховання 

підростаючого покоління спрямований на становлення громадянина 

України, патріота своєї країни, готового самовіддано розбудовувати 

суверенну, демократичну державу, здатного виявляти національну 

гідність, який знає свої права та обов’язки, цивілізовано вміє 

відстоювати їх, може успішно самореалізовуватися в соціумі як 

громадянин, носій культури, сім’янин, професіонал. [2] 

Дослідники розрізняють два поняття патріотизму – 

конституційний та етнонаціональний. Конституційний патріотизм – 

дотримання рамок конституції держави, де поняття Батьківщини, 

бажання створити суверенну державу й проголосити свою 

незалежність; захист своєї Вітчизни від будь-якої агресії, іноземного 

панування;  підтримки знедолених народів. В етнонародному вимірі  

патріотичне виховання – це насамперед, становлення національної 

свідомості, належності до рідної землі, народу. Цей процес має два 

етапи, що відповідно вказують на різні рівні засвоєння національних 

цінностей:  

І епат - здійснюється етнічне самоусвідомлення на основі 

засвоєння рідної мови, родинних звичаїв, традицій, національної 

міфології, фольклору, мистецтва; народних поглядів, переконань, 

ідеалів, загальноприйнятих норм поведінки тощо. 

 ІІ етапі – громадсько-патріотичне самоусвідомлення – в 

процесі включення учнів у активну творчу діяльність, спрямовану на 

розбудову власної держави, її впорядкування і зміцнення; вивчення 

історії Вітчизни, героїки минулих епох, трудових подвигів, 

подвижництва в ім’я вільного життя, її культурної спадщини; 

відновлення різних елементів української культури у власній 

життєдіяльності; встановлення дружніх партнерських відносин з 

представниками інших країн та народів, культивування кращих рис 

української ментальності, розвитку самобутності кожної 

особистості.[3] 
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На  жаль, до сьогодні українська система освіти не мала 

переконливої і позитивної традиції досвіду щодо виховання 

патріотизму. Раніше патріотичне виховання сприймали винятково в 

етнонародному вимірі. 

Враховуючи всі обставини і недоліки в формування рівня 

вихованості в червні 2015 року була розроблена нова «Концепція 

національно-патріотичного виховання», яка визначила нову стратегію 

цілеспрямованого і ефективного процесу виховання громадянина – 

патріота України. В концепції визначено мету, завдання і принципи, 

розроблено шляхи реалізації та етепи впровадження національно-

патріотичного виховання.   

Класний керівник, повен змінити методику виховного впливу і  
розробити систему заходів, спрямованих на посилення патріотичного 

виховання на основі національних і європейських цінностей. В змісті 

патріотичного виховання сьогодні необхідно робити акцент на 

формування конституційного патріотизму, а саме бажання бачити 

свою державу суверенною і незалежною, готовність захищати її від 

агресії.  

Складовою частиною патріотичного виховання, а в часи воєнної 

загрози – пріоритетною, є військово-патріотичне виховання, 
зорієнтоване на формування у зростаючої особистості готовності до 

захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії, 

проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді 

державної служби. Його зміст визначається національними інтересами 

України і покликаний забезпечити активну участь громадян у 

збереженні її безпеки від зовнішньої загрози. [1]  

Військово-патріотичне виховання повинно об’єднувати такі 

компоненти: 

Освітня готовність — це обсяг знань героїчного минулого 

українського народу, історії його Збройних сил.  

Фізична готовність передбачає певний рівень розвитку в юнаків 

фізичної сили, витривалості, спритності.  

Психологічна готовність включає позитивну мотивацію участі 

учнів у військово-патріотичних заходах. 
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Соціальна готовність передбачає вірність національно-

історичним традиціям, військовому обов'язку.  

Духовна готовність - це наявність ідеалу, пошук молодою 

людиною життєвого смислу і цінностей; самоусвідомлення свого 

фізичного, психічного, соціального «Я».[4] 

В змісті патріотичного виховання особливого значення набуває 

ознайомлення з історією героїчної боротьби українського народу за 

державну незалежність протягом свого історичного шляху, зокрема у 

ХХ-ХХІ століттях це ОУН, УПА, дисидентський рух, студентська 

Революція на граніті, Революція Гідності. 

Реалії українського сьогодення вимагають такої особистості, 

якій властиве відчуття європейської громадянськості, яка здатна жити і 

діяти в соціально-економічних умовах епохи інтеграції України в 

європейський  простір, водночас залишатися патріотом своєї 

Батьківщини, мати сформовану національну самосвідомість. 

Патріотичне виховання молоді поєднує цілу систему напрямів 

виховання, проте результатом виховних зусиль має стати готовність 

молодої людини захищати рідну землю і працювати на благо 

Батьківщини.  
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ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ 

ВИКЛАДАЧІВ ТА МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ В 

ІПТ КІ СУМДУ. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В 

ІПТ КІ СУМДУ СЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Калинкіна С.І., практичний психолог 
Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Перед психологічною службою ІПТ КІ Сум ДУ постала потреба 
провести психодіагностичне дослідження схильності до нервових зривів, 

емоційного виснаження, деперсоналізації, редукції особистісних і 

професійних досягнень, а також рівня мотивації до успіху 

педагогічних працівників ІПТ КІ Сум ДУ, щоб розробити низку 

профілактичних заходів для збереження й поліпшення психічного здоров'я 

педагогів, підвищення рівня психічної адаптації до труднощів педагогічної 

діяльності. 

Загалом у дослідженні взяли участь 47 педагогічних працівників ІПТ КІ 

Сум ДУ     

Для діагностики використано такі методики:Методика К. Маслач і 

С. Джексон   «Синдром «вигорання»  в професіях  системи «людина-

людина», Методика «Професійний стрес»,Методика професійна 

деформація педагогів»,  Методика «Діагностика ділових, творчих 

моральних якостей колективу».  

Найпопулярнішим інструментом для визначення рівня професійного 

вигорання є опитувальник американських психологів К. Маслач та С. 

Джексон. 

Варто зазначити, що про високий рівень вигорання свідчать високі оцінки 

за субшкалами емоційного виснаження й деперсоналізації та низькі — за 

шкалами особистісних досягнень. 

Інтерпретація отриманих результатів засвідчила, що 13осіб (28%) 

мають високий рівень емоційного виснаження, 20 осіб (42 %) — середній, 

14 осіб (30 %)—низький, що можна спостерігати на діаграмі 1. 
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Діаграма 1. Ступінь емоційного виснаження педагогічних 

працівників ІПТ КІ СумДУ 

 

Емоційне виснаження виявляється в емоційній напруженості, почутті 

браку сил до кінця робочого дня, і, як результат, у погіршенні емоційного тла. 

Сприйняття втрачає гостроту, виникає почуття порожнечі, байдужість до 

всього й передусім до професійної діяльності. В особливо тяжких 

випадках можливі емоційні зриви. На цій стадії синдром вигорання ще 

може розглядатися як захисний механізм, оскільки допомагає людині дозувати 

й заощаджувати енергетичні ресурси. 

Обробка даних за субшкалою «Деперсоналізація» дає підстави 

стверджувати, що 9 осіб (19 %) мають низький рівень деперсоналізації, 

35 осіб (75 %) — середній, а 3 особи (6 %) — високий (діаграма 2.) 

Діаграма 2. Ступінь деперсоналізації педагогічних працівників 

ІПТ КІ СумДУ 
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На стадії деперсоналізації, вигорання виявляється в деформації 

(знеособленні) міжособистісних відносин, працівника починають дратувати 

колеги, він втрачає цікавість до спілкування, розвивається негативне, 

бездушне, цинічне ставлення до ближніх. 

В оточенні своїх колег професіонал, який почав «вигорати», зневажливо або 

цинічно розповідає про деяких своїх колег або студентів. Причому особа, що 

«вигорає», сама не розуміє причин свого роздратування й починає шукати 

їх навколо себе, зазвичай на роботі. З часом внутрішнє роздратування 

виривається назовні у вигляді конфліктних ситуацій. 

Про редукцію особистісних і професійних досягнень можна говорити 

у 16 осіб (34 %) — це високий рівень. Середній рівень мають 27 особи (57 

%). І лише 4 особи (9 %) — низький (діаграма 3). 

Діаграма 3. Ступінь вираженості редукції особистісних 

досягнень у педагогічних працівників ІПТ КІ СумДУ 

 

Як бачимо, в усій вибірці домінує симптом «редукція особистісних 

і професійних досягнень» — у 57 % досліджуваних. Він відзначається 

стрімким падінням самооцінки, що може виявитися в тенденції до 

негативного ставлення до себе, своїх професійних досягнень і успіхів, до 

редукування власної гідності, у негативному ставленні до службових 

обов'язків, зниженні професійної мотивації, знятті з себе 

відповідальності, обмеженні своїх можливостей і обов'язків щодо 

інших. Людина за звичкою може зберігати респектабельність, проте 
усе навколо стає їй байдужим, спілкування викликає дискомфорт. 
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Оскільки вигорання виникає поступово, важливо його виявити на 

початковій стадії, щоб запобігти критичним проявам. 

За методикою   «Професійний стрес» виявлено,  що із 47 викладачів 

5(11%)  мають високий рівень професійного стресу. Цей рівень 
характеризує повне емоційне та фізичне виснаження. Можлива поява 

хронічних захворювань унаслідок тривалої дії професійних стресорів. 

Як наслідок, організм, реагуючи на постійні психічні збудження, 

вичерпує свої резерви. Тому помітною стає часта дезорганізація у 

будь-якій діяльності та тривале відчуття втоми. Якщо не застосовувати 

профілактичних антистресових заходів, можуть настати незворотні 

фізіологічні зміни в організмі та психічні розлади .Рівень вищий 

середнього має 1 респондент (2%) У цьому випадку показник рівня 

стресу свідчить про неадекватно підвищене функціонування організму 

і психіки професіонала, внаслідок чого таке напруження починає 

дезорганізовувати професійну діяльність. Адаптаційна енергія, за 

теорією Г.Сельє, яка витрачається для досягнення стану рівноваги – 
гомеостазу, починає вичерпуватися. У результаті можуть з’явитися 

симптоми емоційного, фізичного виснаження, різноманітні 

захворювання. такий рівень психічного напруження вже є згубним для 

здоров’я.  Середній рівень мають 25 осіб (53%) -цей показник свідчить 

про високу психічну напруженість, яку витрачає індивід на подолання 

складних ситуацій, однак це дає змогу підвищено й адекватно 

функціонувати організму. У результаті такий індивід відчуває повне 

задоволення від своєї професійної діяльності. Можна говорити, що 

такий індивід отримує оптимальний рівень навантаження, яке не 

призводить до згубних наслідків. Саме в цьому випадку вживають 

поняття «оптимальний (робочий) рівень напруженості», який є 
необхідним для активної діяльності, що буде сприяти поступальному 

професійному зростанню. Низький рівень мають 13 осіб (34%) . 

Характеризується низьким рівнем психічної напруженості. На 

більшість складних ситуацій, що трапляються у професійній 

діяльності, індивід швидко знаходить адекватне вирішення, внаслідок 

чого збудження, яке виникає при зустрічі із такими складнощами, 

швидко минає і організм знову повертається до стану рівноваги. 

Йдеться про високий рівень оволодіння професійними якостями, які 

дозволяють швидко знаходити вихід зі складних професійних ситуацій 

(діаграма 4.) 

Отримані дані дають змогу припустити, що синдром професійного 

вигорання як негативний результат тривалих професійних стресів 
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міжособистісних комунікацій істотно впливає на ефективність і якість 

професійної діяльності. 

Через вигорання людина втрачає психічну енергію, у неї розвивається 

психосоматична втома, емоційне виснаження, з'являється невмотивоване 
хвилювання, роздратованість, вегетативні розлади, знижується 

самооцінка, втрачається усвідомлення сенсу власної професійної 

діяльності, психологічні ресурси вичерпуються. 

Діаграма 4. Рівень професійного стресу у педагогічних 

працівників ІПТ КІ СумДУ 

 

За методикою «Професійної деформації педагога» високий рівень 

мають 3 особи (6%), середній рівень 13 осіб (28%),  і низький рівень 

професійної деформації 31 особа (66%) (діаграма 5.) 
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Діаграма 5. Рівень професійної деформації у педагогічних 

працівників ІПТ КІ СумДУ 

 

Під  професійною  деформацією  розуміють  деструкції  

особистості,  які  виникають  у процесі  виконання  професійної  

діяльності,  негативно  впливають  на  продуктивність  цієї діяльності 

та на психологічну структуру особистості в цілому.    

Часто професійні деформації ототожнюють з поняттям 

професійного вигорання. Але на відміну від професійного вигорання, 

коли «Я-людське» проникає в «Я-професійне», феномен професійної 

деформації визначається як проникнення «Я-професійного» в «Я-

людське», тобто мається на увазі, що при професійній деформації 

вплив професійних рамок і установок не обмежується виключно 

професійною сферою. Можна говорити, що після виходу людини з 

професійної ситуації не відбувається її природнього «виправлення», 

тому навіть в особистому житті людина продовжує нести на собі 

«деформуючий відбиток» своєї професії. 

Ступінь прояву деформації визначається стажем роботи, змістом 

педагогічної діяльності та індивідуально-психологічними 

особливостями особистості педагога.  

Отже, значна частина педагогічних працівників переживають 

помірно виражені фрустрацію, агресивність, ригідність та тривожність. 

Отримані результати потребують уточнення і подальшої роботи щодо 

попередження ускладнення психологічного стану педагогів. 
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З метою вивчення психологічного клімату в педагогічному колективі 

була проведена Методика дослідження ділових, творчих моральних 

якостей колективу. Проаналізуємо детальніше особливості розвитку 

ділових якостей соціально-психологічного клімату ІПТ КІ Сум ДУ 

Як показує діаграма 6, ділові якості оцінюються колективом, 

переважно, на високому 5 осіб (11%) , вище середнього 10 осіб (21%) 

та середньому рівні 27 (57%), нижче середнього 5 осіб (11%). Це 

свідчить про те, що в колективі переважає середня оцінка ділових 

якостей. 

Діаграма 6. Рівень оцінки ділових якостей колективу 

педагогічними працівниками ІПТ КІ СумДУ 

 

Також можна припустити, що така оцінка ділових якостей - це 

результат середнього рівня культури ділових відносин у даному 

колективі. 

Аналізуючи  особливості розвитку творчих якостей колективу 

маємо такі результати: високий рівень 5 осіб (8%), вище середнього 16 

осіб (34%), середній рівень 21 особа (45%), нижче середнього 6 осіб 

(13%) (діаграма 7). 
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Діаграма 7. Рівень оцінки творчих якостей колективу  

педагогічними працівниками ІПТ КІ СумДУ 

 

Такі показники свідчать про те, що в цілому, у навчальному закладі 

створені умови для вияву творчих здібностей членів колективу, але 

індивідуально-особистісні особливості його членів, емоційний стан, 

вираженість психологічного стресу блокує прояв творчих здібностей 

членів педагогічного колективу. Останнім часом стиль керівництва 

навчальним закладом став більш сприятливим для розвитку 

професійної творчості, але поки що він не набув системного характеру. 

Результати даного дослідження будуть застосовані для розробки 
відповідних психологічних рекомендацій для адміністрації закладу з 

метою покращення прояву творчих якостей колективу. 

   Далі увагу зосередимо на аналізі моральних якостей соціально-

психологічного клімату в колективі.  За результатами дослідження 

моральних якостей, морального клімату в колективі маємо такі 

показники: високий рівень 5 осіб (11 %), вище середнього 18 осіб 

(38%), середній 17 осіб (36%) і нижче середньо 7 осіб (15%). (діаграма 

8). 
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Діаграма 8. Рівень оцінки моральних якостей колективу  

педагогічними працівниками ІПТ КІ СумДУ 

 

Порівняно з діловими та творчими якостями моральні якості цього 
колективу мають нижчі показники, і це можна аналізувати з різних 

позицій: а) показники можуть свідчити про певну незадоволеність у 

відносинах у колективі, а причиною цього може бути різний освітній 

та соціальний рівні членів колективу та ін.; б) певна соціальна 

незахищеність, що позначається на знеціненні моральних цінностей; в) 

незадоволення потреб у культурній сфері; г) відсутність в навчальному 

закладі спрямованого “регулювання” міжособистісних та професійних 

людських відносин, що часто призводять до професійного вигорання 

педагогів.  

Оскільки мікроклімат в колективі впливає на оцінку особистісних 

досягнень кожного члена колективу, на мотивацію досягнень та 

редукцію особистісних досягнень, що може приводити до  високого 

рівня деперсоналізації та емоційного виснаження педагогів. Тому 

варто включити даний аспект (підвищення морального клімату в 

колективі) до програми профілактики «професійного вигорання». 

Результати проведеного дослідження дали можливість розробити 
низку заходів профілактичного спрямування для педагогічних 

працівників ІПТ КІ СумДУ. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ 3D ДРУКУ 

1 Цехмейструк М.А., студент, 2 Стритович А., студент 
1 Бурик І.П, к.ф.-м.н., ст. викл., 1 Бібик В.В., к.ф.-м.н., доцент 

 

1 Конотопський інститут СумДУ 

2  Політехнічний технікум КІ СумДУ 

Найбільш розповсюдженими методами 3D друку є вибіркове 

лазерне спікання (SLS – Selective Laser Sintering), лазерна 

стереолітографія (SLA – Laser Stereolithography) та наплавлення (FDM 

– Fused Deposition Modeling). Перші два методи полягають у 

відповідному спіканні або затвердінні спеціальних порошків або 

фотополімерів при скануванні лазерним променем. Проте, з огляду на 

розповсюдженість вони значно поступаються технології наплавлення. 

В останньому випадку 3D принтер розплавляє пластиковий дріт, 

формує з нього краплю і видавлює через  друкувальну головку 

(extruder nozzle) на платформу. Метою даної роботи було вивчення 
технологій 3D друку та розробка відповідного пристрою, в основу 

принципу дії якого покладено метод наплавлення. 

Найбільш відомими моделями 3D принтерів (виробниками) є 

Mendel (проект RepRap), SD1001-A (Solidoodle),  Cube (3D Systems), 

Ultimaker (Ultimaking Ltd.), Replicator (MakerBot Industries) та ін. Огляд 

існуючих моделей дає можливість розробити власний проект 

оптимальної конструкції,  в основу якої частково лягла модель 

Ultimaker Original. 

При конструюванні 3D принтера доводиться розв’язувати 

задачі, які полягають у необхідності забезпечення трикоординатного 

руху, точного позиціювання, автоматизованого керування  кроковими 

двигунами, нагрівами екструдера, термостолика та ін. Оскільки 

найбільшу вартість складають механічні вузли пристрою, то їх було 

вирішено взяти зі старих матричних принтерів, які вже вичерпали свій 

ресурс роботи. Блок електронного керування реалізується на основі 
апаратної платформи Arduino Mega 2560, модуля керування RAMS 1.4, 

драйверів A4988,  LСD 2004 Motherboard та ін. Екструдер  був 

вибраний марки J-head Hotend з одиночним кулером для охолодження. 

Для налагодження роботи принтера використовується програма Marlin 

3D Printer Firmware та Arduino IDE для Windows. 
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ВПЛИВ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ ГОЛОВНОГО 

МОЗКУ НА РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА ПАМ’ЯТІ 

Опрофат В.О., учениця, Надточий Р.А., учитель 

Конотопська ЗОШ № 3 

З виникненням медицини та біології люди стали цікавитися, як 

саме працює організм, чому природа зробила людину саме такою. У 

наш час все більше уваги приділяється особистісному підходу до учня 

[1] з метою якомога повнішої реалізації потенціалу кожного. Тому 

особливо актуальним стає завдання врахувати у навчально-виховній 

роботі особистісних психологічних особливостей, таких як мислення 

та пам’ять. Давно відомо, [2] що є особливості у виборі професії для 

людей, які більше користуються правою чи лівою рукою. Визначення 
залежності розвитку логічного мислення і пам’яті від функціональної 

асиметрії мозку є головним завданням даного дослідження.  

На сьогодні вченими [3] доведено, що: 

-ліва півкуля головного мозку відповідає за абстрактно-логічне 

мислення (формування понять, побудова узагальнення, висновків, 

складання прогнозів); 

-права півкуля – забезпечує просторово-образне сприйняття 

навколишнього середовища на основі досвіду, на формуванні 

особистісного емоційного ставлення до себе, інших людей і до 

предметів, є базою конкретного абстрактного мислення та розвитку 

творчих здібностей. Так, при органічному пошкодженні лівої півкулі 

[4] мозку у музикантів та художників майже не страждали їх 
артистичні здібності, тоді як при пошкодженні правої півкулі 

відзначається повна втрата здібностей до творчості. 

Метою нашого дослідження стало визначення коефіцієнту 

функціональної асиметрії головного мозку серед учнів сьомих класів 

Конотопської спеціалізованої школи №3 та його впливу на розвиток 

логічної пам’яті та логічного мислення. 

За літературними джерелами встановлено: 

1) ліва півкуля, яка домінує в правшів, відповідає за: 

 використання абстрактно-знакової інформації (читання, 

рахування, мова); 

 здатність аналізувати предмети і явища, розкладати їх на 
окремі елементи та складати логічні ланцюги; 

 абстрактно-логічне мислення (формування понять, побудова 

узагальнення, висновків, складання прогнозів); 
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2) права півкуля, яка домінує в лівшів: 

 оперує більш конкретними образами, ніж знаками; 

 схильна до узагальнення, синтезу; 

 забезпечує цілісність сприйняття; 

 відповідає за просторово-образне мислення. 

Проведений експеримент дав змогу встановити, що: 

1. У дослідженій групі учнів дійсно переважають лівопівкульні, 

або правші (80%); 20% учнів є правопівкульними, або лівшами, що у 
цілому відповідає статистичним даним кількості лівші у світі. 

Серед лівопівкульних нами виділено: 10% учнів-амбідекстрів, 

11,5% учнів з низьким коефіцієнтом функціональної асиметрії мозку, 

40,5% – середнім, 17% учнів з коефіцієнтом функціональної асиметрії 

мозку вище середнього, 11% з високим, 11% – з дуже високим 

коефіцієнтом функціональної асиметрії мозку.  

Існує певна закономірність між коефіцієнтом функціональної 

асиметрії мозку та розвитком логічної пам’яті, а саме: 

правопівкульні учні мають нижчий розвиток логічної памяті 

порівняно з лівопівкульними; У 7 учнів, що становить 50%, розвиток 

логічної пам’яті на високому рівні, 7 (50 %) – дуже високий. Тоді як 

серед праворуких – 50 учнів, що становить 91% мають високий 
розвиток логічної пам’яті. 

Розвиток логічного мислення також залежить від коефіцієнту 

асиметрії головного мозку, бо у більшості правопівкульних учнів 

(64%) краще розвинене інтуїтивне мислення, а у більшості 

лівопівкульних (62%) – логічне. 
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ПОРІВНЯННЯ ВМІСТУ НЕНАСИЧЕНИХ ВИЩИХ 

КАРБОНОВИХ КИСЛОТ У ВЕРШКОВОМУ МАСЛІ ТА ЙОГО 

ОРГАНОЛЕПТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ЩО 

РЕАЛІЗУЄТЬСЯ В ТОРГІВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ СМТ. 

ДУБОВ’ЯЗІВКА 
 

Руденко Д.Б., учениця, Повидиш Т.П., учитель 

Дубов’язівський НВК 

Вершкове масло – є цінним дієтичним харчовим продуктом. У 
зв’язку зі зменшенням поголів’я великої рогатої худоби та кількості 
натурального коров’ячого молока, що переробляється в Україні, 
молочна промисловість модифікує рецептури масла вершкового. 
Сьогодні дослідники Дідух Н.А., Лисогор Т.А., Могилянська Н.О. та 
інші приділяють значну увагу методам виявлення фальсифікації 
продукції, пропонують визначати наявність немолочних жирів за 
числами омилення, йодним, Рейхерта-Мейссля[1, с. 50-51; 2, с. 6]. 
 Кухарчук В.В. та інші дослідники звернули увагу на значне 
зростання вологості вершкового масла, яке не є індикатором 
фальсифікації, проте дуже впливає на теплофізичні властивості масла. 
Автори запропонували використовувати оптичні методи дослідження 
(інфрачервоний метод відбитої хвилі). [3, с. 269; 4]. 
 Однак, проаналізувавши праці науковців, встановлено, що 
недостатньо розроблені методики щодо дослідження якості продукту 
та розрізнення масла та спреду в домашніх умовах. 
Мета роботи – провести дослідження складу масла вершкового на 
наявність ненасичених жирних кислот та дослідити його 
органолептичними методами. Надати рекомендації щодо визначення 
натуральності вершкового масла в домашніх умовах. 
 Нами дослідження масла вершкового проводилось на території смт. 
Дубов’язівка протягом листопада-грудня 2015 року. Зразки продукції 
купувалися в магазинах селища з однаковою датою випуску і 
однаковим терміном зберігання. 
 Дослідження інформації на етикетках дає можливість узагальнити 
перші результати, де 2 із 8 зразків не відповідають ГОСТУ вершкового 
масла. Вказана жирність продукту та маса жиру за хімічним складом 
на етикетках не співпадають у 6 зразках із 8 (75%).Справжнє якісне 
вершкове масло повинно відповідати ДСТУ 4399:2005 «Масло 
вершкове. Технічні умови» та бути виробленим тільки з коров’ячого 
молока та продуктів його перероблення. ДСТУ 2 зразків відповідали 
спредам [5].100% зразків містять суперечливу інформацію на 
етикетках. Тільки 25% можуть відноситись до групи «Солодко 
вершкове масло». 
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Таблиця 1 - Характеристики вершкового масла згідно етикеток 

№ Назва 

Жи
рніс

ть 
% 

Хімічний склад (г) 
ДСТ

У 
Виробник 

білки жири 
вугле

води 

1 

Спред 
солодко-

вершковий 
”Чутянка” 

61,5 0,7 74 1,21 
4445:

2005 

ТОВ 
“Грандмол

-продукт” 
(Чутове) 

2 

Cелянське  

“Славна” 
Солодко-

вершкове 

72,6 0,91 81,3 0,97 
4399:
2005 

ТОВ”ОМП
К Славія” 

(Охтирка) 

3 
“Буринське” 

Солодко-

вершкове 

72,6 0,9 80,1 0,98 
4399:

2005 

ТОВ”Бури

нський 
молоко-

завод” 
(Батурин) 

4 
“Гост” 

Солодко-

вершкове 

73,0 0,8 73 1,3 
4399:
2005 

ДП”Ружин
-молоко” 

(Ружин) 

5 

“Охтирськи

й смак” 
Солодко-

вершкове 

82,5 0,81 82,2 1,22 
4399:
2005 

ТОВ»Охти
р-ська 

молочна 
промком-

ія «Славія» 
(Охтирка) 

6 
“Добряна” 
Солодко-

вершкове 

73 0,91 83,4 1,2 
4445:
2005 

КФ 
«Проме-

тей» Філія 
«Менський 

сир» 
(Мена) 

7 
“Молочна 

ферма” 

Вершкове 

73 0,97 83 1,21 
4399:
2005 

ТОВ “С-
трана”(Змії

в) 

8 
“Масло” 

Вершкове 
73 0,8 82 1,3 

4399:

2005 

ТОВ 
«Ічнян-

ський 
завод 

сухого 
молока та 

масла» 
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  Визначення вмісту ненасичених жирних кислот у відібраних 

зразках відбувалося за допомогою калій йодиду [6]. Кількість крапель 

КІ ми брали як показник кількості ненасичених зв’язків у зразках 

масла. За контрольний зразок було взято масло домашнього 

приготування шляхом збивання високожирних вершків 

(солодковершкове). Порівняння йодної проби масла різних 

торговельних марок з виготовленим у домашніх умовах з натуральних 

вершків показала у 100% наявні немолочні домішки 
 Для перевірки якості вершкового масла в домашніх умовах, 

методика якої пропонується багатьма сайтами нами були вибрані тіж 

самі зразки вершкового масла. Контрольним зразком було масло 

домашнього виробництва. В домашніх умовах можливо визначити 

якість продукту за органолептичними показниками та наступними 

фізичними методами: 

1. Вершкове масло потрібно спробувати на смак. Якісне масло 

тане в роті, а після нього залишається солодко-молочний і ніжний 

присмак. Неприємний післясмак залишиться після масла, яке зроблено 

з неякісних інгредієнтів або з використанням рослинних жирів. 

2.  Визначити колір. Вершкове масло не повинно бути 

інтенсивно жовтого кольору або зовсім білого. 
3. Вершкове масло потрібно опустити в гарячу воду. Рівномірно 

розчиниться той продукт, який повністю зроблений з вершків. Якщо ж 

масло у воді розпадеться на окремі шматочки, то в ньому, швидше за 

все, присутні рослинні жири. 

4. Якісний продукт при прожарці на сковорідці дає приємний 

аромат. 

5. Справжнє масло не може мати жирність нижче 82%. 

6. Враховуйте ціну провіанту. Натуральне вершкове масло не 

може бути дешевим. Для того щоб отримати 1 кг готового продукту, 

виробництво вершкового масла переробляє не менше 20 л молока.  

7. Читайте етикетку. Справжнє якісне вершкове масло повинно 
відповідати ДСТУ 4399:2005.  

 Перевірка якості товару в домашніх умовах у порівнянні з 

контрольним зразком призвела до висновку, що найякісніше вершкове 

масло – ДОМАШНЄ! 
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ФІЗІОЛОГІЧНІ І ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ У 

ШКОЛЯРІВ, У ЯКИХ РІЗНИТЬСЯ КОЛІР ОЧЕЙ 

 

Ситник В.О., учень, Надточий Р.А., учитель 

Конотопська ЗОШ № 3 

Відомо, що один і той же ген може діяти на різні ознаки 

організму. Плейотропну або множинну дію генів описано для багатьох 

захворювань людини. Одна мутація може викликати цілий ряд 

наслідків. Наприклад, у людини відомий домінантний ген, що вказує 

на  ознаку "павукові пальці" (синдром Морфана). Одночасно він 

визначає аномалії кришталика ока і пороку серця. А у здорової 

людини такі взаємозв’язки виявити складніше, оскільки в популяціях 

людини широко поширений поліморфізм більшості генів, що викликає 

фенотипічну різноманітність ознак.[1] Однак було б цікаво 
простежити чи є взаємозв’язок між окремими, легко, реєстрованими 

ознаками, зокрема кольором очей, з фізіологічними та психологічними 

особливостями людини. Якщо такий взаємозв’язок існує, що цілком 

можливо з погляду плейотропної дії генів, то це дозволило б оцінити 

функціональні можливості людини, не вдаючись до проведення 

складної та трудовмістної діагностики. 

Проведене дослідження дає можливість визначити залежність 

психологічних та фізіологічних характеристик від кольору очей 

людини 

Райдужна оболонка складається з ектодермального і 

мезодермального шарів. Від характеру розподілу в них пігментів і 
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залежить колір. У передньому мезодермальному шарі розподілені 

хроматофори, що містять меланін. У задньому шарі міститься багато 

заповнених фусцином пігментних клітин. Крім цього, роль грають 

судини і волокна райдужної оболонки.[1] 

Всі люди народжуються світлоокі, а остаточний колір очей 

формується у дитини до 2-3 років, коли з’являється фермент меланін. 

Чим більше його в клітинах, тим темніше очі. Блакитноокі нації, як 

правило, живуть далеко від екватора, володарі коричневих очей – 
жителі районів з помірним кліматом, а чорні очі вказують на 

близькість до екватору.[2] 

Чим темніше очі, тим більше вони захищені від сліпучого 

сонячного світла. Ця властивість виправдовує виключення – у жителів 

Крайньої Півночі очі не блакитні, а темні, так око захищається від 

нестерпного сліпучого снігу. Генетики ж помітили, що ген карих очей 

– найсильніший і домінує над  генами, що відповідають за блакитний і 

зелений кольори очей. 

За даними сучасної генетики, колір очей людини визначається 

більш ніж шістьма генами, і їх комбінація у батьків і дітей може бути 

вкрай різноманітна.[3] 

Але це не заважає вченим, з досить великим ступенем 
ймовірності передбачити колір очей дитини. Для цього потрібно 

тільки провести деякі дослідження. Так, наприклад, карий колір очей 

можна передбачити з вірогідністю 93%, а блакитний – 91%. Проміжні 

кольори очей визначаються з меншою ймовірністю – 73%.  

Результати дослідження показали, що не існує ніякого 

спеціального гена, що відповідає за колір очей і передається у спадок. 

Можливо, тому більшість немовлят народжується зі світлими – 

блакитними або сірими – очима, а потім вони можуть змінювати колір. 

А варіант ланцюжка на іншій ділянці гена, який представляє собою 

зміни в амінокислотах, пов’язаний з появою зеленої райдужки. 

Підводячи підсумок, можна сказати, що поліморфізми, виявлені в 
процесі дослідження, відповідають за 74% всіх можливих змін 

кольору очей. Дослідження проводилися Квінслендським інститутом 

медичних розробок спільно з університетом Квінсленда в Брісбені.[4] 

Очі мають три основних кольори – карі, блакитні та зелені, їх 

успадкування обумовлює дві пари генів. Відтінки цих кольорів  

визначаються індивідуальними особливостями організму розподіляти 

меланін в хроматофорах, які розташовуються в райдужці. Впливають 

на відтінок кольору очей також інші гени, які відповідають за колір 

волосся і тон шкіри. Для білявих людей зі світлою шкірою типові 

блакитні очі, а представники негроїдної раси мають темно-карі очі. 
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Вивченню будови райдужної оболонки ока присвячена велика 

кількість досліджень. Такими вченими як:                           В. Н. 

Архангельський, 1937; Я. А. Вінніков, 1938;  Ю. Ф. Майчук, 1955, 

1957; Є. І. Колос, 1953, 1958, 1962 та ін. Детально вивчені різні її 

структури, перетворення м’язових елементів тканин, її вікові зміни . 

Відомо, що колір райдужної оболонки відіграє певну роль у 

походженні не всіх, а тільки деяких захворювань. В Алма-Аті,  було 

обстежено 617 хворих: 300 з ендемічним зобом, 187 з виразковою 
хворобою шлунка і 130 зі стенокардією. Було встановлено, що частота 

зоба у хворих з блакитними і карими очима майже однакова. 

Можливо, це пояснюється тим, що захворювання протікає без болю і 

не супроводжується стресовими реакціями. Інша річ виразкова 

хвороба і стенокардія – захворювання агресивніші, що протікають з 

вираженими болями і високою напругою захисних сил організму. 

Вони відзначалися значно частіше в осіб з блакитними очима. 

Захворювання  в порівнянні з кароокими людьми реєструвався в 15 раз 

частіше при виразковій хворобі і в 25 раз частіше при стенокардії.  

Можна прослідкувати залежність деяких захворювань від кольору 

райдужної оболонки очей. 

В нашому дослідженні  приймали участь  78 учнів  9,10,11  
класів, ми поділили їх на  групи за кольором  очей,  та визначили їх 

психологічні та фізіологічні показники за допомогою спеціальних 

тестів, а також за підтримки шкільної медсестри ми зробили 

антропометричні вимірювання. Згідно нашого дослідження можна 

сказати: 

1) Учні з синім та світло-карим кольором очей схильні 

до логічного мислення, а учні з темно-карим  та сіро-блакитним 

кольором очей до інтуїтивного  мислення. 

2) Учні з синім кольором очей мають найкращу 

короткочасну пам'ять натомість  учні з блакитним та сіро-блакитним 

кольором  найгіршу короткочасну пам'ять.  
3) Учні  з світло-карими очима мають найвищий рівень 

концентрації, середній - учні з зеленими та сіро-зеленими. 

4) Показники зросту та ваги у досліджуваної  групи 

значно не відрізняються, але хотілося б зазначити, що абсолютний 

стовідсотковий  зір  мають учні з блакитним кольором очей , а учні з 

сірим кольором найгірший із досліджуваної групи. 
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СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ: СУТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА 

СУЧАСНИЙ СТАН ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

Андреєва Наталія, учениця, Олех А.П., учитель 

Конотопська ЗОШ № 3 

Сільський зелений туризм – це проведення вільного часу в 

сільському середовищі, якому притаманна відповідна забудова, 

сільський побут, мальовничий ландшафт [1]. 

На сьогодні у світі індустрія сільського туризму – це найбільш 

динамічний сектор світового туристичного господарства. Євросоюз 

вбачає в розвитку сільського туризму основний важіль економічного 

підйому сільських територій. 

Розвиток туризму в Україні впливає на: транспорт, торгівлю, 
зв'язок, будівництво, сільське господарство, і є одним з найбільш 

перспективних напрямів структурної перебудови економіки.  Але  на 
заваді розвитку зеленого туризму –  безгрошів’я селян та 
неврегульованість законів. Він знижує рівень безробіття на селі й 

створює нові робочі місця; стимулює малий бізнес; сприяє розвитку 

комунікацій, транспортного сполучення, соціально-побутової 

інфраструктури; підвищує інтелектуальний рівень сільського 

населення; забезпечує ріст значення й роль органів місцевого 

самоврядування; збільшує внески в місцевий бюджет  [2]. 
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Тенденції останніх років свідчать, що західні країни бачать 

перспективу українського сільського відпочинку і туризму на 

міжнародному туристичному ринку. зелений туризм – це додаткові 

гроші й поліпшення інфраструктури району, створення нових 

робочих місць. важливим є питання просування в Україні самої ідеї 

сільського туризму в цілому [3]. 

Напрацьовані на сьогодні стратегії розвитку сільського 

зеленого туризму, націлені на вирішення соціально-економічних, 
екологічних і етнокультурних проблем сільських місцевостей, 

вимагають чіткого планування на рівні районів та окремих сільських 

громад. Важливою частиною планування є ефективне втілення у 

життя "пілотних" проектів сільського відпочинку, які здійснюють 

обласні Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму [4]. 

Лише сільський зелений туризм у сучасних економіко-

демографічних умовах здатний реально допомогти малим 

поселенням України вижити, адже саме малі села своєю 

специфічністю притягують відвідувачів.  

Для того, щоб систематизувати окреслене коло проблем та 

переваг розвитку сільського зеленого туризму в Сумській області, на 

основі узагальнення значного масиву фактичної інформації 
здійснено SWOT-аналіз стану цього виду діяльності. 

На його підставі виокремлено наступні сторони його 

впровадження: (S) Сильні сторони Сумської області як території, 

сприятливої для розвитку сільського туризму: переважно чисте та 

безпечне довкілля;  гарні краєвиди, багата флора та фауна; наявність 

річок, лук, озер, лісів; багатство історико-культурних пам'яток; 

невелика ціна на проживання та харчування; традиційна гостинність; 

збережені сільські традиції; гостинність населення;близькість до 

Росії, Білорусії і навіть Прибалтики. 

(W) Слабкі сторони Сумщини, що можуть заважати розвитку 

сільського туризму: низька якість нічліжної бази; відсутність 
достатньої практичної туристичної інформації про регіон; незнання 

господарями іноземних мов; не надто привабливий імідж України в 

очах іноземців; відсутність системи резервування місць; слабке 

знакування туристичних атракцій та маршрутів; недостатньо 

розвинута інфраструктура.  

(О)  Загрози, що перешкоджатимуть розвиткові сільського 

туризму, які треба попередити: виникнення некатегоризованої 

нічліжної бази, яка зменшуватиме якість послуг; значний рівень 

безробіття створює основу для збільшення злочинності, що буде 

відлякувати потенційних туристів; суперництво та відсутність 
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координації між різними організаціями, що займаються промоцією 

сільського туризму, заважає впровадженню єдиних стратегічних 

цілей розвитку сільського туризму в регіоні; поганий політичний 

імідж не сприяє діяльності іноземних інвесторів; відсутність 

політичної стабільності та закону "Про сільський туризм" заважає 

організації відпочинку на селі. 

(Т) Потенційні можливості та вигоди від розвитку сільського 

зеленого туризму в регіоні: розвиток сільського туризму значно 
збільшить доходи селян, що поліпшить економічний розвиток 

сумських сіл; збільшиться зайнятість сільського населення, особливо 

жінок; приїзд туристів сприятиме більшому піклуванню, а відтак, 

кращому збереженню культурно-історичних пам'яток регіону; будуть 

створюватися нові робочі місця в сфері обслуговування, медицини, 

транспортній мережі, які зможуть надати роботу і випускникам 

вищих навчальних закладів. 

Насамкінець, зазначимо, що лише сільський зелений туризм у 

сучасних економіко-демографічних умовах здатний реально 

допомогти малим поселенням України вижити, адже саме малі села 

своєю специфічністю притягують відвідувачів.  

 
Література 

 

1. Гловацька В. В. Сільський зелений туризм: сутність, функції, основи 

організації / В.В.Гловацька // Економіка АПК. – 2006. – № 10. – 

С.148 – 155. 

2. Качанівський В. С.  Концепція   розвитку  туризму в Україні / В. С. 

Качанівський. – Л. : Брама, 2007. – С.215. 

3. Світовий досвід розвитку сільського   зеленого  туризму. 

[Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua. 

4. Васильєв В. П. Сільський зелений туризм / В.П.Васильєв // Туризм 

сільський, зелений. – 2007. – № 4. –  
C. 4 – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

СИНТЕЗ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ 

ІНТЕРМЕТАЛІЧНИХ З’ЄДНАНЬ 

 

Басов А.Г., ст. викладач, Козлов В.Г., студент 

Шосткинський інститут СумДУ 

 

Інтерметалічні сполуки на основі алюмінію і нікелю мають 

унікальні фізико-механічні властивості такі як висока жароміцність, 
низька щільність, висока зносостійкість.  

Для отримання і дослідження плівкових зразків 

використовувалась вакуумна установку ВУП-4, а для вивчення 

фазового складу і структури плівкових конденсатів проводились 

електронно-мікроскопічні дослідження на ПЕМ-125К. Товщина плівок 

вимірювалась з використанням мікроінтерферометру МІІ-4.  

Метою досліджень було з’ясувати умови формування в 

плівковій системі чистого інтерметаліду AlNi3.  

Досліджувалися зразки плівок з товщинами компонент Al/Ni 

(22/27, 28/20, 60/20, 15/21) (у дужках подано товщини у нанометрах). У 

всіх зразках зберігалась однакова відносна атомна концентрація 

компонентів, яку визначали за виразом Тільки у зразку Al/Ni(15/21) 
при термообробці до 850 К спостерігали гомогенізацію плівкового 

зразка, і він (як свідчили результати розшифровки електронограми) 

повністю складався з крупно дисперсного інтерметаліду AlNi3. 

Виявлено, що чистий інтерметалід AlNi3 утворюється в плівках за 

співвідношень концентрації компонентів  35/65% ат., та загальній 

товщині зразків не більше 45 нм за термообробки до 850 К. 
 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОПОВЕРХНЕВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТІВ ҐРУНТОМІНЕРАЛЬНИХ СУМІШЕЙ 

Грано Н. В.,  асистент;   

Конотопський інститут СумДУ 

Механізм збільшення міцності в укріплених зв’язних ґрунтах 

залежить від заряду поверхні частинок, який може різнитися за знаком. 

Загальна міцність ґрунтоматеріалу визначається кількістю одиничних 

електрогетерогенних (ЕГК) і електрогомогенних (ЕГомК) контактів 

[1]. 
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Для всіх компонентів ґрунтомінеральних сумішей характерні 

достатньо виражені електроповерхневі властивості й відповідні 

взаємодії. Електроповерхневі властивості (абсолютні 
0
ЕП

 і рівноважні 
Р
ЕП

 електроповерхневі потенціали) частинок цементу й продуктів 

його гідратації наведені в [2]. 

Електроповерхневі потенціали суглинку й гранульованого 

доменного шлаку визначимо розрахунковим шляхом за даними про їх 

хімічний склад, даними про електроповерхневі потенціали їх оксидів з 

[2]. 

Згідно з дорожньо-кліматичним районуванням України [3] та 

картою ґрунтів України за В.В. Медведєвим [4], на території 

Сумського та Харківського підвищеного лісостепу, що відносяться до 

Середньоруської підвищеної лісостепової провінції переважають 

середньосуглинкові ґрунти. 

Для досліджень був прийнятий ґрунт без органічних включень, 

дуже низької міцності, не мерзлий, по різновиду рихлий суглинок. 

Згідно класифікації проф. С.А. Захарова, досліджуваний ґрунт має 
кубовидну окремість, у якій розміри граней приблизно однакові за 

трьома взаємно перпендикулярними напрямками [5]. Ґрунт можна 

віднести до зв’язного. Аналіз табл. 1 дозволяє припускати наявність 

групи монтморилоніту m{Mg3[Si4О10]* (ОН2}*p{(Al, 

Fe)2*[Si4О10]*(ОН)2}, про що додатково свідчить висока дисперсність і 

втрата несучої здатності під час зволоження. Скелетна частина 

складена з грубіших частинок кремнезему SiО2, пилуватих або навіть 

тонкопіщаних. У порожнинах між грубими залягають тонші частинки 

в різній стадії ущільнення, утворюючи губчасту, організовану 

структуру  [5]. У ґрунті переважають обмінні катіони лужного металу 

К+ і менш вираженого Na+. Мають місце з’єднання гідроксиду заліза 

Fe2O3*nH2O. 
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Таблиця 1 

Кількісні характеристики досліджуваного ґрунту  

№ п/п Найменування показників Значення 

1. Максимальна густина скелету ρ, г/см3 1,64 

2. Число пластичності 10,4 

3. Оптимальна вологість за максимальної густини 

скелету ґрунту, Wопт., % 

19 

4. Температура ґрунту, °С > 0 

5. Показник рН 6 

6. Карбонатність 14 % 

Гранулометричний склад ґрунту 

7. 0,05–0,01 мм 13,2 % 

8. 0,01–0,001 мм 32,4 % 

9. Глиниста частина 37 % 

 

Відібрані зразки ґрунтів мають досить стабільні властивості  й 

відповідають вимогам, що висуваються до ґрунтів основ доріг, що 

можуть бути укріплені мінеральними в’яжучими речовинами. 

Відповідно абсолютний електроповерхневий потенціал частинок 

монтморилоніту: 

В

СГЕП

22,0
82,0

177,0

03,008,014,02,055,0

03,038,108,0125,114,0)156,0(2,033,055,0)55,0(0

.












 

Рівноважний (при рН6) електроповерхневий потенціал: 

 

Р
СГЕП.

 = –0,22–0,0596 = –0,57 В 
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З метою покращення властивостей ґрунтів, що підлягають 

укріпленню, застосовували активний гранульований шлак для 

дорожнього будівництва ВАТ МК «Азовсталь», що має наступні 

фізико-механічні характеристики: насипна густина – 1400 кг/м3; 

вологість – 11 %; стійкість структури – 4,4 %; показник рН – 7; 

активність – 43 кГс/см2; розмір фракції – 0-40 мм. 

Шлак відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-149:2008, складається з 

багатьох хімічних сполук і характеризується потенційною 

цементуючою здатністю. За ущільнення та зволоження водою після 

цементації утворює монолітний водостійкий матеріал.  

Таблиця 2 

Вміст оксидів і потенціали 
0

ЕП
суглинку 

№ 

п/п 

Оксиди 
Речовина / вміст 

% 

Електроповерхневі 

потенціали, В 

В
м

іс

т,
 %

 

0

ЕП  (рН0) 
Р

ЕП  (рН6) 

1. 

SiO2 

М
о

н
тм

о
р

и
л
о

н
іт

 55 –0,55 

–0,22 

–0,90 

–0,57 37 

Аl2O3 15 +0,33 –0,02 

Fe2O3 5 –0,156 –0,51 

МgO 5 +1,125 +0,77 

СаO 2 +1,38 +1,03 

2. СаСO3 Карбонатні 

включення 

0,2 –0,15 14 

3. SiO2 Пісок –0,55 –0,90 49 

 

Відповідно абсолютний електроповерхневий потенціал частинок 

гранульованого доменного шлаку: 
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В

ГШЕП

49,0
014,1

498,0

0172,00032,00653,04599,0

0172,0)41,1(0032,076,00653,013,14599,038,1

0036,00038,00721,03886,0

0036,032,00038,017,00721,033,03886,0)55,0(0
.













 

 Рівноважний (при рН7) електроповерхневий потенціал: 

Р
ГШЕП. = +0,49 – 0,0597 = +0,08 В. 

Таблиця 3 

Вміст оксидів і потенціали 0

ЕП  гранульованого доменного шлаку 

Оксиди Вміст, % 
Електроповерхневі потенціали, В 

0

ЕП  (рН0) 
Р

ЕП  (рН7) 

SiO2 38,86 –0,55 

+0,49 +0,08 

Al2O3 7,21 +0,33 

FeO 0,38 +0,17 

МnО 0,36 +0,32 

CaO 45,99 +1,38 

MgO 6,53 +1,13 

ТіO 0,32 +0,76 

S 1,72 –1,41 

 

Розрахунковим шляхом визначені електроповерхневі потенціали 

суглинку (табл.2) й гранульованого доменного шлаку (табл.3), що дає 

можливість в подальшому розвинути теоретичні уявлення про процеси 

структуроутворення в суглинистих ґрунтах у присутності мінеральних 

в’яжучих та доменного шлаку; розвинути уявлення про забезпечення 

міцності електрогетерогенних контактів за рахунок іон-іонних та іон-

дипольних взаємодій між потенціалвизначальними іонами частинок 
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ґрунту, шлаку, гелю й кристалогідратів та молекулами адсорбційних 

шарів води між ними. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

Зубко К.Ю., викладач, Бражник О.В., студент 

Конотопський інститут СумДУ 

Процес природокористування є невід’ємною умовою існування 

людини та однією з центральних проблем, яка визначає сьогодення і 

майбутнє людської цивілізації, що вимагає організацію раціонального 

природокористування, яке передбачає виявлення певних 

граничнодопустимих станів природного середовища та розробки 

стратегії поведінки суспільства для забезпечення подальшого розвитку 

людства. Сучасне суспільство  має бути зацікавлене в тому, щоб 

висока продуктивність використання водних ресурсів поєднувалась з 
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максимальним збереженням і примноженням її корисних 

властивостей. 

Хоча в Україні через економічний спад спостерігається 

зменшення антропогенного навантаження на довкілля, рівні 
забруднення атмосферного повітря,  ґрунтів, поверхневих і підземних 

вод продовжують невпинно зростати, а також  збільшуються питомі 

витрати енергії. Це відбувається через повільне оновлення споруджень 

та техніки, використання застарілих технологій та неекономне 

споживання енергоресурсів. Дані фактори порушують динамічну 

рівновагу  навколишнього середовища, погіршують  екологічну 

ситуацію, спричиняють  значні економічні збитки, негативно 

впливають на стан здоров’я людей[1,2]. 

На сьогоднішній день вода у більшості водних об’єктів нашої 

держави  класифікується, як забруднена і брудна, тобто  IV та V 

класами якості.  Малі річки  на порядок більше забруднені, ніж великі, 

оскільки саме їх нерідко використовують місцеві заводи та фабрики у 

якості охолоджуючих та очисних факторів [3,4,5].  Крім того, 

відбуваються  значні  зміни стоку малих рік, його екстремальних 

значень та розподілу протягом року. Якщо брати до уваги загальний 

об’єм річного стоку, то його частка весняного стоку зменшилась не 

менше ніж  на 5-7 %, як і  тривалість затоплення річкових заплав[3,7,8]. 

Під час зростання характеристик забрудненості водного об’єкта 

його  природній біологічний механізм самоочищення послаблюється. 

Синьо-зелені водорості та анаеробні бактерії зберігаються, але 

поступово зникають всі вищі форми життя.  Ця проблема 

найактуальніша для малих рік. З одного боку, вони мають високе 

забруднення, з іншого – їх стійкість та потенціал самоочищення 

поступається темпам великих рік. З цього варто зробити висновок, що 

в Україні спостерігається деградація малих рік, тому на охорону їх 

природного середовища варто звернути увагу в першу чергу, оскільки 

вони напряму пов’язані з більшими ріками та іншими водними 

об’єктами, формуючи запаси питної води в державі [4]. 

Згідно  Закону України „Про загальнодержавну програму 

формування національної екологічної мережі України на 2000-

2015 роки” в Україні розпочалось створення екологічної мережі. Згідно 

даного проекту територія національної екологічної мережі повинна 

сягати не менш ніж 42 % всієї площини України, а це біля 25,2 млн. га. 

[9]. Відновлення натуральної територіальної функціональної цілісності 
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екологічних систем разом із   акуратним невиснажливим 

використанням природних ресурсів є головною метою формування 

екологічної мережі. Реалізація даного проекту дозволить забезпечувати 

економічні потреби держави, і при цьому природні біоценози зможуть 

повноцінно відновлюватись та реалізовувати свої природні потенціали. 

Це можливо при використанні еколого-економічних оцінок під час 

обґрунтування можливих варіантів соціально-економічного розвитку 

продуктивних сил. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО ПОКРІВЕЛЬНОГО 

МАТЕРІАЛУ «БІОЛАЙН» У БУДІВНИЦТВІ 

 

Король Ю.П., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

«Біолайн» - полімерний покрівельний матеріал, що володіє 

дивовижною механічною міцністю, тому має багаторазове 
використання. Він у 10 разів міцніше асбоцементного шиферу. Термін 

служби «Біолайн» - не менше 50 років. Це підтверджено 

лабораторними випробуваннями Науково-дослідного інституту 

будівельного виробництва при Держбуді України. У висновку 

інституту від 22.07.02. рекомендується застосування «Біолайн» в 

житловому, цивільному та промисловому будівництві. Температурний 

діапазон експлуатації - від -40 ℃ до + 80 ℃. Завдяки низькому рівню 

водопоглинання «Біолайн» витримує понад 100 циклів «замерзання-

відтавання», не боїться впливу несприятливих середовищ, не гниє та 

не піддається корозії. «Біолайн» володіє відмінною шумоізоляцією й 

низькою теплопровідністю (шар матеріалу всього в 5мм рівноцінний 
шару деревини в 10мм). «Біолайн» - екологічно чистий матеріал, що 

підтверджено гігієнічним та радіологічним сертифікатами, а також 

сертифікатом відповідності. На 8-й Міжнародній виставці 

«Будівництво та архітектура» в конкурсі «Екологія XXI» покрівельний 

матеріал «Біолайн» був визнаний найбільш екологічно чистим 

будівельним матеріалом, він не містить шкідливих для здоров'я 

речовин: азбесту, фенолу і бітуму. Покрівельні хвилясті листи, 

довжину яких за бажанням замовника, можна збільшити. Робоча 

палітра «Біолайн» - 14 кольорів. Використовувані світло проточні 

пігменти німецької фірми BAYER дозволяють отримати практично 

будь-який необхідний колір або відтінок за бажанням замовника й 
надійно захищають від вигорання. Листи «Біолайн» еластичні, їх 

можна використовувати на криволінійних дахах, надаючи будь-яку 

форму. Монтаж не вимагає особливої підготовки. Листи легко 

обробляються: гнуться, ріжуться, пиляються звичайною або 

циркулярною пилкою, свердляться й гвоздяться. Лист легко кріпиться 

на дерев'яну обрешітку в будь-якому напрямку: зверху вниз, знизу 

вгору й по діагоналі. Для імітації покрівлі «під черепицю» досить 

розпиляти лист «Біолайн» на смугу розміром 400-600 мм та укласти 

згідно інструкції. Найближчим часом планується випуск листів з 

профілем черепиці. Спеціальна капілярна канавка уздовж крайній 

хвилі листа дозволяє заощадити при монтажі до 13% корисної площі за 
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рахунок економії бічного нахлисту на одну хвилю. Крім покрівельних 

листів фірма «Біолог» продає весь набір комплектуючих - ковзани, 

вітрові дошки, ущільнювальні прокладки, а також фірмові кріпильні 

цвяхи із захисним ковпачком під колір листа. З моменту своєї появи 

«Біолайн» відмінно зарекомендував себе. Його з успіхом застосовують 

як у приватному будівництві, так і на великих виробничих площах 

(покриті термінали Іллічівського, Південного, Миколаївського та 

Херсонського морських портів, градирні металургійних комбінатів в 
Дніпропетровську і Кривому Розі). За розробку, освоєння й випуск 

покрівельних листів «Біолайн» фірма «Біолог» стала лауреатом 

загальнонаціонального конкуру якості "Вища проба». Сьогодні 

«Біолайн» продається як в Україні, так і за її межами. 

 

FMEA – АНАЛІЗ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІПШЕННЯ 

ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Приходько О.М., аспірант, викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Сьогодні на ринку продукції машинобудівного комплексу 

представлено широкий асортимент товарів різної номенклатури, але не 

всі вони однаково конкурентоспроможні. Аналіз статистичних даних 

показав, що одна з головних причин неконкурентоспроможності 

товарів на ринку – це їх недостатня якість.  

Вивчення досвіду закордонних виробників показало, що кращий 

спосіб поліпшення якості продукції – це виключення ризиків відмов 

ще на етапі її проектування, а це й є однією з найголовніших 
актуальних проблем для вітчизняних підприємств машинобудівного 

комплексу. Одним із найефективнішим методом аналізу потенційних 

відмов та ризиків в світі є FMEA-аналіз. 

FMEA-аналіз являє собою технологію аналізу можливості 

виникнення дефектів та їх вплив на думку споживача. Сьогодні існує 

безліч напрямків FMEA-аналізу, основними з яких є: FMEA 

концептуальних пропозицій, FMEA конструкцій, FMEA систем, FMEA 

виробничих процесів, FMEA продукції, FMEA сервісного 

обслуговування, FMEA програмного забезпечення, що дозволяє 

застосовувати його в невиробничих галузях, таких як маркетинг, 

реклама, освіта чи менеджмент. 
В машинобудуванні, як правило, метод FMEA-аналізу базується 

на таких основних принципах: командний, ієрархічний, ітеративний, 
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реєстраційний. Дані принципи дозволяють проаналізувати, вчасно 

виявити та виключити ризики отримання неякісної продукції ще до 

етапу її виготовлення. Вихідними даними для проведення FMEA-

аналізу можуть бути: креслення, досвід попередніх проектів, 

технологічні процеси виготовлення деталей, законодавчі та інші 

обов'язкові акти; інформація по розробкам конкурентів, інформація від 

споживачів, дані випробувань, результати власних досліджень FMEA, 

звіти маркетингових служб та інші. FMEA-аналіз можуть проводити, 
як внутрішні комісії, що складаються з працівників підприємства, так і 

зовнішні компанії, що працюють на замовлення керівництва 

підприємства. На основі результатів перевірки, здійсненої в ході 

FMEA-аналізу, складаються зведені таблиць та будуються гістограми, 

що дозволяє наглядно побачити потенційні ризики відмов на кожному 

етапі технологічного процесу виготовлення машинобудівної продукції. 

Оскільки, FMEA-аналіз застосовують з метою накопичення 

статистичних показників та характеристик протягом всього 

виробничого циклу продукції, то даний процес вимагає великих затрат 

часу, що є головним недоліком даного методу, тому і потребує 

подальшого вдосконалення.  

Таким чином, сьогодні FMEA-аналіз є одним з 
найефективніших методів виявлення та попередження потенційних 

відмов в ході технологічного процесу виробництва продукції, але він 

повністю не виключає джерело проблеми, а лише аналізує і дозволяє 

виявити її. Тому, якщо слідувати правилам проведення FMEA-аналізу, 

то можна досить швидко поліпшити якість, безпеку та надійність 

продукції, а отже і її конкурентоспроможність на ринку. 

 

 

ВПЛИВ НОСІННЯ ВЗУТТЯ НА ПІДБОРАХ НА РОЗВИТОК 

ХВОРОБ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ЛЮДИНИ 
 

Радченко Аліна, учениця, Зимовець О.О., учитель 

Конотопська ЗОШ № 13 

 

Допитливі вчені підрахували, що щодня ми робимо близько 19 

тисяч кроків, а за все життя проходимо відстань приблизно до Місяця 

[1]. Само собою, босоніж туди не потрапити. Це зрозуміли ще наші 

предки, коли винайшли перше взуття [2-5].  

Відомо, що більшість сучасних дівчат намагаються підкреслити 

свою привабливість та відповідати модним тенденціям [6]. 

Невід’ємною частиною одягу є взуття. Вивчення літератури по темі 
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дослідження та особисті спостереження дозволили зробити висновок, 

що дівчата, в міру дорослішання надають перевагу взуттю на високих 

підборах. Підбор – деталь взуття у вигляді вертикальної підставки, що 

піднімає п’яту вище рівня носка. Взуття на шпильці завжди вважалося 

елегантним. Та й чоловіки, як правило, вважають, що підбор додає 

жінці особливий шарм і сексуальність. Взуття на високих підборах - не 

тільки збільшує ріст, а й подовжує ноги. А довгі ноги – стандарт краси 

й сексуальності, так само, як і високий зріст. Є ще одна причина, 
психологічна. Дівчата на високому й тонкому каблуці дуже тендітні, їх 

хода трохи нестійка, що надає їм в очах чоловіків ще більшої 

привабливості. За японськими традиціями  гейші носили дуже 

незручне взуття на величезній платформі саме для того, щоб 

підкреслити свою жіночність, слабкість. Тим паче підбори ховають у 

собі небезпеку, викликаючи хвороби.  

Високі  підбори – користь чи шкода? У цьому ми вирішили 

розібратися.  

Ми подорожуємо у просторі; бігаємо, крокуємо, стрибаємо, 

повзаємо, плаваємо, здійснюємо щодня тисячі різноманітних 

випрямлень, згинань, поворотів. Забезпечує все це кістково-м’язова 

система, або опорно-руховий апарат.  
У зв’язку з прямоходінням стопа людини придбала склепінчасту 

будову, що зробило її більш міцною. А це життєво необхідно.  

Наша стопа, як і вся нога, являє собою надійну конструкцію. Її 

суглоби забезпечують рух у всіх площинах і дозволяють при цьому 

пристосовуватися до будь-яких нерівностей ґрунту. Повздовжнє й 

поперечне склепіння стопи беруть на себе навантаження при ходьбі, 

бігу, стрибках, амортизуючи удари й оберігаючи все тіло й внутрішні 

органи від зайвих струсів. При русі стопи почергово беруть на себе 

повну вагу людини, у положенні стоячи - його половину. Під впливом 

надлишкової маси тіла, неправильної ходьби, неправильно підібраного 

взуття, тривалого стояння, травм стоп, а також причин спадкового 
характеру (насамперед, вродженої слабкості зв’язок або тонкощі 

кістки) у багатьох людей рано чи пізно виникає стан хронічної втоми 

стопи. Спочатку людина відчуває тупий біль в області склепіння стопи 

й передньої поверхні гомілки, які проходять після відпочинку. Таким 

чином м’язи подають сигнал, що їм потрібна допомога.[7] 

Але, як правило, люди не пов’язують болі такого характеру з 

плоскостопістю, і незабаром стомлені м’язи й розтягнуті зв’язки 

перестають забезпечувати стабільність склепіння стопи [8-10]. При 

подальшому розвитку хвороби відбувається порушення взаємного 

розташування кісток стопи, через що виникають різкі больові відчуття 
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в місцях з’єднання дрібних кісточок. Деформація першого пальця - 

головна видима ознака, за якою навіть неспеціаліст поставить діагноз 

«плоскостопість» [11-14]. У молодої людини збільшення кісточок не 

надто помітно, але з роками вони виростають настільки, що буквально 

спотворюють стопу [15]. Виникають проблеми з взуттям - якщо воно 

жорстке, то заподіює людині біль і не дає можливості нормально 

ходити. Але найнеприємніше - розвиваються інші захворювання 

опорно-рухового апарату.[16]  
Чи помічали ви, яка дивна хода у старих «морських вовків»? 

Проводячи все життя на судні, що хитається, моряки виробляють 

звичку ступати широко розставленими ногами. Це надає морякам 

необхідну стійкість на  палубі, що розгойдується. [12] 

Туфлі на високих підборах також створюють ту ж проблему, та 

їх постійне носіння провокує зміщення тазових кісток, у результаті 

чого посилюється вигин спини й викривляється хребет.  

Плоскостопість – це сплощення склепінь стопи й повна втрата 

всіх її ресорних (амортизуючих) функцій. Зниження поздовжнього 

склепіння призводить до поздовжньої плоскостопості, поперечного - 

до поперечної [14]. Набуту плоскостопість залежно від причин, що її 

викликали  ділять на статичну, рахітичну, травматичну та паралітичну. 
Плоскостопість може бути різною - від природженої  

плоскостопості, до плоскостопості, що з’явилася внаслідок травм. 

Плоскостопість здатна викликати дуже неприємні відчуття, при цьому 

серед захворювань стоп вона займає значне місце. Цікаво, що дане 

захворювання зустрічається як в осіб сидячих професій, так і в осіб, що 

виконують роботу стоячи.  

Початковими ознаками захворювання є болі в області литок, що 

виникають після тривалих ігор, тривалого перебування на ногах, 

ходьби, бігу та стрибків. Вранці після сну болі проходять. У міру 

розвитку деформації стопа подовжується, стає ширше в середніх 

відділах, звід опускається, болі виникають частіше, діти починають 
уникати рухливих ігор, усе частіше скаржаться на болі в ногах перед 

сном.[8]  

Перші симптоми плоскостопості  можна  помітити самостійно:  

• ваше взуття стоптане й зношене з внутрішньої сторони; 

• ноги швидко втомлюються при ходьбі й роботі на них;  

• з’являється втома й болі в ногах до кінця дня, судоми, відчуття 

тяжкості, набряклість;  

• дуже важко ходити на каблуках;  

• нога немов виросла - доводиться купувати взуття на розмір 

більше (особливо по ширині);  
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• стопа стала широкою настільки, що  вже не влазить в улюблені 

туфлі. 

Основною причиною розвитку плоскостопості є слабкість м'язів 

і зв'язкового апарату, які беруть участь у підтриманні зводу.  

Важливим фактором у розвитку набутої плоскостопості є 

погано підібране взуття. Високі підбори, модні вузькі носки у взутті, у 

якому ноги спираються не на всю стопу, а тільки на головки плеснових 

кісток, аж ніяк не є фізіологічною умовою положення стопи [11]. 
Щоб дізнатися, з якого віку учениці починають носити взуття на 

високих підборах, як часто вони носять таке взуття, чи виникають у 

них болі під час довгого ходіння на підборах, якій довжині підборів 

вони надають перевагу, було проведено соціологічне анкетування за 

темою «Взуття»  

Аналізуючи анкетні дані можна зробити такі висновки. У першу 

чергу взуття повинно бути зручним 85% проти 15 %;  взуття повинно 

мати підбори 86%, проти 2%; висота підборів не повинна 
перевищувати 1см – 16%, 2-4 см – 25%, 5см – 38%, не можуть 

визначитись – 11%; опитуванні носять взуття на плоскій підошві – 

77%; 68% опитаних носять взуття на підборах; 78% - носять взуття на 

підборах вище 4 см; надається перевага такому взуттю як балетки – 

37%, кросівки – 28%, взуття на високих підборах 20%, а також свій 

варіант взуття (мокасини, босоніжки) – 15%; чи впливає висота 

підбора на формування кісток стопи 88% відповіли – так, 7% - ні , 5% - 

не обізнані з цього питання.  Тож можна зробити висновок, що по мірі 

дорослішання піддослідні зупиняють свій вибір на взутті з високими 

підборами. Також не могли залишити без уваги той факт, що велика 

кількість опитаних носить взуття на плоскій підошві (77%). Відомо, 
що шкоду здоров’ю може нести взуття, як на високих підборах , так і 

їх відсутність [17].  

Також досліджено довжину підборів взуття, яке носять 

піддослідні. У досліджені приймали участь 78 учениць. Аналізуючи 

результати, з’ясовано, що 44% піддослідних носять взуття на підборах 

нижче 2 см. Мабуть, такий результат, тому, що зараз ввійшли у моду 

такі види взуття, як: балетки, уггі, що мають плоску підошву. 

Найоптимальніша висота підбора (2-4 см) спостерігається лише у 29% 
опитаних, та 27% складає взуття на високих підборах. Видно, що 

взуття на високих підборах носять учениці всіх вікових категорій: 5-6 

класи – 2%, 7-8 класи – 2%, 9-11 класи – 12%. Було відмічено, що 
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найвищий каблук зустрічається у дівчат старшої вікової категорії 

(10см). 

Методом Штритера було обстежено 96 учнів. На основі 

отриманих даних, із учнів 5-11 класів 70% мають нормальну стопу, у 

11% стопа сплощена, у 19% стопа плоска. 

Метод  Штритера наочно демонструє чи є у людини 

плоскостопість або схильність до неї. 

У ході дослідницької роботи були розроблені практичні 
рекомендації з правильного вибору взуття з метою збереження 

здоров’я. 

Під час підготовки науково-дослідницького проекту автором 

було зроблено аналіз отриманих результатів, які відображені в 

таблицях додатків, складено 5 діаграм, які демонструють залежність 

висоти підбору від віку піддослідних, порівнюють висоту підбору, 

характеризують наявність плоскостопості у піддослідних різних 

вікових категорій, представлені фотографії взуття на підборах у різні 

епохи розвитку людства. 
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РУКОКРИЛІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

ЗНИЖЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ КАЖАНІВ 

 

Харітонов Альберт, учень, Надточий Р.А., учитель 

Конотопська ЗОШ № 3 

 

Рукокрилі є невід'ємним компонентом наземних екосистем. Їх 
видова різноманітність складає не менше 19 % від загального числа 

видів ссавців фауни України і більше 4 % від загального числа видів 

наземних хребетних. Основним фактором змін фауни на сьогоднішній 

день є антропогенна трансформація середовища, що значною мірою 

впливає на стан всіх об’єктів тваринного світу. Для раціонального 

природокористування, збереження біорізноманіття, прогнозування та 

запобігання небажаних змін фауни необхідна оцінка стану видів в 

умовах впливу антропогенних чинників. 

Останнім часом зростає рівень природокористування, що не може 

не позначитися на стані популяцій рукокрилих. Таким чином, на 
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сьогодні, вкрай актуальним є збір нових даних та їх узагальнення з вже 

наявними з метою оцінки стану видів рукокрилих України в умовах 

інтенсивної трансформації середовища їх існування [1]. Через 

особливості своєї біології рукокрилі є однією з найуразливіших груп 

ссавців. Необхідність їх охорони визнано більшістю країн Європи. 1999 

року Україною ратифіковано низку міжнародних угод і конвенцій з 

охорони рукокрилих, центральне місце серед яких займає Угода про 

збереження популяцій європейських видів кажанів (EUROBATS). Разом 
з підписанням Угоди Україна прийняла на себе зобов'язання, що 

стосуються визначення у межах своєї території місць, що є важливими 

для збереження рукокрилих, включаючи їх сховища; з охорони таких 

місць від руйнування і знищення; з виявлення мисливських угідь 

рукокрилих та їх збереження від знищення; а також зі вживання інших 

заходів з охорони рукокрилих. Крім EUROBATS, всі рукокрилі України 

включені у списки видів, що знаходяться під охороною ще двох 

міжнародних конвенцій, підписаних і ратифікованих Україною – 

Бернської («Про охорону дикої флори і фауни і природних місць 

існування в Європі») і Боннської («Про збереження мігруючих видів 

тварин»). В рамках кожної з цих конвенцій визначена низка зобов'язань 

з охорони видів, а також місць їх існування. [3] Виконання подібних 
зобов'язань вимагає наявності базової, первинної, інформації щодо 

поширення, чисельності, видового складу, особливостей розміщення 

рукокрилих, можливих змін статусу видів. 

Опрацювання літературних даних показало, що останні дані, які 

стосуються рукокрилих Сумщини публікувалися в 2007 році, в 

м.Конотоп дослідження взагалі не проводилися. Вони звичайно 

залишається непоміченими багатьма дослідниками природи через 

потаємний спосіб життя. Ця їхня потаємність визначається унікальними 

біологічними особливостями групи, зокрема, нічною активністю та 

такими вимогами до місць оселення, як затишок, недоступність 

хижакам, висока відносна вологість, прохолода тощо. Відповідно, 
кажанів найчастіше знаходять в дуплових оселях, підземеллях, 

закинутих будівлях тощо [2]. Вузька спеціалізація кажанів та високі 

вимоги до осель визначають високу вразливість цієї групи до дії 

природних та антропогенних чинників. 

Незважаючи на це, в Україні важко знайти місце, де немає 

жодного кажана. Представники цієї групи населяють всі типи наземних 

екосистем: від гірських ландшафтів до річкових заплав, від шпилькових 

і листяних лісів до степових просторів. Кажани можуть траплятись 

навіть у великих містах так само часто, як i у заповідниках. Проте це не 

означає, що в різних регіонах протягом року ми можемо спостерігати 
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одних i тих самих рукокрилих, оскільки багатьом їх видам властиві 

складний характер розподілу у просторі i сезонна динаміка. Виховдячи з 

цього, при проведенні обліків дослідник повинен враховувати відмічені 

вище особливості, а також мати певні знання i навички поводження з 

кажанами, пошуку та обробки матеріалу. 

Всіх кажанів можна досить чітко поділити на певні екологічні 

групи за їх схильністю до вибору різних типів сховищ. Серед них 

виділяють кажанiв-троглофілів, кажанiв-дендрофiлiв, кажанiв-
синантропiв. Окрім того, в період сезонних міграцій кажани змінюють 

свої типові літні місця перебування, i нерідко їх знаходять в інших типах 

помешкань. Деякі з них влітку можуть бути типовими дендрофiлами, а 

взимку ставати спелеобiонтними. 

Нами було проведено дослідження серед учнів 5-10 класів 

Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3. Загальна 

кількість опитаних становила 212 учнів. 72 учні (34%) відповіли, що за 

останні 3 роки були випадки, коли до їхньої оселі ввечері залітали 

кажани, 3 учні відповіли, що знаходили рукокрилих вдень за шафою де 

вони спали. Подальші маніпуляції з твариною свідчать, про те що 

населення має низький рівень знань про дії, які необхідно застосовувати 

у таких випадках, див. рис. 2.1. Більшість намагалися вигнати кажана з 
приміщення застосовуючи швабри, віники та рушники з ганчірками. 

При цьому більшість тварин могли отримати травми, деякі говорили, що 

кажан був ще живий, але його викинули з балкону. В деяких випадках 

тварина знайшла вихід достатньо швидко і вилетіла сама, попередньо їй 

ширше відкрили вікна. У 7 випадках (10%) кажана вловив кіт і з’їв його. 

10 особин (14%), навмисно чи випадково, під час ловлі були вбиті. 3 

родини вловивши кажана тримали його у коробці декілька днів, одна з 

сімей навіть намагалися підгодовувати, але чим саме учень не пам’ятає. 

Таким чином, більша частина тварин (44 випадки – 61%), що 

потрапляють до осель зазнають різних травм. Крім того 143 (67%)  учня 

вважають, що кажани можуть з тих чи інших причин нападати, 
заплутуватись у волоссі та кусати людину. 

Отже, рукокрилі це одна з найпоширеніших і незахищених груп 

тварин нашої місцевості. Понад 10 років тому Україна приєдналася до 

трьох міжнародних угод, які визначають необхідність охорони усіх 

видів рукокрилих, що мешкають на території нашої країни. [4] 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ 

ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Молчанов І.О., студент, Динник О.Д., к.т.н., доцент 

Конотопський інститут СумДУ 

Одним з основних інструментів удосконалення діяльності 

машинобудівних підприємств в сфері управління якістю є не лише 

оцінювання якості продукції (послуг), але й впровадження процесно – 

орієнтованих систем управління якістю, які повинні базуватися на 

оцінюванні внеску кожного з процесів даної системи в досягнення 

цілей підприємства в цілому. 

Інструменти управління якістю, засновані на контролі якості 

вихідної продукції та статистичних методах контролю процесів, не 

дозволяють належним чином враховувати та реалізувати вимоги 

споживача до продукції в умовах конкурентного середовища. Тому 

сьогодні актуальним є питання розробки моделі оцінювання системи 

управління якістю машинобудівного підприємства (МП), результати 

якого можна використовувати для удосконалення процесів даної 

системи. Оцінювання якості цих процесів повинне враховувати їх 

внесок в досягнення задач,поставлених перед виробництвом, і 

ґрунтуватися на даних, отриманих в ході проведення оцінювання 

технічного рівня підприємства [1]. 

Мета дослідження полягає у підвищенні якості машинобудівної 
продукції шляхом удосконалення методу кількісного оцінювання 
процесів МП з урахуванням аналізу їх впливу на забезпечення вимог 
та потреб замовників. 
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Оскільки продукція ЛВ є результатом перетворення матеріалів та 
інформації в результаті функціонування процесів, то, враховуючи 
ступінь впливу процесів на досягнення відповідності якості продукції 
вимогам замовників, необхідно отримати ефективний механізм, що 
дозволить підвищити оперативність управління процесами МП, 
скоротити витрату ресурсів на розробку та реалізацію запобіжних і 
коригуючих дій, а також дозволить вийти на принципово новий рівень 
управління процесами підприємством [2]. 

В роботі на основі аналізу вимог міжнародного стандарту 
ISO 9004:2009 [3] пропонується оцінювати якість процесів на основі 
урахування ступеню задоволеності замовників продукції МП, а в 
якості показника якості прийняти комплексний показник 
задоволеності замовників (ПЗЗ). 

В результаті досліджень запропонований інструментарій щодо 
кількісної оцінки процесів МП, що базується на основі урахування 
задоволеності замовників, який дозволяє приймати раціональні 
рішення щодо удосконалення діяльності системи на оперативному і на 
тактичному рівнях управління.  

Запропонований метод оцінювання якості процесів МП дозволяє: 

- визначити комплексний показник задоволеності замовників даної 
виробничої системи (процесів системи); 

-оцінити ступінь впливу процесів МП на відносне значення 
відповідності показника якості продукції й показника задоволеності 
замовників; 

- проводити оцінювання та визначати основні напрямки 
поліпшення якості процесів МП з урахуванням їх впливу на 
задоволеність замовників. 

 

Література 

1. Плехова Ю. О. Экономико-организационные особенности 

выявления и использования резервов снижения брака продукции в 

машиностроении / Ю. О. Плехова // Вестник Нижегородского 

университета им. Н. И. Лобачевского. – 2007. – № 5. – С. 140–145. 

2. Динник О.Д. Оптимізація системи управління якістю 
заготівельного виробництва за критеріями задоволеності 

зацікавлених сторін / В. О. Залога, О. Д. Динник, О. В. Івченко 

// Сучасні технології в промисловому виробництві : матеріали 

науково-технічної конференції викладачів, співробітників, 



143 

 

аспірантів і студентів факультету технічних систем та 

енергоефективних технологій, Суми, 18-22 квітня 2011 року — 

Суми : СумДУ, 2011. — Ч.1. — С. 84-85. 

3. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення 

діяльності : ДСТУ ISO 9004:2001. – [Чинний від 27.06.2001]. – К. : 

Держспоживстандарт України. – 41 c. – (Національний стандарт 

України). 

 

АНАЛІЗ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ  ЯК ДІЄВИЙ МЕТОД 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦЮНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

 

Динник О.Д., к.т.н., доцент, Яшина Т.В., аспірант 

1 Конотопський інститут СумДУ 

В даний час дані вимірювань використовують частіше і 

різноманітніше, ніж тільки для перевірки відповідності характеристик 

продукції встановленим вимогам. Зокрема, рішення про необхідність 

регулювання виробничого процесу тепер зазвичай ґрунтується на 

даних вимірювань, отриманих як результат вимірювального процесу. 
Таким чином, якість вимірювань впливає на достовірність прийнятих 

рішень з управління технологічними процесами або рішень про 
відповідність продукції. 

Згідно рекомендацій міжнародних стандартів ISO серії 9000 та 

ISO/TS 16949:2002 на машинобудівному підприємстві (МП) для 

аналізу прийнятності процесів визначення ключових характеристик 

продукції, а також ключових параметрів процесів її виготовлення, 

необхідно застосовувати статистичні методи –  один з 

високоефективних засобів забезпечення якості продукції. Вони 

застосовуються як на етапах перспективного планування якості 

машинобудівної продукції (APQP-процес), так і при схваленні 

виробництва (PPAP-процедура) [1]. 

Після вивчення низки інформаційних джерел з’ясовано, що на 
сьогодні проблема аналізу вимірювальної системи (ВС) та її впливу на 

управління якістю продукції МП є важливим і актуальним завданням, 

але ряд питань, пов’язаних з удосконаленням ВС, залишаються не 

вирішені. Таким чином, підвищення достовірності результатів 

вимірювань та зниження їх невизначеності є актуальною та важливою 

задачею управління якістю машинобудівної продукції. 
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Щоб зробити висновок про придатність ВС необхідно оцінити її 

статистичні характеристики: стабільність, лінійність, зміщення, 

збіжність та відтворюваності. У випадку якщо вимірювальний процес 

стабільний, то у ВС не повинно бути зміщення та лінійності, а вклад 

ВС в розкид вимірювального показника ≤ 30 %. Якщо будь-яка із 

наведених характеристик визнається неприйнятною необхідно 

проводити аналіз причин мінливості результатів вимірювань [2]. 

Одним з інструментів для аналізу факторів, що впливають на 
загальну мінливість процесу, а отже і на якість продукції, є діаграма К. 

Ісікави (рис.1) [3]. 

Дослідження причинно-наслідної діаграми показало, що серед 

усіх занесених причин особливо впливає на якість продукції 

вимірювальна система, а саме: невідповідності зразків вимірювань; 

індивідуальні особливості операторів; недосконалість методів 

вимірювань; невідповідності засобів вимірювань; невідповідності 

навколишнього середовища. 

 
Рисунок 1 – Причинно-наслідкова діаграма К.Ісікави 

 

Отже, наведені невідповідності необхідно виявляти і аналізувати 

не тільки на виході, але і на всіх етапах виробничого процесу. Так як 
своєчасна реакція на відхилення в показниках якості на будь-якій 

стадії виготовлення призведе як до зниження браку та  виробничих 

витрат, так і до підвищення якості продукції. 

Таким чином, якість вимірювань впливає на достовірність 

прийнятих рішень щодо управління виробничими процесами або 

відповідністю продукції. Без достовірних результатів вимірювань 

неможливо забезпечити дотримання не тільки принципу постійного 
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поліпшення, декларованого стандартами серії ISO 9000 та ISO/TS 

16949:2002, а й вимог споживача. 
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ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ 

Максименко Д.О., студент, Струк М.В., старший викладач 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

Процес поширення електромагнітних коливань є 

електромагнітною хвилею.  Ці хвилі відіграють величезну роль: їх 

швидкість дуже велика, вони можуть поширюватися як у речовині так і 

у вакуумi. До явищ зумовлених електромагнітними  хвилями, належить 

світло;бездротовий телеграфний і телефонний зв’язки, телебачення, 

радіолокація, радіоастрономія, інтернет і т.п. базуються на використанні 

електромагнітних хвиль. 

У даній роботі розглянуто перехід від електромагнітних коливань 

до електромагнітних хвиль, розглянуті умови випромінювання 

електромагнітних  хвиль, що дозволить краще зрозуміти фізичну суть 

цього надзвичайно важливого процесу. 

Елекромагнітні хвилі виникають внаслідок зв’язку між змінами 

електричного і магнітного полів. Здавалося б, що створити 

електромагнітну хвилю дуже просто. Наприклад, пропустити змінний 

струм по провіднику: змінне електричне поле  створить змінне магнітне 

поле, а змінне магнітне поле породить змінне електричне поле і 
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т.д.,отже, виникне електромагнітна хвиля. Однак практично створити 

хвилю, що добре випромінюється(поширюється), не так просто. 

Виникнення електричного поля в результаті зміни магнітного 

поля є явищем електромагнітної індукції, відкрите Фарадеєм у 1831р. 

Виникнення магнітного поля при зміні електричного поля було 

передбачене Максвеллом та привело  його до думки   про виникнення 

електромагнітних хвиль при зміні електромагнітного поля. Згідно з 

теорією Максвелла величина магнітного поля,  що виникає при зміні 

електричного поля, тим більша, чим швидше змінюється це електричне 

поле, анологічно до того, як і в явищі електромагнітної індукції: 

виличина електричного поля, яка виникає при зміні магнітного поля, 

тим більша, чим швидше змінюється це магнітне поле. Таким чином, 
необхідною умовою  утворення інтенсивних електромагнітних хвиль є 

велика частота електромагнітних коливань. Такі коливання можна 

отримати в коливальному контурі, якщо зменшити індуктивність 

котушки та ємність конденсатора. Але висока частота коливань не є 

достатньою умовою для доброго випромінювання коливань. Причина 

полягає в тому, що закритий коливальний контур є майже замкненим 

колом(за винятком шару ізоляції між обкладками конденсатора)  і 

електромагнітне поле локалізоване в тій області простору, де 

зосереджений цей контур, тому електромагнітні хвилі такий контур 

випромінює  погано. Для збільшення випромінювання хвиль потрібно 

перейти до відкритого коливального контура (вібратора  Герца)(рис.1).   

 

Рис.1 - Перехід від закритого до відкритого контура. 

     У відкритому колі( вібраторі) заряди розміщуються не тільки 

на обкладках, а на всьому проводі вібратора. Наявність на кінцях 

вібратора обкладок-пластин взагалі не обов’язкова. Вібратором може 

бути просто прямолінійний провід. Зарядивши вібратор так, щоб заряди 
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розподілилися по його довжині нерівномірно, ми створимо між 

окремими ділянками його електричне поле, під дією якого почнеться 

рух зарядів і виникнуть електричні коливання. Ці коливання створює 

генератор високої частоти. При електричних коливаннях заряди 

скупчуються з найбільшою густиною на кінцях півхвильового вібратора, 

а в середній його частині густина заряду рівна нулю (рис. 2) 

 

Рис.2 - Густина зарядів на вібраторі. 

При такому нерівномірному розподілі зарядів вібратор не можна 

характеризувати якою-небудь ємністю С, зосередженою на певній 

ділянці. Струм також неоднаковий в різних перерізах. Коли заряди 
перетікають  з  однієї половини  вібратора в другу, вони зосереджуються 

біля кінців вібратора так, що в цих кінцях струм завжди рівний нулю. 

Так як на вібраторі вкладається половина довжини хвилі, тобто, 
довжина вібратора: l= λ/2, а довжина хвилі звязана з частотою коливань 

формулою: λ =с/n, де с- швидкість електромагнітних хвиль, то власна 

частота вібратора:  ν=c/(2l) 

Зміна електричного поля створює в оточуючому просторі змінне 
магнітне поле, а змінне магнітне поле в свою чергу породжує змінне 

електричне поле – відбувається поширення в просторі зв’язаних змінних 

електричного та магнітного полів(електромагнітного поля), які 

поширюються в просторі у виді електромагнітної хвилі(рис.3).  
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Рис. 3 -  Поширення електромагнітної хвилі (і електрична і 

магнітна складові). 

      При поширенні електромагнітних хвиль в кожній точці 

простору відбуваються періодичні зміни електричного і магнітного 

полів. Коливання векторів напруженостей електричного і магнітного 

полів Е та Н відбуваються в однакових фазах і по двох взаємно 

перпендикулярних напрямах,які перпендикулярні до вектора швидкості 

поширення хвилі v (рис. 4,5 ). Отже, електромагнітна хвиля є 

поперечною хвилею. 

 

Рис. 4 - Поширення хвилі в напрямі υ 

 

Рис. 5 - Коливання векторів Е і Н. ОВ- напрям поширення хвилі 
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      Швидкість поширення електромагнітних хвиль залежить від 

електричних і магнітних властивостей середовища та виражається 

формулою:             υ=(1/√ε*μ)*(1/√εμ), 

де ε-електрична стала; μ-магнітна стала; ε-діелектрична 

проникність середовища;μ-магнітна проникність середовища (швидкість 

світла у вакумі 3*108   м /с .    Довжина електромагнітної хвилі в 

середовищі:𝛌=υ/νа у вакуумі:𝛌 ۪=c/ν۪ 

При переході хвиль із одного середовища в інше частота 
коливань не змінюється(ν۪=ν), а довжина хвилі змінюється. Енергія, що 
переноситься хвилею, пропорційна квадрату частоти. Крім цього, чим 
вища частота коливань, тим легше створити направлене 
випромінювання електромагнітних хвиль.       Взаємозв’язок між 
електричним і магнітним полями в теорії електромагнітного поля 
заключається в наступному: 

1)змінне магнітне поле створює в оточуючому середовищі 
вихрове електричне поле(явище електромагнітної індукції-М. Фарадей, 
1831р.); 

2) змінне електричне поле створює в оточуючому середовищі 
вихрове магнітне поле(гіпотеза Д. Максвелла, 1872р.). 

     Якщо в якій-небудь області простору періодично змінювати 
електричне і магнітне поля, то ці зміни періодично повторюватимуться і 
в інших точках простору, причому  в кожній наступній точці дещо 
пізніше, ніж в попередній. Тобто, якщо створити електромагнітні 
коливання в якій-небудь області простору, то від неї будуть 
поширюватися в усіх напрямках електромагнітні хвилі з певною 
швидкістю (рис. 3).   
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