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КОНЦЕПЦІЯ ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

Стрілець В.Ю., студент, Осадчий А.С., викладач 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

Основним недоліком відомих методів машинного навчання СППР є 

ігнорування перетину класів розпізнавання у просторі ознак, що має 

місце у практичних задачах керування через довільні (не нульові) 

початкові умови керованого процесу.  

Крім того, однією з невирішених проблем класифікаційного 

керування залишається відсутність робочих методів факторного 

кластер-аналізу (ФКА), що дозволяють послідовно поповнювати 

відкритий алфавіт класів і здійснювати донавчання СППР в процесі її 

функціонування. 
Основна ідея машинного навчання СППР у рамках ІЕІ-

технології згідно з працями [1] полягає в трансформації апріорного 

у загальному випадку нечіткого розбиття простору ознак  у чітке 

розбиття класів еквівалентності шляхом ітераційної оптимізації 

параметрів функціонування СППР. При цьому здійснюється 

цілеспрямовано пошук глобального максимуму 

багатоекстремальної функції статистичного інформаційного 

критерію в робочій (допустимій) області її визначення і 

одночасного відновлення оптимальних роздільних гіперповерхонь, 

що будуються в радіальному базисі бінарного простору ознак 

розпізнавання.  

Відмінністю методів ІЕІ-технології є те, що трансформація 

вхідного нечіткого розподілу реалізацій образів в чітке 

здійснюється в процесі оптимізації системи контрольних допусків, 

що призводить до цілеспрямованої зміни значень ознак 

розпізнавання і дозволяє побудувати безпомилкові за 

багатовимірною навчальною матрицею вирішальні правила. 

Алгоритм навчання за ІЕІ-технологією полягає в реалізації 

багатоциклічної ітераційної процедури оптимізації структурованих 

просторово-часових параметрів функціонування СППР шляхом 

пошуку глобального максимуму усередненого за алфавітом  }{ o
mX   

значення КФЕ навчання. 

Центральним питанням інформаційного синтезу СППР є оцінка 

функціональної ефективності процесу навчання, яка визначає 

максимальну достовірність рішень, що приймаються на екзамені.  
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Як КФЕ в ІЕІ-технології можуть використовуватися різні 

критерії, які задовольняють всім властивостям інформаційних мір 

[2]. 

Серед інформаційних мір для оцінки функціональної 

ефективності СППР, що навчається, перевагу слід віддавати 

статистичним логарифмічним критеріям, які дозволяють працювати 

з навчальними вибірками відносно малих обсягів. Серед таких 

критеріїв найбільшого використання знайшли ентропійні міри та 

інформаційна міра Кульбака [1]. 

Таким чином, основна ідея навчання за  ІЕІ-технологією полягає 

в послідовній нормалізації вхідного математичного опису СППР 

шляхом цілеспрямованої трансформації апріорних габаритів 

розкиду реалізацій образів з метою максимального їх захоплення 

контейнерами відповідних класів, що в процесі навчання 

відновлюються в радіальному базисі простору ознак. Оптимальні 

геометричні параметри контейнерів, одержані в процесі навчання за 

ІЕІ-технологією, дозволяють на екзамені приймати рішення за 

відносно простими детермінованими вирішальними правилом, що 

важливо при реалізації алгоритмів прийняття рішень в реальному 

темпі часу. При цьому повна достовірність класифікатора 

наближається до максимальної асимптотичної, яка визначається 

ефективністю процесу навчання. Досягнення на екзамені 

асимптотичної достовірності розпізнавання можливо за умови 

забезпечення однакових характеристик статистичної стійкості та 

статистичної однорідності навчальної та екзаменаційної матриць. 

При цьому цілеспрямованість оптимізації просторово-часових 

параметрів функціонування ІС за ІЕІ-технологією здійснюється 

шляхом визначення тенденції зміни асимптотичних точнісних 

характеристик процесу навчання. 

 

Література: 

1. Довбиш А.С. Основи проектування інтелектуальних систем: 

Навчаль-ний посібник / А.С. Довбиш.– Суми: Видавництво СумДУ, 

2009.– 171 с. 

2. Довбиш А.С. Інтелектуальні інформаційні технології в 

електронному навчанні / А.С. Довбиш, А.В. Васильєв, В.О. Любчак. – 

Суми: Видав-ництво СумДУ. – 2013.– 177 с. 
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МАГІЧНІ КВАДРАТИ 

 

Грицай І.Р., учень, Карпенко Н.С., учитель 

Конотопська ЗОШ № 10 

Актуальність теми. Магічні квадрати завжди привертали увагу 

не стільки своїми математичними, скільки прихованими в них на 

думку багатьох містичними властивостями. У сучасному світі від 

містики вже давно відмовилися, але так і не відмовилися від теорії 

магічних квадратів, яка тепер знайшла своє нове застосування в науці 

та навчанні. На сьогоднішній день важливо розглянути теорію в інших 

можливих аспектах з метою пошуку активізованих способів її 

застосування. 

Мета дослідження: вивчити предмет дослідження, їх 

властивості, розглянути способи їх застосування в житті людини. 

Завдання:  

- опрацювати відповідну наукову літературу; 

- розглянути основні характеристики магічних квадратів; 

- порівняти новітні методи з класичними; 

- визначити властивості магічних квадратів. 

Об'єкт дослідження: магічні квадрати. 

Предмет дослідження: процес розвитку теорії магічних 

квадратів, властивості, практичне застосування. 

Методи дослідження: статистичний, математичний та 

науковий. 

Наукова новизна роботи:  

систематизувати наукову літературу;  

проаналізувати ефективність розв’язання магічних квадратів; 

сформувати нові алгоритми розв’язування магічних квадратів. 

Практичне значення: матеріали дослідження можуть бути 

використані учнями та вчителями в процесі підготовки до уроків 

математики та факультативних занять. 

Магічний квадрат — це квадратна таблиця 𝑛×𝑛, заповнена 

𝑛2 числами таким чином, що сума чисел у кожному рядку, кожному 

стовпчику і на обох діагоналях однакова [2]. 

Розглянемо один з давньоіндуських пам'яток майже 2000-річної 

давності. Тут 16 порядкових чисел, що розміщені в шістнадцяти 

клітинах квадрата так, що виконується основна властивість чарівного 

квадрата, а саме, суми чисел уздовж кожного рядка, кожного стовпця і 

кожної діагоналі, рівні між собою. Дійсно [6]: 
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Рис. 1.Магічний квадрат 

 

Вкажемо ще шість додаткових властивостей наведеного вище 

магічного квадрата розмірами 4×4: 

1) Сума чисел, розташованих по кутах нашого чарівного 

квадрата, дорівнює 34, тобто того ж числа, що і сума чисел уздовж 

кожного ряду квадрата. 

2) Суми чисел у кожному з маленьких квадратів (4 клітини), що 

дотикаються до вершин даного квадрата, і в такому ж центральному 

квадраті теж однакові, і кожна з них дорівнює 34. 

3) У кожному його рядку є пари чисел, що стоять поруч, сума 

яких 15, і ще пара чисел яка теж стоїть поруч, сума яких 19 [5]. 

4) Підрахуємо тепер суму квадратів чисел окремо в двох 

крайніх рядках і в двох середніх: 

5) Неважко переконатися, що аналогічною властивістю 

володіють і стовпці чисел. Суми квадратів чисел двох крайніх 

стовпців рівні між собою і суми квадратів чисел двох середніх 

стовпців теж однакові [1]. 

6) Якщо в даний квадрат вписати ще один квадрат з вершинами 

в серединах сторін даного квадрата, то: 

а) сума чисел, розташованих уздовж однієї пари протилежних 

сторін вписаного квадрата, дорівнює сумі чисел, розташованих вздовж 

іншої пари протилежних сторін і кожна з цих сум дорівнює знову - 

таки числа 34: 

б) ще цікавіше те, що рівні між собою суми квадратів та суми 

кубів цих чисел: 

При обміні місцями окремих рядків або стовпців чарівного 

квадрата деякі з перерахованих вище його властивостей можуть 

зникнути, але можуть і всі зберегтися [3]. 
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Отже, магічний квадрат має одну основну і шість додаткових 

властивостей, причому не у всіх квадратів вони виконуються, їх 

потрібно перевіряти. Квадрати в яких виконуються не всі властивості 

називаються не досконалими.  

Висновки 

У ході проведення наукового дослідження, а саме розв’язання 

магічних квадратів, було опрацьовано відповідну наукову літературу з 

теми, вивчено та створено нові алгоритми. 

Систематизуючи теорію про магічні квадрати, виокремили його 

різні види, винайшли різні види побудови магічних квадратів. 

Питанням магічних квадратів займалися багато вчених від давніх часів 

до сьогодення, як закордонні, так і вітчизняні [1]. 

В наш час магічні квадрати продовжують привертати до себе 

увагу любителів математичних ігор і розваг. Зросло число книг з 

цікавої математики, в яких містяться головоломки і завдання, пов'язані 

з незвичайними квадратами[4]. Для їх успішного розв’язання потрібні 

не стільки спеціальні знання, скільки кмітливість і вміння побачити 

числові закономірності. Розв’язання таких завдань розвиває уяву та 

логічне мислення у дітей та дорослих.  

Розглянуто питання, пов'язане з історією розвитку одного з 

питань математики, магічних квадратів. Незважаючи на те, що власне 

магічні квадрати не знайшли широкого застосування в науці і техніці, 

вони спонукали на заняття математикою безліч непересічних людей і 

сприяли розвитку інших розділів математики (теорії груп, 

визначників, матриць тощо). 

Можна побачити, що питання побудови магічних квадратів не 

можна закрити, оскільки немає загальної теорії, хоча існує безліч 

алгоритмів, які розглянулися в ході даної роботи. 
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5.Рудін Н. М. Від магічного квадрата до шахматів / Н. М. Рудін. – М : 

Просвещение, 1969. – 49 с. 
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6.Успенський В. Я. Обрані математичні розваги / В. Я. Успенський. – 

СПб.: Сіяч, 1924 – 264 с. 

7.Цейтен Р. Історія математики в давнину і в середні століття / Р. 

Цейтен. – М.: ГТТИ, 1932. – 232 с. 

 

СТВОРЕННЯ ШКІЛЬНОГО САЙТУ ВИКОРИСТОВУЮЧИ 

ХМАРНУ ТЕХНОЛОГІЮ  

GOOGLE SITES 

Петрушенко Е.С., учень, Кондрушенко І.М., учитель 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

Актуальність теми. Сучасний перехід України до 

інформаційного суспільства, коли до Інтернету може підключись 

практично будь-яка людина, обумовлює можливість переходу до так 

званих «Хмарних технологій». Останнім часом впровадження хмарних 

технологій стрімко зростає. 

Загальною перевагою для всіх користувачів хмарних технологій 

є те, що отримати доступ до «хмари» можна не лише з ПК чи 

ноутбука, але також з нетбука, смартфона, планшета, тому що 

головною вимогою для доступу є наявність Інтернету, а для роботи 

програмного забезпечення «хмари» використовуються потужності 

віддаленого серверу; споживачі використовують програми без їх 

установки. Слід зазначити, що доступ до хмари можуть мати 

одночасно декілька людей, що мають права доступу на створення 

сайту. 

Мета дослідження: створити шкільний сайт використовуючи 

хмарну технологію  Google Sites 

Для реалізації поставленої мети були визначені такі завдання: 

   

1. Вивчити програмні можливостей Google Sites 

2. Визначити структурну схему сайту - розташування 

розділів, контенту і навігації. 

3.  Створити графічні елементи макету сайту, стилів і 

елементів навігації. 

4.  Протестувати та розмістити сайт в мережі Інтернет. 

Об’єкт дослідження – хмарні технології Google. 

Предмет дослідження – особливості використання хмарної 

технологій Google Sites, при створені сайту навчального закладу. 
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Методи наукового дослідження: спостереження, 

моделювання, науковий опис,  експериментальний, саме 

експериментальний метод дає можливість користувачу відчути себе 

автором сайту який може побачити весь світ.  

Наукова новизна роботи: 

Хмарні технології Google є сучасним напрямком розвитку 

інформаційно комунікативних технологій , перенос програмних 

засобів з комп’ютерів користувачів в хмару, надає можливість 

використовувати їх без встановлення, маючи тільки пристрій з 

програмою браузер та Інтернетом. Створені вами продукти 

зберігаються на сервері та захищені від їх втрати.  

Практичне значення роботи: сайт школи буде в подальшому 

надавати можливість учня, батькам, вчителям отримувати інформацію 

про події школи, розклад уроків, домашні завдання, контактну 

інформацію з адміністрацією школи.  

Література: 

1. Можливості використання хмарних технологій в освітній та 
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2. Алексанян Г. А. Использование облачных сервисов Яндекс 

при организации самостоятельной деятельности студентов СПО 
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та сім’ї. – №6 (86). – 2010. – С.10-14. 
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информатизации: призрак виртуальной учитель ской [Електронний 
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5. Литвинова С. Г. Методика використання технологій 

віртуального класу вчителем в організації індивідуального навчання 

учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.10 “Інформаційно-комунікаційні технології в освіті” / С. Г. 
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6. Хмарні технології як засіб розбудови інноваційної школи. 

Литвинова С.Г. Україна, м.Київ, Методичний центр інформаційних 

технологій в освіті. 
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7. Використання комп’ютерних і цифрових технологій у роботі 

шкільного вчителя. Кетрін Нейв, Велика Британія.- [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http//osvita.ua – 20.11.2014.- Назва з екрану. 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ ПІДРУЧНИКА ЗА ДОПОМОГОЮ 

ПРОГРАМИ FOXIT READER 

 

Ульянкіна А.Д., учениця, Антоненко Н.В., учитель, 

Мещишена Г.М., учитель 

Конотопська міська гімназія  

 

Останнім часом електронні видання заміняють друковані. 

Підвищення інтересу до електронних видань спричинено, з одного 

боку, природним прагненням перебувати в контексті сучасних 

тенденцій в інформатизації, а з іншого – перманентними проблемами 

недостатнього та запізнілого фінансування процесу підготовки та 

друкування паперових носіїв інформації [1]. 

На сьогодні в освіті існують проблеми з друкованими 

підручниками. Але сучасний рівень розвитку техніки й виробництва 

дозволяє використовувати в процесі навчання комп’ютери та 

комп’ютерні технології. Це зумовило розповсюдження електронної 

форми підручника. У свою чергу перед викладачами та учнями постає 

завдання ефективного використання електронної версії підручника, як 

на уроках, так і в позаурочний час [2].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що питання 

доцільності використання на уроках електронної форми підручника не 

досліджувалося [3].    

Традиційний друкований підручник в електронному 

(цифровому) вигляді – це електронна форма підручника, яку можна 

читати за допомогою комп'ютерів, мобільних телефонів чи 

спеціалізованих пристроїв. 

Суттєва перевага електронної форми підручника перед 

друкованим полягає в його доступності та оперативному використанні. 

Традиційний підручник,  якщо він відсутній в особистому 

користуванні, у магазині або бібліотеці, можна отримати лише через 

тривалий час. Електронну форму підручника можна за лічені хвилини 

замовити в інтернет-магазині або «скачати» з електронної бібліотеки. 

Крім того, є можливість копіювати в необхідній кількості, 
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роздруковувати його на принтері, що значно підвищує ступінь 

забезпеченості навчального процесу відповідною літературою. 

Розглянувши питання підвищення ефективності використання 

електронної форми підручника за допомогою програми Foxit Reader 

можемо констатувати, що учитель, не володіючи професійними 

знаннями та навичками спеціаліста в області ІТ, здатен самостійно 

наповнити електронну форму підручника навчальним матеріалом 

декількох рівнів складності з конкретного навчального предмету; 

забезпечити використання графіки, анімації, звукового супроводу, 

гіперпосилань, відеосюжетів тощо; організувати контекстну підказку; 

створити різного роду посилання; додавати нові поняття та терміни; 

прикріплювати багатоваріантні та різноманітні завдання для перевірки 

знань, умінь та навичок, які можна виконувати в інтерактивному й 

навчальному режимах. Використання такого підручника дозволяє 

розвивати активно-діяльнісні форми навчання. 

Завдяки використанню новітніх педагогічних інструментів, до 

складу яких входять комунікативні, інтерактивні та мультимедіа 

технології електронні навчальні засоби набувають нових інноваційних 

якостей. Ретельно продумане залучення навігаційних, мультимедійних 

та інших засобів, що пропонують інформаційні технології, 

перетворюють навчальний матеріал в ефективний засіб навчання. 
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ХМАРНІ ОБЧИСЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ЗБОРУ  

ТА ОБРОБКИ ДАНИХ ВІДДІЛОМ ОСВІТИ  

КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Шматок В.В., учениця, Мещишена Г.М., учитель, 

Антоненко Н.В., учитель 

 

Конотопська міська гімназія  

 

З появою хмарних технологій навіть звичайний мобільний 

телефон з можливістю виходу в глобальну мережу може допомогти 

вирішувати складні задачі. Доцільність і необхідність упровадження 

засобів ІКТ на основі хмарних технологій в Україні задекларовано на 

державному рівні й відображено в національному проекті «Відкритий 

світ» (2010-2014 рр.), у Стратегії розвитку інформаційного суспільства 

в Україні на 2013-2020 рр., що передбачає формування сучасної 

інформаційної інфраструктури на основі хмарних технологій. Тому 

постає актуальним пошук і використання більш нових та дієвих 

методів залучення відділу освіти до використання в роботі хмарних 

обчислень. Розроблені форми он-лайн документів сприятимуть 

удосконаленню та полегшенню збору та обробки статистичних даних 

відділом освіти. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що більшість 

досліджень проводилося з використанням хмарних технологій в освіті 

(С. Литвинова, О. Кузьмінська, Н. Морзе, О. Свириденко та ін.). 

Питання використання технологій хмарних обчислень під час збору та 

обробки статистичних даних управлінням освіти не досліджувалося. 

Одним із завдань відділу освіти є подача в установленому 

порядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти в місті та 

організація з цією метою збирання й опрацювання інформації, 

формування банку даних. Організувати спільну роботу над 

документами можна за допомогою он-лайн сервісів, які отримали 

назву «Он-лайн офіси». Їх використання дозволяє людям з усього світу 

в зручний для них час працювати разом над спільними документами, 

зберігати їх не на локальному комп’ютері, а на відділеному комп’ютері 

в мережі й мати доступ до своїх матеріалів, де б ці особи не були. 

Ознайомившись зі статичними узагальнюючими формами 

звітності, ми обрали форму звітності №1-ПЗ «Зведений звіт 

позашкільних навчальних закладів». У табличному редакторі Excel 

нами створено листи-звіти для кожного позашкільного навчального 

закладу міста та лист зведеного звіту.  
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Завантаживши документ у хмару, ми можемо надати спільний 

доступ для кожного навчального закладу тільки для конкретного 

листа. Цим ми захищаємо інші листи від небажаних змін та захищаємо 

дані. Користувач, який отримує доступ до файлу, може коригувати 

тільки дозволені листи або навіть тільки конкретний діапазон комірок 

звіту. Надаючи спільний доступ іншим користувачам до спільного 

документу, ми можемо коригувати права доступу. Ми одразу ж після 

введення користувачем даних отримуємо зведену таблицю даних.  

«Хмарні» платформи дають державним установам можливість 

сконцентруватися на послугах, які вони мають надавати громадянам 

без необхідності турбуватися або керувати інфраструктурою, 

потрібною для таких послуг. 

Отже, переведення деяких завдань до «хмари» покращує 

ситуацію в організації роботи управлінських органів, звільняючи час, 

бюджет та трудові ресурси. 

 

Література: 
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2. Шишкін В.М. Безпека хмарних обчислень – проблеми та можливості 

ризик-аналізу [Текст] / В. М. Шишкін // Міжнародна наукова 

конференція «Автоматизовані системи управління та сучасні 
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РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ 

СПОЖИВАННЯ ТА РОЗРАХУНКІВ ЗА ПРИРОДНИЙ ГАЗ З 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Романюк О.О., студент, Смаглюк М.П., студент, 

Білоус С.О., к.т.н., викладач 

 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Розвиток світової економіки, в ХХІ столітті буде обумовлений 

посиленням інтеграційних процесів  в усіх сферах людської діяльності 

- політичній, економічній, інформаційній, екологічній тощо. Не 

останню роль в цієї діяльності відіграють інформаційні технології (ІТ). 

Упровадження сучасних комп’ютерних технологій в галузь обробки 
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інформації призвело до підвищення продуктивності праці у багатьох 

сферах людської діяльності. Процеси прийняття рішень, можна 

зробити більш продуктивними, якщо використовувати ІТ. Це особливо 

актуально в умовах жорсткої конкуренції, стрімкої зміни ринкової 

інфраструктури, коливання цін на природний газ. ІТ можуть прямим 

чином поліпшити якість бізнес-процесів на будь якому підприємстві, 

газотранспортному в тому числі, дозволяючи менеджерам і 

керівництву використовувати більший обсяг інформації й усуваючи 

деякі найбільш трудомісткі операції при прийнятті управлінських 

рішень. В сучасних умовах важливою областю стало інформаційне 

забезпе-чення, задача якого полягає в зборі та переробці інформації, 

необхідної для обґрунтованих керівних рішень. В теперішній час, коли 

ціна природного газу значно піднялася, а його об'єми обмежені, дуже 

гостро постала проблема оперативного обліку споживання природного 

газу та розрахунків за нього. Проблема такого обліку полягає в значній 

кількості об'єктів, які споживають природний газ, а також їх 

розгалуженості по значній території. Щоб оперативно контролювати 

об'єми протранспортованого газу споживачам, необхідно періодично 

знімати показники лічильників по кожному об'єкту, вираховувати 

об'єм використаного газу. Крім того необхідно зводити об'єми 

використаного газу по платникам, тому що у одного платника може 

бути значна кількість об'єктів, які рознесені територіально по різним 

адміністративним одиницям (районам). Такий облік потрібно вести в 

центральному обласному управлінні. Розроблена та впроваджена ІС 

дасть можливість побудувати корпоративне рішення для забезпечення 

обліку споживання та розрахунків за природний газ з підприємствами 

та організаціями, а також обліку газоспоживаючого та 

газообліковуючого обладнання та робіт, які виконуються при подачі 

газу підприємствам та організаціям. 

Алгоритм системи обліку природного газу 

Розглянемо схему алгоритму системи обліку (рис.1). 

На рівні районних управлінь по газопостачанню та газифікації 

здійснюється виконання наступного комплексу робіт: 

1.Ведення даних по Платникам, Об’єктам газоспоживання, 

приладам обліку та газоспоживаючому обладнанню. 

2.Зняття показників лічильників по Об'єктам газоспоживання. 

3.Рознесення показників приладів обліку та розрахунок 

фактичного споживання газу (з урахуванням коригуючого 

коефіцієнта). 

4.Передача внесеної інформації до центральної бази даних в 

управління по реалізаціїї та розрахункам за природний газ. 



26 

 

5.Формування та роздрук вихідних документів (двосторонні акти, 

рахунки та ін.) та звітів у різних розрізах. 

Рис. 1. Схема алгоритму системи обліку 

 

 
                          (а)                                         (б) 

а) Головне вікно програми та вікно авторизації доступу до бази 

б) Облік контрагентів, пунктів споживання, договорів 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧА НА ОСНОВІ ГЕТЕРОПЕРЕХОДУ 

ZnSe:Bi/CIGS 

Вареніченко О.В., студент, Іващенко М.М., к.ф.-м.н., ст. викл. 

Конотопський інститут СумДУ 

В останні роки значно зріс інтерес дослідників до розробки та 

створення фотоперетворювачів на основі базового шару CIGS 

(CuInGaS(Se)2). Даний матеріал, завдяки своєму значенню оптичної 

ширини забороненої зони (Eg = 1,1 еВ) є достатньо задовільним для 

використання в якості поглинаючого шару фотоперетворювачів 

(сонячних елементів) високої ефективності. В свою чергу, селенід 

цинку (ZnSe) є  перспективним для використання у якості віконних 

шарів фотоперетворювачів. Ефект легування ZnSe домішками, такими 

як індій (In), європій (Eu), вісмут (Bi), призводить до покращення 

таких фізико-технологічних властивостей шару, як ширина 

забороненої зони Eg, стехіометрія, період кристалічної гратки тощо. 

Саме тому, числове моделювання таких експлуатаційних 

характеристик, як густина струму короткого замикання Jкз, напруга 

холостого ходу Uхх, фактор заповнення FF, коефіцієнт корисної дії η з 

урахуванням базових параметрів шарів: віконного – ZnSe:Bi та 

поглинаючого – CIGS з метою отримання високоефективних 

фотоперетворювачів є актуальною задачею, що й зумовило мету 

даного дослідження. 

Для проведення числового моделювання експлуатаційних 

характеристик сонячного елементу ZnSe:Bi/CIGS був використаний 

програмний пакет SCAPS-3201. 

В якості базових параметрів для моделювання були вибрані 

наступні: товщина шару, оптична ширина забороненої зони, 

спорідненість електронів, діелектрична стала шару тощо. 

В результаті моделювання було встановлено оптимальні 

характеристики сонячного елемента – товщини поглинаючого та 

віконного шарів та експлуатаційна температура Т, за яких було 

отримане максимальне значення ККД даного перетворювача.     
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ВИКОРИСТАННЯ SIGIL ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

ІНТЕРАКТИВНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ 

ЗАСОБІВ 

Горобцов Д.В., студент, Бараболіков В.М., викладач 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Забезпечити високий рівень успішності – саме це є головним 

завданням викладача. Досягнути цієї мети не завжди легко, та 

зарадити тут є чим. Якщо Ви маєте великий багаж досвіду і власних 

напрацювань у викладацькій діяльності, або Ваша подорож в цьому 

напрямі ще тільки починається та Ви маєте ідеї для покращення рівня 

освоєння матеріалу студентом – то створити власний інтерактивний 

підручник буде гарною ідеєю. Багатогранність технології дозволить 

вмістити в єдиній віртуальній книзі достатньо інформації та 

інструментів для успішного вивчення предметної області. В даній 

роботі ми розглянемо програмний засіб для створення інтерактивних 

підручників, освоїти який зможе кожен. 

Підходи до організації навчального процесу можуть бути 

різними: вивчення літератури, лекції, чи відео курси – всі вони мають 

свої переваги та недоліки. Статичні підручники не дають змоги 

продемонструвати фізичний процес в динаміці чи дати можливість 

прослухати симфонію, виникає необхідність окремо тримати 

мультимедійні файли. Відеоматеріал є одностороннім засобом, який 

не дає змоги взаємодіяти з студентом. Живі лекції вимагають 

узгодження часу її проведення та постійної уваги студента, щоб не 

упустити жодної деталі. Цих недоліків позбавлений інтерактивний 

підручник – завжди під рукою, гарно структурований та з широкою 

палітрою мультимедійних можливостей засіб для приборкання нових 

знань. Запишіть лекцію один раз і студент матиме змогу дивитись її 

знову і знову, що посприяє гарному освоєнню матеріалу, а вільний час 

проведіть за обговоренням теми та поясненням незрозумілих 

моментів. Додайте відео та анімацію на сторінки книги – зробіть 

навчання наочним.  

Завдяки передовим технологіям знання стають ближче до 

людей з обмеженими можливостями, зокрема для людей з поганим 

зором. Інтерактивна книга може бути озвучена синтезаторами мови. В 

результаті Ви отримаєте унікальну річ, що стане незамінним 

помічником для Вас та Ваших студентів. А найприємніше в цьому те, 

що створити такий підручник не складніше ніж презентацію в 

PowerPoint.  
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Кількість знань людства збільшується по експоненті, нові 

відкриття спростовують існуючі. Це призводить до неминучого 

застарівання матеріалу, який ми використовували ще вчора. Друковані 

книги стають неактуальними та залишаються пилитися на полицях 

бібліотек. Інша ситуація з інтерактивними підручниками – їх не 

потрібно друкувати, достатньо лише завантажити нову версію, 

природа за це подякує. Використання стандартизованого формату 

ePub забезпечує можливість публікувати свої напрацювання на 

світових інтернет-майданчиках, що безперечно підвищить рейтинг як 

самого автора інтерактивного програмного засобу, так і закладу в 

якому він працює. 

Sigil – зручна у використанні, безкоштовна прикладна програма 

для створення електронних книг з відкритим вихідним кодом. Її 

інтерфейс нагадує продукти Microsoft для офісу, тому ви швидко 

звикнете до нього. Програма дозволяє створювати та редагувати 

файли в форматах ePub, HTML та TXT. Додавати нові файли можна як 

за допомогою файлового менеджера, так і простим перетягуванням. 

Найпоширенішою областю використання цієї програми є створення 

електронних книг з розширенням ePub, завдяки простій навігації по 

главам та відведенню окремого вікна під відображення книги. 

Програма не потребує великих обчислювальних потужностей, що 

дозволить використовувати її на слабких комп’ютерах. Sigil допоможе 

вам вставити, копіювати, редагувати текст, змінювати шрифт і 

додавати метадані для кінцевого документа. На додаток до всього, 

користувачі програми мають можливість збільшення зображення, 

кастомізації інтерфейсу, налаштування автоматичної нумерації 

сторінок і створення закладок для продовження роботи з книгою в 

подальшому. 

В процесі роботи з Sigil було виявлено ряд переваг. Програма 

забезпечує інтегрування відео та аудіо матеріалу з мережі Інтернет, що 

дозволяє зменшити розмір файлу, але потребує підключення до 

мережі. Автоматизація створення і навігація по змісту є корисним 

інструментом, який збереже Ваш час, а вбудована таблиця 

спеціальних символів дозволить зручно виконувати редагування 

наповнення. Загалом робота в додатку викликає позитивні враження, 

тому саме Sigil була обрана для розробки інтерактивних програмних 

засобів. 
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ФІЗИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ВОЛЬТ-АМПЕРНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 

Сніжко В.В., студент, Іващенко М.М., к.ф.-м.н., ст. викл. 

Конотопський інститут СумДУ 

Фотоелектричні перетворювачі (ФЕП) або сонячні елементи 

(СЕ) є базовими компонентами такої галузі, як геліоенергетика, яка, в 

свою чергу, є складовою альтернативної енергетики. Енергетична 

криза, яка спостерігається останніми роками, виявилась суттєвим 

каталізатором для розвитку сонячної енергетики як реальної 

альтернативи використанню не відновлювальних джерел енергії. 

Однією з актуальних задач сучасної геліоенергетики є створення СЕ 

високої ефективності фотоперетворення. З цією метою проводиться 

попереднє моделювання таких параметрів СЕ, як темнові та світлові 

вольт-амперні характеристики (ВАХ), подальша обробка яких 

дозволить отримати інформацію про ефективність ФЕП, яка 

виражається коефіцієнтом корисної дії (ККД) [1]. 

У даній роботі нами було проведене моделювання та порівняння 

світлових ВАХ СЕ на основі полікристалічного кремнію (Si) з 

використанням таких прикладних програмних пакетів, як SCAPS-3201, 

wx-AMPS, Electronics Workbench, MathLab. При моделюванні ВАХ 

були враховані такі базові вхідні параметри, як: світловий струм, 

струм короткого замикання, струм насичення діода (p-n – переходу), 

робоча напруга та напруга холостого ходу, фактор ідеальності, 

температурні робочі режими, фізичні характеристики матеріалу, з 

якого виконаний ФЕП, – ширина забороненої зони, діелектрична стала, 

рухливості електронів та дірок, ефективні маси електронів та дірок 

тощо [2, 3]. 

В результаті проведеного моделювання спостерігалася значна 

кореляція між даними, отриманими з використанням різних 

програмних пакетів, що свідчить про можливість їх застосування у 

геліоенергетиці при проектуванні СЕ високої ефективності.         
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МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИЧНИХ ВТРАТ НА СОНЯЧНОМУ 

ЕЛЕМЕНТІ, ВИКОНАНОМУ НА БАЗІ ГЕТЕРОПЕРЕХОДУ 

ZnSe:Bi/CIGS 

Карпенко С.А., студент, Іващенко М.М., к.ф.-м.н., ст. викл. 

Конотопський інститут СумДУ 

 

При проектуванні та розробці сонячних елементів (СЕ) слід 

звертати особливу увагу на наявність таких ефектів, як оптичні втрати 

при проходженні світлового потоку крізь шари фотоперетворювача до 

гетеромежі (p-n – переходу). Добре відомо, що типова конструкція 

сонячної батареї обов’язково повинна містити наступні елементи: 

підкладка, омічні та струмопровідні контакти, віконний шар, 

поглинаючий шар. Навіть, беручи до уваги лише ці обов’язкові для 

функціонування структурні шари, можна прийти до висновку, що 

потік світла перед тим, як досягти гетеропереходу (віконний шар / 

поглинаючий шар), проходить крізь наступні межі: 1 – повітря-прозора 

підкладка (боросилікатне скло); 2 – підкладка-струмопровідний шар 

(шар InSnO2 – ITO); 3 – струмопровідний шар-віконний шар (ZnSe:Bi); 

4 – віконний шар-поглинаючий шар (CuInGaSe2 – CIGS). Отже, при 

моделюванні СЕ з метою отримання даних про їх ККД, необхідно 

попередньо розрахувати можливі втрати ефективності при 

проходженні світла крізь СЕ та врахувати їх в подальшому з такими 

базовими параметрами для моделювання, як: товщина віконного шару, 

товщина струмопровідного шару, товщина поглинаючого шару. 

Нижче наведений алгоритм проведення моделювання оптичних 

втрат на СЕ: 

1. Отримання змодельованих спектральних залежностей 

коефіцієнтів заломлення n(λ) та екстинкції k(λ) усіх 

гетеромеж на базі табличних даних (еталонних зразків);   

2. Отримання змодельованих спектрів відбивання окремих 

шарів R(λ) на основі отриманих попередньо розрахунків; 
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3. Моделювання спектрів пропускання Т(λ) з урахуванням 

раніше отриманих спектрів відбивання; 

4. Розрахунок густини струму короткого замикання JSC з 

використанням наступного співвідношення: 
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         де  λ – інтервал довжин хвиль між сусідніми значеннями λі; 

  hі – енергія фотона визначеної довжини хвилі; 

Фі – густина спектрального потоку випромінювання. 

 

Спектральний розподіл густини світлового потоку Ф(λ) був 

обраний за стандартом ISO 9845-1:1992, який враховує освітлення 

фотоперетворювача за кліматичних умова АМ 1,5 (помірний 

кліматичний пояс). 

5. За отриманими значеннями  JSC розраховувались втрати СЕ 

Δη [1]. 

 

Література: 

4. Іващенко М.М. Структурні, оптичні та електрофізичні властивості 

плівок CdSe та ZnSe і гетеропереходів на їх основі: дис. канд. фіз.-мат. 

наук: 01.04.01 / Іващенко Максим Миколайович. – Суми, 2014. – 163 с. 

 

 

АПРОБАЦІЯ МОДЕЛІ ТКО ДЛЯ ПЛІВОК НА ОСНОВІ Fe І Pt 

АБО Pd 

 

Худенко Б.М., студентка, Гричановська Т.М., к.ф.-м.н., зав. кафедри, 

Гричановська О.А., викладач 

 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Дослідження електрофізичних процесів, що відбуваються у 

зразках малих розмірів, викликають в останні десятиліття значний 

науковий і практичний інтерес обумовлений їх високою 

функціональністю та широким спектром застосування. Однією з 

сучасних задач є моделювання і прогнозування електрофізичних 

властивостей таких зразків, як тонкоплівкові гранульовані сплави. 

Рядом авторів [1] було запропоновано феноменологічну модель 

температурного коефіцієнту опору (ТКО) для плівкових систем з 
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різною взаємною розчинністю компонент і вивчено ряд граничних 

випадків. 

В даній роботі  було здійснено апробацію моделі на прикладі 

двошарових плівкових систем на основі Fe і Pt або Pd з різною 

концентрацією компонент. Важливою експериментальною задачею 

було  створення технологічних умов для формування фази L10 у 

системах Fe/Pt/П та Fe/Pd/П (П-підкладка) відповідно до діаграм стану 

[2].  

Оскільки, апробація співвідношення для розрахунку  потребує 

точних значень α (де α=Δlтр/r0 -ступінь ґранулярності зразка, Δlтр - 

середня величина фрагменту твердого розчину в трубці струму, r0 – 

розмір гранули феромагнетика), які важко визначити 

експериментально, було проведено розрахунки  для трьох  граничних 

ступенів гранулярності зразків: α≫1,   α≪1 і  α=1 в інтервалі 10≤ α ≤0,1 

з кроком Δα = 0,1 і визначено відносну похибку (δ) у порівнянні з 

експериментальними значеннями ТКО. 

Аналіз отриманих даних  показав наступне. Як і очікувалось, 

для невпорядкованих твердих розчинів з ГЦК решіткою існує значна 

розбіжність між експериментальними і розрахунковими значеннями 

ТКО – δ=60-130 % (Pd(5нм)/Fe(15нм)/П). Такі високі значення δ це 

непряме свідчення того, що гранульований стан  в даних зразках не 

стабілізується. Для зразків Pd(20)/Fe(15)/П і Pt(15)/Fe(30)/П, де 

утворилися впорядковані  тверді розчини з ГЦТ решіткою, δ=56-74 % і 

δ=21-42 % відповідно. 

Отримані результати дали можливість апробації 

феноменологічної теорії, яка дозволяє кількісно розрахувати 

залежність зміни ТКО в магнітному полі (ΔβВ) від ступеня 

гранулярності зразка (α). 
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ПОБУДОВА НАБЛИЖЕНОГО РОЗВ’ЯЗКУ    СИНГУЛЯРНО 

ЗБУРЕНОЇ СИСТЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З 

ТОЧКАМИ ПОВОРОТУ 

 

Майко І.А., студент, Карпенко Ю.І., к.ф-м..н., доцент,        Маслова 

О.В., викладач 

Конотопський інститут СумДУ 

 

До розв’язування систем диференціальних рівнянь з малим 

параметром зводяться багато задач механіки, гідро- та 

електродинаміки. Одним із ефективних методів розв’язування таких 

систем є асимптотичні методи, що базуються на ідеї розкладу 

шуканого розв’язку в ряд за степенями малого параметру. В більшості 

випадків такі ряди є розбіжними, але їх частинні суми  наближаються 

до точних розв’язків при прямуванні до нуля малого параметра.  

 У випадках стабільного спектру головної матриці системи 

розроблено методи асимптотичного інтегрування лінійних систем 

розроблені. Якщо ж кратність спектру порушується в окремих 

ізольованих точках (точках повороту), то класичні методи не дають 

можливості побудови неперервно диференційованого розв’язку. Отже, 

задача інтегрування диференціальних систем з точками повороту є 

досить актуальною проблемою. Якщо ж кратність спектру 

порушується в окремих ізольованих точках (точках повороту), то 

класичні методи не дають можливості побудови неперервно 

диференційованого розв’язку. 

Метою роботи  є дослідження структури розв’язку системи в 

малому околі точок повороту та за межами даних околів, а також 

узгодження розв’язків, побудованих на різних відрізках зміни 

незалежної змінної. При цьому алгоритм  побудови асимптотичних  

розв’язків такий: 

1. Ставимо задачу Коші  для неоднорідної системи  з кількома 

точками повороту, а також  кількома резонансними  точками: 

2. Будуємо формальні  розв’язки відповідної однорідної 

системи. 

3. Доводимо, що  побудовані формальні розв’язки  при малих 

 є  лінійно незалежними на відрізку  .;0 T  

4. Виконуємо «зшивання» розв’язків  однорідної системи. 

5. Знаходимо формальний розв’язок  неоднорідної системи у  

випадку точкового резонансу. 
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6. Розглядаємо випадок  довільної скінченної кількості точок 

повороту. 

Таким чином, буде  побудовано неперервно диференційований 

розв’язок задачі Коші. 

Дослідження, проведені в даній роботі, показують, що задачі з 

точками повороту або точковим резонансом приводять до значних 

технічних ускладнень при побудові навіть формальних розв’язків. 

Крім того, побудова неперервно диференційованого розв’язку задачі 

Коші у випадку кількох точок повороту вимагає повторення алгоритму 

на кожному з утворених інтервалів. 

Результати, отримані в даній роботі, можуть бути застосовані 

для знаходження наближених розв’язків систем диференціальних 

рівнянь на скінченому відрізку зміни незалежної змінної, а також 

застосовані для більш загальних систем диференціальних рівнянь. 

 

 

РОЗРОБКА РАДІОХВИЛЕВОГО ДАТЧИКА КОНТРОЛЮ РІВНЯ 

ПИЛОВІДКЛАДЕННЯ 

Левченко К.С., студентка, Лєпіхов О.І., к.т.н., ст. викладач 

 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Проблемами запиленості в ряді галузей промисловості є пил, 

відклавши на стінках і ґрунті виробіток, а також на поверхнях 

обладнання. Небезпека накопичення у шахт пилових відкладень 

полягає в тому, що при виникненні навіть локального вогнища 

займання метану пил переходить у зважений стан і може 

перетворитися у пилоповітряний вибух з поширенням по всій мережі 

гірничих виробок [1]. 

У більшості випадків властивості плівок визначаються їх 

товщиною. Однак контролювання та вимірювання її залишається 

проблемою. Для вирішення подібних задач перспективним вважається 

застосування радіохвильового методу  [2]. 

Проводиться розробка радіочастотного датчика товщини 

провідних плівок на діелектричній основі. 

Структурно (рис 1) радіочастотний датчик і складається з ЧЕ, 

компенсуючого контуру КК, двох генераторів Г1 і Г2, змішувача Зм, 

одновібратора Од, фільтр низької частоти ФНЧ і мікропроцесора М. 
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Рис. 1. Структурна схема радіочастотного датчика  

 

Чутливий елемент і компенсуючий контур виконані у вигляді 

щілинних резонаторів і кожен з них включено до відповідного 

генератора. Для більш повної компенсації можливої нестабільності ЧЕ, 

компенсуючий контур і схеми кожного генератора виконані 

ідентичними. 

 
 

Рис. 2. Типова структура  чутливого елемента радіочастотного 

датчика  

В конструкції датчика передбачено однаковий вплив 

температури і вологість на обидва резонатора. 

Датчик містить два чутливих елемента. На поверхні одного з 

них відбувається відкладення пилу, а інший чутливий елемент 

знаходиться всередині корпусу. Таким чином, на один ЧЕ діє 

контрольована величина і зовнішні фактори, а на іншій ЧЕ - тільки 

зовнішні фактори. Чутливий елемент у вигляді електромагнітного 

резонатора є частото-задаючим елементом високочастотного 

генератора [3]. 

Результати детальних лабораторних досліджень дозволяють 

розробити технічне завдання на створення промислових зразків 

датчиків пилевідкладення для систем безпеки. 

 Запропоновані датчики планується використати при 

модернізації старих систем безпеки для підвищення їх надійності.  
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МАГНІТООПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ НА 

ОСНОВІ ФЕРОМАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Маслов В.А., студент, Циганкова Л.А., асистент,  

Гричановська Т.М., к.ф.-м.н., зав. кафедри 

 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Одним із сучасних неруйнівних  методів дослідження 

багатошарових структур феромагнетик – немагнітна речовина є 

магнітооптичний ефект Керра (МОКЕ). В данній роботі для отримання 

зразків в єдиному вакуумному циклі використовувалася вакуумна 

установка ВУП-5М з електронно-променевим та терморезистивним 

розпиленням. Дослідження МОКЕ проводилось в Інституті фізики 

Університету ім. Й. Гутенберга (м. Майнц, Німеччина). 

Аналіз сигналів  МОКЕ зразків сплаву Fe20Ni80 показав їх значну 

залежність від товщини плівки. Так, при збільшенні товщини зразка 

від 17 до 23 нм закономірно зростає коерцитивність  плівки майже у 

1,5 рази. Але найбільші значення індукція розмагнічування ВС=5 мТл 

було виявлено у плівки товщиною 10 нм, що можна пояснити 

можливою неоднорідністю матеріала зразка. Відпалювання 

тонкоплівкових зразків пермалою Fe20Ni80 товщин 10-25 нм в інтервалі 

300-900 К  слабко  відбивається  на сигналах МОКЕ, що може свідчити 

про незмінність  структурно-фазового складу зразків. 

МОКЕ сигнали відпаленої при температурі 600 К плівкової 

системи Ni(15нм)/V(15нм)/Ni(40нм)/П та невідпаленої біпластини 

Co(10нм)/Fe20Ni80(20нм)/П показали суттєву неоднорідність процесу 

перемагнічування зразків, яку можна пояснити незалежним 

перемагнічуванням магнітом’якого та магнітожорсткого шарів. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ НАНОРОЗМІРНИХ ПЛІВОК НА 

ОСНОВІ Fe ТА Au 

 

Орел В.Ю., студент, Холод Т.С., викладач 

 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Тонкі плівки, що наносяться у вакуумі, широко застосовуються 

у виробництві дискретних напівпровідникових приладів та 

інтегральних мікросхем (ІМС). Отже, значна увага приділяється 

технології отримання плівок.  

В роботі, шляхом пошарової конденсації, було отримано 

нанорозмірні плівки Fe і Au та їх комбінації (одношарових, двошарових 

та тришарових плівкових систем). Напилення проводилось у вакуумній 

установці ВУП-5М при тиску газів залишкової атмосфери 10-3 Па. 

Товщини плівок контролювалися методом кварцового резонатора 

(точність 10 %). У даній роботі конденсація здійснювалася методами 

термічного (Au) та електронно-променевого (Fe) випаровування з 

вольфрамових дротів при температурі підкладки (П) Тп = 300 К, 

термовідпалювання до Тв = 700 і 800К терморезистивним методом.  

Отже, можна зробити висновок, що для отримання одношарових 

плівок (Fe і Au) важливо приділяти значну увагу температурі підкладки 

та чистоті вакууму. Для отримання багатошарових плівок потрібно 

більше уваги приділяти хімічному складу залишкових газів, щоб 

уникнути утворення оксидів феруму. 

 

 

КОМПЛЕКС ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВИБУХІВ МЕТАНУ 

Дмитренко М.М., студент, Лєпіхов О.І., к.т.н., доцент 

 

Конотопський інститут СумДУ 

 

На сьогоднішній день необхідність використання засобів пило 

та вибухозахисту зумовлюється неможливістю забезпечення 

абсолютної надійності усіх засобів попередження вибухів метану та 

вугільного пилу. 

Відомо декілька систем локалізації вибухів – це Автоматична 

система вибухопридушення АСВП-ЛВ, система СЛВА, комплекс 

КВПШ.1 та система локалізації ANTIDET Supressor. Остання 
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призначена насамперед для локалізації вибухів на масштабних 

виробництвах. Такі системи дозволяють вчасно локалізувати вибух та 

зменшити шкоду, що завдає вибух. 

Поряд з цим відмінними рисами розробленого пристрою 

локалізації вибухів порівняно з попередниками є мале споживання 

енергії, це досягається завдяки використанню мікроконтролеру з 

наднизьким споживанням серії MSP430 компанії Texas Instruments; а 

також використання іоністорів у блоці живлення системи, що 

дозволяє, без втрат продуктивності, зменшити вагу та розміри 

контролерного вузла системи. 

 Розроблений комплекс локалізації вибухів метану являє собою 

модифікацію пристрою локалізації вибухів ANTIDET Supressor. 

Процес контролюється за допомогою блоку управління на основі 

моніторингу стану середовища датчиками тиску або полум’я.   

В потрібний час контролер подає сигнал на руйнування захисної 

діафрагми. Викид порошку у зону вибуху  відбувається за допомогою 

стиснутого газу. 

Схема конструкції розробленого приладу представлена на 

рисунку 1. 

 
Рис.1 – Схема конструкції приладу придушення вибухів 

Використання розробленої системи дозволить зменшити 

енергоспоживання систем безпеки шахт та, за рахунок контролю 

зовнішнього втручання у роботу системи, покращити безпеку 

працюючих. 
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МАГНІТОРЕЗИСТИВНИЙ ЕФЕКТ В ПЛІВКОВІЙ СИСТЕМІ 

Fe/Au/Fe 

 

Трофимчик Д.Д., студент, Холод Т.С., викладач 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Відомо, що магніторезистивний ефект у тонких феромагнітних 

плівках обумовлений розсіюванням електронів на магнітних моментах 

доменів та їх стінках, і при цьому величина ефекту не перевищує (10-

3 ÷ 10-2)%.  

В даній роботі, для вимірювання МО( магнітоопору) було 

отримано зразки шляхом пошарової конденсації Fe і Au на підкладки з 

ситалу, при кімнатній температурі (Тп = 300 К). Вимірювання МО було 

проведено у трьох геометрія вимірювання: повздовжній, поперечній та 

перпендикулярній.  

Встановлено, що в зразках Fe(6)/Au(15n)/Fe(5)/П, де n=1,2,3, 

спостерігався магніторезистивний ефект. При циклічній зміні 

магнітного поля Вmax →0 → (-Вmax) → 0 → Вmax спостерігається 

гістерезис МО. У повздовжній геометрії вимірювання величина 

магнітоопору складала від 0,11 – 0,12% при Тв= 300-900К. Відповідно 

для поперечної геометрії в межах 0,04-0,05% і для перпендикулярної 

0,03-0,04%.  

Отже, можна зробити висновок, що величина магнітоопору 

змінюється в залежності від геометрії вимірювання та концентрації 

компонент.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВАЖКОВИХОВУВАНИХ 

УЧНІВ 

 

Атряскіна А.О., учениця, Булишкіна Ю.О., практичний психолог 

Конотопська ЗОШ № 10 

Актуальність теми: пояснюється зростанням кількості 

правопорушень, вчинених підлітками. Вже в молодшому шкільному 

віці можна спостерігати досить чіткі симптоми неблагополуччя у 

формуванні особистості, констатувати появу «важких» дітей, які за 

відсутності відповідної психолого-педагогічної роботи поступово 

перетворюються на неповнолітніх правопорушників. 

 Мета дослідження: полягає у  теоретичному обґрунтуванні 

психолого-педагогічних проблем неуспішності і недисциплінованості 

учнів у загальноосвітньому закладі та експериментальній перевірці 

психологічних особливостей дітей в Конотопській загальноосвітній 

школі І – ІІІ ступенів № 10. 

 Завдання дослідження: 

 -вивчити стан досліджуваної проблеми в психолого-педагогічній теорії; 

-виявити причини виникнення труднощів у начанні та поведінці учнів 

шляхом   психодіагностичної роботи та теоретично обґрунтувати 

психологічні особливості важковиховуваних учнів; 

-підготувати науково-методичні рекомендації для батьків та вчителів, 

які виховують та навчають дітей з ознаками важковиховуваності. 

Об’єкт дослідження:  діти з проблемами в навчанні та поведінці. 

Предмет дослідження: психологічні особливості дітей з проблемами в 

навчанні та поведінці. 

Наукова новизна дослідження: полягає у теоретичному 

обґрунтуванні  психологічних особливостей учнів з ознаками 

важковиховуваності, виокремленні підходів до роботи з цією 

категорією дітей. 

Тому дана  робота, може бути корисною в кожному навчальному 

закладі, для практичного психолога, вчителів, батьків. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що розгляд цих питань 

сприяє створенню адаптації, покращення психологічного стану дітей, 

які мають труднощі в навчанні та взаємовідносинах в школі, 

виробленню умінь та навичок готовності до життя в умовах сучасного 

соціуму, надає можливості вчителям опираючись на особливості 

розвитку учнів підібрати відповідні методи та прийоми роботи з 

дітьми 
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З метою правильного обрання стратегії корекційної роботи необхідно 

орієнтуватися у формах відхилень у поведінці, їх першопричинах. 

Тому необхідно визначити особливості  психологічного розвитку 

учнів, їх сімейні взаємовідносини, інтереси та захоплення і вже на 

основі результатів будувати алгоритм роботи з учнями, вчителями та 

батьками. Враховуючи кризу інституту сім’ї, ряд складних соціально –

економічних перетворень, екологічних факторів, доступу дітей до не 

завжди коректних видів інформації, рівень важковиховуваних значно 

зростає. Відповідно, з учнями повинна проводитись робота, 

спрямована проти тих явищ соціального життя, які детермінують 

порушення норм моралі і виступати як один із засобів правильної 

соціальної орієнтації людей, стимул суспільно значущої поведінки.                                  

 Тому дана  робота, може бути корисною в кожному навчальному 

закладі, для практичного психолога, вчителів, батьків. 

 

КІБЕРБУЛІНГ У СУЧАСНОМУ МОЛОДІЖНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 

 

Бібік Ю.В., практичний психолог, Манько Н.С., студентка 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Сучасне українське суспільство стрімко здійснює перехід від 

постіндустріального до інформаційного і характеризується небувалим 

зростанням впливу інформаційної складової на соціальне буття. Зміни, 

що виникають у суспільстві у зв’язку з його інформатизацією, ведуть 

до появи як нових можливостей, так і проблем.  

Однією із найгостріших проблем взаємодії підростаючого 

покоління з Інтернетом є небезпека зіткнення з агресивними нападами, 

які називають кібер-булінгом.  

Теоретико-методологічні засади формування поняття про 

кіберулінг та шляхів його профілактики висвітили в своїх роботах Л.А. 

Найдьонова, О.Т. Баришполець, М. Робін, П. Ланган та інші.  

Кібербулінг - це новітня форма агресії, що передбачає жорстокі 

дії з метою дошкулити, нашкодити, принизити людину з 

використанням інформаційно-комунікаційних засобів: мобільних 

телефонів, електронної пошти, соціальних мереж тощо [1]. Проблему 

кібербулінгу детально розглянули американці Робін Ковальскі, С’юзан 

Лімбер і Патріція Агатстон.  

Науковці виділили вісім типів поведінки, характерних для 

кібербулінгу [1]: 1) перепалки, або флеймінг; 2) нападки, постійні 

виснажливі атаки; 3) обмовлення, зведення наклепів; 4) самозванство, 
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втілення в певну особу; 5) ошуканство, видурювання конфіденційної 

інформації та її розповсюдження; 6) відчуження (остракізм), ізоляція; 

7) кіберпереслідування; 8) хепіслеппінг. 

Виявити кібербулінг досить важко, бо він в молодіжному 

середовищі має свої особливості: молодь спілкується між собою частіше 

приховано від дорослих, а спілкування у Інтернеті позбавляє дорослих 

здійснювати контроль; швидке і багатоадресне розповсюдження 

інформації; частіше кіберпереслідувачі знають, кого вони переслідують, 

а їх жертви не завжди знають, хто переслідує їх; перебування в Інтернеті 

може бути анонімним; знижене почуття відповідальності 

кібертерористів; жертви кібербулінгу приховують факти кібербулінгу по 

відношенню до себе.  

У деяких джерелах виділяють особистісні стратегії залучення до 

кібербулінгу: 1)  стратегія реваншу – підлітки, що зазнали нападок в 

реальному житті, можуть спробувати бути буллерами у віртуальному 

середовищі; 2) втеча від нудьги, розваги без усвідомлення можливих 

трагічних наслідків розвитку подій, спровокованих кібербуллінгом; 3) 

посилення реального буллінгу інформаційно-комунікаційними 

технологіями, що створює феномен комплексного мультимодального 

буллінгу.  

Причини кібербулінгу залежать від особистісних (психологічних, 

соціальних, культурних) характеристик учасників цього явища: 

агресора, жертви чи посередника.  

На базі ПТКІСумДУ було проведено вивчення кібербулінгу у 

студентському середовищі за допомогою опитувальника В. Вздульської. 

Загальна кількість опитаних студентів 59 осіб. 91,5 - 98,3% опитаних є 

потенційними жертвами кібербулінгу; 62,7 - 71,2% були свідками 

кібербулінгу; 37,3-52,5% студентів можуть бути кібер- агресорами. 

У профілактиці кібербулінгу особливу роль відіграє психологічна 

служба навчального закладу, яка у цьому напрямку займається 

формуванням психологічної культури, медіаграмотності, критичного 

мислення усіх учасників навчально - виховного  процесу, зниженням 

агресивної поведінки серед молоді, згуртуванням студентських 

колективів, сприянням формуванню безпечної поведінки в Інтернеті та 

активному включенню у реальне повноцінне яскраве життя.  

Зазначена проблема потребує подальшого дослідження шляхів 

профілактики кібербулінгу та інших проявів інформаційного насильства 

у молодіжному середовищі. 
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ACTIVE PROFESSIONAL SELF AS A BASIS CAREER FUTURE 

PROFESSIONALS 

 

Vesperis S.Z., Ph.D., Associate Professor 

Konotop Institute of Sumy State University 

 

A modern life is defined by the absence of a considerable part of 

today's youth clear ideas about the future professional activities and the 

vision of career. That creates significant difficulties in the way of 

professional socialization. Lack of direction of attention toward profession 

and lack of state’s employment guarantees after graduation, significantly 

inhibits the formation and success of the career strategies among young 

people. However, the issue of coordination of career expectation with 

reality of modern society is important too. Overestimated career 

expectations of today's youth, which potentially are not be able to 

implement in the future, leads not only to frustration in their chosen 

profession, but also to the loss of vital optimism, faith in yourself. 

The career orientations are an actual prospect of self-actualization 

and professional development. This is especially important for students. 

Career orientation appear as more specified strategy of self-actualization for 

young people. An important aspect of professional development is a 

conscious planning of the career. 

The word "career" (fr. Carriere) means successful promotion in 

public, service, research and other types of activities, the scope of 

employment, occupation. To evaluate a career as a successful we can use 

such criteria as contentment with lifeline (subjective aspect) and social 

success (objective aspect). In other words, the outer side of carrier is 

sequence individual professional positions and an internal side - is how a 

person perceives career and way of a professional life [11]. 

Research in career field give an opportunity to differentiate career 

into three main stages - early, middle and mature. 

Early stage of career displays that the main task of the employees 

is to clarify the level of their professional skills and requirements of the 

organization and prospects. For a human it is important to demonstrate their 

professionalism in work, skill level career and become professional. In the 
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middle stage, a person tends to work independently, to become visible, to 

work effectively to maximize self-actualization in order to benefit the 

organization. Mature stage means creative self-actualization, creative 

maturity, there is employee’s desire to achieve maximum results and 

improve his/her experience and skills. We can observe a necessity to work 

more effectively, to take risks, developing their creativity, to maintain its 

demand on the labor market and professional competitiveness [1]. 

Recently, there is a substantial upgrade of the concept of "career". 

In the traditional sense career is "ladder", "path", "road". Typically, 

choosing each other, the organization and the employee negotiate the so-

called "psychological contract". That is the essence of two points. Firstly, 

assurance that no jobs will be lost and there employee gets opportunity of 

professional and career development; secondly, to show for employee his 

duty of diligence in the organization and to be tolerant. 

Radical changes that have occurred in XX - XXI century affected 

all aspects of life, caused the loss of essential traditional concept of career 

dimensionality and its transformation into a complex, multidimensional and 

subjective phenomenon. 

The mark of career is achievement goals in the relevant spheres of 

life. Career appear not just as the movement of the person in social and 

professional field, consistent changing of positions in it, but as the most 

optimal use of its cultural, educational, professional capitals in conditions of 

rapid change of requirements and increased competition in the labor market. 

The most important determinant of a professional way of human is 

his considering about himself, identity in the professional "self-concept" 

that each person brings to a series of career decisions. The distinctive 

feature of the individual in terms of professional activities which these 

expectations and needs are determined, there are so-called career 

orientation. 

Each person is inferior to career goals in a personal concept, 

talents, motivations and values. Personal life experience creates a certain 

system of values, attitude toward career and work in general. Career 

orientation are determined as part of the self-concept of the persons, which 

includes understanding of their own abilities, values, motives, meanings, 

requirements relating to progress in professional activities. [3] 

Criteria for individual career orientations are strictly determined by 

the interests and bents of the individual to a particular type of profession. 

Consideration of these factors increases the person’s chances to choice of a 

career that would bring the most moral satisfaction and will be conductive 

to development of personal potential [2]. 
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The scientific literature highlighted several types of career 

orientations: 

1. Professional competence - orientation associated with the 

presence of talents and skills in a particular field. It defines the human’s 

desire to become a master of his craft, to achieve success in the professional 

field, to achieve recognition of their talents. 

2. Management – individual focuses on integration of efforts of 

others to manage the different activities of production. 

3. Autonomy (independence) - focus on a distinct need to do 

everything on their own, free from organizational rules, regulations limit. 

4. Stability - orientation, due to the need for security, stability and 

predictability of future events. There are two types of stability - stability of 

employment (guaranteed lifetime, guaranteed salary, pension), stability of 

residence (refusal to increase, associated with risk and temporary 

inconveniences). 

5. Service - orientation aimed at implementing the life core values, 

such as work with people, serving humanity, helping people desire to make 

the world better. 

6. Challenge - orientation is associated with values such as 

competition, victory over others, overcome obstacles, solve difficult 

problems. 

7. Integration lifestyle - focus on the integration of various aspects 

of life. The desire to ensure that everything is balanced - the family, career 

and self-development. 

8. Business - orientation associated with the desire to create new 

rights, overcome obstacles, willing to risk [9, 10]. 

There are several factors that influence the development of any 

type of career orientation. This psychological type of personality, cognitive 

interests, inclinations, professional orientation, professional motivation, 

level of achievement, self-rating, expectations from others. Everyone has a 

set of personal characteristics, concept, motives, values that determine the 

choice of career. In a series of decision-making about career people fulfil 

professional "self-concept". People often unconsciously bring about their 

career orientations [6]. 

It is well known that a person becomes a personality by developing 

of dialogue and interaction with other people. Everything that person knows 

and is able to perform, his ideas and features, habits of behavior occur due 

to human environment. That work and communication with others give 

some guidelines for the behavior organization[1]. 

Whatever people do for themselves, they do it for others, even 

when it seems that they do it for themselves. But when people think about 
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the choice of profession, based on information about job received from 

others. It can be doubted whether it is possible to become an expert in the 

field, which no one heard. 

The research the rate of individual achievements give opportunity 

to understand better why a person chooses a particular profession. Great 

influence on the success also has comprehension of the abilities that are 

required for tasks. It is founded that people who appreciate existence of 

high capabilities, in case of failure in business less worry than those who 

evaluate own skills as weak. [8] 

Career orientation helps a person to self-actualization in 

professional terms. It becomes possible if the profession is chosen 

according to personal interests and abilities. Otherwise, when the 

professional choice is determined by random factors or current situation 

(proximity of the place of residence, the fashion for this profession, the 

ability to get a seat on familiarity, etc.), it becomes hard to realize their own 

professional potential. Individual professional self-actualization is a long 

run process and it depends on personal attitude towards his future 

profession and to himself as a professional. Success is determined by the 

activity of the subject of professional activity in the way of his personal 

development. People choice of the profession, they learn during training 

period, and then they actively make a career and implement personal and 

intellectual potential [4]. Both development plans implemented throughout 

the professional and human lifespan. 

People’s professional self-actualization is a process of finding 

themselves in the profession. This is the formation of the professional role 

of a professional image "I" person, which includes a professional image and 

personal style of professional activity. For professional updating, it is 

important to determine individual perspectives and professional goals, to 

achieve them, to set new goals. In other words, person needs to have a 

constant desire of disclosing and realizing creativity. This determination 

includes active processes of personal development, characterized as self-

knowledge, self-assessment and self-development. [5] 

That is, for the active professional self-actualization person should 

be aware of the features of his personality, consider the degree of 

compliance with the requirements of the selected features professional 

acting. 
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НАПРЯМКИ ТА ФУНКЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 
1 Білоножко Н.Й., 2 Гребеник Я.В., практичні психологи 

 
1 Конотопська ЗОШ № 11 

2 Конотопська міська гімназія 

 

Актуальність проблеми. Шкільні психологічні служби існують 

у багатьох країнах світу. Засновником та керівником психологічної 

служби в системі освіти України є директор Українського науково-

методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН і 

МОНМС України В.Г.Панок.  

У нашій країні перше положення про психологічну службу в 

школі було розроблено у 1991 році, а сьогодні діє «Положення про 

психологічну службу системи освіти України», затверджене у грудні 

1999 року [3]. 

Головною метою діяльності психологічної служби освіти у 

нашій країні є забезпечення психологічного і особистісного розвитку 

учнів. Діяльність психологічної служби освіти включає у себе 

створення психолого-педагогічних умов, які забезпечують духовний 

розвиток кожної дитини, її душевний комфорт, який є основою 

психологічного здоров’я.  

Основними видами діяльності шкільного психолога є: 

просвітницька та психопрофілактична робота, психологічне 

консультування, психодіагностика та психокорекція. Психолог обирає 

та поєднує конкретні види робіт, визначає які з них будуть 

пріоритетними, у залежності від специфіки закладу та проблем, що 

потребують розв’язання [3]. 

Психологія відноситься до числа тих професій, у яких 

особистість фахівця має винятково важливе значення. Вивченням 

напрямків та функцій професійної діяльності практичного психолога 

займалися такі вчені як Ємельянов Ю.В., Кузьмін E.С., Санникова 

О.П., Амінов Н.А., Молоканов М.В., Абрамова Г.С., Либих С.С. та 

інші. 

Особистість практичного психолога являє собою синтез всіх 

його характеристик в унікальну структуру, що визначається й 

змінюється в результаті адаптації до постійно мінливого професійного 

зростання. 
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Увага до підготовки професійних психологів також обумовлена 

потребою сучасного суспільства. Важливим компонентом професійної 

підготовки, на наш погляд, є формування професійно важливих 

якостей психолога. Вони є провідними у формуванні особистості 

психолога і багато в чому визначають успішність професійної 

психологічної діяльності [1]. 

Основними функціями практичного психолога навчального 

закладу є здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на 

забезпечення всебічного індивідуального розвитку вихованців, учнів, 

збереження їх повноцінного психічного здоров`я [2]. 

У роботі з дітьми шкільний психолог займається такими видами 

діяльності: 

1. Діагностикою психологічної готовності до школи учнів 1-го 

класу.  

2. Виявленням дітей, що мають труднощі адаптації до навчання 

у школі II та III ступеня.  

3. Діагностикою наявності відхилень у розумовому розвитку 

дітей, з'ясуванням причин цих відхилень і визначенням оптимальних 

умов для розвитку і навчання таких дітей. 

4. Вивченням особливостей особистісного розвитку учнів, 

схильних до конфліктів, неадекватних вчинків, а також тих, хто має 

труднощі у контактах з однолітками та педагогами [4].  

Висновок. Перелічені види роботи практичного психолога 

можуть доповнюватися пріоритетними для кожного 

загальноосвітнього навчального закладу напрямками, а також 

специфічними завданнями, виходячи із конкретних запитів 

педагогічного колективу. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

 

Жила А., студент, Бадьор І.В., викладач-методист 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів 

сьогодення залежить від багатьох чинників. Це і стан навчально 

матеріальної бази, і професійний рівень інженерно-педагогічних 

працівників, і здібності та мотивація до оволодіння професійними 

навичками самого учня. Підприємства замовляють не просто фахівців, 

а висококваліфікованих робітників, які володіють інноваційними 

технологіями. Вузькі спеціалісти ринком праці не сприймаються. [1] 

У сучасних умовах становлення і розвитку ринкових відносин 

та розвитку економіки постає важлива проблема 

конкурентоспроможності продукції, техніки і технології, кадрових 

ресурсів. У цих умовах людина виступає активним суб'єктом на ринку 

праці, має можливість вільно розпоряджатися головним капіталом — 

своєю кваліфікацією. [2] 

Усе це висуває перед навчальними закладами системи 

професійно-технічної освіти нові підходи щодо підвищення якості та 

ефективності навчання, виховання та розвитку майбутніх 

кваліфікованих робітників і фахівців. Їх реалізація можлива за умови 

належної підготовки педагогічних кадрів, високого рівня організації 

навчально-виховного процесу, насамперед виробничого навчання, у 

ході якого формуються професійні уміння і навички учнів. Отже, 

виникає завдання покращення професійної підготовки майстра 

виробничого навчання. 

Майстер виробничого навчання – ключова фігура навчально- 

виробничого процесу. Саме йому належить провідна роль у керуванні 

процесом навчання і виховання учнів у ДПТНЗ. Сучасний майстер 

виробничого навчання повинен володіти системою педагогічних 

компетентностей, особистісними і професійними якостями, 

педагогічними вміннями і здібностями. [3] 

Під час проходження навчальної педагогічної практики в 

ДПТНЗ «Конотопське ВПУ», студенти технікуму детально 

ознайомлюються з функціями, структурою діяльності, професійними 

вимогами і завданнями майстра виробничого навчання. Узагальнення 

звіту педагогічної практики і змісту предметів психолого-

педагогічного циклу спеціальності «Професійна освіта», дає 

можливість розробити напрямки педагогічного самоствердження 
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майбутнього майстра виробничого навчання. 

Результатом проробленої дослідницької роботи стала 

професіограма майстра виробничого навчання. Це своєрідний паспорт 

педагогічної діяльності майстра виробничого навчання, який 

допоможе починаючому педагогу організувати педагогічну діяльність 

відповідно до вимог, забезпечувати відповідність змісту, форм і 

методів нормативним документам, розвивати педагогічну 

майстерність. Професіограма майстра виробничого навчання 

складається з таких розділів: 

I. Організаційні засади педагогічної діяльності. 

II. Організація професійної діяльності майстра 

виробничого навчання. 

III. Рівень та результативність педагогічної діяльності 

майстра виробничого навчання. 

Життя ставить нові вимоги не тільки до діяльності педагога, а й 

до функціонування закладів системи ПТО. Ті заклади, куди 

проникають паростки міжнародної співпраці, які мають технічні 

проекти співпраці, є активними на ринку, мають всі підстави бути 

конкурентноздатними. Креативні педагогічні колективи шукають 

партнерів, заключають програми обміну, здобувають гранти. Це дає їм 

можливість втілювати в життя вислів «ДПТНЗ - це не завершення 

кар’єри, а її хороший старт» [4]. 
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МЕТОД ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛІНІЙНОЇ 

АЛГЕБРИ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ В ТЕХНІКУМІ 

Завгородня Т.В., студентка, Харламова Л.Д., викладач 

Ігдустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Важлива роль в системі математичної підготовки фахівців 

комп’ютерних спеціальностей технікумів (коледжів) надається 

лінійній алгебрі та аналітичній геометрії. Тому нагальною є проблема 

використання таких методів та засобів навчання, які сприятимуть 

отриманню ґрунтовних знань цього розділу математики, формуванню 

математичної та професійної компетенцій молодшого спеціаліста, 

позитивно вплинуть на навчальні мотиви студентів. Відомо, що одним 

з ефективних методів навчання є метод проектів. Доцільність його 

використання обґрунтована в наукових працях зарубіжних і 

вітчизняних педагогів Дж. Дьюї, В. Х. Кілпартика, В. Гузєєва, 

О. Коберника, Н. Матяш, Н. Морзе, О. Пєхоти, Є. Полат, ін. 

Проектна діяльність набуває поширення в навчальній діяльності. 

У процесі навчання лінійної алгебри та аналітичної геометрії доцільно 

використовувати різні за типами навчальні проекти, які передбачають 

інтеграцію знань та вмінь студентів з різних навчальних дисциплін, 

сприяють ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу, 

усвідомленню значимості курсу в майбутній професійній діяльності, 

підвищенню навчальної мотивації, формуванню самостійності, 

відповідальності, спрямовані на саморозвиток, на набуття 

особистісного досвіду [1]. Формування уміння висувати гіпотези, 

розуміти алгоритмічний характер методів математики, раціонально 

поєднувати конструктивні та аналітичні методи, стимулювання 

пізнавальної активності, сприяє розвитку творчого, логічного, 

критичного мислення студентів, ерудиції, пізнанню радощі перших 

відкриттів. Наприклад, використання навчальних проектів при 

вивченні теми «Криві другого порядку» спонукають студентів до 

самостійного пошуку різних джерел навчального матеріалу, сфер 

застосування теми в життєдіяльності людини та в майбутній 

професійній діяльності, існуючих математичних методів дослідження 

ліній другого порядку, пошуку прикладних задач, способів та засобів 

їх розв’язання, використання інформаційно-комунікаційних 

технологій, представлення результатів власних досліджень та 

перспективи їх призначення. 

Проектна діяльність сприяє здійсненню практичної 

направленості математичного курсу; формуванню професійної 
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компетентності майбутніх молодших спеціалістів, мотивації до 

підвищення професійного рівня та здобуття подальшої освіти, 

оптимізації та ефективності навчально-виховного процесу в вищих 

навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації. 

Література: 

1. Морзе Н. Метод навчальних проектів [Електронний ресурс] - 

Режим доступу: http://osvita.ua/school/method/984/. 

 

СПЕЦИФІКА ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

В ПРОЦЕСІ ЇХ АДАПТАЦІЇ НА ПЕРШОМУ КУРСІ В 

НЕМОВНИХ ВУЗАХ  

 

Бесідовський А.О., студент, Зуєнко Т.М., ст. викладач 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Досягнення високого рівня володіння іноземною мовою не 

можливе без фундаментальної мовної підготовки у ВНЗ 

негуманітарного профілю.  

Актуальність цієї теми випливає з необхідності вивчення 

основних чинників, які зумовлюють рівень соціальної адаптації 

студентів немовних ВНЗ при вивченні іноземної мови, дозволяють 

оптимізувати їх пристосування до процесу навчання у вищих 

навчальних закладах і підвищити ефективність навчання. 

Об’єктом дослідження є чинники, які зумовлюють рівень 

адаптації студентів на першому курсі в немовних ВНЗ при вивченні 

іноземної мови.  

Мета роботи – дослідження специфіки іншомовної 

підготовки студентів в процесі їх адаптації на першому курсі в 

немовних вузах.  

Останнім часом чимало науковців, серед них В. П. Казміренко, 

Н. Бачманова, Є. Бологова, Г. П. Левківська, Т. В. Алексєєва, Н. О. 

Арістова, Л.М. Константинова, Д. Андрєєва, Ю. Бохонкова, Н. 

Герасимова, В. Скрипник, І. Соколова, С. Гура, В. Сорочинська, Л. 

Меркулова, Я. В. Синиця та ін. порушують питання адаптації 

студентів на першому курсі до умов навчання у ВНЗ, зокрема, 

вивчення  психолого-педагогічних аспектів. Разом із тим, аналіз 

літератури свідчить, що проблеми дидактичної адаптації студентів 

немовних спеціальностей університетів при вивченні іноземної мови 

ще потребують подальшого дослідження.  

Термін «адаптація» використовується в різних галузях 

наукового знання, однак дослідниками ще не вироблено єдиної думки 

http://osvita.ua/school/method/984/
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про його зміст. Так, одні розглядають адаптацію як процес, результат 

«пристосування», а інші як «взаємодію» людини і об’єкта адаптації, 

або як  «взаємодію» людини і середовища. 

Дослідження та аналіз процесу адаптації першокурсників в 

умовах ВНЗ дозволяють виділити такі головні труднощі: 

– переживання, пов’язані з виходом зі шкільного колективу; 

– невизначеність мотивації вибору професії; 

– недостатня психологічна підготовка;  

– невміння здійснювати психологічну саморегуляцію поведінки 

і діяльності, що підсилюється відсутністю звичайного повсякденного 

контролю педагогів і батьків; 

– нові умови діяльності студента у ВНЗ – це якісно інша 

система співвідношення відповідальності і залежності, де на перший 

план виступає необхідність регуляції своєї поведінки; 

– пошук оптимального режиму праці і відпочинку в нових 

умовах; 

– налагодження побуту і самообслуговування, особливо при 

проживанні у гуртожитку; 

– відсутність навичок самостійної роботи та ін.  

Усі ці труднощі різні за своїм походженням. Одні з них 

об’єктивно неминучі, інші носять суб’єктивний характер і пов’язані зі 

слабкою підготовкою, вадами виховання в родині і школі [8]. 

Аналіз проблеми психологічної адаптації студентів до навчання 

у ВНЗ дозволив визначити поняття адаптації студента до нових умов 

життєдіяльності та життєтворчості у ВНЗ як складний, динамічний і 

багатосторонній психологічний процес внутрішньої та зовнішньої 

перебудови діяльності студента, що відбувається у ході пристосування 

його до цих умов й активного оволодіння ними [7].  

Соціально-психологічна адаптація студентів передбачає 

пристосування особистості до групи, формування власного стилю 

поведінки та розвиток характеристик, необхідних для навчання і 

майбутньої професійної діяльності та ін. 

Професійно-дидактична адаптація студентів включає 

пристосування до характеру, змісту, умов та організації навчального 

процесу у ВНЗ, формування навичок самостійності в навчальній 

роботі, власної методики опрацювання програмного матеріалу, 

звикання до особливостей обраної професії.  

Володіння іноземною мовою, вивчення якої триває на першому 

і другому курсах немовного ВНЗ, має особливе значення для загальної 

освіченості та успішної подальшої професійної і наукової активності, 
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тому одним із найважливіших завдань є підвищення мотивації саме 

цієї навчальної діяльності студентів [2]. 

Адаптація студента у ВНЗ – складне явище, яке має різні 

напрямки: адаптація до нового культурного середовища, колективу, 

діяльності (навчальна, професійна, творча, громадська тощо). 

Результатом адаптації студентів є вироблення у студентів необхідних 

для діяльності якостей, які дозволяють оптимально їх здійснювати.  
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ІНТЕРАКТИВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РЕСУРС 

Лобін Є.О., студент, Дрофа В.О., викладач 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

У ХХІ столітті, під впливом стрімкого розвитку ІТ-технологій, в 

освіті відбуваються перехідні процеси. Нікого вже не здивуєш і не 

зацікавиш наочними методами навчання, коли для вивчення та 

засвоєння матеріалу застосовують ілюстрації, схеми, тощо. Так би 

мовити, «на пальцях» учням показували процеси, методи реалізації та 

результати тих, чи інших явищ. Набагато цікавіше ж, засвоювати 

знання, отримувати навички в інтерактивному режимі. Одним із 

засобів інтерактивного навчання є інтерактивні підручники.  

Метою роботи було створення інтерактивної електронної книги 

з основ HTML [1] та CSS [2]. Обрана тематика обумовлена по-перше, 

відсутністю аналогічного україномовного контенту; по-друге, попитом 

на веб-фахівців. Адже веб-технології, на сьогодні є багатомільйонною 

індустрією, потужною зброєю маніпуляції суспільства і рушійною 

силою PR-щиків. Відмінність інтерактивних вправ і завдань від 

звичайних в тому, що вони спрямовані не тільки і не стільки на 

закріплення вже вивченого матеріалу, скільки на вивчення нового. 

Книга складається з комплексу теоретичного матеріалу, де викладені 

базові поняття і набір тегів мови HTML та каскадних таблиць стилів 

CSS з описанням синтаксису дескрипторів; прикладів з можливістю 

перегляду у браузері; набору тестів (див. рис.1) для перевірки знань 

студентів та середовища розробки (див. рис.2), адаптованого для 

одночасної роботи з трьома документами (HTML, CSS та браузері). 

Завдяки чому учень за допомогою одного ресурсу може освоїти вище 

описаний курс.  

Підручник не вимагає встановлення якихось допоміжних 

програмних додатків. Вивчення матеріалу не потребує підключення до 

глобальної мережі (хоча може бути он-лайн контентом для мас) і 

використання допоміжних веб-ресурсів. Існує можливість організації 

роботи по локальній мережі, наприклад, навчальній аудиторії.  

У стадії розробки знаходиться модуль бази даних для 

організації доступу, авторизації та аутентифікації учнів. Цей модуль 

потрібен для збереження результатів тестування знань студентів з 

курсу і формування звітних документів. 
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Рис. 1 – Приклад модулю тестування 

 

Важливим моментом при підготовці підручника є не тільки 

перегляд інтерактивних прикладів, але й оснащення книги 

відеоматеріалами.  
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Рис. 2 – Приклад модуля середовища 

 

Отже створений контент має безліч переваг над звичайними 

книгами за обраною тематикою. Є унікальним у своєму роді, за 

відсутністю україномовних аналогів. Не вимагає додаткових ресурсів, 

контенту, редакторів, тощо. Має в своєму арсеналі все для 

забезпечення навчального процесу від вивчення лекційного матеріалу, 

оволодіння практичними навичками до оцінки отриманих знань. Дає 

змогу користувачу використовувати звичні для нього пристрої, чи то 

ПК, ноутбук, смартфон, планшет, тощо. Створений продукт 

кросплатформенний, кросбраузерний і може оновлюватись, 

доповнюватись, постійно вдосконалюватись відповідно до сучасних 

тенденцій.  
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TRAINING FOR MANAGERS OF PUBLIC MANAGEMENT AND 

ADMINISTRATION: FOREIGN AND UKRAINIAN EXPERIENCE 

 

Prokopets O., Ph.D., Associate Professor 

Konotop Institute of Sumy State University 

 

In the modern world trends of higher education are made for the 

prospects of socio-economic development, the dynamism of the economy 

that requires well-grounded students in higher education. The radical 

transformation of Ukrainian society, caused by both the economic factors 

and socio-political aspects requires a radical reform of public service. In 

order to form a new civil service we need to organize continuously work 

force development for staff of public management and administration, 

which must have a thorough knowledge of economics and management, 

high moral qualities, erudition and standards of culture. Professional 

training courses for managers of public management and administration 

must take into account the diversity of their functions, and ability to form a 

willingness to managerial, organizational, project and communication 

activities. In the current socio-economic conditions, training for the future 

managers of public management and administration involves changes in 
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tendency, goals’ system and educational content. It is important to provide 

implementation of new approaches to the design of the educational process. 

The accents of the concept of higher Ukrainian education are changed from 

the ad-hoc development of students to a multilateral intellectual and 

creative-personalized development. 

The object of the research is training for future managers of public 

management and administration in higher education. 

The subject of research is the formation trends in activities of the 

future managers of public management and administration in order to be 

self-actualized. 

Quality training in public management and administration relevant 

for modern higher education. The result of the government functions and 

activity of the authorized people in state authorities depends on personal 

willingness to solve professional tasks. 

Training for managers of public management and administration is 

a strategic task of any state, so that confirms the concept of public service 

reform in Ukraine. Currently Ukraine is struggling the governance crisis, 

that has been repeatedly stressed by the President, representatives of 

governmental and private sector. 

The manager of public management and administration and the 

status of his profession is analyzed due to variety of its public relations. It is 

the manager of public management and administration plays an important 

social role in society, exercising functions of professional activity within the 

scope prescribed by the governmental authority. Content of social nature 

and social role of the manager of public management and administration, 

reflecting his personal and professional qualities, due to numerous law and 

relations existing in society. [2] 

In today's socio-cultural, economic and political conditions, 

Ukrainian scientists refer to the experience of training for managers of 

public administration and management in professional activities in such 

countries as USA, Germany, England, France [1]. The most important 

characteristics of the process of occupational training for managers of 

public management and administration in developed foreign countries are: 

- a detailed personnel selection, since this is demanded from 

prestige to be the manager of public management and administration, 

moreover the situation on the labor market leads to stiff competition; 

- a small number of people who are selected for position of 

managers of public management and administration.  Candidates that 

compete for a vacancy, for example, in Britain are approximately from 250 

to 300, in France – 80, in the United States - about 250 people. Despite the 
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great competition, only a small proportion of these candidates pass tests 

successfully. 

- the educational emphasis for the of managers of public 

management and administration is gaining of the practical skills how to 

perfume management in considerable organizations, developing the ability 

to accurately analyze problems and develop practical strategies to solve 

them; 

- measurement and assessment of competencies of managers of 

public management and administration that are performed annually during 

the standard analysis procedures [1]. 

These features makes educational organization enable to develop 

targeted training courses. 

In Central and Eastern Europe training is based on humanitarian 

values, because professional activity of managers of public management 

and administration is shaped by the ethical dimension. Professional values, 

based on the foundations of morality, ethics, codes form the motivation 

core. The US training courses are focused on forming abilities of vision, 

external environment awareness, strategic thinking, flexibility and based on 

the following beliefs: 

- management staff, which means to manage the conflict resolution 

techniques, creating favorable conditions for the development of staff; 

- administrative skills - the ability to find the solution of problems, 

activity, vitality, creativity, effectiveness; 

- interpersonal skills - partnership, having negotiation skills, 

technology, intersubjective interaction, run associations [1]. 

Professional training managers of public management and 

administration, adopted in the Netherlands, includes the following 

components: 

- system management – future vision, coalitions and associations; 

- address the issues – decision making process; 

- interpersonal relationships - interpersonal sensitivity, flexible 

behavior); 

- the impact on people - oral presentation, confidence, 

persuasiveness; 

- personal and professional qualities - activity, stress immunity, 

responsibility, commitment to the positive performance; 

- taking into account needs of society - political, economic, socio-

cultural factors and their understanding, respect ethical standards and codes. 

In the UK, important areas of training for managers of public 

management and administration are fallen into three groups: 
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1) management - planning, organizing, recording, monitoring, 

turning upon effective performance; 

2) communication - HR, communication skills; 

3) personal qualities - personal effectiveness, intelligence, expert’s 

skills. [1] 

According to the Draft Standard of Higher Education in the 

profession 074 "Public Management and Administration" [3] professional 

functions of the manager of public management and administration are 

classified in this way: general management, organizational, informational 

and analytical, communicative, economic, planning of finance, marketing, 

diagnostic , design research, performing. 

These professional activities are determined by manager’s position 

in the system of politics and government. Its performing have provision for: 

implement of planning and organizing activities, analyze its effectiveness; 

perform appropriate control, accounting and checking of employees; 

motivation and coordination of their activities; study and identify problems 

in the organization, conditions, circumstances; innovation of the 

administrative system; educational and consulting process; transforming, 

innovating in the area of the public management and administration [4]. 

In accordance with the requirements of the Draft Standard Higher 

Education, requirements of employers and conditions of the existing 

economic and political situation, it is necessary to complete the traditional 

with new professional activities. 

Thus, the professional activities of the manager of public 

management and administration is intellectual work, the product arise from 

the process of preparation and implementation of the effective management 

decision. The adoption of managerial decisions contribute to efficient and 

successful professional business manager of public management and 

administration, ensuring prudent management of resources, credibility, self-

organization and self-improvement. The adoption of appropriate 

management decisions, organizing subject-positive interactions, creating a 

favorable climate for team working, is depend on capacity for creative and 

productive way of thinking,  ability to organize working process, 

responsibility, confidence and independence. The decision making process 

is the product of manager performing, which use management techniques in 

order to influence the government activity. 

Management activity focuses on the quality performance of 

administrative servant’s duties, which requires a special personal 

characteristics and abilities of effective interaction with others. 

Interpersonal interaction depend on effectiveness, implementation of 

business communication technologies, culture, negotiations, meetings, basic 
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principles, rules of human relationships, set personal and professional 

qualities. 

General culture of the manager of public management and 

administration, his intellectual development, a set of personal and 

professional qualities define the behavioural value system, success of 

institutions performance. They affect the entire complex of result of work 

and image of the institution that distinguish the institution in comparison 

with other organizations and gain competitive advantage. 

To sum up, we should pay special attention to the need for self-

realization as a significant component of preparation for managers of public 

management and administration. The desire of students to self-actualization 

during educating for manager profession of public management and 

administration has become a basic condition for their personal and 

professional development. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО 

КОНФЛІКТУ  

У ВЗАЄМИНАХ ВИКЛАДАЧ – СТУДЕНТ 

 

Калинкіна С.І., викладач, практичний психолог 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Перед психологічною службою ІПТ КІ СумДУ постала робота 

вивчення причин які породжують суперечності в педагогічній 

взаємодії викладач – студент. Та розробити ряд рекомендацій виходу з 

конфліктних ситуацій. 

Суперечності містяться в самій природі педагогічної 

взаємодії, суб'єкти якої відрізняються за соціальним статусом і 

реалізують різні соціальні функції. Так, більшість викладачів (25,6%), 

за результатами нашого дослідження, мають потребу в особистісній 

взаємодії зі студентами, яке досить часто не знаходить відгуку в 

студентів (лише 18,0%). Якщо ж ініціатива виходить переважно від 

викладача, то взаємодія проходить непродуктивно й не завжди досягає 

поставлених цілей через неузгодженість інтересів її суб'єктів. 

Нормативність взаємин задається, зазвичай, викладачем, який прагне 

репрезентувати передусім себе.  

Викладачі мають потребу в особистісному спілкуванні з тими 

студентами, які «скуто почуваються в групі», під час якого 

«студенти більше розкриваються перед викладачем». Вони 

отримують інтерес і задоволення від таких стосунків, інколи 

скаржаться на брак часу для нього. 

У чому ж причина таких розбіжностей у позиції студентів і 

викладачів стосовно взаємодії між ними? Одну з причин знайдемо, 

проаналізувавши характер труднощів, яких зазнають студенти і 

викладачі у взаєминах між собою. Результати дослідження показують, 

що лише 21,3% викладачів усвідомлюють труднощі взаємин зі 

студентами, з них 23,6% усю вину за ці труднощі «покладають» 

виключно на студентів: «Ображає небажання студентів навчатися», 

«Стикаюся з байдужістю, невихованістю студентів», «Труднощі в 

їхній невідкритості, замкнутості» тощо. Лише 24,3% опитаних 

викладачів розуміють взаємини як двосторонній процес і труднощі 

пов'язують з обома суб'єктами взаємодії: «Не завжди розуміємо один 

одного», «Розбіжність у поглядах і морально-етичних нормах 

поведінки викладачів і студентів», «Вимагаєш від студентів 

виконувати те, що самій не подобається». 
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Дослідження виявило, що лише 16,3% студентів не зазнають 

ніяких труднощів у взаєминах. Зміст і характер наявних труднощів 

такий: 25,2% студентів труднощі стосунків пов'язують лише з 

особливостями викладачів («нерозуміння студентів», «нав'язування 

своєї думки», «грубий тон» тощо), 11,6% студентів вважають, що 

труднощі містяться в них самих («нерішучість, страх», «залежність 

від викладача» тощо), 9,2% студентських труднощів залежать від обох 

учасників («нерозуміння один одного», «немає довіри», «відсутня 

взаємодопомога, взаємопідтримка» тощо).    

 Протиріччя є підґрунтям конфліктних ситуацій. Конфліктна 

ситуація -виникнення і загострення протиріч між членами групи. 

Усвідомлення конфліктної ситуації, яке виникає через певний час, 

активізує її учасників на прийняття необхідних заходів. Коли не 

вдається врегулювати гострі суперечності, виникає конфлікт. 

За своєю природою педагогічні конфліктні ситуації мають 

суттєві особливості: 

• суб'єкти конфліктних ситуацій нерівні за соціальним статусом 

(викладач -студент), що визначає також різну поведінку; 

• суб'єкти конфліктних ситуацій нерівні за життєвим досвідом і 

віком, у них різна ступінь відповідальності; 

• суб'єкти конфліктних ситуацій нерівні за освіченістю, у них 

різне розуміння явищ і їх причин; 

• суб'єкти конфліктних ситуацій нерівні за здібностями стосовно 

вирішення життєвих і професійних проблем. 

Види конфліктних педагогічних ситуацій (за М. М . 

Рибаковим): 

• конфліктні ситуації діяльності - виникають стосовно якості 

виконання (або невиконання) студентом навчальних завдань, 

якості успішності; 

• конфліктні ситуації поведінки (вчинків) - виникають стосовно 

порушення студентом правил поведінки у вищій школі, 

найчастіше під час занять, а також у гуртожитку та ін.; 

• конфліктні ситуації стосунків - виникають у сфері емоційно-

особистісних взаємин студентів і викладачів, у сфері їх 

спілкування в процесі педагогічної діяльності. 

Конфлікт - зіткнення інтересів осіб і груп, їхній ідей, 

протилежних поглядів, потреб, оцінок, рівня прагнень, домагань тощо. 

В основі конфлікту можуть лежати реальні або ілюзорні, усвідомлені й 

неусвідомлені протиріччя, спроба вирішення яких відбувається на фоні 

гострих емоційних станів. Це найчастіше буває тоді, коли протиріччя 

загострюються, емоції кожного захоплюють розум і спотворюється 
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сприймання і розуміння того, що відбувається. Конфлікт уже не 

регулюється, а вирішується. Поведінка кожного учасника конфлікту 

характеризується напругою, потрібна концентрація внутрішніх сил і 

духовних ресурсів. І чим складніший конфлікт, тим більше душевних 

сил він потребує. Рівень напруги конфлікту визначає і спосіб його 

вирішення. 

 Що треба робити при виникненні конфліктної ситуації? 

• Зберігати самовладання, витримку. 

• Дати можливість партнеру висловити претензії («випустити пару»). 

• Не «підливати олії у вогонь», не вступати в суперечку, не 

переходити на оцінку суб'єкта як особистості, не загрузнути в 

критиці. 

• Висловити прохання   партнеру, сформулювати зміст претензії і   

кінцевий результат, якого він прагне. 

• Чітко та об'єктивно висловлювати свою позицію щодо очікувань 

партнера. 

• Намагатися дотримуватися рівності, обмірковуючи проблеми. 

• Якщо помилилися, визнати помилку, але спокійно, без 

самоприниження та з гідністю. 

• Прийняти пропозицію і домовитися про майбутнє. 

• Намагатися підтримувати баланс ділових стосунків у 

конструктивних межах. 

Найбільш ефективною формою спілкування в конфліктній 

ситуації є діалог викладача і студента (особливості діалогічного 

спілкування ми розглядали в попередній лекції). 

Чого не треба робити при виникненні конфліктної 

ситуації? 

1. Не можна ставитися до партнера дуже критично або 

вороже. 

2. Не приписувати йому негативних рис або поганих 

намірів. 

3. Не демонструвати свою перевагу і зверхність. 

4. Не обвинувачувати. 

5. Не обрушувати на нього лавину претензій. 

6. Не дозволяти собі бачити ситуацію лише зі свого 

боку. 

7. Не ставити ультиматум: «Якщо Ви не зробите це, 

то...» 

Якщо конфліктна ситуація своєчасно не вирішується, вона 

переростає в конфлікт. Поведінка викладача в ситуації педагогічного 

конфлікту зі студентами повинна бути вже іншою. 
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Що треба пам'ятати викладачу при виникненні 

педагогічного конфлікту зі студентами? 

1. За вирішення конфлікту відповідає викладач. 

2. Якщо викладач йде на розширення конфліктної ситуації, то 

здебільшого ініціатором виникнення конфлікту був сам викладач. 

3. У конфлікті завжди є об'єкт інтересу двох суб'єктів. Зіткнення 

розгортається навколо цього об'єкта: S1 - О - S2. Об'єкт може бути 

адміністративний, психологічний, етичний, ідеологічний (різне 

ставлення до цінностей) або амбіційний (через статус). 

4. Із конфліктами викладачу належить справлятися самостійно (не 

скаржитися!). 

5. Коли інформація про конфлікт передається іншому, можливі 

спотворення, суб'єктивні оцінки, помилки. Все це поглиблює 

напруженість конфліктної ситуації. 

6. Треба пам'ятати, що поведінка викладача під час конфлікту - це 

модель поведінки майбутнього вчителя у вирішенні конфліктів з 

учнями. 

7. Під час обговорення конфлікту на групових зборах крім визнанні 

своєї помилки й того погляду, який справедливий, на перше місце 

поставити інтереси студента (- ів). 

8. Володіє конфліктом той, хто володіє аргументацією. 

          Профілактикою виникнення конфліктів є розвиток рефлексивно 

поведінки, емпатії, навчання вмінню співробітничати з іншими 

переборення власної впертості тощо. 

Якщо причиною конфлікту є негативне (часто несправедливе 

ставлення студента до викладача, чи можна змінити його на краще? Як 

існують засоби корекції взаємних оцінних ставлень у системі 

«студент - викладач»? Оцінка, «виставлена» викладачеві, звичайно, не 

завжди об'єктивно підбиває реальний рівень його професійної 

обізнаності, педагогічної майстерності або людських якостей. Однак 

реалії педагогічної взаємодії такі, що саме ця оцінка може визначати 

систему ставлень і ефективність педагогічного впливу загалом. 

Викладачеві тут не зайве дотримуватися відомого: перш ніж планувати 

систему педагогічної взаємодії, треба викликати в студента позитивне 

(прихильне) ставлення до себе, сподобатися йому. Між вихователем і 

вихованцем має виникнути атракція, тобто привабливість, потяг один 

до одного, що супроводжується позитивними емоціями. 

Ефективність педагогічної взаємодії забезпечується передусім 

авторитетністю викладача - високим ступенем значущості 

(референтності) для студентів його педагогічних проявів. У соціальній 

психології для позначення групи, з якою людина вважає себе 
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пов'язаною щонайтісніше й авторитет якої вважає для себе 

обов'язковим, вживається поняття «референтна група» - саме сюди 

входять найбільш авторитетні педагоги (чинники, які визначають 

авторитетність викладача, зглядаються в наступній темі). Тут лише 

зазначимо, що невисокий рівень професіоналізму педагога, зокрема 

необ'єктивність оцінювання студентської роботи, не є визначальним 

чинником негативного ставлення студентів до нього. Причини часто 

містяться в емоційно-афективній сфері викладача. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

Заболотня Т.М., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Сьогодення характеризується бурхливим зростанням обсягів 

інформації, що відображається як в об’ємі знань, що мають володіти 

студенти ВНЗ, так і в збільшенні обсягів змісту навчання.В зв’язку з 

тим, що терміни навчання зменшуються,  а складність програм зростає 

це  зумовило необхідність побудови навчального процесу на основі 

використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання. 

Перед  вищою  школою  України  стоїть  завдання  створити  

умови  для підготовки  інноваційно  орієнтованих  фахівців,  які    

здатні  забезпечити  у  перспективі прискорений  розвиток  

високотехнологічних  галузей.  

Тенденцією  розвитку освіти на сьогодні  є перехід від 

традиційного навчання, як процесу  запам‘ятовування  та  відтворення,  

до  інноваційного,  творчого,  як  процесу розумового та особистого 

розвитку студентів.  Ці вимоги до ВНЗ були сформульовані в Законі  

України  «Про вищу освіту»  та конкретизовані  в національній 

доктрині  освіти, де було виділено одне з головних завдань – 

стимулювання та розвиток інноваційних процесів [1, 2].  
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Педагогічна інноватика – це сфера науки, вчення про 

нерозривну єдність та взаємний  зв‘язок  трьох  основних  компонентів  

інноваційного  процесу  в  галузі  освіти: створення педагогічних 

новацій; їх запровадження та освоєння; застосування та поширення.  

Використання засобів мультимедійних технологій у процесі 

навчання студентів дозволяє  підвищити показники запам’ятовування 

запропонованого матеріалу. Це пояснює актуальність визначеного 

питання, адже нині якісна  освіта практично безперспективна без 

використання можливостей, які пропонують інформаційні та 

комп’ютерні технології. 

Сучасні освітні комп’ютерні програми (електронні підручники, 

комп’ютерні задачники, навчальні посібники,  каталоги, довідники, 

енциклопедії тощо) розробляються на основі інформаційних 

технологій.   

Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, 

оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і 

перетворення інформації[3]. 

Комп'ютерні  технології навчання - це процес підготовки і 

передачі інформації тому, кого навчають, засобом здійснення яких є 

комп'ютер. 

Перевагами  використання інформаційно-комунікаційних 

технологій  є: 

- індивідуальність  навчання; 

- інтенсивність  самостійної роботи учнів; 

- зростання обсягу виконаної  на занятті  інформації; 

- підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок 

різноманітності форм роботи. 

 Поєднання  звичайного заняття  з комп'ютером дозволяє 

викладачу перекласти частину своєї роботи на персональний 

комп’ютер, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, 

інтенсивним. Цей метод  навчання привабливий і для викладачів: 

допомагає їм краще оцінити здібності і знання студентів, зрозуміти 

його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, 

стимулює його на подальше освоєння комп'ютера. 

 Більшість викладачів відчувають істотний психологічний бар'єр 

перед освоєнням комп'ютерної техніки та використанням 

інформаційних ресурсів у навчанні, який зазвичай маскується 

сумнівами щодо педагогічних можливостей названих засобів і 

технологій. Особливо, це стосується викладачів і майстрів з великим 

досвідом роботи, досить сильних з педагогічною сторони [4]. 
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Але освоїти комп'ютер ще не означає бути готовим 

застосовувати його в навчальному процесі.   

Можна сказати, що викладач готовий у повному обсязі 

використовувати  інформаційно-комунікаційні технології, якщо він: 

- вміє користуватися технічними засобами інформаційно-

комунікаційних технологій; 

- володіє технологіями мультимедіа; 

- розуміє , дидактичні можливості Інтернету; 

- може використовувати освітні електронні видання 

(підручники, довідники, програми контролю знань). 

Але, поряд з плюсами, виникають різні проблеми як при 

підготовці до таких занять, так і під час їх проведення. 

З початком використання Інтернет ресурсів можна говорити і 

про те, що змінюється і роль викладача. Він буде ставати  

консультантом, партнером по творчому пошуку, а не викладачем, що 

володіє монополією на істину в ситуації стандартного уроку [4]. 

Хочу звернути особливу увагу на використання комп’ютерних 

технологій при вивченні геодезії, оскільки сама  викладаю цей 

предмет.  

Вивчення геодезії неможливе без використання сучасних 

інноваційних технологій, це стосується і комп’ютерних  програм, які 

призначені для обробки геодезичної  інформації після польових 

досліджень. Якщо раніше для створення топографічних карт, 

створення кадастрових планів, все викреслювалось  вручну і дуже 

довго займав цей процес, то зараз це робиться за допомогою таких 

програм як  AutoCad, Digitals  і в декілька раз це робиться швидше, але 

для цього  викладачеві потрібно добре освоїти ці програми, щоб 

навчити студентів працювати в  них і виконувати поставлені перед 

ними завдання. При обробці результатів теодолітного чи нівелірного 

ходу потрібно обчислювати журнал обробки цих  ходів, раніше це все 

рахувалося вручну, але зараз є створені такі програми, які дозволяють 

це обрахувати на комп’ютері, це  в декілька разів швидше.  

 Щоб випустити сучасних  спеціалістів- землевпорядників  

потрібно, щоб вони добре володіли цими програмами, тому що в 

землевпорядному виробництві довгий час  використовують новітні 

технології як для вимірювання, так і для обчислення. Тому дуже добре, 

якщо студенти будуть ознайомлюватись з цими програмами  при 

вивченні геодезії.  

Добре, що в нашому закладі вивчається  такий предмет,  як 

комп’ютеризація землевпорядного виробництва, саме у цьому 

предметі вивчають  деякі програмі і студенти отримують знання по 
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геоінформаційних системах, які необхідні при підготовці майбутніх 

спеціалістів-землевпорядників. 

Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - 

одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового 

освітнього процесу. Інформатизація істотно вплинула на процес 

придбання знань. Нові технології навчання на основі інформаційних і 

комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, 

збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння 

величезних масивів знань[5]. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

Туманова Ю.В., в.о. зав. навчально-методичного кабінету 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Сучасне суспільство постійно підвищує вимоги до роботи вищої 

школи, та педагогів зокрема.  

Питання професійної підготовки студентів ВНЗ, які б 

стимулювали високий рівень формування вмінь і технічних навичок у 

професійній діяльності, було і залишається особливо актуальним. У 

системі вищої освіти України таку роль відіграє інженер-педагог. 

Високий рівень розвитку інформаційної компетентності є дуже 

необхідним для цієї професії. Таким чином, виникла необхідність 

виділити ті особливості професійної діяльності фахівця з питань 

формування основ інформаційної культури майбутніх викладачів 

http://www.ime.edu-ua.net/em.html
http://klasnaocinka.com.ua/
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ВТНЗ, врахування яких зумовило б підвищення ефективності 

підготовки з даного напрямку інженерно – педагогічного профілю [1]. 

Сутність поняття «інформаційна культура особистості», з 

філософської точки  зору,  розкривається  в  роботах  таких науковців:   

Е.П. Смирнова,  А.П.  Суханова, А.Д.  Урсула   й  ін.  У працях 

С.Г. Антонової, А.О. Вітухновської, А.П. Єршова первинна 

інформаційна культура показана як важливий фактор розвитку кожної 

людини.  Проблеми формування інформаційної культури у  

професійній  освіті  досліджувалися Л. Н.  Зеленовою, М.Г. Колядою,  

Е.А. Ластовкою,  Л.П. Овчинніковою та ін. [1]. 

Щоб визначити проблеми формування інформаційної культури, 

у процесі професійної підготовки майбутнього спеціаліста, важливо 

проаналізувати історично-наукову літературу. Отже,  Н. Гендіна  [2]  

виділяє  три  періоди: І період – 1970-1980 рр., ІІ період – 1980-1990 

рр., ІІІ період – після 1990 року. Першому періоду притаманні творчі 

спроби пов’язані з теоретичним та експериментальним вивченням  

проблеми  формування  інформаційної  культури  особистості. До 70-х 

рр. ХХ ст. дослідницький інтерес майже не приділявся розв’язанню 

проблеми формування інформаційної культури. Його зростання 

відбувалося наприкінці минулого і на початку теперішнього 

тисячоліття. Це можна пояснити інформатизацією суспільства і, 

відповідно, інформатизацією освіти.  

Другий період відзначений розширенням проблеми формування 

інформаційної культури. В наслідок цього активізувалась діяльність 

вчених не тільки педагогічної сфери, а і представників суміжних наук: 

філософії, соціології,  психології,  інформатики. Роботи фахівців в 

галузі інформатики, комп’ютерної техніки, інформаційних технологій 

також вплинули на наповнення поняття «інформаційна культура». 

З’явився новий термін «комп’ютерна грамотність» як наслідок 

активного використання технічних засобів для роботи з інформацією.   

ХХ століття – це «століття інформації». Актуальність звернення 

до поняття «інформаційна культура» зумовлюється вимогами 

сучасного часу. Поступово прописною істиною для часу в якому ми 

живемо стає розуміння того, що рівень інформаційної культури для 

сучасної людини є необхідною умовою її успішної соціальної адаптації 

і результативної професійної діяльності в будь-якій сфері життя. 

Розглядаючи історичні аспекти проблеми використання 

інформаційних технологій виявили, що важливою ланкою виступає 

механізм реалізації та підготовки носіїв ідей і знань, педагогічною 

функцією яких є трансформування цих понять на рівень 

загальноприйнятих професійних навичок. Таким чином питання 
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професійної підготовки студентів ВНЗ, які б стимулювали високий 

рівень формування вмінь і технічних навичок у професійній 

діяльності, було і залишається особливо актуальним. 
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РОЛЬ ВІЗУАЛЬНОЇ ГРАМОТНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ІТ  

 

Черв’яков О.О., фахівець з інформаційних технологій 

Благодійний фонд «E-TERRA», м. Глухів 

 

Психологічні дослідження засвідчують, що до 90% інформації 

передається візуально, але можливості візуалізації не повною мірою 

реалізуються у сфері освіти. Створення дидактичних засобів, 

відповідних до властивостей зору і мислення людини, дозволяє 

найбільш раціонально використовувати можливості візуального 

каналу. Без урахування цих змін неможливо організувати ефективну 

підготовку майбутніх педагогів. Отже, орієнтація майбутніх учителів 

направлена на сприйняття візуальної інформації у процесі їх 

підготовки до майбутньої діяльності.  

Проблему візуальної грамотності та її застосування в 

навчальному процесі було досліджено в роботах С. Арюткіна, 

А. Асмолова, З. Бєлової, Г. Гарднера, Г. Брянцевої, А. Вербицького, 

Л. Долінера, Н. Пака, Н. Семенової, В. Стародубцева, Д. Шеховцової 

та ін.  

Інтенсифікація навчання досягається завдяки можливостям 

візуалізації представляти великі обсяги інформації в лаконічній, 

згорнутій, логічно організованій формі, зручній для психофізіології 

людини. Якісні зміни в розвитку освіти були обумовлені розвитком 

друкарства, появою Інтернету і розвитком інформаційних технологій 

на  основі зорового сприйняття інформації і візуально-образного 

мислення. Необхідність постійного використання різних механізмів 

візуалізації навчальних матеріалів в навчальному процесі є 

загальновизнаною. В перших визначеннях поняття «візуальна 
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грамотність» основна увага була приділена інтерпретації образів та 

вмінню перетворювати їх в освітню інформацію. Пізніше візуальна 

грамотність була визначена як здатність знаходити сенс в образах, при 

цьому такі навички включають і складну інтерпретацію на 

контекстуальному та філософському рівнях (Ф. Єнавінд); здатність 

розкодовувати та інтерпретувати візуальні повідомлення, а також 

вміння реалізувати змістовне візуальне спілкування (С. Метрос); 

діяльність, що обов’язково включає два компоненти – як 

інтерпретацію, так і  продукування образів (Є. Брумбергер). Сучасні 

науковці використовують варіанти терміну – грамотність ХХІ століття, 

трансграмотність (взаємодія текстової, візуальної та цифрової 

грамотності), метаграмотність (здатність виявити спільні риси та 

зв’язки між різними видами грамотності) –  для опису нових підходів 

до навчання [1]. На сьогодні американськими дослідниками було 

запропоновано два основні підходи для підготовки майбутніх учителів. 

Перший підхід має на меті навчити майбутніх педагогів читати та 

розшифровувати (декодувати) візуальну інформацію. На його основі 

створено велику кількість комп’ютерних програм: Word, Excel, Power 

Point, Paint та ін. Окремо слід виділити VideoScribe, нову техніку 

презентації (запропоновану Е. Парком), де мовлення  ілюструється "на 

льоту" малюнками фломастером на білій дошці або папері, що створює 

"ефект паралельного проходження". Створення Скрайбу доступне за 

допомогою таких програм як VideoScribe,  GoAnimate, PowToon, 

Moovly. Другий підхід має на меті навчити студентів кодувати 

інформацію, за допомогою чого майбутні педагоги розвивають логічні 

та інтелектуальні здібності. Увага при цьому зосереджена на навчанні 

за допомогою візуальної інформації без використання слів (з 

переведенням візуальної інформації у вербальну) [2].  

Отже, підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності 

має бути, серед іншого, спрямована на сприйняття та створення 

візуальної інформації для формування вміння використовувати власну 

візуальну грамотність для успішного навчання школярів.  
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ФОРМУВАННЯ У ВНЗ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ, 

КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

Чийпеш М.І., студентка, Дрофа В.О., викладач 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Зважаючи на перехід від індустріальної епохи до ери знань, 

сучасне суспільство вимагає від майбутнього фахівця знання певного 

набору вмінь та навичок. Оскільки комп’ютеризація не оминула 

жодної сфери людської діяльності, актуальним на сьогодні є вивчення 

комп’ютерної грамотності, незалежно від спеціалізації майбутнього 

фахівця. 

Як же виховати конкурентноспроможну особистість? В першу 

чергу, навчаючи, викладач, має визначитися, або він готує студента до 

життя, або до екзамену. Перший варіант є доцільнішим на сьогодні. 

Тому сучасний педагог у своїй діяльності має націлювати дітей на те, 

що головне не оцінка, а знання; не завчити на пам'ять, а розібратися, 

встановити причинно-наслідкові зв’язки, певні закономірності. 

Нажаль, нинішня система освіти в Україні, робить студентів 

заручниками ситуації. І останнім, нічого не залишається, як будь-якою 

ціною отримати високий бал, що не завжди відповідає рівню засвоєних 

знань.  

Сучасному студенту вже не потрібні знання «про запас», а цінне 

вміння самостійно отримувати знання та навички, встановлювати 

зв’язки між знаннями та ситуацією, як у житті, так і в професійній 

діяльності. Отже викладачу потрібно пристосовуватись до ролі 

“джерела і повідомлювача знань”, бо цю роль може зайняти, банально, 

Інтернет.  

Виходячи з цих міркувань, важливим є і сам підхід до 

викладання. Звична роль педагога – це керівник. А сучасні тенденції в 

освіті, позиціонують викладача, як консультанта. Тому, 

найважливішим, на сьогодні, завданням педагога є навчити студента 

вчитися, як це дивно не звучить. Така позиція вимагає переходу від 

грубо кажучи «розжовування матеріалу» до освоєння його студентами 

самостійно під наглядом викладача, з наданням консультацій по 

проблемним питанням та використанням інноваційних технологій, 

методів та засобів навчання. 
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Також, готуючи майбутнього фахівця, не можна забувати про 

навички XXI століття [1]. Див. рис.1. 

Негативними факторами, формування у ВНЗ 

конкурентоспроможної особистості, є невідповідність навчальних 

програм до сучасних тенденцій життя та затребуваних фахівців зі 

спеціальностями, які пропонують ВНЗ. При розробці навчальних 

курсів з дисциплін комп’ютерного циклу, просто необхідно 

прораховувати так на років зо три, п’ять наперед і викладати 

студентам той матеріал, ту базу, яку вони зможуть використати і 

вдосконалювати після закінчення ВНЗ. Такий підхід вимагає від 

викладача постійного навчання, а інколи і навчання разом з учнями, і 

навіть у них самих. 

 
Рисунок 1 – Навички XXI століття 

 

Отже, тільки самовдосконалюючись, навчаючись, розвиваючись 

особисто, викладач може виховати конкурентоспроможну особистість, 

передаючи свій досвід і показуючи успішні результати на власному 

прикладі. 

Студент, у свою чергу, повинен розуміти, що кожне знання чи 

вміння, отримане у процесі навчання, є цеглинками, які згодом 

збудують фундамент для становлення їх самих, як фахівців у 

майбутній професійній діяльності. 
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ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА ТА ПОКОЛІННЯ Z 

Хоменко В.Г.,  викладач 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

В останні роки набуває популярності «теорія поколінь», що 

була  розроблена істориком та драматургом, Уільямом Штраусом, й 

економістом та демографом, Нейлом Хоувом. Науковці займалися 

вивченням конфлікту поколінь, свої висновки вони описали у книзі 

«Покоління» (1991). 

У період, коли українська освіта перебуває на стадії 

реформування, теорія поколінь є цікавою для прогнозування 

майбутнього учня/студента, для уникнення конфліктів між 

викладачами та учнями, що є представниками різних поколінь та для 

побудови творчих стосунків між ними, які будуть побудовані на 

засадах взаєморозуміння та поваги. «Старше покоління маючи певні 

ускладнення в процесі адаптації до сучасних викликів намагається 

засобами системи освіти минулої епохи здійснювати підготовку 

нового покоління до викликів майбутнього» [1, с. 84]. Щоб уникати 

подібних казусів, слід у педагогічній діяльності враховувати 

результати досліджень суспільствознавців у рамках теорії поколінь. 

Науковці доводять, що зміна поколінь відбувається під впливом 

історичних та соціологічних зрушень, а світоглядні орієнтири 

формуються у дитячому віці (10-12 років). Сам же процес зміни 

поколінь є поступовим, із взаємопроникненням цінностей межових 

поколінь та з повільною заміною пріоритетів. 

Теорія поколінь – не точна наука. Тому певні неузгодження 

виникають ще на стадії окреслення часових меж. Так, наприклад, 

Решетніков О. В. до покоління Z зараховує народжених 1994—2020 

роках, а Єрмоленко А. Б. – 2003-2023 роках. На це покоління 

вплинула, насамперед, всезагальна комп’ютеризація. Це перше 

покоління, яке зростало з мобільним телефоном у руках і не застало 
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світу без комп’ютерів та гаджетів. Вчені називають цих дітей 

«цифровими аборигенами», бо вони спроможні сприймати одночасно 

5,4 інформаційні канали, коли дорослі тільки 1,7. Технології для них – 

символ сили.  

Решетніков зазначає чотири основні характеристики, які 

виділяють всі дослідники притаманні цьому поколінню: 

- Індивідуалізація та унікальність; 

- Пошук смислів; 

- Гнучкість та компромісність; 

- Цінність особистого досвіду та почуттів [2, с. 4]. 

Також, слід відмітити, що представники цього покоління не 

вміють терпіти, готові до змін, швидко думають, вони політкоректні, 

зосереджені на собі,  на пошуках особистого призначення, власної 

місії, а пошук спільних інтересів ними ігнорується.  

Оскільки пошук загальних цінностей для них не важливий, то 

вчені відзначають високу різнорідність цього покоління, що 

ускладнює змалювання типового представника, бо «атипічність» у них 

у крові [2, с. 9].  

До життя ставляться як до гри, а бо навіть у них гра замість 

життя. Технологія – символ сили, гаджет – кращий друг. 

Педагогу при роботі з цим поколінням не слід забувати, що 

вони не визнають «теоретичних авторитетів», рахується тільки 

практичні досягнення. Прямий конфлікт не є типовим, найчастіше, 

коли викладач не подобається, то він просто ігнорується.  

Викладачі-філологи зіткнулися з іншим типом читача, для якого 

характерне «читання-сканування», а не занурене читання. Покоління Z 

– візували, нездатні багато читати.  

Отже, педагог, за сучасних умов, повинен не тільки бути 

професіоналом у своїй галузі, а й враховувати у своїй діяльності 

особливості покоління, яке навчає.  
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ПРО РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПІД 

ЧАС ВИВЧЕННІ ІНТЕГРУВАННЯ ФУНКЦІЙ 

(НА ПРИКЛАДІ МЕТОДА ПІДСТАНОВКИ) 

 

Коропець Л.В., викладач  

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

У наш час маємо широке використання комп’ютерів та інших 

гаджетів, доступність і легкість використання математичних пакетів 

прикладних програм, все це не може не впливати на методи 

викладання вищої математики в технікумі. 

На нашу думку, в сьогоднішніх умовах на перше місце виходить 

задача формування в студентів уміння чітко думати, вірно ставити 

задачі, аналізувати і розв’язувати проблеми, тобто працювати творчо. 

Хоча процес знаходження розв’язку є суто індивідуальним, але 

навчати загальних методів розв’язування задач можна і треба. 

З нашого погляду, тема «Невизначений інтеграл» дає достатньо 

можливостей викладачу для такого навчання. По-перше, це відсутність 

загальних правил обчислення для всіх інтегралів (не так, як у 

знаходженні похідної функції). Вона потребує від студентів синтезу 

всіх знань, тобто творчої роботи. По-друге, велика кількість інтегралів 

від різних функцій дозволяє викладачу не тільки демонструвати 

методи і способи обчислення. Але й давати студентам завдання, які 

потребують від них не механічного вивченого матеріалу, а творчого 

використання всіх знань і навичок. 

На початку вивчення теми «Невизначений інтеграл» (ще до 

таблиці інтегралів) доцільно розв’язати зі студентами неважкі задачі 

на знаходження функції за її диференціалами. Це підготує студентів до 

вивчення метода підстановки або заміни змінної та дозволить ще раз 

повторити таблицю похідних, тренувати вміння здогадуватися.  

Під час вивчення метода заміни змінної дуже важливо не просто 

показати студентам готові приклади використання тієї чи іншої 

підстановки, а необхідно витратити час на те, щоб розкрити їм нюанси, 

тобто пояснити, як можна здогадатися про підстановку в цьому 

прикладі. Доречно підкреслити, що часто отримання рішень – це шлях 

проб і помилок, при цьому кількість проб і помилок майже завжди 

обернено пропорційні до об’єму знань і досвідченості того, хто 

розв’язує цю задачу. 
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Використання цих та інших прийомів і методів стимулювання 

активного навчання і розвитку навичок студентів зробить важливий 

внесок вирішення головної задачі вищого навчального закладу – 

формування кваліфікованого спеціаліста, спроможного творчо 

мислити і вирішувати складні проблеми. 

 

 

ШЛЯХИ НАДАННЯ СТУДЕНТАМ СПІЛЬНОГО ІНТЕРНЕТ-

ДОСТУПУ ДО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З 

ДИСЦИПЛІНИ ІНФОРМАТИКА 

 

Василенко О.О., студент, Толмачов В.С., к.т.н., ст. викл. 

 

Глухівський національний педагогічний університет 

 

Із розвитком інформаційних технологій перед суспільством 

постала важлива проблема, що полягає у створенні нової 

перспективної системи освіти. Цим пояснюється виникнення нової 

форми навчання – дистанційної, поряд із формами вже відомими і 

традиційними – стаціонарною, заочною, екстернатом тощо. 

Важливою складовою частиною дистанційного навчання є його 

реалізація за допомогою використання інформаційних технологій, а 

саме системи управління навчанням (з англ. Learning Managment 

System), створених для розроблення, управління та поширення 

навчальних матеріалів онлайн із забезпеченням спільного доступу 

багатьох користувачів. 

Дистанційне навчання — це форма навчання з використанням 

комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологій, які забезпечують 

інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних етапах 

навчання i самостійну роботу з матеріалами iнформацiйної мережі. 

Система управління навчанням (Learning Management System) — 

система управління навчальною діяльністю, яка використовується для 

розробки, управління та поширення навчальних онлайн-матеріалів із 

забезпеченням спільного доступу. 

До переваг дистанційного навчання належать: 

•  Можливість навчатися одночасно в різних місцях. 

• Створення власного графіка навчання студентами у звичній 

для них обстановці і в зручний час. 

• Отримання освіти інвалідами та людьми з різними 

відхиленнями. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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• Набуття студентами таких якостей, як самостійність, 

мобільність і відповідальність. 

• Просте формування віртуальних спільнот: викладачів, 

студентів тощо  

Недоліки дистанційного навчання: 

• Немає безпосереднього, очного, спілкування між студентами 

та викладачем.  

• Необхідна наявність відповідного технічного та програмного 

забезпечення, можливість доступу до інформації та використання 

засобів дистанційного навчання. Користувач повинен бути 

забезпеченим персональним комп’ютером та доступом в Інтернет. 

• Неможливо точно сказати, хто на іншому кінці дроту. 

•  Результат дистанційного навчання залежить від самостійності 

та свідомості учня, жорсткої самодисципліни. 

• Розроблення курсів дистанційного навчання є дуже 

трудомістким процесом [1]. 

Такими системами дистанційного навчання є Moodle і 

Cloudschool, які вільні у доступі. 

Moodle – платформа для реалізації електронного навчання, що 

дозволяє створювати електронні навчальні курси та надавати слухачам 

доступ до них за допомогою глобальної мережі Інтернет 

організовуючи  таким чином навчання за принципом «будь-де та будь-

коли». Орієнтована насамперед на організацію взаємодії між 

викладачем та студентами, застосовується для підтримки очного та 

організації електронного навчання [2]. 

Cloudschool Campus є сучасною системою управління 

навчальним планом, створена для спрощення розробки та доставки 

навчального контенту до студента, організації ефективного зв’язку з 

викладачем та забезпечує максимальну ефективність дистанційного 

навчання студентів [3]. 

Висновки. 

Отже, можемо з упевненістю сказати, що дистанційне навчання 

і системи дистанційного навчання є актуальними на сьогодні, дуже 

зручні у користуванні і мають право на розвиток. 

 

Література: 

1. Морзе Н.В. Организация самостоятельной работы студентов в 

контексте формирования исследовательской компетентности [Текст] / 

Н.В. Морзе, Е.Г. Кузьминская // Образовательные технологии и 

общество. Т. 16, № 1. 2013. – С. 516-526. 



83 
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С.В. Андреева, И.Б Доценко // Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2008. – 146 с. 

3. Крамаренко Т.Г. Про розробку електронних методичних комплексів 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП`ЮТЕРИЗОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ 

НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАТИКИ В 

ЗОШ 

 

Губа В.С., студент, Толмачов В.С., к.т.н., ст. викл. 

Глухівський національний педагогічний університет 

 

Усім відомо, що трудова діяльність, яка правильно організована, 

дає учням школи досягти певного рівня практичної підготовки і 

допомагає їм у виборі майбутньої професії. 

Використання на уроках сучасного комп’ютеризованого 

обладнання може бути корисним як для учнів так і для вчителя. За 

допомогою такого обладнання можна створити певні умови для 

самостійного вивчення матеріалу та підвищити зацікавленість учнів до 

навчального предмету. На сьогодні існує багато подібного обладнання. 

Одним із представників комп’ютеризованого обладнання є станки з 

числовим програмним керуванням.  

Сучасне обладнання поступово замінює механічні верстати, які 

керувалися вручну, або за допомогою елементарної електроніки, зараз 

таке обладнання керується за допомогою мікропроцесорів, 

комп’ютерної техніки та спеціалізованого програмного забезпечення. 

Саме тому, сьогодні важливо не просто контролювати технічну 

справність такого обладнання, а і встановлювати та адаптувати 

спеціалізоване програмне забезпечення, від якого буде залежати 

результат роботи. 

На сьогодні існує більше ста програм, які можуть підпадати під 

категорію «Програмне забезпечення верстатів з ЧПК». Відповідно, для 

будь-якої задачі необхідно підібрати максимально відповідні 

програми. Існують розробки, які найбільш прості в плані їх 

налаштування і управління. Вони навряд чи здатні виконувати якусь 
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технічно складну роботу, але підходять для виконання простих 

операцій.[1] З цього виходить питання, а чого б не використовувати 

зменшені моделі такого обладнання в школі? З використанням такого 

комп’ютеризованого обладнання на уроках трудового навчання учні 

зможуть ознайомитися з різними видами обробки матеріалу, вивчити 

принцип дії таких верстатів з ЧПК та визначити їх види, а на уроках 

інформатики учні зможуть ознайомитися з програмним забезпеченням, 

вивчити команди “G-коду” та навчитися використовувати його на 

практиці. 

Весь вивчений матеріал та придбаний досвід може стати в 

нагоді в майбутньому коли учень буде обирати свою майбутню 

професію або визначати власне хобі. 

Подібне обладнання на сьогодні коштує відносно великі гроші, 

які важко виділити в школі. Але проаналізував відкриті Інтернет-

джерела де описуються саморобні верстати з ЧПК, можна сказати, що 

зробити подібне обладнання можна, використовуючи непрацюючі 

периферійні пристрої такі як принтер або ксерокс. Переглянув певну 

кількість існуючих конструкцій виникла думка створити простий 

бюджетний станок з ЧПК для випалювання по деревині, який можна 

було б використовувати на уроці. 

Зібрати станок можна з учнями в позаурочний час, а готове 

обладнання використовувати на уроках трудового навчання та 

інформатики. 

Висновок: 

Отже, використання комп’ютеризованого обладнання на уроках 

підвищую зацікавленість учнів до предмету та дозволяє самостійне 

вивчення. На уроках труда та інформатики можно використовувати 

станки с ЧПК, які дозволять дітям  більш краще вивчити матеріfл та 

закріпити на практиці. 

Також дізнались що такі станки стоять відносно великі гроші 

але їх не обов’язково купувати оскільки можна зібрати самому з 

учнями і використовувати такі станки на уроках. Це дасть дітям досвід 

і в майбутньому вони можуть стати спеціалістами в цій галузі 

 

Література: 

 1. Числове програмне управління-основні характеристики 

[http://sitelab-15.dss-bi.com.ua/index.php/statti/4-chyslove-prohramne-

upravlinnia-osnovni-kharakterystyky]:стаття\Written by Екатерина 

2. А.А.Ловыгин Современный станок с ЧПУ и CAD_CAM:учебное 

пособие/А.А. Ловыгин, А.В. Васильев., С.Ю. Кривцов. -Москва:Эльф 

ИПР, 2006 год.-286стр. 
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3. Гурьянихин В.Ф. Автоматизированная подготовка управляющих 

програм для станков с ЧПУ/Гурьянихин В.Ф., М.Н.Булыгина-

Ульяновск: Типография УлГТУ,2001-90стр. 

 

ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АВТОМАТИКИ ТА 

РОБОТОТЕХНІКИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ 

 

Завгородній С.В., студент, Толмачов В.С., к.т.н., ст. викл. 

Глухівський національний педагогічний університет 

 

На сьогоднішній день  вивчення мов програмування в 

загальноосвітніх закладах  є досить актуальне. З розвитком 

автоматизації виробництва потрібні програмісти які б писати програми 

під певне виробництво,і контролювали  роботу автоматизованих 

систем підприємства. За цього необхідно у курсі інформатики в школі 

формувати інтерес до інформатики і до напрямку програмування. 

На мою думку зацікавити учнів можна за допомогою введення 

такого розділу інформатики як робототехніка, тому, що як показує 

практика учнів найкраще зацікавити наочними виробами які вони самі 

можуть зробити після проходження курсу. 

У навчальній програмі для 10-11 класу на програмування 

виділено дуже мало годин. Так наприклад у рівні стандарту лише 5 

годин  виділено на програмування, а в академічному рівні 28 годин. 

Ми поговоримо про вивчення елементів автоматики та 

робототехніки на уроках інформатики. 

Спочатку потрібно розібратися що таке автоматика, 

робототехніка і за допомогою чого відбувається керування цими 

системами. 

Автома́тика (грец. αύτόματος — самодіючий) — це галузь 

науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення 

технологічних процесів без безпосередньої участі людини.  Наприклад 

системи пожежогасіння ,автоматизовані підприємства. 

Робототе́хніка (від робот і техніка; англ. robotics) (англ. 

robotics, нім. Robotertechnik) — прикладна наука, що опікується 

проектуванням, розробкою, будівництвом, експлуатацією та 

використанням роботів, а також комп'ютерних систем для їх 

контролю, сенсорного (на основі вихідних сигналів датчиків) 

зворотного зв'язку і обробки інформації автоматизованих технічних 

систем (роботів). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
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Керування автоматичних систем, і робототехніки відбувається 

за допомогою мікроконтролерів. 

Мікроконтро́лер (англ. microcontroller), або однокристальна 

мікро ЕОМ – виконана у вигляді мікросхеми спеціалізована 

мікропроцесорна система, що включає мікропроцесор, блоки пам'яті 

для збереження коду програм і даних, порти вводу-виводу і блоки зі 

спеціальними функціями (лічильники, компаратори, АЦП та інші) [1]. 

Тобто вивчати програмування  нам потрібно для того щоб 

програмувати мікроконтролери, і за допомогою них керувати 

автоматизованими системами і роботами.  

На сьогодні найбільш поширена  апаратна платформа Arduino. 

Arduino – це відкрита програмована апаратна платформа для 

роботи з різними фізичними об'єктами і являє собою просту плату з 

мікроконтролером, а також спеціальне середовище розробки для 

написання програмного забезпечення мікроконтролера. 

За допомогою Arduino можна зробити різні автоматизовані 

системами, ці системи можуть управляти роботою  індикаторів, 

датчиків,ведення і виведення інформації . Вони  можуть бути 

самостійними, або взаємодіяти з програмним забезпеченням, що 

працює на комп'ютері. Можна заказати готовий пристрій Arduino, або 

зібрати його самому, що дає перевагу в тому,що датчики і частини 

можна замінювати. Це програмне середовище має відкритий код, і 

недосвідчені програмісти можуть легко в ньому розібратися. 

Пристрої Arduino побудовані на базі мікроконтролерів фірми 

Atmel. Розробники програмного та апаратного забезпечення  можуть 

створювати свої пристрої на основі існуючих і використовувати їх у 

подальших розробках, тому що  вони підпадають під дію ліцензії 

Creative Commons [2; 3].  

Створення нових пристроїв із використанням готових модулів 

Arduino дає можливість краще розуміти принципи їх роботи та 

алгоритм їх взаємозв’язку. Програмна платформа Arduino являє собою 

безкоштовну, зручну та легку у засвоєнні  програму, яка є необхідною 

для навчання дітей, і зацікавлення їх в подальшому вивченні 

програмування [4]. 

Висновок: на сьогодні робототехніка це сучасний напрямок і він 

досить швидко розвивається. В Україні  з’являються центри 

робототехніки,  працюють навчальні курси та літні школи. 

 

Література: 

1. http://www.arduino.cc/ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%95%D0%9E%D0%9C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82_(%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%87%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A6%D0%9F


87 

 

2. Електронний підручник / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://arduino-project.net/arduino-books/ (Дата звернення: 24.04.2017). 

3. Patrick Di Justo Atmospheric Monitoring with Arduino: Building 

Simple Devices to Collect Data about the Environment [Text] // – "O'Reilly 

Media, Inc.", 2012 – 76 p. 

4. Маршалов О.В., Зиязов В.К., Хисматуллин Ю.О. Опыт 

применения Аrduino в учебном процессе по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» // Universum: Технические науки : 

электрон. научн. журн. 2015. № 7 (19) 

 

5.  

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ-КВЕСТ 

В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 

Путря Д.А., студент, Маслова О.В., викладач 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Широке й ефективне впровадження інноваційних методик в 

навчально-виховний процес сприяє підвищенню його якості, 

зацікавленості учнів і викладачів, є важливою стадією процесу 

реформування традиційної системи освіти в контексті глобалізації. 

Однією з таких методик, яка вчить знаходити необхідну інформацію, 

піддавати її аналізу, систематизувати і вирішувати поставлені задачі є 

методика Веб-квестів. Ця технологія поєднує проектну технологію 

навчання, інтегрує програмовий, груповий, комунікативний та 

проблемний методи. 

Веб-квест містить такі основні елементи: 

• вступ, у якому обов’язково вказуються терміни проведення 

роботи і надається вихідна ситуація або завдання; 

• посилання на ресурси мережі, у яких міститься необхідний для 

веб-квесту матеріал: електронні адреси, тематичні форуми, книги або 

методичні посібники з бібліотечних фондів; 

• поетапний опис процесу виконання завдання з поясненням 

принципів обробки інформації, додатковими супровідними питаннями, 

причинно-наслідковими схемами, таблицями, діаграмами, графіками 

та ін.; 

• висновки, які мають містити приклад оформлення результатів 

виконання завдання або їх презентації, шляхи подальшої самостійної 

роботи із зазначеної теми і галузі практичного застосування отриманих 

результатів і навичок. 
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Технологія Веб-квест може використовуватися при вивченні 

багатьох тем з розділів «Аналітична геометрія», «Диференціальне 

числення», «Інтегральне числення», «Функції кількох змінних», 

«Диференціальні рівняння » тощо.   Метою Веб-квесту є, по-перше, 

вивчення відповідного матеріалу з теми , виконання практичних 

завдань та на підставі одержаних знань, умінь та навичок, створення 

власного проекту. Під час створення проектів студенти набувають не 

«готові до вживання» знання, спрощені й калькульовані формули, а 

самі залучені до пошукової діяльності. 

Розглянемо приклад Веб-квеста з теми «Криві другого порядку» 

з розділу «Аналітична геометрія». Студентам   для виконання даного 

веб-квесту пропонується   поділитися на групи по 4 чоловіки для 

отримання завдання. Кожна група обирає собі роль відповідно до своїх 

уподобань.  Пропонуються ролі: коло, еліпс, гіпербола та парабола.  

Після обрання ролі усі члени групи розпочинають роботу над веб-

квестом, знайомляться з усіма матріалами, які подані у ньому та 

додатковими джерелами.  

Завданням  веб-квесту передбачено підготувати та захистити 

проект щодо однієї  із кривих другого порядку. Над цим завданням має 

працювати вся група. Підсумком Веб-квесту є презентація або веб-

сторінка, котрі можна розмістити в Інтернеті ( на сайті інституту) та 

надати можливість всім залишати свої думки, пропозиції, відгуки та 

навіть відповідні правки, тобто здійснювати зворотний зв’язок. Також 

група має підготувати виступ, з яким вона представить свій проект 

перед іншими студентами. Презентація має містити історичні та 

теоретичні відомості про обрану криву, графік, а також прикладні 

задачі. Можливе створення  кросвордів, ребусів.  

Така діяльність дає можливість студентам бути  активними 

суб'єктами  навчальної діяльності, підвищує мотивацію до процесу 

здобуття знань та відповідальність за результати цієї діяльності і їх 

презентацію. Ця методика є сучасною та перспективною, має ряд 

переваг, заслуговує на широке впровадження в навчально-виховний 

процес. 

Використання Веб-квестів під час викладання математичних 

дисциплін надає можливість уникнути помилок під час вивчення 

навчального матеріалу, вчить вирішувати проблемні ситуації. Веб-

квести дають можливість проводити роботу «на перетині предметів», 

що є досить важливим при підготовці майбутніх фахівців. 

 

Література: 
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ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНЕ ВИКЛАДАННЯ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ  

Решетняк Г.М., старший викладач 

 

ДПТНЗ «Конотопський професійний аграрний ліцей» 

 

Постановка проблеми. Професійно -технічна  освіта  

займає  одне з  ключових місць  у процесі  підготовки  

кваліфікованих робітників.  Проте на сьогодні  в  Україні  

вона є  досить  застарілою, відсутній чіткий взаємозв’язок 

між вивченням загальноосвітніх та професійних 

дисциплін.  Тож постає питання щодо зміни підходу до  

навчання через  застосування підходу професійно 

спрямованого  вивчення загальних дисциплін,  що й 

визначило актуальність теми.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У ході пошук у 

науково -теоретичної бази для розробки власної  методики 

професійного навчання нами було досліджено досвід  

видатних педагогів та психологів,  зокрема Г.  Ващенка,  І .  

Лернера,  В.  Окуня,  В.  Онищука,  Л.  Ломако,  Л.  Нечаєвої,  

С.  Прокази,  О.  Сергєєва.  

Метою розвідки є  демонстрація практичних переваг  

застосування професійно спрямованого  вивченн я 

математики в  процесі  підготовки кваліфікованих 

робітників.  

Виклад основного матеріалу. У ході підготовки 

кваліфікованих робітників нерідко постає питання  

взаємозв’язку загальноосвітніх та професійних 

дисциплін.  Одним із  способів наглядно та ефективно 

продемонструвати його є  впровадження в  систему 

навчання професійно зорієнтованого підходу до  

підготовки робітників.  Основною ідеєю професійно  

зорієнтованого підходу до навчання є  актуалізація  
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міжпредметних зв’язків між загальними та професійними 

дисциплінами.  

Так,  у ДПТНЗ «Конотопський професійний аграрний 

ліцей» в 2015  році такий підхід був застосований у 

процесі  підготовки кваліфікованих робітників 

сільськогосподарського виробництва через  поєднання 

загальноосвітньої дисципліни «Математика» та  

професійно -технічної  «Сільськогосподарські  машини» 

[1] .  

Побудова практично зорієнтованого курсу з  

вивчення математики складається з  двох етапів –  

теоретичного та практичного.  

На першому етапі  були проаналізовані підґрунтя та  

теоретичні засади до застосування цього методу ,  

систематизований увесь наявний навчальний матеріал із  

зазначених вище дисциплін та  розроблено  концепцію,  

спрямовану на об’єднання дисциплін у єдиний 

навчальний процес.  

На другому етапі  було  розроблено  цикл 

комплексних уроків,що містять професійно  орієнто вані  

завдання з  математики та представляють поєднання 

сучасних наукових поглядів,  висновків,  досягнень із  

їхнім втіленням у педагогічну практику професійно  

спрямованого  викладання.  

Раціоналізм такого  підходу знайшов відображення в  

конкретних статистичних д аних.  Так,  95% учнів,  які  

відвідували уроки,  позитивно оцінили цей підхід;  75% –  

одноголосно за впровадження такого підходу до  

викладання матер іалу на постійній основі ;  25% –  

ствердно відповіли,  що відчули практичний взаємозв’язок 

між математикою та їхньою  майбутньою професією.  

Висновки. Отже,  подальший розвиток професійно -  

технічної освіти в Україні  неможливий без зміни 

методики викладання загальноосвітніх дисциплін.  Одним  

із  ключових та найбільш оптимальних методів  є  

впровадження професійно зорієнтованого  підходу,  що 

дасть змогу учням встановити ч іткі  взаємозалежності  між 

різними навчальними програмами та підвищить їхній 

загальний рівень  розвитку.  
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ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОДИН З АСПЕКТІВ 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

СПЕЦІАЛІСТІВ 

Авраменко О.С., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

  Основою реформування сучасної вищої освіти має бути 

переорієнтація навчального процесу відповідно до потреб суспільства і 

держави, вимог роботодавців та ринку праці. Тому нині формування 

дискурсу майбутніх фахівців базується на їх професійній підготовці, 

сприяючи покращенню якості освіти в цілому та фаховій підготовці 

спеціалістів зокрема. 

З огляду на проблему дослідження, професійна компетентність 

фахівця передбачає розв’язання різного роду проблем і задач на основі 

знань і умінь, цінностей і наявного фахового досвіду. Незаперечним є 

факт, що цьому сприяє застосування під час навчального процесу у 

вищій школі інтерактивних методик навчання. Це «специфічна форма 

організації пізнавальної діяльності, яка має передбачувану мету – 

створити комфортні умови навчання, за яких кожний учень відчуває 

свою успішність, інтелектуальну спроможність» [1, c.7]. У зв’язку з 

цим у рамках нашого дослідження будемо розглядати інтерактивні 

методи навчання як дієвий та результативний педагогічний засіб, що 

забезпечує створення необхідних умов щодо формування 

працеохоронної компетентності майбутніх інженерів електронно–

технічного профілю. 

 Варто зазначити, що «сутність інтерактивного навчання,   

полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови 

постійної, активної взаємодії всіх учнів; учитель і учень є 

рівноправними суб’єктами навчання» [41, c.127]. 

Інтерактивність навчального процесу  під час формування 

працеохоронних умінь майбутніх фахівців   сприяє формуванню   
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працеохоронних  умінь і навичок,   виробленню життєвих  алгоритмів 

щодо прийняття ситуаційних рішень, створенню атмосфери  взаємодії,  

виробленню вміння працювати в команді.  

Ґрунтовний аналіз педагогічної літератури дозволив виокремити 

найбільш поширені технології, а саме: мозковий штурм (атака), коло 

ідей, відкритий мікрофон, дискусія, асоціативний кущ, бесіда за 

Сократом (інтерактивна бесіда), ділові ігри та ін. 

Ознаками інтерактивного навчання є такі: співпраця в навчанні, 

опора на досвід студентів, позитивна взаємозалежність студентів, 

наявність проблемних завдань, атмосфера взаємної підтримки тощо. 

Варто зазначити, що М. Кадемія акцентує увагу на необхідності 

врахування під час організації процесу формування майбутнього 

фахівця думки роботодавців. Вони впевнені, що їм потрібна не 

кваліфікація, а компетентність як поєднання професійних умінь і 

навичок, вміння працювати у команді, ініціювати нові ідеї, приймати 

управлінські рішення та нести відповідальність за їх наслідки. Саме 

під час навчання у майбутніх фахівців мають формуватися такі якості, 

як: інноваційність, мобільність, гнучкість, конструктивність та ін. 

Молодий спеціаліст має відповідати вимогам сучасного ринку праці. 

Тому саме з метою підготовки компетентного фахівця доцільно 

використовувати активні методи навчання, технології, що розвивають 

особистісну активність студентів [2]. 

  Зазначений результат досягається органічним поєднанням 

навчального і виховного процесів з виробничою практикою. Слід 

зазначити, що спеціаліст формується у межах професійного 

середовища відповідної галузі. 

Сьогодення переконливо доводить, що на перший план у вищій 

школі висувається завдання щодо якості формування майбутніх 

спеціалістів. Випускники університетів повинні володіти фаховими 

вміннями та навичками, що проектуються в освіту сучасною 

індустрією виробництва.   
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ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ  МАЙБУТНІХ 

ПЕДАГОГІВ  ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Бушнєв Ю.С., аспірант 

 

Сумський державний педагогічний університет  

ім. А.С. Макаренка 

 

Формування громадянського суспільства в Україні передбачає 

певну трансформацію як свідомості людей, так і їх світоглядних 

орієнтирів. А формування громадянської позиції майбутніх педагогів є 

нагальною потребою сучасності, складовою освітнього процесу 

навчальних закладів в цілому та педагогічних зокрема. «На сучасному 

етапі суттєво підвищується роль вищої школи у вихованні 

громадянина, розширюються соціальні функції, ускладнюються 

завдання та підвищується ступінь відповідальності за якість виховання 

високосвідомого фахівця-громадянина з активною життєвою 

позицією» [1, с. 67].  

«Сучасні реалії життя незалежної України вимагають перегляду 

й уточнення існуючого в нашому суспільстві розуміння поняття 

«патріотизм». Молодь є активним учасником побудови 

громадянського суспільства, відіграє важливу роль і несе 

відповідальність за процеси прийняття рішень на всіх ступенях, які 

впливають на життя соціуму. Одним із головних завдань сьогодення 

для держави є виховання у молодого покоління почуття патріотизму, 

формування особистості на принципах моральності, духовності, 

толерантності, створення умов для інтелектуального і культурного 

розвитку, реалізації науково-технічного та творчого потенціалу 

молодих громадян. Патріотичне виховання включає у себе 

різноманітні структурні елементи, охоплює своїм впливом усі 

покоління і пронизує усі сторони життя» [2, с. 5]. 

Враховуючи, що «особистість – системна характеристика, що 

виникає та формується внаслідок залучення індивіда до системи 

суспільних зв’язків. Особистість не може існувати поза конкретними 

соціальними спільнотами, тому це – суспільний статус, обумовлений 

місцем, роллю індивіда в суспільстві, який досягається завдяки 
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характерним проявам мислення, праці, мови» [3, с. 177], то  

«формування громадянської позиції особи здійснюється в межах 

процесу самовизначення і за змістом співпадає з ним, включаючи 

пізнавальну складову (засвоєння соціального досвіду,  матеріальної і 

духовної культури суспільства) та діяльнісно–практичну (включення 

особи в суспільно – корисну діяльність)[4, с. 5]. Виконання 

поставлених завдань можливе лише у процесі системної діяльності 

навчального закладу та за умови створення середовища сприятливого 

для формування активної громадянської позиції студентів, у тому 

числі й майбутніх педагогів. 

В. Сипченко зазначає, що «сучасний вчитель повинен володіти 

не тільки «набором» професійно-моральних якостей (альтруїзм, 

терпіння, чутність, милосердя, повага до учнів, справедливість), 

необхідних для здійснення професійно-педагогічної діяльності, а й 

якостями громадянина своєї країни, мати чітку громадянську позицію» 

[5, с. 2]. «Формування   громадянської  активності майбутніх вчителів 

сьогодні набуває особливої актуальності. Це дає можливість сучасним 

педагогам усвідомити та визначити цілі, методи та завдання 

громадянського виховання майбутньої еліти» [6, с. 364]. 

  Подальші наукові розвідки проблеми вбачаємо в тому, щоб   

визначити структуру громадянської позиції майбутніх педагогів, 

розробити модель процесу її формування та відповідного 

організаційно – педагогічного забезпечення.  
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ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ 

МАЙБУТНЬОГО МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 

 

Волосюк Т.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Пам’ятаючи про основні правила визначення понять, виділимо 

основні суттєві ознаки професійного іміджу. 

По-перше, особа, яка володіє професійним іміджем, має 

кваліфіковано здійснювати професійну діяльність. Зважаючи на це, не 

можна говорити «висококваліфіковано», «ефективно», «продуктивно», 

«творчо» тощо. Мова про те, що особа, яка володіє професійним 

іміджем, має певний рівень сформованості професійної 

компетентності (він, природно, може бути і низьким).  

По-друге, до дефініції досліджуваного поняття варто ввести 

ознаку, яка має пояснити, чому ця характеристика особистості є 

інтегративною, які частини «об’єднуються в єдине ціле». У цьому 

аспекті доцільно вказати: загальновизнано, що на авторитет, статус 

людини в професійному плані насамперед впливають її здатності 

виконувати професійні завдання, рівень її корпоративної культури, 

професіоналізм, заробітна плата тощо.   

Дослідники проблем формування іміджу людини демонструють 

єдність думок і у тому, що цей феномен має включати і особистісні 

характеристики – аудіовізуальну культуру (стиль поведінки, мова, 
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зовнішність тощо), внутрішню філософію, систему моральних 

принципів і цінностей, особливості характеру, темпераменту і т. ін.   

Варто визнати, що соціальні стереотипи, уявлення про 

професію, що виникають у психіці інших людей, роль професії в 

суспільстві, її популярність, співвідношення, попит і пропозиції на 

фахівців, комунікативний образ професії в освітньо-інформаційному 

просторі є необхідним соціальним концептом пропонованої моделі 

професійного іміджу.  

Таким чином, професійний імідж – це інтегративна 

характеристика фахівця, цілеспрямовано сформована в процесах 

навчання та іміджотворчої діяльності на основі системного поєднання 

особистісного (моральні цінності, стиль поведінки, мовлення, 

зовнішність, характер тощо), професійного (компетентність, 

професійна культура) і соціального (соціальні стереотипи, уявлення 

про роль професії в суспільстві, комунікативний образ професії в 

освітньо-інформаційному просторі тощо) концептів, репрезентованих 

особою у вигляді цілісного позитивного образу під час взаємодії із 

соціумом.  

У іміджотворчому аспекті цінними є результати дослідження 

основ педагогічної майстерності П. Лузана, який наголошує на 

вагомості професійної ідентичності фахівця – «усвідомлення себе 

представником науково-педагогічної професії та професійного 

співтовариства педагогів вищої школи; ототожнення/диференціації 

себе з професією та професійним середовищем, колегами» [1, с.108]. 

Отже, професійна компетентність – це інтегративна властивість 

особистості, що виявляється в діяльності, поведінці та вчинках людини 

і зумовлює готовність і здатність фахівця кваліфіковано виконувати 

свої професійні функції, ефективно розв’язувати соціально-виробничі 

ситуації за рахунок збалансованого поєднання комплексу знань, умінь, 

потреб та мотивів самовдосконалення, морально-етичних цінностей та 

необхідних особистісно-професійних якостей. 

Готовність до виконання професійних обов’язків вивчала 

Л. Міщик [2, с.121], розуміючи під цим поняттям інтегровану 

властивість, систему компонентів, характеристик особистості 

майбутнього спеціаліста-професіонала; що містить такі основні 

компоненти: мотиваційний, особистісний, когнітивний. 

Аналіз наукових розвідок дає підстави стверджувати 

нерозривний зв'язок професійного іміджу з поняттям 

самовдосконалення як однієї з його рушійних сил. Науковці 

акцентують увагу на аспекті самовдосконалення та його вагомості у 
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формуванні та реалізації професійного іміджу фахівців, але питання 

забезпечення цього процесу під час навчання не є досить розробленим.  

На основі вивчення теоретичних положень, результатів 

емпіричного дослідження визначено особливості формування 

професійного іміджу майбутніх майстрів виробничого навчання 

будівельного профілю, а саме:  

– процес навчання відбувається в умовах певної 

орієнтованості  студентів на отримання  педагогічної спеціальності;   

– фахова підготовка  забезпечує тісний зв’язок навчання з 

практичною підготовкою, орієнтованою на новітні технології, які 

використовуються у будівництві; 

– студенти отримують одночасно педагогічну і  спеціальну 

будівельну  освіту, що обумовлює необхідність здійснювати на-

вчальний процес на основі їх тісного взаємозв’язку і взаємозалежності. 

Взявши за основу обґрунтовані вище дефініції, професійний 

імідж майстра виробничого навчання будівельного профілю 

визначаємо у такій редакції: це інтегративна характеристика фахівця, 

цілеспрямовано сформована в процесах навчання та іміджетворчої 

діяльності на основі системного поєднання особистісного (моральні 

цінності, переконання, стиль поведінки, мова, зовнішність, характер, 

темперамент тощо), професійного (знання про сучасні будівельні 

технології, вміння їх використовувати та навчати цього учнів; 

педагогічна компетентність та педагогічна культура) і соціального 

(соціальні стереотипи, уявлення про роль педагога в суспільстві, 

комунікативний образ професії майстра виробничого навчання в 

освітньо-інформаційному просторі тощо) концептів, що їх репрезентує 

особа у вигляді цілісного позитивного образу фахівця будівельної 

галузі під час взаємодії з учнями і студентами, їхніми батьками, 

педагогами, соціумом. 
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   СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ 

РОЗВИТКОМ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК 

ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО САМОДОСТАТНОСТІ 

 

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

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

В умовах суттєвих змін в суспільстві особливого значення 

набуває освітня галузь. «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]. Результативне  функціонування  вітчизняної 

освіти у складному та досить динамічному ринковому просторі 

вимагає невідкладного перегляду   підходів до формування системи 

стратегічного управління інноваційним розвитком вищого навчального 

закладу, зокрема адаптації даної системи до  європейського освітнього 

простору.   

Трансформації конкурентних переваг на ринку освітніх послуг  

визначають вектор стратегічного управління навчальним закладом. 

Його самостійність в області планування діяльності в умовах 

імплементації нового Закону «Про вищу освіту» являється 

пріоритетною задачею. Звісно, і вимоги до планування інші, бо за 

умови достатнього державного фінансування і наявності гідних 

спеціальних фондів закладів планування забезпечувало розподіл 

ресурсів, у тому числі фінансових, та забезпечувало реалізацію функції 

контролю. 

Нині з метою забезпечення перспективного розвитку  вищої 

школи в сучасних умовах європейської та світової інтеграції  навчальні 

заклади застосовують концепцію стратегічного управління 

інноваційним розвитком як засобу реалізації довгострокових цілей і 

механізму  досягнення стабільної конкурентоздатності та 

самодостатності закладу. 

Нині перед керівниками     вищих освітніх закладів гостро 

постає питання щодо вибору  ефективної стратегії розвитку, реалізація 
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якої  забезпечить   стійкі переваги в  перспективі. «Процес 

інноваційного розвитку постійно додає нові можливості в розвитку 

професійної системи менеджменту і створює інтелектуальне 

середовище для розвитку управлінських компетенцій» [2, с.28]. 

Варто зазначити, що певні організаційні проблеми створюють часті 

перепони в ході реалізації стратегічного управління в цілому та 

інноваційним розвитком зокрема. 

У сучасному світі стрімко зростають інформаційні потоки. За 

таких умов освітні менеджери мають забезпечити інноваційний 

розвиток закладу освіти. З огляду на проблему дослідження, 

удосконалення підходів до формування системи стратегічного 

управління інноваційним розвитком вищого навчального закладу є 

однією з першочергових задач. 

Забезпечення в умовах сьогодення стійкої тенденції щодо 

лідируючих позицій навчального закладу на ринку освітніх послуг 

обґрунтовує використання саме стратегічного управління його 

інноваційним розвитком.  «Той, хто сьогодні працює над проблемами 

завтрашнього дня і таким чином готує себе і свою організацію до 

нових завдань, в недалекому майбутньому займе лідируючі позиції. 

Той же, хто відкладає їх рішення на потім, залишиться позаду і, 

можливо, ніколи не зможе надолужити згаяне» [3, с. 1]. Стратегічне 

управління інноваційним розвитком вищого навчального закладу – це 

комплекс заходів, що забезпечують перетворення як в організаційній 

структурі навчального закладу, так і в стосунках учасників освітнього 

процесу, як у відносинах з замовниками, так і у відносинах зі 

споживачами освітніх послуг. 

Відсутність стабільності зовнішнього середовища змушує 

навчальні заклади до вироблення чітких дій оперативного реагування 

на мінливість середовища. «Подолання кризи сучасної освіти можливе 

завдяки інтенсивному реформуванню її відповідно до вимог часу…» 

[4, с. 137]. Однак слід зазначити, що будь – яка новація потребує 

адаптації загальноприйнятої поведінки навчального закладу як цілісної 

соціально – економічної системи, перегляду цінностей і пріоритетів, 

ступеня відповідальності керівників структурних підрозділів вишу, 

зміни механізмів   управління та відповідного інструментарію. 

Вищий навчальний заклад як об’єкт стратегічного управління 

функціонує в середовищі зовнішніх і внутрішніх факторів, які 

унеможливлюють його статичність. Безперервна адаптація до змін має 

забезпечити ефективне функціонування закладу, досягнення його 

цілей.  

Відрадно, що освітні менеджери не сприймають стратегічне  
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управління  як  заклик до примусового повернення планових 

показників, виключення ініціативи та творчих пошуків нестандартних 

рішень. Слід відзначити, що нові умови успішного функціонування 

вищого навчального закладу змушують колективи освітян керуватись 

власною обґрунтованою концепцією чи програмою розвитку вузу, яка 

враховує не лише динамічність зовнішніх  факторів, а й  внутрішні 

переваги. Нині практика планових витрат наявних у виші коштів 

змінилась  більш потужним завданням у ринкових умовах, яке нині на 

порядку денному кожного освітнього закладу, забезпечити фінансову  

спроможність вузу, заробивши кошти власними зусиллями. 

Успіх вищого навчального закладу у більшості залежить від 

кадрового потенціалу, тому розвиток персоналу на основі підвищення 

його кваліфікації створює фундамент для ініціювання нововведень та 

їх реалізації. При цьому слід забезпечити повну і ефективну зайнятість 

персоналу, обрати ефективні методи управління, сформулювати чітко 

поставлені цілі. 

Як стратегічна спрямованість інноваційної діяльності 

промислового підприємства орієнтована на запити споживачів, так і 

освітні інновації повинні  працювати на замовника освітніх послуг, на 

задоволення попиту. З огляду на таку позицію інноваційні задачі 

мотивують певну підпорядкованість і зумовлюють саме практичний 

характер інноваційного розвитку. 
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КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ 

СФОРМОВАНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 

 

Осадча М.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Професійна освіта нині переживає суттєві  зміни, які 

відбуваються у процесі  реформування освіти в цілому та вищої 

зокрема. Пошук нових кадрових ресурсів щодо забезпечення 

ефективності організації саме виробничого навчання є одним з 

пріоритетних завдань вищих навчальних закладів І-ІІ рівня 

акредитації, які готують фахівців п’ятого рівня національної рамки 

кваліфікації, у тому числі й майбутніх майстрів виробничого навчання 

будівельного профілю. 

Аналіз досліджень у цій сфері дозволяє стверджувати, що думки 

науковців суттєво різняться   розстановкою акцентів з урахуванням 

профілю навчання майбутніх фахівців та  визначенням пріоритетів у 

процесі формування екологічної компетентності студентів.  

Враховуючи  існуючі думки науковців, ми виділяємо компоненти 

екологічної компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання 

будівельного профілю, а саме: мотиваційно-ціннісний, знаннєво-

інформаційний, діяльнісно-поведінковий. 

Для діагностування сформованості екологічної компетентності 

компетентності використовують критерії.  Загальноприйнято, що 

критерій – це ознака, відповідність, мірило. У педагогіці під 

критеріями розуміють ознаки, за якими можна оцінити й порівняти 

педагогічні явища, процеси тощо.   

 У ході дисертаційного дослідження було визначено однойменні 

критерії сформованості екологічної компетентності майбутніх 

майстрів виробничого навчання будівельного профілю: мотиваційно-

ціннісний (сформованість внутрішніх мотивів, аксіологічних 

орієнтацій, інтересу до здійснення професійних функцій з 

урахуванням сталого (збалансованого) розвитку; розуміння 

самоцінності природи; наявність потреби в опануванні 

природоохоронної проблематики), знаннєво-інформаційний (система 
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екологічних, психолого-педагогічних і методичних знань та знань у 

будівельній галузі; умінь правильно аналізувати і встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки екологічних проблем; здатність 

передбачати наслідки власної діяльності), діяльнісно-поведінковий 

(оволодінням алгоритмом дій, що передбачає контроль за власною 

поведінкою в процесі професійної діяльності, а також регулювальний 

вплив на вихованців з метою підвищення рівня сформованості їхньої 

екологічної компетентності, й полягає у здатності використовувати 

знання для практичного вирішення екологічно-професійних завдань).  

Мотиваційно-ціннісний компонент передбачає глибоке 

розуміння цінності природи для людини і суспільства. Робота 

майбутнього майстра виробничого навчання будівельного профілю 

над собою, над формуванням власної екологічної компетентності 

розпочинається з власних мотивів. Даний компонент передбачає 

особистісну відповідальність перед собою та іншими за стан довкілля і 

природних ресурсів. Показниками мотиваційно-ціннісного компонента 

є ціннісні орієнтації, мотиваційна складова екологічної 

компетентності, пізнавальний інтерес до екологічних проблем у 

будівництві. 

Сформовані ціннісні орієнтації особистості відіграють важливу 

роль у становленні майбутнього фахівця, вони визначають зрілість та 

духовну сформованість особистості, виступають орієнтиром у житті 

людини та розкривають її моральність. 

Особливість підготовки майбутніх майстрів виробничого 

навчання будівельного профілю пов’язана з рядом проблемних 

моментів саме будівельної галузі. Майбутні майстри виробничого 

навчання будівельного профілю під час навчання у вищій школі мають 

усвідомити наслідки нерозв’язаних проблем будівельної галузі 

екологічного спрямування. 

Знаннєво-інформаційний компонент екологічної компетентності   

майбутнього майстра виробничого навчання будівельного профілю 

передбачає наявність у педагога теоретичних знань з педагогіки і 

будівництва, щоб забезпечити осмисленість визначення змісту його 

професійної діяльності, спрямованої на збереження навколишнього 

середовища шляхом   використання екологічно безпечних будівельних 

матеріалів, екологічно безпечного знешкодження   будівельних 

відходів тощо. Показниками знаннєво-інформаційного компонента є 

екологічні знання, психолого-педагогічні і методичні знання та знання 

у будівельній галузі.  Відповідна теоретична підготовка майбутніх 

майстрів виробничого навчання будівельного профілю є підґрунтям 

конкретної практичної методики навчання і виховання  студентів та 
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дає можливість  осмислити зміст виробничого навчання у ході 

професійної діяльності майбутніх фахівців, сконструювати модель 

реалізації комплексно – цільової програми формування їх екологічної 

компетентності з урахуванням основних принципів стратегії сталого 

розвитку. 

Діяльнісно-поведінковий компонент екологічної компетентності 

майбутніх майстрів виробничого навчання будівельного профілю 

пов’язаний із оволодінням алгоритмом дій, що передбачає контроль за 

власною поведінкою в процесі професійної діяльності, а також 

регулювальний уплив на вихованців з метою підвищення рівня 

сформованості їхньої екологічної компетентності, й полягає у 

здатності використовувати знання для практичного вирішення 

екологічно-професійних завдань. 

Сформованість у майбутніх майстрів виробничого навчання 

будівельного профілю діяльнісно – поведінкового компоненту на 

значному рівні забезпечить прийняття найбільш оптимальних, 

природозберігаючих рішень у ході власної професійної діяльності та 

сприяти формуванню відповідних знань і вмінь у своїх вихованців. 

Майбутні фахівці мають аргументовано відстоювати ефективні, а 

ставити під сумнів «швидкі» рішення, які ставлять під загрозу 

результативність виконання поставленого завдання та не є екологічно 

вірними.  

Враховуючи, що майстри виробничого навчання будівельного 

профілю в першу чергу є педагогами, то сформованість даного 

компоненту їх екологічної компетентності сприятиме  реалізації у ході 

виробничої практики і під час професійної діяльності системи заходів 

спрямованих на збереження навколишнього середовища, що у свою 

чергу забезпечить формування екологічної компетентності у 

майбутніх фахівців. Показниками даного компоненту є здатність 

виконувати природовідповідні дії, сформованість умінь щодо 

реалізації заходів екологічного спрямування, сформованість позиції 

особистості щодо норм екологічно грамотної поведінки. 

    У ході дослідження охарактеризовано рівні сформованості 

екологічної компетентності у майбутніх майстрів виробничого 

навчання будівельного профілю, а саме: низький, середній, високий. 

Низький рівень сформованості екологічної компетентності 

позначається відсутністю екологічних знань, бажання здобувати 

додаткові знання щодо екологічної надійності в будівництві, 

екологічної безпеки при проектуванні, початкове уявлення про 

екологічну кризу та немає раціональних ідей щодо збереження 

природи. У майбутніх майстрів виробничого навчання будівельного 
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профілю слабо  сформовані екологічні мотиви та ціннісні орієнтації, 

вони мають низький рівень усвідомлення наслідків своєї діяльності. 

Студентам притаманні риси: беземоційність, відсутня мотивація до 

екологічної діяльності,  ціннісне ставлення до себе, але не до 

екологічних проблем у будівництві. 

Середньому рівню сформованості екологічної компетентності 

студентів властиві епізодичні знання про екологічну компетентність, 

які здобуті в процесі професійної підготовки без самостійного 

пізнання. Потреба в самоосвіті, самореалізації, самовдосконаленні, 

самовихованні щодо природи носить неоднозначний характер. 

Присутня позитивна налаштованість щодо світу природи, проте не 

завжди проявляється в діях. Здатність співчуття до природи та інтерес 

до доцільної поведінки виражені ситуативно. Є розуміння необхідності 

екологічних заходів, але власної участі в них не беруть. Усвідомлення 

власної причетності до екологічних проблем будівельної галузі та 

готовність брати участь у їх вирішенні виражена ситуативно.  

Високий рівень сформованості екологічної компетентності 

характеризується усвідомленими знаннями про екологічну парадигму 

розвитку суспільства. Спостерігається бережливість у використанні 

ресурсів та усвідомлення особистої причетності до екологічних 

проблем, у тому числі викликаних будівельними процесами. Наявний 

стійкий інтерес до природоохоронної діяльності та відповідальність за 

власні професійні вчинки. Студенти ознайомлені з технологією 

екологічно-безпечного будівництва, рівень власного професіоналізму 

постійно підвищують. Виражена яскрава потреба у спілкуванні з 

природою та готовність до участі у вирішенні екологічних проблем та 

готовність до здійснення педагогічної діяльності з урахуванням 

акцентів екологічної спрямованості.  

Екологічна компетентність майбутнього майстра виробничого 

навчання будівельного профілю не вичерпується вузькопрофесійними 

рамками педагога і будівельника. Вона виражається у стійкій власній 

позиції особистості, у вмінні знаходити такі рішення педагогічних 

завдань, що забезпечать цілеспрямовану систематичну педагогічну 

діяльність з метою створення середовища, сприятливого для 

підвищення рівня екологічної компетентності учасників освітнього 

процесу й громадськості. 
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СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

 

Романченко Т.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Знання з іноземної мови надають можливість сучасному 

спеціалісту вигравати гранти,брати участь у програмах обміну тощо. 

Дослідники дійшли висновку: сфера спілкування економістів 

відрізняється від сфери комунікації інженерів,відповідно й знання 

англійської мови повинно базуватися на специфічних професійних 

потребах кожної з галузей. Для більшості студентів інженерних 

спеціальностей процес спілкування іноземною мовою є достатньо 

складним. Дослідження свідчать: спеціалісти технічного профілю 

вивчають мову переважно для читання, розуміння та перекладу 

складних технічних понять і лише 10% з них в необхідній мірі 

володіють  комунікативними навичками.[2]  

Спеціфіка іноземної мови,іноземної мови за професійним 

спрямуванням як навчальних  дисциплін полягає в тому,що провідним 

компонентом змісту навчання є не стільки основа науки філологія,а 

перш за все розвиток комунікативних видів мовленнєвої діяльності 

говоріння,аудіювання,читання, письма.[1] Для навчання студентів 

різних видів мовленнєвої діяльності необхідно надати кожному з них 

можливість практично оволодіти тим чи іншим видом діяльності. В 

цьому  і є специфіка і труднощі викладання,особливо коли мова йде 

про говоріння. Метою навчання  іноземній мові є не система мови,а 

мовна діяльність як засіб міжкультурної,професійної взаємодії.  

Професійна спрямованість вивчення іноземних мов на 

інженерних спеціальностях ставить низку завдань:методичні матеріали 

з вивчення  повинні базуватися на текстових вправах, я носять 

проблемний характер, містять в собі запитання, на які в підручнику 

немає готової відповіді. [2]Значну увагу слід приділяти в роботі над 

лексикою, яка подається переважно в словосполученнях. Готуючи 

студентів до опанування спеціальної лексики, слід використовувати 

вправи, мета яких вивчити основи словотворення, ознайомити з 

системою синонімів і антонімів, розвивати мовну здогадку на підставі 

інтернаціональної лексики та елементів словотворення, встановити 

асоціативні зв’язки на базі рідної мови [2], використовувати словники-
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мінімуми,які  базуються на найбільш часто вживаних у спеціальних 

текстах загальнонаукових професійних термінах. Значення читання 

залишається  важливим у навчанні студентів інженерних 

спеціальностей,цей вид мовленнєвої діяльності дозволяє студенту не 

тільки черпати інформацію, а й створює засоби оволодіння усною і 

письмовою іноземною мовою,розвиває здібність швидко знаходити 

адекватний переклад. 

Загальний обсяг предмету «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням» у Політехнічному технікумі КІСумДУ має 216 годин з 

них 92-116 на самостійну роботу (залежно від спеціальності). Останній 

вид роботи  охоплює половину навчальних годин,потребує 

цілеспрямованого продуманого сучасного методичного 

забезпечення,маємо на увазі сучасні навчальні відео-фільми  3-5 

хвилин звучання з субтитрами саме за фаховим напрямком. За такої 

великої кількості годин замінити текстові матеріали на відео було б, на 

нашу думку, досить прогресивно,але даний вид навчальних матеріалів 

–відсутній,винятком є навчальні відео з теми «Ділова англійська 

млва». Головним і пріоритетним завданням вивчення іноземних мов є 

розвиток комунікативних здібностей, тобто навчання мови як 

реальному засобу спілкування між фахівцями різних країн та в різних 

галузях знань. Під час занять викладач штучно створює  

комунікативну ситуацію,наприклад: «До вас у гості приїздить ваш 

друг по листуваню, зустріньте його на вокзалі,дорогою до вашої оселі 

розкажіть про рідне місто,представте членів своєї родини», «Ви 

проводите лекцію для студентів-землевпорядників,розкажіть про 

земельні ресурси вашого регіону», «Ви відвідуєте родичів у іншому 

місті розкажіть про промисловість Конотопа», «Ви пояснюєте 

молодшому за вас спеціалісту заходи безпеки під час робіт на 

залізничному полотні» тощо. Ще одним з прийомів,що знімає страх 

перед говорінням та переказом тестів є складання інтелектуальної 

карти Mind-map, коли студент «змушений» через спілкування 

засвоювати мовленнєвий матеріал.  

 Проблема формування англомовної компетенції студентів 

інженерних спеціальностей має багато різних аспектів. Їй притаманна 

наявність деяких протиріч: перше протиріччя - між теоретичним і 

практичним відношенням до проблеми з боку всіх, кого ця проблема 

стосується; [3] друге – між розумінням необхідності знання 

англійської мови сучасним інженером і його фактичним рівнем знань 

мови; [2]третє – між розумінням необхідності використання 

інноваційних засобів і технологій у викладанні англійської мови за 

професійним спрямуванням і відсутністю будь-яких змін як в 
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плануванні навчального процесу, так і в розробці системного підходу 

до використання мультимедійних засобів навчання.[2] Звісно дві 

академічні години на тиждень не дозволяють працювати на занятті 

інтенсивно. З іншого боку викладач іноземної мови за професійним 

спрямуванням має вільно орієнтуватися в інженерних поняттях тощо. 

Методичні  матеріали з інтенсивного навчання професійній 

іноземній мові вимагають подальших теоретичних розробок,часто 

відсутні самі підручники з предмету, зокрема для підготовки фахівців 

із землевпорядкування, будівництва та обслуговування залізниць, для 

будівельників тощо. Кожна спеціальність по-своєму унікальна і 

неповторна, а тому має свою специфіку вивчення іноземних мов, 

базуючись на профільному понятійному апараті та професійному 

спілкуванні. 
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В 

УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ 

Високоморний М.П., студент, Митрофаненков О.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

 На сьогоднішній день у навчальних закладах України 

використовується широка номенклатура систем дистанційного 

навчання як з відкритим кодом (умовно безкоштовних), так і платних, 

як широковживаних та специфічно орієнтованих. Системи 

дистанційного навчання, відомі в англомовних літературних джерелах 

як Learning management systems (LMSs), – прикладні програмні 

продукти для управління навчальною діяльністю, що дозволяють 

розробляти та поширювати електронні навчальні матеріали, 

забезпечувати спільний доступ до інформації, організовувати 

навчальний процес та контролювати результати навчання з 
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формуванням пакету відповідної звітної документації. Надійна LMS 

повинна забезпечувати:  

 централізоване й автоматизоване управління навчальним 

процесом;  

 використання технологій самообслуговування і 

самоуправління; 

 швидкість та зручність формування й доставки інформації;  

 масштабованість (здатність системи до розширення і 

збільшення обсягів оброблюваної інформації);  

 веб-орієнтованість та використання технологій Веб-

застосунків, коли клієнтом виступає браузер, а сервером – веб-сервер;  

 підтримку мобільності та відповідність усім існуючим 

стандартам.  

 Майже всі сучасні LMSs, що пропонуються компаніями-

розробниками, задовольняють зазначеним вимогам, але не всі з них є 

доступними для більшості навчальних закладів через високу вартість 

та/або складність у використанні. 

 ATutor – модульна система дистанційним керуванням 

навчанням з відкритим кодом. Поширюється на основі GNU General 

Public License. Для установки необхідно мати комп’ютер з веб-

сервером Apache 1.3.x, PHP версії > 4.2.0 та MySQL версій > 3.23.x і > 

4.0.12 (версії 4.1.x і 5.x офіційно не підтримуються). Система 

розроблена із врахуванням доступності та можливістю адаптації за 

бажанням користувача. Щодо операційної системи сервера, обмежень 

немає – система є кросплатформеною.  

 Claroline – платформа дистанційного навчання та електронної 

діяльності з відкритим кодом. Аналогічно з ATutor, поширюється на 

основі GNU General Public License. Сумісна з такими операційними 

системами, як Linux, Mac і Windows. Забезпечує інтуїтивно простий 

інтерфейс для адміністрування. В основу організації Claroline LMS 

покладено концепцію просторів, пов’язаних з курсом чи педагогічною 

діяльністю. Кожен з просторів забезпечений інструментарієм для 

створення, організації та управління навчальними матеріалами; 

можливостями для забезпечення взаємодії між користувачами тощо.  

 Live@EDU – система дистанційного навчання, виконана з 

використанням технології Active Server Pages на платформі Microsoft. 

Для установки та коректної роботи системи серверна частина повинна 

бути забезпеченою ОС Microsoft Windows NT Server 4.0, базою даних 

Microsoft SQL Server 7.0 та Microsoft Internet Information Server 4.0. 

Клієнтська частина повинна мати установлену ОС, яка забезпечує 

доступ до мережі Інтернет та браузер, що обслуговує протокол HTTP 
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версії 3.0, а також програмне забезпечення для перегляду і створення 

лекційних матеріалів. eFront є новим поколінням систем електронного 

навчання, яка об’єднує в собі функції системи управління навчанням 

та системи створення та управління навчальних матеріалів. 

Використовується для організації навчального процесу у навчальних 

закладах, а також для підвищення кваліфікації, атестації та відбору 

працівників у різномасштабних організаціях. Система побудована на 

трьох типах користувачів – Адміністратор, Викладач та Студент.  

 Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment) – пакет модульного програмного забезпечення з 

відкритим кодом (ліцензія GNU GPL), який призначений для 

створення курсів дистанційного навчання та web-сайтів. Ця програма 

управління дистанційним навчанням орієнтована на взаємодію між 

викладачем та студентом, також використовується для підтримки 

очних курсів. Moodle може бути встановленим на будь-який 

комп’ютер, який підтримує PHP та роботу із СУБД MySQL, 

PostgreSQL, Microsoft SQL Server; програмне забезпечення є 

кросплатформеним. В основу проекту покладено п’ять принципів, які 

об’єднані спільною назвою “соціальний конструктивізм”:  

 в сучасному навчальному середовищі ми всі одночасно є 

потенційними вчителями та учнями;  

 ми успішні в навчанні, особливо тоді, коли намагаємось 

створити щось чи пояснювати щось людям; 

 великий внесок в навчання роблять спостереження за роботою 

наших колег; 
 розуміння інших дає змогу вивчити їх більш індивідуально;  
 навчальне середовище повинне бути гнучким, забезпечувати 

учасникам навчального процесу простий інструмент для реалізації 
їхніх навчальних потреб.  

 SharePointLMS – система дистанційного навчання, 
розроблена на потужній багатофункціо- нальній платформі MS Office 
SharePoint Server 2007. Є комплексним рішенням, яке об’єднує всіх 
користувачів (викладачі, студенти, адміністратори тощо) у єдиний 
інформаційно-навчальний простір та забезпечує інструментарій для 
спільної роботи. На відміну від Moodle, Claroline та ATutor, система є 
платною. Використовується не лише навчальними закладами та 
центрами навчання, а й підприємствами, організаціями, державними 
структурами.  

 
Література: 
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MOBILE LEARNING У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Іващенко М.М., 1 викладач, 2 аспірант 
1 Політехнічний технікум КІ СумДУ 

2 Університет менеджменту освіти НАПНУ, м. Київ 

 

Сучасний процес інформатизації охопив усі сторони 

суспільного життя, у тому числі й вищу освіту. Використання ІКТ є 

однією з передумов оптимізації інтелектуальної діяльності майбутніх 

фахівців у галузі управління та адміністрування, тим самим 

забезпечуючи цілісний процес їх професійного зростання в умовах 

неперервності освіти протягом життя. Існуючі реалії ринкової 

економіки дають змогу стверджувати, що роль майбутніх фахівців у 

галузі управління та адміністрування, їх функції і завдання стають 

незрівнянно складнішими, особливо в умовах сучасного 

інформаційного суспільства. Звідси, вибір методів, форм і засобів 

навчання повинен бути, у першу чергу, орієнтований на перехід від 

групових до індивідуальних, з власною особистісно орієнтованою 

траєкторією навчання. 

На сьогодні в галузі вищої освіти накопичено значні 

напрацювання, які охоплюють зазначені вище аспекти професійної 

підготовки майбутніх фахівців: освітні можливості mobile technologies 

(Т. Anderson, M. Sharples, M. Miller, D. Christopher Brooks, В. Биков, 

В. Кухаренко, О.М. Самойленко, О.О. Самойленко, Ю. Триус та ін.). 

У контексті розгляду сутності досліджуваних процесів 

набувають детермінації докази того, що сьогодні одним із головних 

завдань системи вищої освіти є забезпечення вільного та відкритого 

доступу до отримання знань з урахуванням потреб, здібностей та 

інтересів сучасного студента.  

Становлення наукового інтересу до можливостей використання 

mobile technologies в освітньому процесі пов’язане: 1) зі стрімким 

розвитком зазначених технологій сьогодні (мобільні пристрої стають 

загальною тенденцією життя людини в інформаційному суспільстві та 

надають можливість навчатися будь-де і будь-коли); 2) інтегруючи 

mobile technologies у традиційну систему освіти, створюємо 



111 

 

передумови для підвищення продуктивності взаємодії учасників 

освітнього процесу за рахунок емерджентності. 

Власне, дослідницька компанія Statcounter, що відстежує 

використання Інтернету через 2,5 млн сайтів, зазначає, що в квітні 

2017 р. близько 51,95% інтернет-сторінок були завантажені саме на 

мобільних пристроях, а в квітні 2016 р. цей показник становив 41,32%. 

(рис. 1) [1]. Крім того, у дослідженнях Mobile Advertising Forecasts 

(Zenith «Агентство ROI») стверджується, що частка мобільного 

користування інтернетом у світі стрімко зросла – з 40% у 2012 році до 

68% у 2016, а у 2018 році її прогнозована частка становитиме 79% [2]. 

 

 

 
 

Рис. 1. Результати дослідження компанії Statcounter. Статистика 

використання Desktop, Mobile, Tablet  

 

Важливим є положення, сформульоване на основі результатів 

дослідження EDUCAUSE CENTER FOR ANALYSIS AND 

RESEARCH. Дослідження ECAR здійснювалось у 12 країнах та 37 

штатах США. Загалом, кількість респондентів становила 71 641 чол. 

Виявлено, що з 2015 по 2016 рік, використання смартфонів 

збільшилося з 92% до 96% навіть в умовах насичення ринку (рис. 2). 

З’ясовано відсоток студентів, які говорять, що технологія, зокрема 

mobile technology допомогла їм (рис. 3) [3].  
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Рис. 2. Історія використання пристроїв  

(з прогнозами на 2017р) 

 

 
 

Рис. 3. Відсоток студентів, які стверджують, що mobile technology 

допомогла їм (ECAR) 
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Таким чином, ситуація, що склалася вимагає від вітчизняної 

системи освіти пошуку шляхів максимального задіяння потенціалу 

Mobile technologies при побудові навчального процесу з метою його 

оптимізації, адаптації традиційних форм навчання до Mobile learning 

(мобільне навчання). Тож, це стає сучасною дидактичною проблемою, 

пов’язаною з розвитком професійних здібностей майбутніх фахівців у 

галузі управління та адміністрування, в основі професійної діяльності 

яких стане прийняття рішень в умовах невизначеності, новизни і 

ризику. Популярність і поширеність мобільних пристроїв передбачає 

інтерес до їх використання, чим можна скористатися і в навчальних 

цілях. Враховуючи це положення, можна прийти до висновку, що 

існуюче сьогодні різноманіття мобільних додатків (у тому числі LMS 

Moodle Mobile) безсумнівно забезпечує всіх учасників навчального 

процесу корисним інструментом, що дозволяє побудувати освітню 

траєкторію максимально ефективно і результативно. 

Аналіз підходів до розуміння сутності поняття «мобільне 

навчання» (Mobile learning), дозволив виділити такі його трактування: 

− передбачає використання мобільних технологій, як окремо так 

і спільно з іншими інформаційно-комунікаційними технологіями) для 

організації навчального процесу без залежності від часу та місця [4]; 

− з одного боку, є різновидом дистанційного навчання, а з 

іншого – навчанням з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій, але у порівнянні з цими видами навчання мобільне 

навчання надає суб’єкту, що навчається, більшу кількість «ступенів 

вільності» – вищу інтерактивність, більшу свободу руху, більшу 

кількість технічних засобів для навчання [5].  

Таким чином, використання портативних обчислювальних 

пристроїв (наприклад, IPADS, ноутбуків, планшетних ПК, КПК і 

смартфонів) в освітньому процесі сприятиме: розширенню простору 

навчання за межами навчального закладу; створенню нових 

можливостей для взаємодії викладачів і студентів на аудиторних 

заняттях, забезпеченню швидкого зворотнього зв'язку в умовах 

незалежності від місця знаходження та ін. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів зазначеної 

проблеми. Перспективою подальших досліджень є вивчення світових 

інноваційних тенденцій в Mobile learning, з метою пристосування 

найбільш вдалих підходів до умов вітчизняної освіти.  
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ВИВЧЕННЯ ОСНОВ РОБОТОТЕХНІКИ З  ВИКОРИСТАННЯМ 

КОНСТРУКТОРІВ LEGO MINDSTORMS ТА ARDUINO-KIT 

1 Бурик І.П., к.ф.-м.н., зав. кафедри; 2 Бурик О.А., учитель 
1 Конотопський інститут СумДУ 

2 Конотопська ЗОШ № 10 

 

Для набуття студентами та учнями навичок проектування, 

конструювання та програмування роботів використовуються 

конструктори LEGO Mindstorms Education NXT [1] та інші. Створені 

більшою мірою у великих містах України технічні студії [2,3] мають 

змогу залучати  для цього учнів середніх класів та початківців, які з 

великою зацікавленістю відвідують майстер-класи та заняття у групах. 

Залишаються актуальними питання щодо можливостей організації 

робоклубів   у невеликих містах. 

Разом з конструкторами Lego Mindstorms можуть бути  

використані набори Arduino Kit [4]. Слід відмітити, що доступність та 

універсальність останніх дозволяють застосовувати їх у навчальних 

практикумах із програмування мікроконтролерних систем та основ 

робототехніки. Як приклад,  при використанні платформ Arduino нами 

було розроблено власну конструкцію 3D принтера, лабораторні 

стенди, роботизовані пристрої. Існуючи електронні online емулятори 

[5] дозволяють проектувати пристрої  за відсутності модулів Arduino 

та електронних компонентів. Поряд з цим необхідність навичок 

програмування обмежує аудиторію, яка може самостійно займатись 

подібними задачами.  В більшій мірі для реалізації таких задач 

корисно долучати учнів старшого шкільного віку та  студентів. 

Аналіз навчальних програм з основ робототехніки показав, 

що заняття, як правило, організовуються у вигляді конкурсу-захисту 

проектів та поділяються за такими тематичними розділами: загальні 

відомості про робототехніку та техніка безпеки; проектування, 

конструювання та програмування роботів; презентація та оцінка 

портфоліо проектів. Це сприяє удосконаленню знань  природничих 

дисциплін, а також розвитку інженерного мислення. 
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БЕЗДРОТОВІ КОМУНІКАЦІЇ НА ARDUINO-СУМІСНИХ 

АПАРАТНИХ ЗАСОБАХ 

Юсаненко М.О., студент; Москаленко М.М., студент;  

Дуля-Борзенець В.В., студент; Бурик І.П., к.ф.-м.н., зав. каф. 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Розвиток Arduino-сумісних апаратно-програмних засобів 

дистанційного обміну даними сприяє їх  використанню  для побудови 

бездротових мереж. Забезпечення  автономності модулів системи 

дозволяє зробити альтернативу існуючим засобам зв'язку, при досить 

низьких енерговитратах. Вказаними можливостями володіють радіо 

модулі, модулі дистанційного керування (GSM, GPS, GPRS, 3G) та 

додаткові модулі Wi-Fi, Ethernet та Bluetooth. Метою даної роботи 

було вивчення основ проектування, конструювання та програмування 

бездротових мереж сенсорів для автоматизованих систем та їх 

централізованого керування за допомогою  відкритих веб-платформ.   

Як правило, до головних складових  бездротових комунікацій 

відносять ядро системи, модулі та програмне забезпечення. Ядро 

виконує функції керування, аналізу та моніторингу всієї системи. У 

ньому зберігаються дані, файли мікропрограм модулів, сценарій 

поведінки та роботи усієї системи. Цей вузол збирає та аналізує дані з 

усіх модулів, надає команди проміжним контролерам та передає дані 

користувачу. Модулі являють собою сукупність мікроконтролера, 

бездротового передавача та периферії (сенсори, дисплеї, акумулятор 

тощо). Модулі слугують для спрощення конструкційної складової  

системи та полегшення роботи з нею. У модулях периферією керують 

мікроконтролери. Вони передають та приймають дані за допомогою 

бездротового передавача. У разі припинення подачі живлення в деяких 

модулях передбачені акумулятори. У перспективі в систему живлення 

модулів може бути додана функція бездротового живлення. Програмне 

забезпечення поділяється на додатки для взаємодії з користувачем, 

https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoStarterKit
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забезпечення головного серверу та проміжних контролерів,  модулів. 

Як правило, додаток для взаємодії з користувачем має графічний 

інтерфейс, за допомогою якого здійснюється керування та внесення 

змін до роботи системи.  Він виконується як на комп’ютері, так і на 

мобільних пристроях або на спеціальних пристроях, таких як 

вмонтовані панелі керування, дистанційні пульти. Для компіляції та 

запису програмного коду (Processing)  використовують середовище 

Arduino IDE для Windows, Mac OS X та Linux.  

Як приклад розглянемо будову бездротової мережі по 

радіоканалу ISM діапазону 2,4 ГГц.  Для  формування передавального 

або приймального вузлів необхідно з’єднати між собою  плату 

Arduino, радіо модуль nRF24L01+ та елемент живлення.  До першого 

підключають сенсорні модулі та інше обладнання. Другий вузол може 

компонуватись дистанційними або додатковими модулями для обміну 

інформацією з користувачем. Після компіляції програмного коду 

здійснюється його запис до мікроконтролерів.  

На рис. 1 наведено типові підключення передавального  (радіо 

модуль  nRF24L01+, ІЧ датчик руху, Arduino Uno) та приймального 

вузлів (радіо модуль  nRF24L01+, дисплей LSD 1602, Arduino Uno) 

бездротової мережі. 

  

        
             а                                               б 

 

Рис. 1. Зовнішній вигляд підключень передавального(а)  та 

приймального вузлів (б) бездротової мережі 

 

Керування Arduino через локальну мережу за допомогою 

модулів Wi-Fi та Ethernet  (протокол MQTT) розширює її апаратні 

можливості, зокрема сприяє створенню бездротових комунікацій для 

хмарного середовища, можливості зручного відображення та 

зберігання даних. 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА МЕДУ  

В УМОВАХ РИНКІВ МІСТА КОНОТОПА 

Жданова А.О., учениця, Бойко І.М., учитель 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

Мед – це продукт переробки медоносними бджолами нектару 

або паді, що представляє собою солодку ароматичну рідину або 

закристалізовану масу. Високі ціни на натуральний мед роблять його 

дуже привабливим об'єктом фальсифікації.  Таким чином, актуальною 

стає проблема ветеринарно-санітарна експертизи та споживчої оцінки 

меду. 

Мета дослідження: дослідити показники якості меду, що 

реалізується на господарчих ринках м. Конотопа, з’ясувати  його 

органолептичні й фізико-хімічні показники. 

Завдання:● проаналізувати медоносну базу Лісостепу; 

● визначити харчову цінність меду; 

● зʼясувати порядок контролю та оцінку якості продукту; 

● дослідити органолептичні та фізико-хімічні показники якості 

продукту.  

Об’єкт дослідження – - зразки бджолиного меду різного 

ботанічного походження.  

Предмет дослідження – товарознавча характеристика меду, 

його органолептичні й фізико-хімічні показники. 

Методи дослідження: спостереження, експериментальний, 

описовий.  

Наукова новизна роботи: по даній темі практично відсутні 

наукові дані на території району дослідження. 

Гіпотеза: якщо мед, узятий з різних районів має відповідні 

фізико-хімічні показники, то досліджуваний мед є натуральни 

Практичне значення роботи: результати досліджень 

дозволяють внести нові дані в теоретичні та практичні питання 

ветеринарно-санітарної експертизи меду та бджільництва як галузі 

тваринництва. 

 Медоносні рослини – єдине природне джерело корму для 

бджіл. Тому особливу увагу ми приділили вивченню медоносної бази 

лісостепової зони в межах якої розташовано місто Конотоп та 

Конотопський район. На території лісостепової зони є такі 

продуктивні медозбори: лісово–гречаний, конюшиново–вересовий, 

гречано–вересовий, різнотравно–гречаний, гречано–конюшиновий. 



120 

 

Хімічний склад меду непостійний і залежить від виду 

медоносних рослин, з яких зібраний нектар; ґрунту, на якому вони 

ростуть; погодних і кліматичних умов; часу, що пройшов від збору 

нектару до витяжки меду із стільників; термінів зберігання меду. 

Однак основні групи речовин у складі меду постійні. Перший 

компонент — фруктоза (її найбільше)і глюкоза другий — органічні 

кислоти; третій — хімічні елементи, кількість яких майже така ж, як і в 

крові людини; четвертий — білки (ензими), які прискорюють 

проходження хімічних процесів в живих організмах; п'ятий — 

ферменти  інвертаза, діастаза, каталаза та інші складові; шостий — 

вітаміни; сьомий компонент меду — вода.  

Для фальсифікації застосовують харчові речовини, які при 

відповідній обробці й замасковані медом можуть бути виданими за 

натуральний продукт. До продуктів, якими проводять фальсифікацію 

належать цукри, меляса, солодкі фруктові соки, крохмаль, борошно та 

желатин. Вади меду, пов'язані з псуванням та токсичністю 

поділяються на природні та штучні. До них відносять негативні 

органолептичні показники, токсичність та бродіння. 

Кінцева мета фальсифікаторів — створення споживчих переваг 

на товари зниженої якості шляхом додання видимості підвищених 

споживчих властивостей. 

Визначення вмісту пилкових зерен показало, що серед зразків, 

відібраних на господарчих ринках м. Конотоп серед монофлорних 

сортів був мед гречаний, липовий, а серед поліфлорних – з лугового 

різнотрав’я та плодових насаджень. Сорти меду відповідали заявленим 

господарями. 

За органолептичними показниками зразки поліфлорного меду, 

мали ніжний аромат букету квітів, а гречаний і липовий  мали 

відповідно аромат суцвіть гречки та липи. Органолептичний аналіз 

показав, що проба № 3 - «Квітковий мед», з ринку «Хмельницький» 

має незначні смакові дефекти (смак, консистенція).  За кольором 

зразки поліфлорного лугового були від світло-янтарного до світло-

коричневого, з плодових культур – світло-бурштинового кольору. 

Гречаний мед мав темно-коричневий колір, а липовий – жовтого 

кольору. Всі зразки меду мали приємний ніжно-пекучий смак. За 

консистенцією всі зразки дуже в’язкі. 

Більшість зразків меду відповідає вимогам ДСТУ 19792-87 і мед 

можна реалізовувати в роздрібній торгівлі. Але 9,05% досліджених 

проб мали вміст води вище 21% , а точніше 22,4% . Згідно вимог 

ДСТУ , вміст води в меді не повинен перевищувати 21 % . Згідно 

літературних даних, мед з підвищеним  вмістом води нестійкий до 

http://ua-referat.com/Терміни
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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зберігання і швидко піддається бродінню, такий мед в продаж не 

допускають. За кислотністю по нашим результатам цей показник не 

виходив за ці межі, то тому мед вважається придатним для 

споживання. 

Досліджуючи проби меду не виявлено ознаки фальсифікації. . 

Незначна кількість домішок цукрової патоки була виявлена в пробах 

№ 4 (Гречаний мед, пасіка с.Гвинтове) та №1 - липовий мед, пасіка с. 

Підлипне; механічні домішки  та домішки желатину в усіх пробах 

відсутні; домішки крейди в незначній кількості виявлено в пробі №5 

«Гречаний мед», пасіка с. Вирівка. Ознаки бродіння у зразках відсутні. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СИНАНТРОПНИХ ВИДІВ РОСЛИН В 

ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ ПОБЛИЗУ С. ТАРАНСЬКЕ 

(КОНОТОПСЬКИЙ Р-Н) 

1 Морміль О.Ю., учениця, 1 Надточий Р.А., учитель,  
2 Панченко С.М., к.б.н., доцент, ст. наук. співробітник 

1 Конотопська ЗОШ №3 
2 Національний природний парк «Деснянсько-Старогутський» 

 

Наслідком впливу людини на рослинний покрив є поширення 

синантропних видів рослин. Такі рослини найчастіше трапляються на 

узбіччях доріг, смітниках, посівах сільськогосподарських культур. 

Рідше на луках, у лісах, болотах. У відповідь на рекреаційні 

навантаження, пожежі та інші причини в порушених лісах також 

трапляються синантропні види [1]. 

Ми проводили дослідження впливу рекреації на поширення 

синантропних видів рослин, щоб оцінити стан лісів навколо баз 

відпочинку біля с.Таранське. Відомості про поширення синантропних 

видів дозволяють визначити рівень антропогенної трансформації лісів 

і спланувати їх відновлення за спеціальними методиками [2]. 

Найбільш поширеними синантропними рослинами, за нашими 

спостереженнями, є: злинка канадська (Erigeron canadensis L.), жабрій 

двонадрізаний  (Galeopsis bifida L.), чистотіл звичайний (Chelidonium 

majus L.), лобода біла (Chenopodium album L.), розрив-трава 

дрібноквіткова (Impatiens parviflora DC). 

Дослідивши 4 модельні ділянки: дубовий ліс злаковий (Querceta 

graminosa), сосновий ліс рідкотравний (Pineta sparsiherbosa), кленово-

дубовий ліс (Acereto-Querceta) та зарості шелюги, ми встановили, що 

штучно створені соснові ліси виявилися найбільш сприятливими для 
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синантропних видів рослин місцезростаннями. У модельному 

сосновому лісі рідкотравному представлені всі чотири види 

досліджуваних рослин. Широколистяні ліси найменше піддаються 

впливу синантропізації. Зарості шелюги, що зростають на доволі сухих 

піщаних гривах, найбільше заселені злинкою канадською. 

Ми встановили зв'язок між структурою угруповань та щільністю 

синантропних видів. Наприклад, при збільшенні проективного 

покриття злаків зменшується щільність злинки канадської у дубовому 

лісі злаковому та у заростях шелюги.  

У кленово-дубовому лісі, який є відносно мало зміненим 

діяльністю людини, простежується залежність між висотою рослин 

жабрію та параметрами структури угруповань. Натомість 

закономірності між висотою рослин та параметрами структури 

угруповань чітко не простежуються у не сформованих лісах (низька 

зімкнутість крон, екстремальні умови). На нашу думку це свідчить про 

те, що у цих лісах на рослини синантропних видів впливають не 

біотичні, а абіотичні фактори. Це може вказувати на те, що природні 

кленово-дубові ліси – сформовані і відносно більш «закриті» до 

вкорінення синантропних видів екосистеми. 

 

Література: 

1. Біотопи лісової та лісостепової зон України [Текст]: монографія / 

Дідух Я.П., Фіцайло Т.В., Коротченко І.А., Якушенко Д.М., Пашкевич 

Н.А ; за ред. чл.-кор. НАН України Я.П. Дідух. – Київ: ТОВ «Макрос», 

2011. – 288 с. 

2. Панченко С. М. Основи спостережень за станом довкілля [Текст]: 

навчально-методичний посібник / за заг. ред. к.б.н. С. М. Панченка, 

к.пед.н. Л. В. Тихенко. – Суми : Університетська книга, 2013. – 352 с. 

 

 

ГІДРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ДЕЛЬТИ РІЧКИ КРИГА 

 

Яковенко Н.А., учитель 

Рижівський НВК, Білопільський р-н 

 

Зміна гідрографії річкових мереж в Україні призводить до 

значних екологічних збитків, негативно позначається на умовах життя 

населення. Як відомо, малі річки формують ресурси та якість води 

середніх і великих рік. Зв'язок між функціонуванням їх басейнів 

визначається станом регіональних ландшафтних комплексів [1].  
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Господарське освоєння водозборів малих річок призводить до 

порушення сформованого природного балансу. Слід відмітити, що 

згідно Водного кодексу України [2] залежно від природних умов у 

межах водоохоронної зони можуть виділятися ділянки як суворого 

режиму господарювання (заплавні водойми, лісові масиви тощо), так і 

ділянки із частковим обмеженням господарювання (слабопідтоплені 

землі, балки  тощо).  

Річка Крига (права притока ріки Вир)  протікає у межах 

Сумського та Білопільського районів. Долина трапецієподібна, 

порізана численними балками. Заплава в нижній течії місцями 

заболочена. Річище слабо звивисте, в нижній течії більш звивисте.  

Здійснені останнім часом штучні перекриття сформованих 

стокоформуючих комплексів  заплавних водойм нижньої течії 

призвели до  суттєвого зростання рівня води в болотах та її спаду у 

річці. Такий висновок зроблено на основі даних з встановлених водних 

постів. Обміління річки внаслідок порушення режимів 

господарювання призводить до поступового перетворення її на болото.  

Позитивною тенденцією слід вважати діяльність місцевих 

волонтерських екологічних загонів спрямовану на очищення річки від 

забруднень та засмітнення. Але для відновлення втраченого останніми 

роками її задовільного стану необхідне прийняття вказаного в роботі 

[1] комплексу заходів.  

 

Література: 

1. Відновлення водних екосистем малих річок України / Злочевський 

М.В., Петрук Г.М., Клименко М.О. та ін. // Вісник інженерної академії 

України. – 2010. – № 3-4. – С. 227-230. 

2. Портал право України [Електронний ресурс].  –http://pravo-

ukraine.org.ua/resyrsi/kz/vodkx 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИПРОМІНЮВАННЯ ВІД  

WI-FI РОУТЕРА НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ 

 

Тарабан А.Р., учениця, Бойко І.М., учитель 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

Сучасна наука рухається вперед не маленькими кроками, а вже 

великими «стрибками».Нові технології змінили світ і розширили наші 

можливості для комунікації, роботи, розваг. Wi-Fi – це абревіатура 
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відомої торгової марки, яка використовується для організації 

бездротового з’єднання з Інтернетом.Стандарт Wi-Fi випромінює 

високочастотні електромагнітні хвилі, які турбують і вчених і 

населення. Спільнота вважає, що подібне випромінювання негативно 

впливає на всі живі організми, зокрема людину. Тому дана робота є 

актуальною. Мета дослідження: дослідити вплив роботи Wi-Fi роутера 

на проростання насіння крес-салату (Lepidium sativum), з’ясувати чи 

поширюється негативна дія електромагнітних хвиль на людину, 

розробити рекомендації щодо зменшення негативного впливу Wi-Fi 

роутера на живі організми. 

Завдання:  

• вивчити літературні джерела з даної теми й систематизувати 

отриману інформацію; 

 • проаналізувати параметри роботи бездротового 

інтернету;•провести експеримент і спостереження по виявленню 

впливу випромінювання від Wi-Fi роутера на ріст рослин на прикладі 

крес-салату (Lepidium sativum); 

• розробити рекомендації щодо зменшення негативного впливу 

Wi-Fi роутера на живі організми. 

Об’єкт дослідження: насіння крес-салату (Lepidium sativum) 

Предмет дослідження: електромагнітне випромінювання від 

Wi-Fi роутера. 

Методи дослідження: спостереження, експериментальний, 

описовий, анкетування.  

Гіпотеза дослідження – якщо виявити вплив випромінювання 

від Wi-Fi роутера на ріст рослин, то можна предположити що 

маршрутизатор завдає шкоди здоров'ю інших живих організмів, 

зокрема людей. 

Наукова новизна роботи в тому, що такі експерименти по 

дослідженню впливу електромагнітного випромінювання з 

використанням тест-організма крес-салата (Lepidium sativum)  не 

проводилися на території району досліджень.Практичне значення 

роботи. Матеріали дослідження можуть бути використані на уроках 

хімії, фізики, біології, основ здоров’я, при проведенні позакласних 

заходів, виховних годин тощо. 

Ми почали роботу з того, що вивчили принцип функціонування 

Wi-Fi мережі. Для роботи  використали маршрутизатор NETIS WF 

2710 – Wi-Fi 5ГГц, який застосовується для зв’язку з глобальними 

мережами. Дослідження проводились в школі й дома. 

Випромінювання від Wi-Fi роутера впливає на проростання 

насіння крес-салату. Усі екземпляри знаходилися в різних умовах. 
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Точка № 1 розташована на відстані 20 см від роутера, точка №2 – в 

кабінеті біології на другому поверсі (приблизно 15м від роутера), 

точка №3 – бібліотека на І поверсі в другому крилі школи (сигнал 

роутера відсутній). Крес-салат зійшов на 2 добу в точках №2,3. А от 

біля самого роутера проросли лічені насінини. Через тиждень міцні 

сходи, чудовий ріст крес-салату в точці №2,можливо тому, що в 

кабінеті навчається клас з 30 учнів. Тому вважаю, що в класі 

підвищена вологість і кількість вуглекислого газу порівняно з умовами 

в інших точках. Дружні, рівні проростки в точкі № 3. В точці 

№1паростки  поодинокі. При однакових умовах (температура, 

вологість і освітленість) зростання насіння крес-салату практично 

відсутнє в точці №1, а в точках №2 і №3 насіння проросло 

найкраще,практично однаково. Рівень випромінювання від Wi-Fi 

роутера вище в кімнаті де він є, ніж в кімнаті без Wi-Fi роутера. 

Випромінювання від Wi-Fi роутера впливає на ріст рослин, а значить, 

також негативно впливає на живі організми. Морфологія й фізіологія 

рослин і тварин суттєво відрізняються (особливо вищих форм), але 

подібність на елементарному хімічному рівні, деяких процесів обміну 

речовин дають можливість визначити аналогічну реакцію на дію 

факторів зовнішнього середовища.Незважаючи на те що офіційно не 

доведено шкоду Wi-Fi, якщо є можливість відмовитися від такого типу 

мережі та перейти на дротову, то це буде найкращим варіантом, щоб 

зберегти себе і своє здоров'я. При розташуванні точки доступу в 

квартирі не рекомендується її установка безпосередньо поблизу 

спальні або того місця, де людина перебуває велику кількість часу. 

При тривалому невикористанні бездротового інтернету точку доступу 

необхідно відключати, тому що навіть в неактивному стані вона 

продовжує посилати сигнали. Такі ж дії необхідно робити на ніч. 

Завдяки таким простим діям будь-яка людина має можливість значно 

зменшити вплив випромінювання від маршрутизатора на організм. 

Таким чином, якщо не прикладати до голови WiFi-роутер, шкоду для 

здоров'я, яку він може нанести, буде невідчутна. 
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ТЕОРІЯ ВІРТУАЛЬНОСТІ СВІТУ:  ПРАВДА ЧИ РЕЛІГІЙНА 

КОНЦЕПЦІЯ 

 

Калинська Д.І., студентка, Дюхіна Н.І., викладач 

 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Питання віртуальності світу часто задається, як видатними 

вченими так і різними людьми, які просто цікавляться влаштуванням 

життя і світу в цілому. Є велика кількість ідей і бачень, велика 

кількість міфічних доводів, але конкретної аргументованої відповіді і 

по цей час не прозвучало - правда це чи міф. 

Ідея, що наш світ це просто симуляція або віртуальна гра доволі 

приваблива, оскільки цим можна пояснити всі події і явища, які не 

піддаються науковому і логічному обґрунтуванню. Вільям Шекспір 

писав: 

All the world’s a stage, And all the men and women merely players: 

They have their exits and their entrances; And one man in his time plays 

many parts, His acts being seven ages. 

В перекладі на російську мову: 

Весь мир — театр. 

В нем женщины, мужчины — все актеры. У них свои есть 

выходы, уходы, И каждый не одну играет роль. 

Є ряд інших висловлювань, що над нашим світом є ляльковод, а 

ми просто іграшки в його руках. 

Проаналізувавши існуючі публікації в даному напрямку можна 

привести ряд непрямих доводів, але найбільш показовим є явище 

корпускулярно-хвильового дуалізму, тобто невизначеності поведінки 

матерії, коли в одному випадку матерія поводить себе як частина, а в 

іншому випадку поведінка її поведінка походить на поведінку хвилі. 

Саме відсутність вичерпної інформації про природу матерії лежить в 

основі гіпотези про віртуальність нашого світу. Згідно гучного 

експерименту з електронами, матерія виявляє властивості частинки в 

тому випадку, якщо присутній спостерігач [1]. 

Якщо розглядати, що електрон це хвиля, і проявляє властивості 

частинки лише в момент спостереження, то з цього плавно випливає 

той факт, що якщо немає спостерігача, то немає і частинок [2]. Тобто 

все, де відсутній спостерігач, запросто може взагалі не існувати. Або 

вірніше існувати віртуально, у програмі. Прикладів 

таких програм у сучасному світі багато, коли Ви існуєте в 

певному просторі, який можете бачити. Якщо Ви просуваєтеся далі по 
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віртуальному простору гри, то комп'ютер завантажує відповідні 

полігони і текстури, і Ви бачите 3D світ далі, куди пересунулися. Але 

та частина світу, яку Ви залишили, більше не моделюється [3]. 

Гарним доводом цього факту є так звані збої програми, або як 

ми їх звемо ефект дежавю. В мішанині світу іноді ми згадуємо, що вже 

начебто проходили цей сюжет і навіть можемо точно сказати, що буде 

в такі миті. Але далі цієї конкретної точки ми згадати вже не можемо - 

сюжет змінився і ми просто не знаємо, що далі. Автор-творець 

вирішив переглянути свій сюжет з цього місця, і в цей самий момент 

якраз відбувається створення нового віртуального або паралельного 

світу. Іншими словами, в момент ефекту дежавю ми спостерігаємо 

поділ світів або його перезапис! 

По даному сюжету існує ряд фантастичних фільмів таких, як: 

«Матрица», «13 этаж», «Темный город», які на думку більшості на 

даний момент є кращими фільмами про симуляцію і віртуальність 

нашого світу. 
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Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Забезпечення підвищення швидкості руху залізницею України 

при одночасному підвищення безпеки руху та зниженні 

експлуатаційних витрат неможливе без застосування останніх 

досягнень вимірювальних, комунікаційних та інформаційних 

технологій. Одним із шляхів впровадження перерахованих технологій 
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є створення Системи координатно-часового забезпечення роботи 

Укрзалізниці (далі Системи) призначеної для збирання, збереження, 

обробляння та комплексного використання службами та підрозділами 

Укрзалізниці усієї інформації, яка так чи інакше пов’язана з 

просторовими координатами об’єктів Укрзалізниці та їх зміною у часі. 

Економічний та соціальний ефект, який буде отриманий від створення 

Системи, робить завдання її розроблення вельми актуальним. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, які стосуються 

даної  проблеми. 

Вирішення завдань щодо досягнення вимог зазначених в 

документах [1] і [2], а також описаних у [9] і [10], щодо розбудови 

залізничних колій Європи та України, організації на них безпечного 

руху, неможливе без створення Системи координатно-часового 

забезпечення роботи Укрзалізниці, адже подібної системи в Україні 

не існує. Описані в Директиві [1] завдання, знайшли конкретні 

формулювання у [2] і віднесені до пріоритетів державної політики на 

найближчу перспективу з метою формування єдиного інформаційного 

простору держави. 

Опрацювавши нормативні документи Укрзалізниці (інструкції, 

технічні вказівки, положення, правила і технології) [4-8], можна 

зробити висновки, що вони взагалі не описують новітніх технологій із 

застосуванням сучасних геодезичних приладів та навігаційних систем і 

потребують переопрацювання.  

Постановка завдання: завданням публікації є розроблення 

основних теоретичних засад створення Системи координатно-часового 

забезпечення роботи Укрзалізниці та її впровадження у практику. 

Основний зміст роботи. 

Розроблення Системи полягає у створенні ефективної технічної 

і організаційної структури для збирання, зберігання та використання 

інформації про об’єкти Укрзалізниці, зв’язаною з просторовими 

координатами та їх зміною у часі, яка за повнотою, точністю, 

структурою відповідає вимогам всіх служб та підрозділів 

Укрзалізниці. Система повинна забезпечувати збирання вимірювальної 

та іншої необхідної інформації, а також забезпечувати надійне 

зберігання та накопичення вимірювальної та іншої необхідної 

інформації у встановлених  нормативно-методичних документах 

Укрзалізниці системах координат та форматах даних. 

Система, що розробляється, умовно розділяється на три великих 

сегменти: 

- нормативно-методичний, який включає інструкції, методичні 

та технічні вказівки щодо методик вимірювань та оброблення їх 
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результатів, збирання та форматів представлення інформації, її 

зберігання та використання тощо; 

- матеріально-технічний, який включає прилади для збирання та 

реалізування координатно-часової інформації - мережа базових 

станцій Глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС), 

пересувні ГНСС приймачі, у тому числі на колієвимірювальних візках 

та на рухомому складі, геодезичні сканери, електронні тахеометри, 

колієвимірювальні вагони тощо; 

- комунікаційно-інформаційний, який включає засоби 

передавання та оброблення результатів вимірювань, різноманітне 

програмне забезпечення для подальшого оброблення, зберігання, 

представлення та використання інформації на базі геоінформаційних 

систем (ГІС). 

Ефективність застосування Системи напряму залежить від 

стратегічного рішення, щодо вибору систем координат, які будуть 

застосовуватися для її створення та експлуатування.   Декілька слів 

докладніше щодо існуючих систем координат і тих, що пропонуються.  

Всесвітня геодезична система координат (неофіційна назва всіх 

Земних взаємопов’язаних систем координат) втілюється через світову 

геодезичну систему WGS-84, Міжнародну земну референцну систему 

International Terrestrial Reference System (ITRS) та європейську земну 

референцну систему 1989 року ETRS89 [3]. Недоліком цих систем є те, 

що їх застосування на практиці ускладнене тим, що вісь Z співпадає з 

усередненим на епоху положенням осі обертання Землі, а площина XY 

з усередним на епоху положенням площини екватору. Для практичних 

цілей необхідно переходити до пласких прямокутних Декартових 

координат на поверхні землі. 

Державна геодезична референцна система координат УСК-2000 

[3] також математично зв’язана з Всесвітньою системою через 

ITRF2000 (утворена від неї), але за відліковий еліпсоїд в ній прийнято 

референц-еліпсоїд Красовського з іншими параметрами. Недоліком 

УСК-2000 є досить складні додаткові розрахунки при переході з 

еліпсоїда GRS-80 на референц-еліпсоїд Красовського і назад. 

Проблему також створюють великі викривлення масштабу на краю 

шестиградусних зон, пов’язані з проектуванням еліпсоїда на площину, 

а також розворот прямокутної сітки відносно напрямку на північ.  

Від згаданих недоліків вільна запропонована авторами цієї 

публікації Умовна система координат Укрзалізниці УСКУ-20ХХ. Вона 

будується на еліпсоїді GRS-80 або більш пізніх його реалізаціях. 

Горизонтальні координати в ній обчислюються в проекції Гаусса-

Крюгера для кожного окремого структурного елемента колії – прямих, 
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перехідних та кругових кривих. Ця система є проміжною між ITRF і 

УСК-2000, тому координати відносно легко перераховуються із 

системи в систему координат. Уведення в дію УСКУ-20ХХ дасть 

змогу ввести Колійну систему координат Укрзалізниці КСКУ-20ХХ. 

Ця система координат однозначно математично пов’язана через 

УСКУ-20ХХ з Всесвітньою і Державною геодезичними референцними 

системами. Горизонтальною віссю kx  в УСКУ-20ХХ на еліпсоїді 

GRS-80 є апроксимована на певну епоху вісь колії, а віссю ky  є 

відстань від осі колії перпендикулярно до неї. Така система координат 

дозволить в режимі реального часу розраховувати пікетажне значення 

і відстань до осі колії будь-якого ГНСС-приймача за результатами 

його вимірювань в ITRF, що знаходиться в русі на колії або 

встановлений поблизу неї.  

Таким чином, впровадження УСКУ-20ХХ і КСКУ-20ХХ 

дозволить для всіх служб Укрзалізниці швидко, точно і однозначно 

ідентифікувати положення в плані і у просторі не тільки будь-яких 

об’єктів, а і проблем, які виникли. 

Висновки: 

Запропонована Система дозволяє: 

-  збирати, зберігати та ефективно використовувати інформацію 

про об’єкти Укрзалізниці, пов’язані  з просторовими координатами та 

їх зміною у часі; 

- забезпечувати координування в Державній, Всесвітній 

(Міжнародній), колійній та інших системах координат усіх об’єктів 

Укрзалізниці; 

- виконувати математично коректні перерахунки координат з 

системи до системи у будь-якій комбінації; 

- за єдиними правилами наповнювати базу даних Системи і 

використовувати цю інформацію всіма службами та підрозділами 

Укрзалізниці. 
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Одним з основних інструментів удосконалення діяльності 

машинобудівних підприємств в області якості є не лише оцінювання 

якості продукції (послуг), але і системи управління якістю (СУЯ) 

заготівельного виробництва (ЗВ). Сьогодні при оцінюванні СУЯ ЗВ 

особлива увага приділяється розумінню та ідентифікації потреб і 

очікувань всіх зацікавлених сторін підприємства [1]. У зв'язку з цим 



132 

 

дослідження, присвячені розробці і вживанню методів моделювання і 

оптимізації управління якістю на основі критеріїв задоволеності 

зацікавлених сторін (ЗС) є особливо актуальними. 

Під зацікавленими сторонами ЗВ в дослідженні пропонується 

розуміти замовників, персонал, акціонерів, вище керівництво, 

постачальників та суспільство Стосунки ЗВ з будь-якою із ЗС повинні 

будуватися на основі прагнення до досягнення взаємної задоволеності 

[2, 3]. Таким чином, в сучасних умовах універсальною стратегією СУЯ 

ЗВ повинне стати забезпечення збалансованого зростання рівня 

задоволеності ЗС [4]. 

В ході дослідження була розроблена модель та математичний 

апарат реалізації оцінювання результативності цієї системи на основі 

врахування ступеня задоволеності ЗС, яка враховує взаємозв'язок 

структури процесів цієї системи та характеристик якості заготовок. 

Оскільки продукція ЛВ є результатом перетворення матеріалів та 

інформації в результаті функціонування процесів, то, враховуючи 

ступінь впливу процесів на досягнення відповідності якості продукції 

ЛВ вимогам замовників та інших груп ЗС, у процесі розробки моделі 

отриманий ефективний механізм, що дозволяє підвищити 

оперативність управління процесами ЛВ, скоротити витрату ресурсів 

на розробку та реалізацію запобіжних і коригуючих дій, а також 

дозволяє вийти на принципово новий рівень управління процесами 

СУЯ ЛВ. Розрахунок результативності СУЯ ЛВ в роботі пропонується 

проводити на основі урахування взаємозв'язку між точкою зору 

виробника заготовок і всіх ЗС відносно як якості продукції, так і 

діяльності ЛВ. 

Таким чином, під час досліджень за допомогою оцінки критеріїв 

задоволеності зацікавлених сторін  продукції ЗВ був отриманий 

механізм, що дозволив визначати параметри керуючого впливу на 

процеси ЗВ і налагоджувати їх у відповідності із прийнятими 

операційними пріоритетами.  

Література  

1. Ткачук Л.М. Сучасні тенденції управління якістю на підприємствах 

України/ Л.М. Ткачук // Вісник Київського національного університету 

ім.Т.Г.Шевченка. Серія “Економіка”. – 2003. – Вип. 65. – С. 101–102. 

2. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення 

діяльності : ДСТУ ISO 9004:2001. – [Чинний від 27.06.2001]. – К. : 

Держспоживстандарт України. – 41 c. – (Національний стандарт 

України).  



133 

 

3. Мирошников В.В. Методика измерения удовлетворенности 

заинтересованных сторон при внедрении системы качества/ В.В. 

Мирошников // Композиционные материалы в промышленности: 

материалы 24-й ежегод. междунар. науч.-практ. конф.. – Киев: Наука. 

Техника. Технология, 2004. – С. 61–64. 

4. Quality management. Customer satisfaction. Guidelines for monitoring 

and measuring: ISO/TS 10004:2010 [Електронний ресурс] / ISO, 2010. 28 

Р. Режим доступу: http://www.iso.org/iso/ru 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗАГОТІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Воропай Р.А., студент, Динник О.Д., к.т.н., доцент 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Сьогодні однією з умов конкурентоспроможності будь-якого 

промислового підприємства є управління якістю продукції, що 

випускається на всіх етапах її життєвого циклу, в тому числі і в 

заготівельному виробництві (ЗВ) [1].  

Мета дослідження полягає в розробці класифікації процесів 

заготівельного виробництва на основі аналізу процесно - орієнтованих 

стандартів для подальшого створення системи управління якістю 

(СУЯ) ЗВ, інтегрованої в загальну систему менеджменту 

машинобудівного підприємства (МП).  

Одним з основоположних принципів створення систем 

управління якістю (СУЯ) згідно принципів і вимог ДСТУ ІСО серії 

9000 є застосування процесного підходу, тому сьогодні актуальними є 

питання, пов’язані з вимогами до процесів, аналізом і критеріями за 

якими будуть оцінюватися процеси заготівельного виробництва [2]. 

Тобто, систему ЗВ можна представити як один з ключових процесів по 

випуску високоякісної машинобудівної продукції, який складається з 

сукупності дрібніших процесів по забезпеченню основного 

виробництва машинобудівного підприємства якісними заготовками.  

При реалізації процесного підходу особливу увагу необхідно 

приділяти різній природі процесів системи ЗВ, до яких ставлять 

вимоги: відповідність виходу процесу вимогам зацікавлених осіб; 

підконтрольність, тобто наявність точок, методів і засобів контролю; 

раціональна побудова. 
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Тісно пов'язаним з «процесним» підходом, являється принцип 

«системного» підходу до системи управління організацією. Тобто, 

СУЯ ЗП має бути сукупністю взаємопов'язаних, взаємодіючих 

процесів [3].  

Таким чином, процесний та системний підхід до управління ЗВ 

дозволить отримати структуру, діяльність якої спрямована на постійне 

поліпшення якості продукції ЗВ і задоволеність зацікавлених сторін. 

Проведені в ході роботи дослідження і отримані результати дозволили 

сформувати універсальну структуру моделі СУЯ ЗВ, в основу якої 

покладено принципи і вимоги процесно - орієнтованих стандартів. Це 

дозволило об’єднати процедури управління ключовими процесами 

заготівельного виробництва в загальну систему менеджменту 

машинобудівного підприємства. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛОГІКИ АВТОМАТИЧНОЇ ВИТЯЖКИ 

Левенець М.О., студент, Зінченко Р.С., студент, 

Луцик  А.В. студент, Кириченко В.В., студент 

Конотопський інститут СумДУ 

Дослідження та розробка нових методів та пристроїв, які б 

дозволили поліпшити комфортне існування людини в сучасному світі 

ведуться великими темпами. Це робиться для забезпечення економії 

природних ресурсів та для безпеки людини. Незважаючи на те, що на 

сьогоднішній день існує вже багато  розроблених систем та приладів їх 

розвиток не припиняється, а навпаки пришвидшується з дня на день. 

Пояснюється це тим, що кожного дня з`являються все нові й нові 

проблеми, вирішення яких вимагає терпіння та винахідливості. 

  Метою даної роботи  є розробка концептуально нової, 

автоматичної витяжки для впровадження її в житло звичайної людини. 
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ЇЇ використання дозволяє полегшити життя та підвищити безпеку в 

будинку. В склад входить датчик, що реагує на підвищену 

концентрацію шкідливих речовин у повітрі та витяжка. Разом вони 

скомпоновані в складний механізм. 

 В стандартну схему пропонується встановити датчик 

температури та вологості DHT11 з цифровим інтерфейсом. 

   У випадку  виявлення концентрації пари 10% вмикається 

перший режим; до 60% вмикається другий режим; більше 60% 

вмикається третій режим. 
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В результаті аналізу отриманого матеріалу   розроблено логічну 

блок схему для витяжки. Де показано наглядний принцип дії та 

розміщення обладнання. 

В результаті  виконання роботи був проведений збір та аналіз 

необхідної інформації, проведений патентний пошук та розроблена 

логічна блок схема витяжки. В подальшому планується 

доопрацювання схеми після проведення натурного експерименту. 

 

ОЦІНКА  ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ  

FMEA-АНАЛІЗУ 

Приходько О.М., 1 аспірант, 2 викладач 
1 НТУУ «Львівська політехніка», м.Львів 

2 Політехнічний технікум КІ СумДУ 

Аналізуючи досвід закордонних виробників, можна зробити 

висновок, що сучасні тенденції розвитку провідних  машинобудівних 

компаній (МК) направлені на поліпшення якості продукції ще на етапі 

її проектування. Саме виключення ризиків відмов на етапі 

проектування продукції і є найголовнішою актуальною проблемою для 

вітчизняних підприємств МК. Одним із найефективніших методів 

аналізу потенційних відмов та ризиків у світі є FMEA-аналіз. 

FMEA-аналіз - це системна методика проведення аналізу ризику 

відмов, що призначена для визначення потенційних видів відмов 

продуктів і процесів, оцінки ризику, пов'язаного з цими видами відмов, 

ранжирування проблем відповідно до їх важливості, а також 

визначення та проведення коригувальних заходів для вирішення 

найбільш серйозних питань [1]. FMEA - це індуктивний метод аналізу 

відмов. Він є ключовим завданням в інжинірингу надійності, безпеки і 

якості. FMEA широко використовується у виробничих галузях на 

різних етапах життєвого циклу продукції. Існує чотири основних типи 

аналізу FMEA: FMEA-системи використовується для аналізу систем і 

підсистем на ранніх стадіях: концептуального та конструкторського; 

FMEA-конструкції використовуються для аналізу продукції до того, як 

вона запускається у виробництво; FMEA-процес застосовується для 

аналізу виробничих процесів; FMEA-обладнання служить для розгляду 

видів відмов обладнання при його використанні у процесі виробництва 

[1]. FMEA-аналіз застосовує структурований підхід до прогнозування 

відмов та їх запобігання при розробці конструкції, у виробництві та 

інших функціональних областях, що породжують дефекти. Існує набір 
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стандартних шкал або рейтингів, на підставі яких визначається 

пріоритетне число ризику виникнення дефектів. Пріоритетне число 

ризику потім використовується для визначення першочергових 

заходів, які повинні бути проведені для поліпшення конструкції або 

процесу. 

Успішне проведення FMEA вимагає, щоб аналітик врахував всі 

важливі види відмов для кожного елемента або частини системи. 

Процедури FMEA можуть виконуватися у трьох основних випадках 

[2]: 

1) для нової продукції, нової технології або нового процесу: 

FMEA-аналіз за обсягом повністю охоплює всю конструкцію, 

технологію або процес; 

2) під час модифікації існуючої конструкції або процесу: FMEA 

повинен фокусуватися на модифікації конструкції або процесу, 

можливій взаємодії внаслідок модифікації і задокументованої історії; 

3) при використанні існуючої конструкції або процесу у новому 

оточенні чи місці: FMEA-аналіз повинен бути зосереджений на впливі 

нового оточення, місця на існуючий продукт або процес. Користь від 

FMEA як від інструмента проектування і в ході процесу прийняття 

рішень залежить від ефективності і своєчасності виявлення проблем з 

конструкцією. Хоча FMEA виявляє всі види відмов деталей, основна 

його перевага полягає в ранньому виявленні тих видів відмов 

підсистем і систем, які є критичними і катастрофічними, з тим щоб 

вони могли бути усунені або зведені до мінімуму шляхом модифікацій 

конструкції або процесу на ранніх етапах розробки. 

Таким чином, при проведенні аналізу FMEA можна досягти 

відразу кількох позитивних результатів: отримати більш досконалу 

конструкцію, високу надійність продукту, підвищену безпеку, більш 

високу ступінь задоволення замовника і зниження загальних витрат на 

випуск неякісної продукції. 
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Часто буває складно визначитися та розібратися в типах 

торцевих головок, а ще складніше вибрати потрібну для певного типу 

роботи. 

На даний час існує безліч їх видів вони поділяються за типом, 

формою, та розміром. Кожний вид головки призначений для певної 

гайки чи болта і велика їх різновидність та кількість не дозволяє 

виконати  навіть найлегший ремонт без цілого набору інструментів. 

 Універсальна шестикулачкова головка дозволить зменшити час 

на пошуки потрібного ключа для певного типу болта чи гайки що 

збільшить продуктивність праці. Найсуттєвішим недоліком звичайних 

головок є те що гайку з зірваними  гранями чи болт досить складно 

нею відкрутити, універсальна головка дасть можливість міцно 

затиснути зірвані грані і відкрутити зірване з’єднання не складе 

великих зусиль. 

Також вона зможе замінити велику кількість інструменту, і 

зможе зменшити час на пошуки потрібного ключа, що збільшить 

продуктивність праці як в домашньому побуті так і в промисловості. 

Універсальна шестикулачкова головка складається з корпусу 1 в 

якому всановлені кулачки 3 які притискаються пружинами 5 до гайки 

2, пружини тримаються за допомогою отворів в втулці 4 та 

кулачках.Принцип роботи: гайка 2 накручується на корпус 1 таким 

чином зжимаючи кулачки 3 до потрібного розміру,при відкручуванні 

гайки кулачки повертаються в зворотнє положення за допомогою 

пружин 5. 

Переваги: 

➢ Заміняє собою велику різноманітність таких ключів 

як: рожкові ключі з відкритим зевом , комбіновані ключі, ударні 

накидні ключі,  торцеві трубчаті ключі, ключі з трещетно-реверсивним 

механізмом і розвідний ключ; 

➢ Спеціальний профіль головки  запобігає 

пошкодженню  граней болтів і гайок,  зміщуючи місце контакту з  

ребра грані на її поверхню; 

➢ Використовується  як стандартний  ключ  метричної 

та дюймової розмірності; 
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➢ Працює з пошкодженими гранями болтів і гайок; 

➢ Працює як насадка для ключа так і для гайковерта; 

➢ Не потрібно підбирати розмір гайки чи болта; 

➢ Займає мало місця в порівнянні з набором 

інструментів. 

 

Недоліки:  

➢ Висока собівартість; 

➢ Не завжди можна застосувати із за габаритних 

розмірів головки; 

➢ Невеликий момент при крученні. 
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АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ПРОВІТРЮВАННЯ 

ПРИМІЩЕНЬ 

 

Грано Н. В., к.т.н., викладач, Антипенко О. В., студент 

Конотопський інститут СумДУ 

Актуальність проблеми вдосконалення повітрообміну 

приміщень промислових та цивільних будівель з використанням 

сучасних матеріалів визначається незадовільним рівнем санітарно-

гігієнічних умов та мікроклімату приміщень. В сучасному будівництві 

широко застосовуються вікна з полівінілхлориду (ПВХ) з 

високоякісного пластику, який має хороші показники тепло- і 

звукоізоляції. Однак пластикові вікна настільки герметичні, що це 

порушує природний баланс повітрообміну в приміщені. При умові 

встановлення глухих вікон, взагалі не має можливості провітрювання. 

В роботі Кінаш О. В. експериментально встановлено, що дерев’яні 

вікна характеризуються показником повітропроникності                   2,0-

3,5 м3/(м . год . [даПа]), а для сучасних ущільнених конструкцій з ПВХ-

 профілю він менший, ніж 0,1 м3/(м. год. [даПа]) [1]. 

Порушення повітрообміну приміщень з причини встановлення 

полівінілхлоридних вікон досліджувалась нами на об’єктах в Сумській 

та Чернігівській областях. Виявлено, що глухі вікна, всупереч 

нормативній документації [2, 3], широко застосовуються при склінні 

офісних приміщень, шкіл, дитячих садків, приміщень соціального, 

адміністративного та побутового призначення. 

Для вирішення проблеми погіршення мікроклімату в 

приміщеннях рекомендовано встановлювати вентиляційні клапани для 

пластикових вікон [ 3]. 

Виконавши аналіз ринку припливних клапанів в Україні, 

можна зробити наступні висновки: 

- більшість клапанів установлюють лише на вікна, що 

відчиняються; 

- виконати установку клапанів «Air-Box Comfort-S» [4], що 

призначенні для установки на глухі вікна, власноруч досить важко, 

тому ці вироби або встановлюються в заводських умовах, при 

виготовленні вікон, або їх монтаж здійснюється силами 

спеціалізованих організацій; 

- лідери на ринку з виробництва та продажу німецькі фірми 

Siegenia, Rehau, французький виробник з представництвами в різних 

країнах Aereco; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%A5


141 

 

- на ринку України не має змоги придбати вентиляційні клапани 

вітчизняного виробника.  

Робота присвячена моделюванню, розробці та виготовленню 

альтернативного вентиляційного клапану з метою використання його в 

конструкції глухих вікон. 

Процес створення альтернативного вентиляційного клапану 

включає: 

- проектування вхідного та вихідного клапану; 

- 3D моделювання вхідного та вихідного клапану у 

програмному комплексі AutoCAD; 

- роздрукування вхідного та вихідного клапану на 3D принтері. 

Принципова схема роботи запропонованого альтернативного 

клапану полягає в наступному: забруднене внутрішнє повітря з 

приміщення надходить всередину рами, проходить там невеликий 

проміжок і потрапляє на вулицю. Можливо вручну регулювати 

інтенсивність провітрювання, зовсім перекрити пропускні канали. 

З метою вибору матеріалу для вентиляційного клапану був 

проведений огляд існуючих пластиків для друку на 3D принтері. При 

виборі орієнтувались на схожість основних властивостей з 

полівінілхлоридом (ПВХ), що використовується для виготовлення 

профілів для вікон.  

Враховуючи властивості ПВХ-профілю, нами був обраний 

конструкційний (інженерний) полімерний матеріал - Nylon (РА6, 

ПА6).  

Друк змодельованих вентиляційних клапанів виконували на 3D 

принтері, розробленому на кафедрі фундаментальних та 

загальнонаукових дисциплін Конотопського інституту Сумського 

державного університету 

Розроблена технологія влаштування альтернативного 

вентиляційного клапану на глухому вікні. 

Результати проведених досліджень можуть стати корисними для 

практичного застосування під час реконструкції, ремонту існуючих 

будівель з встановленими глухими ПВХ-вікнами. 

 

Література 

1. Кінаш О. В. Повітрообмін у приміщеннях житлових будинків і його 

вплив на мікроклімат : автореф. На здобуття наук. ступеня кандидата 

техн. наук : спец. 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та 

теплогазопостачання» / О. В. Кінаш. – Макіївка, 2007. – 21 с. 

2. Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Загальні 

технічні умови : ДСТУ Б В.2.6-23:2009. – [Чинний від 2009-08-01]. – 



142 

 

Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. – 36 с. – (Національні стандарти 

України). 

3. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні 

положення : ДБН В.2.2-9-2009. – [Чинний від 2010-07-01]. – Київ : 

Мінрегіонбуд України, 2009. – 51 с. – (Державні будівельні норми 

України). 

4.  Air box – доступное решение проблем 

воздухообмена. Вентиляционные приточные клапаны для окон ПВХ. 

[Электронный ресурс] : [Веб - сайт]. – Электронные данные, 2005-

2016. – Режим доступа http://air-box.ru/ (дата обращения 02.01.2017) – 

Название с экрана.  

 

 

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА 

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЇЇ ЖИТТЄВОГО 

ЦИКЛУ 

 

Яшина Т.В., аспірант, Богачов О.О., студент 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Ключовими факторами збереження успішних ринкових позицій і 

досягнення сталого розвитку підприємств, що функціонують в нових 

постійно мінливих умовах зовнішнього середовища, є якість і 

конкурентоспроможність виготовленої продукції.  

З розвитком інформаційних технологій широко стали 

застосовуватися моделі менеджменту, реалізовані за допомогою різних 

комп'ютерних комплексів, засобів автоматизованого проектування 

(САПР), автоматизованих систем управління (АСУ) і т.д. Особливо 

інтенсивно останнім часом розвиваються технології інформаційної 

підтримки продукції на різних стадіях її життєвого циклу (ЖЦ) – 

САLS-технології, які дозволяють за рахунок автоматизації вимірювань 

і оцінювання мінливих параметрів зовнішнього і внутрішнього 

середовища знижувати невизначеність на всіх стадіях ЖЦ продукції. 

Таким чином, розвиток системи управління якості (СУЯ) 

продукції на основі застосування САLS-технологій є перспективною 

науково-прикладною задачею. 

Одним з основних етапів СУЯ продукції є отримання фактичних і 

прогнозованих даних за результатами ідентифікації, розрахунку, 

оцінки впливу та подальшого аналізу факторів, що впливають на 

якість і конкурентоспроможність продукції на різних стадіях її ЖЦ. 

При цьому, особлива увага повинна бути приділена тим стадіях ЖЦ, 

http://air-box.ru/
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на яких управління факторами, що впливають на якість продукції, 

забезпечує повну відповідність вимогам споживачів, що 

пред'являються до продукції[1]. 

В контексті застосування САLS-технологій інтегрована 

інформаційна підтримка та аналіз всіх стадій ЖЦ продукції стають 

можливими завдяки створенню і впровадженню єдиної бази даних про 

продукцію (рис. 1) [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Модель інформаційної підтримки СУЯ продукції на різних 

стадіях її ЖЦ 

 

В результаті проведеного дослідження, на основі методів 

експертного аналізу, були виявлені основні класифікаційні ознаки, що 

дозволяють представити загальну структуру факторів, що впливають 

на якість продукції на різних стадіях її ЖЦ у вигляді декількох 

аналітичних груп та дана характеристика складових їх елементів. 

На підставі аналітичного співставлення і системного аналізу 

факторів, що впливають на якість продукції на різних стадіях її ЖЦ, 

створено графічне моделювання структури факторів. Таким чином, 

формування системного погляду на багатофакторний аналіз якості 
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продукції, а також інформаційної підтримки стадій її ЖЦ на основі 

САLS-технологій дозволяє виробити і реалізувати управляючі дії, 

спрямовані на зниження впливу негативних факторів і підвищення 

якості продукції. 
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