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FORMING OF HIGH-ENTROPY ALLOYS 

 

Golovnya A.O., student; Buryk I.P., head of department,  Ivashchenko M.M., senior lecturer 
 

Konotop Institute of Sumy State University 

 

Traditional metallic alloys usually formed from one main element what doped by small count of supplements 

for improving performance characteristics. Alloys like that is thermodynamically unstable and with increasing of 
temperature or thermal processing may occurred structural phase transformations, what unacceptable cause its may 

degrade performance characteristics. Excess of doping by supplements lead to creating many of intermetallic 

conjunctives what badly affected on alloy properties and complicates the structure analysis.  

In last decade proposed and experimentally confirmed new concept of creating metallic alloys, based on 

achieve high entropy of combining alloy components. According to this concept high entropy of combining different 

metallic elements with concentration, closed to equimolar, may greatly decreased Gibbs free energy and stabilize 

solid solutions with comparatively simple crystalline structure and fine properties combination.  

On the basis of this concept developing essentially new class of structural and functional materials – high-

entropy alloys(HEAs). Founder of creating and researching of the HEAs is Taiwanese scientist Jien-Wei Yeh [1], 

which proporse named these materials as high-entropy alloys.  

High-entropy alloys belong to class of metallic materials. This multicomponented alloys contain at least 5 

metallic elements with concentration between 5 and 35 atomic percent, depending of the number of components in 
alloy. Special importance pay to exploration high-entropy alloys based on transition metals. 

HEAs which contain 5 or more components, in according to the theory of regular solutions, have high 

entropy of mixing, what is determined by Boltzmann equation: Smix = Rlnn [1], where R - gas constant, n - the 

number of chemical elements in the alloy. For example, entropy of mixing  Smix for equimolar alloys with 3, 5, 7 and 

9 elements is 1,1R, 1,61R, 1,95R and 2,2R Jmol-1K-1 relatively. 

Instead of numerous численних intermetallic or other complex compounds, HEAs has tendency to creating 

simple solid solutions substituted usually with cubic crystalline structure: BBC, FCC or BBC + FCC. This tendency 

explained by influence of high entropy and based on simple dependence: Gmix =  Hmix –TSmix (G – Gibbs 

energy, Н - enthalpy, Т - absolute temperature, S - entropy) and other law of thermodynamics. Herewith number or 

phases in HEAs less then allowed equilibrium number, what follows from the Gibbs phases rule. 
 For forming stabilized solid solutions in multicomponented alloys beside high entropy of mixing (Smix  

1,61R or  12 Jmol1K1), what is prevailing factor which controlling they forming, there necessary what atomic 

radiuses contained elements was not significantly different (8,5—12%). While enthalpy of mixing (conjunctive 

energy) Hmix  may changed between — 15 and 5 kJ / mol. 

Creating of simply solid solutions with high entropy and numerous chemical elements with equiatomic 

composition gratly influences on alloy properties and set combination of high solidity, plasticity, thermal stability, 

resistance to fatigue and corrosion as for room temperature and as for high temperatures. Materials as this may used 

for making tools, press molds, stamps, parts for machinery, mechanisms, furnaces, covering etc. Forming of simple 

structure of solid solutions makes processing of structural research easier and according to reducing brittleness, what 

inherently orderly conjugation. 

Main feature of HEAs consist is that they haven’t the “main” or “master” element. All elements of 
composition, taken in equal molar portion, are the main. They have a sharp increase in entropy, but herewith that’s 

systems keeps stable. Ahead of the scientific world opens enviable perspectives – possibilities to creating alloys 

with unique combination of properties and high exploitative characteristics on totally different from traditionally 

basis applications. Using them would  made such as volumetric materials, covering, thin or thick films for different 

industry sectors.  

HEAs producing in next ways: melting in arc furnaces, in resistance and induction furnaces; hardening of 

molten; mechanical doping; magnetron and vacuum arc spraying; laser sintering. All these methods can be 

conditionally divided into 3 groups: casting [2], powder metallurgy [3], obtaining coverage [4,5]. Each of synthesis 

method has both advantages and drawbacks, what will be listed below. Choice of specific synthesis method 

essentially determines properties of components what are included in composition and also required form of the 

final product(volumetric materials, covering, thin or thick films).  
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СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Єфименко С. М.1, Кипарис В.Є.2 

1Хіміко-технологічний коледж ШІ СумДУ,  
2 Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Прогрес техніки й технологій у суспільстві зумовлюють виникнення суперечностей між змістовою і 
процесуальною складовими в навчанні фізики студентів закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації. 

Оскільки фізика є експериментальною наукою, то першочергової уваги з боку педагогів потребує 

організація фізичного лабораторного експерименту. На сьогодні традиційні форми, методи і засоби 

проведення лабораторного дослідження не відповідають сучасним досягненням науки й потребам молодої 

людини, яка вільно орієнтується в технічних новинках. До того ж, існує низка лабораторних робіт, які не 

можуть бути використані в навчанні фізики у зв’язку з відсутністю необхідного обладнання для їх 

проведення. Тому залучення інформаційних технологій (програмних засобів, електронних обчислювальних 

машин, смартфонів тощо) у фізичну освіту дає можливість розв’язати вищезазначені проблеми. 

Питання застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчанні фізики достатньо 

широко висвітлена в методичних і наукових працях. Вагомі результати в комп’ютеризації лабораторного 

експерименту з фізики досягли С.П. Величко [1], В.Д. Соменко [1] та інші. Але завдання комп’ютеризації 

фізичної освіти залишається актуальною. 
Розглянемо виконання лабораторної роботи по дослідженню руху тіла, кинутого під кутом до 

горизонту за допомогою педагогічного програмного засобу (ППЗ) Tracker та смартфонів, які працюють на 

операційній системі Android. 

Обладнанням до лабораторної роботи є пружинний балістичний пістолет, лінійка, персональний 

комп’ютер з ППЗ Tracker, смартфон, у якому присутній режим сповільненого фільмування. Програмне 

забезпечення Tracker має англомовний інтерфейс та створене для обробки результатів фізичного 

експерименту. 

Залучення програмного засобу і смартфонів до виконання лабораторної роботи, по-перше, 

уможливлює всебічне дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту і горизонтально, по-друге, 

зменшує похибку результатів експерименту, по-третє, дозволяє максимально унаочнити фізичний процес. 

Експериментальне дослідження проходить за таким алгоритмом: 
1. Зібрання балістичного пістолета та проведення за допомогою смартфона сповільненої 

зйомки руху тіла, після пострілу під певним кутом α (рис. 1. (а)). Змінюючи частоту зйомки, можна досягти 

найкращої видимості руху тіла (рис. 1. (б)). 

а б   б 

Рисунок 1. Рух тіла в режимі сповільненої зйомки 

2. Підготовка середовища ППЗ Tracker для отримання результатів дослідження (рис. 2.). Для 

цього завантажуємо відеофайл через Open File та проводимо налаштування програми (частоти кадрів 

запису, масштаб). Вказуємо напрямок осей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Середовище ППЗ Tracker 
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3. Обрання геометричного об’єкта (вектор, лінія тощо) для вимірювання фізичних величин на 

відеозапису. У нашому випадку обираємо матеріальну точку (CreatePoint of Mass). 

4. Задання положення матеріальної точки в кожному кадрі автоматично (Autotracker) або 

вручну Mark by Default. 

5. Подання результатів експерименту в середовищі ППЗ Tracker графічно й аналітично 

(рис.3.). 

За допомогою графічного редактора програми будуються та аналізуються залежності між будь-

якими кінематичними характеристиками руху тіла. На основі аналізу цих залежностей за різних кутів 

пострілу виділяються особливості руху тіла, кинутого під кутом до горизонту, обчислюються його 

характеристики. 

  

Рисунок 3. Обробка результатів експерименту в ППЗ Tracker 
 

Отже, залучення інноваційних технологій до проведення лабораторного експерименту уможливлює 

його осучаснення, сприяє дотриманню принципів науковості, наочності, адаптивності. Внаслідок цього 

посилюється інтерес до предметної діяльності, створюються умови для підвищення якості знань студентів. 

Не зважаючи на те, що у науковій і методичній літературі проблема застосування ІКТ у фізичній 

освіті достатньо розроблена, ми вважаємо перспективними подальші дослідження в даному напрямку у 

зв’язку зі швидким технічним прогресом. 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ СТАНУ ЗЕМЕЛЬНИХ  

РЕСУРСІВ СУМЩИНИ 

 

Заболотня Т.М., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

     Згідно з статтею 14 Конституції України, земля є основним національним багатством українського 

народу, що перебуває під особливою охороною держави [1]. 

      З погляду на сучасну екологічну ситуацію, можна стверджувати, що суспільство недостатньо 

усвідомлює  значення земельних ресурсів.  

     Сумська область розташована на північному сході України. Загальна площа області - 2383,2 тис. га (3,9% 
території держави), в тому числі 1703,8 тис. га сільськогосподарських угідь (71,5% загальної площі), 

свідчить про високий рівень освоєння та надмірну розораність земель [2]. 

    Використання земельних ресурсів області не відповідає вимогам природокористування. Порушені 

екологічно допустимі співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, лісових і водних територій.  

Сільськогосподарські угіддя зазнають забруднення промисловими та побутовими відходами, нафтою та 

нафтопродуктами, пестицидами та іншими хімічними речовинами,  підтоплюються [2]. 

    На території Сумщини налічується 222,3 тис.га земель, які підлягають деградації. Основними 

деградаційними процесами є вітрова та водна ерозія та засолення ґрунтів [2]. 
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     Висока розораність (71,5%), незначна кількість сіножатей і пасовищ (близько 25,3%) та багаторічних 

насаджень (1,4%)свідчать про екологічну нестабільність ландшафту, тому за останні 40 років площа 

еродованих сільськогосподарських угідь у зоні Лісостепу Сумської області збільшилася від 182,8 тис. га до 

305,1 тис. га (в 1,7 раза) [3]. 

     Ґрунтовий покрив є одним із найцінніших природних ресурсів області, тому його охорона від 

негативного впливу ерозійних процесів, забруднення знаходиться під постійним  контролем. У складі 

орних земель області чорноземи та темно-сірі опідзолені ґрунти, які є найбільш родючими в світі, 

становлять близько 74%.  По природно-кліматичних умовах вирощування таких цінних технічних культур 
як цукровий буряк, конопля, льон, Сумська область є однією з провідних в Україні [3]. 

     У ґрунтовому покриві Поліської зони переважають дерново- підзолисті ґрунти легкого механічного 

складу на водно-льодникових відкладах (10,2% обстеженої площі орних земель), а в Лісостеповій - 

чорноземи типові глибокі малогумусні (56%), чорноземи опідзолені та темно-сірі опідзолені на лісових 

породах (22,3%) [2]. 

     Охорону земель сільськогосподарського призначення необхідно забезпечувати введення ґрунтозахисних 

сівозміни і технології вирощування сільськогосподарських культур на основі мінімізації обробітку ґрунту 

[4]. 

      До першочергових заходів слід віднести вилучення із обробітку деградованих земель на схилах більше 

10°  під природні кормові угіддя чи лісові насадження. Таких земель в області обліковується 800 га, 300 га з 

яких знаходяться в Краснопільському і 500 га – в Тростянецькому районах [4]. 

     Другим важливим протиерозійним заходом є залуження орних земель на схилах  5-10°.Площа таких 
земель  становить 12,1 тис. га. 

      За рахунок оптимізації структури земельного фонду,з наступним залуженням або залісенням земель,а 

також запровадженням ґрунтозахисних технологій можливо стабілізувати екологічну ситуацію [4]. 

     Таким чином, екологічна стабільність стану земельних ресурсів – це дійсно важлива проблема в прямому 

й переносному розумінні. Саме тому необхідно вживати невідкладних заходів з ефективного розв'язання 

екологічних проблем використання земельних ресурсів, як на загальнодержавному, так і на регіональному 

та локальному рівнях. 
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ГНУЧКА ЕЛЕКТРОНІКА, В ЯКІЙ ЕЛЕМЕНТИ І З’ЄДНАННЯ ДЕФОРМУЮТЬСЯ. 

 

Зеленський Д.Д., студент, Кипарис В.Є, викладач 

Політехнічний технікум КІ Сум ДУ 

 

Електроніка, яка може бути розтягнута по криволінійній поверхні (наприклад, біологічні тканини) 

останнім часом привертає широку увагу. Успіх гнучкої електроніки залежить від наявності електронних 

матеріалів і конструкцій, які можуть розтягуватися, стискатися, скручуватися, зберігаючи свої 

характеристики. Для досягнення успіху в конструюванні елементів гнучкої електроніки були розроблені дві 
стратегії. Одна з них передбачає використання органічних молекул таких як фундаментальних будівельних 

блоків для збільшення внутрішнього розтягування. Добре відомо, що напівпровідникові матеріали є 

крихкими і, як правило, переламуються під навантаженням в 1%, що становить небезпеку для включення їх 

в розтягувальні пристрої. Тому було розроблено новітній метод деформації звільнення для виготовлення 

елементів гнучкої електроніки. 

Механічний вигин є використованою функцією для підвищення розтягування кремнієвих (Si) 

нанодротів, роблячи їх форму хвилястою. Хвилясті структури можуть обернено розтягуватися та стискатися 

в значній мірі без руйнування, механіка якої схожа на рух гармошки. Стратегія вигину була також 

використана для розробки розтягуваних металевих електродів. Si нанодроти (NWS) є одним з ключових 

будівельних блоків для нанорозмірної електроніки, фотонних, і електромеханічних пристроїв завдяки їх 

чудовим електричним, оптичним та механічним властивостям. 
Це абсолютно новий метод в електроніці, який заснований на тому, що на гнучку підкладку наносять 

вирівняні нанодроти або нанотрубки. Він застосовується при виготовленні гнучких екранів, різних типів 
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датчиків. Застосування таких технології в електроніці дозволяє значно перевищувати більшість 

характеристик жорстких аналогових пристроїв.  Це і ударостійкість,  стійкість до  деформацій, швидкодія. 

Ще одним із сучасних методів виготовлення елементів гнучкої електроніки є метод, який базується на  

деформації-звільнення нанодротів. Попередньо вирівняні  нанодроти наносять на поперечно деформовані 

еластомірні підкладки, які піддаються багаторазовим деформаціям з поступовою стабілізацією їх 

характеристик. Результати таких досліджень вказують, на перспективність збірки елементів гнучкої 

електроніки, оскільки метод є простим і економічним, ефективним процесом для виготовлення 

нанодротових пристрої на нетрадиційних підкладках.[1] 
Види сучасних наноматеріалів: 

1. Стрічки вуглецевих нанотрубок 

Матеріали, які залишаються електропровідними після значного розтягування, вигину, скручування 

або складання мають вирішальне значення для багатьох нових пристроїв, починаючи від гнучких дисплеїв і 

гнучкої електроніки, до штучних м'язів і зручних датчиків шкіри.[2] 

2. Гнучкі тензодатчики 

Так як метод деформації-звільнення  використовує ПДМС підкладку, яка сприяє вирівнюванню 

нанодротів, то цей процес може бути легко інтегрований в аналогічний процес трансферного друку. 

Це дозволить застосовувати інші матеріали в якості остаточної підкладки, що значно розширює 

універсальність методу деформації-звільнення для виготовлення пристроїв гнучкої електроніки.[3] 

3. Гнучкі  датчики ультрафіолетового випромінювання 

Нанодротові ультрафіолетові датчики з оксиду цинку (ZnO)  були виготовлені аналогічно на 
пластиковій підкладці методом деформації-звільнення. Таку операцію дозволяє провести метод 

трансферного друку, який включає в собі зняття нанодротової збірки з ПДМС підкладки, та переносу її на 

ПЕТ підкладку з ПКЛ покриттям. ZnO нанодроти також мають 90% попередню деформацію на ПДМС 

підкладці. Титанові електроди, що утворюють оммічні контакти з ZnO, були депоновані для виготовлення 

двох термінальних нанодротових пристроїв з ZnO  на гнучкій пластмасі. Під впливом ультрафіолету опір 

ZnO нанодротів значно знижуються, що і дозволяє виявити випромінювання в ультрафіолетовому діапазоні.  

Сучасні електронні пристрої, розроблені на основі ПДМС підкладок, не змінюють свої 

характеристики при поздовжньому вигину. Такий результат був отриманий завдяки переносу вирівняних 

нанодротів, на полідиметилосилаксанову підкладку  (ПДМС), з наступною деформацією зразка біля 90%. 

Успішність передачі наноструктур з однієї підкладки на іншу залежить від адгезії між наноструктурою і 

підкладкою. В ПДМС підкладка повинна мати вищу адгезію до ВНТ, ніж тефлонова підкладка. 
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АМБІТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЙ БЕЗПІЛОТНИХ АВТОМОБІЛІВ 
 

Зубчонок Є.І, студент, Кипарис В.Є., викладач 

 Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

«Розумним» місто роблять інформаційні і комунікаційні технології.  На прикладі транспорту 

розглянемо одну з ключових переваг запровадження SmartCiti.  

Транспорт – одна з ключових, зростаючих та змінних галузей. Це призводить до швидкого процесу 

автоматизації транспорту. Останнім часом автомобільні бренди захопилися ідеєю створення безпілотних 

машин. У чергу стали і ті компанії, які й самими автомобілями зайнялися нещодавно. Про переваги і 

недоліки передачі управління автівкою бездушному комп’ютеру можна сперечатися багато. У будь-якому 

випадку тут є над чим замислитися. Проте, навіть найсучасніша і дорога техніка “глючить”. Давайте це 
визнаємо. І тоді за помилки буде все одно відповідати людина, а не машина. Розглянемо, як визначні 

компанії йшли до мети розробки автономного управління  автомобілем, і як вони розвиваються надалі.[1] 

    Google вже шість років займається розробкою системи автономного управління авто. Сьогодні 

безпілотники від Google вже їздять дорогами США і поступово збільшують пробіг на своєму лічильнику. За 

словами Джона Крафсіка, сьогодні безпілотники обирають насамперед найбезпечніший маршрут для 

пасажирів, хай він і буде на кілька хвилин довшим. 

   Apple. У 2017 році Тім Кук повідомив про “великий проект”, пов’язаний із автономним керуванням 

і штучним інтелектом.  

https://www.buhlergroup.com/europe/ru/17236.htm
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/131212/05-VavrishNEW.pdf?sequence=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
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   Компанія Tesla Motors знаходиться на вістрі новітніх розробок у галузі машинобудування, тож ніша 

безпілотних автомобілів теж не обійшла увагою. Цим шляхом компанія йде  далі. 

   У 2018 році компанія General Motors представила автономний автомобіль четвертого покоління, 

який, за планами розробників, повинен бути без педалей і керма.[2] 

    Через які ж зміни треба пройти нашій країні аби безпілотні автомобілі пересувалися спокійно по 

наших містах. І чи можливо це взагалі? Навіть сьогодні зрозуміло, що безпілотні авто вимагатимуть 

абсолютно нової інфраструктури, якої немає на даний час в Україні. 

Нашому поколінню надана можливість в проектуванні таких автомобілів і вирішенні поставлених 
завдач. [3] 

   Завдяки робототехніці можливо розробити транспорт такого типу в зменшеному вигляді. На 

Всесвітній Олімпіаді з Робототехніки World Robot Olympiad – 2019 перед учасниками полягає завдання в 

побудові робота, якого можна буде перевірити в ролі справжнього безпілотного таксі, що зможе рухатись 

самостійно. Таким чином можливо зробити транспорт більш безпечним, уникати заторів, нещасних 

випадків, скоротити площу під стоянки тощо. У Smart-містах майбутнього технологія безпілотних 

автомобілів може бути використана для безпечного пересування шкільних автобусів.[4] 
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1. Смарт-міста майбутнього: які вони та для кого їх будують [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://nachasi.com/2018/12/07/future-cities/ 
2. АВТОМОБІЛІ-БЕЗПІЛОТНИКИ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://ukrainianpeople.us/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96
%D0%BB%D1%96-
%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B
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https://cfts.org.ua/blogs/chi_zmozhut_bezpilotni_avtomobili_dokhati_do_ukrani_220 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИ ВИКОНАННІ 

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ НА ПРИКЛАДІ МАТЕМАТИЧНОГО ПАКЕТУ «MATHCAD» 

 

Кипарис В.Є., викладач 

 Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Відповідно до нових вимог до навчання сучасного фахівця зростає роль практичних занять в 
освітньому процесі, при чому ефективність і продуктивність навчального процесу підвищується шляхом 

впровадженні комп'ютерних технологій. Комп'ютерні засоби повинні розглядатися, з одного боку, як 

джерело інформації, а з іншого – як  технічний засіб, що дозволяє значно вдосконалити і полегшити 

дослідження в різних областях науки і техніки, вирішення практичних завдань, розширити уявлення про 

досліджувані процеси та явища. 

Лабораторний практикум - одна з важливих і обов’язкових форм навчання у ВНЗ, при чому на його 

виконання виділяється досить велика кількість годин. 

Виконання лабораторних робіт за традиційною методикою часто малоефективне, носить формальний 

характер: не розкривається мета роботи, відсутній, на перший погляд, зв'язок теорії і практики. Це пов’язано 

з тим, що часто у ВНЗ просто відсутня матеріальна база для забезпечення проведення повноцінної роботи, 

або реальне виконання досліджень вимагає значних затрат матеріалів, електроенергії, часу, наявності 

складного обладнання, значних грошових витрат або виявляє фактор небезпечного впливу на дослідника [1]. 
Проблема проведення експерименту вирішується шляхом використання спеціалізованих програмних 

засобів, які спеціально розробляються для проведення лабораторних робіт та імітують фізичні процеси. Це – 

віртуальні та спеціальні цифрові лабораторії.  

Інтерактивна лабораторна робота – прогресивна форма проведення навчальних лабораторних занять, 

суть якої полягає в заміні лабораторного дослідження з реальним обладнанням на математичне 

моделювання досліджуваних фізичних процесів, що припускає віртуальне взаємодія з лабораторним 

обладнанням. 

Найрозповсюдженішими з них є: комплекс «Відкрита фізика», цифрова лабораторія «Einstein», 

«FourierEdu», «MultiLab», та інші. Часто програмне забезпечення для проведення віртуальних лабораторних 

робіт  розробляється силами самого ВНЗ. 

https://nachasi.com/2018/12/07/future-cities/
https://ukrainianpeople.us/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-2/
https://ukrainianpeople.us/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-2/
https://ukrainianpeople.us/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-2/
https://ukrainianpeople.us/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-2/
https://cfts.org.ua/blogs/chi_zmozhut_bezpilotni_avtomobili_dokhati_do_ukrani_220
http://robotica.in.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD-wro-2019/
http://robotica.in.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD-wro-2019/
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 Цифрові та віртуальні лабораторії не є заміною процесу виконання досліджень, а частиною фізичної 

установки реального фізичного явища. Вони дають можливість більш точно, більш наочно і правильніше 

виконати ту чи іншу лабораторну роботу [2], [3]. 

Але поряд із безпосереднім виконанням експерименту, студенти повинні проводити обрахунки 

експериментальних даних, які часто містять громіздкі формули і потребують багаторазових перерахунків. 

Обробка результатів за допомогою елементів вищої математики значно ускладнює дії студентів і суттєво 

подовжує  час виконання самої роботи.  

На допомогу приходять програмні засоби та комплекси математичного моделювання, такі як: Blender, 
Mathcad, Electronics Workbench, TinkerCAD, Business Studio, Geogebra, Matlab, Maple, GRAN, Derive, 

Mathematica, MS Excel, MS Access, MatLab Simulink, «Початки електроніки» тощо. На думку вчених-

методистів, найкращими засобами моделювання під час вивчення фізики в закладах середньої і професійної 

освіти є педагогічний програмний комплекс GRAN. Для опису поведінки технічних пристроїв, сутності 

технологічних та електромеханічних процесів у вищій та фаховій передвищій освіті – віддають перевагу 

математичним пакетам Maple, Mathcad, пакету імітаційного моделювання Matlab та програмі Simulink. [4] 

Ми віддали перевагу платформі Mathcad, оскільки він об’єднує в собі можливості програмних засобів 

математичної підтримки, комп’ютерної графіки та містить вбудовану мову програмування. Використання 

Mathсad при виконанні лабораторних робіт не вимагає від студентів додаткових знань, окрім тих, що вони 

набувають під час вивчення основ інформатики. Існує, безумовно, багато переваг такої методики виконання 

лабораторного експерименту у порівнянні з традиційною. Але окремо можна виділити той факт, що 

останніми роками оперування апаратом вищої математики, побудова графіків тригонометричних функцій 
викликають у студентів неабиякі труднощі. Використання комплексу  Mathcad нівелює залежність 

результатів дослідження від знань студента з математики, а отже вивільняє час для проведення ретельного 

аналізу експериментальних результатів, і можна оцінити знання матеріалу саме з фізики більш об’єктивно. 

Однак зручність використання даного програмного забезпечення не обмежується тільки полегшенням 

процесу обробки експериментальних результатів. Серед безумовних переваг впровадження систем 

комп’ютерної математики в навчальний експеримент з фізики є візуалізація, підвищення якості 

дослідження, виняткова простота і широкі можливості редагування даних експерименту, зберігання їх для 

спільного використання та обговорення, відкритість для он-лайн доступу й оцінювання; можливість в межах 

документу звертатися при необхідності до теоретичних даних. [5] 

Під час виконання лабораторної роботи за допомогою СКМ Mathсad можна вносити значення 

фізичної величини в довільних одиницях з наступним переведенням їх у системні одиниці (СІ) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Введення значень фізичної величини 

 

Платформа дозволяє легко створювати таблиці, заносити до них значення виміряних величин і 

змінювати їх у разі потреби  (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Заповнення таблиць 

 

На основі введених експериментальних даних Мathcad автоматично проводить  розрахунки та 

виводить результат,  а за потреби і обчислює похибки (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Обчислення та результати експерименту [6] 

 

Висновки 
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Використання системи комп’ютерної математики Mathcad при виконанні лабораторних робіт є 

доцільним,  а іноді і необхідним. Це дозволяє більше уваги приділити фізичним процесам, звільняючи 

студентів від громіздких математичних обчислень, поєднувати компетентнісний, діяльнісний та 

особистісно-зорієнтований підходи в умовах навчального процесу. 
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ГРАНИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЧАСОВОГО УЩІЛЬНЕННЯ СИГНАЛІВ ПРИ ДОДАТКОВОМУ 

СТРОБУВАННІ ВІДЛІКІВ АЦП 

 

Крилов С.С., студент; Столярчук Ю.В., старший викладач 

Конотопський інститут СумДУ 

 

В доповіді викладено результати дослідження залежності нижньої межі Крамера-Рао (НМКР) для 
оптимальних за методом найменших квадратів оцінок амплітуд перекритих у часі імпульсних сигналів у разі 

додаткового стробування відліків АЦП. Відповідні результати характеризують граничні можливості 

часового ущільнення сигналів з метою передачі повідомлень через радіолінію. Додаткове стробування 

відліків АЦП здійснюється на приймальній стороні і полягає в їхньому періодичному підсумовуванні в 

однакових за протяжністю, неперекритих у часі інтервалах сигнальної вибірки. 

Для аналізу властивостей НМКР застосовано статистичне моделювання у пакеті Mathcаd. Розроблена 

математична модель радіоканалу зв'язку спирається на припущення про гаусовий характер некорельованих 

шумів, їх адитивність, відсутність нелінійних спотворень сигналів та бескінечну розрядність АЦП. При 

цьому розглядався вплив на значення НМКР різної тривалості парціального імпульсу у часі, змінної 

довжини інтервалу додаткового стробування відліків АЦП, рівномірного та нееквідистантного 

розташування сигналів уздовж часової осі, різного взаємного зсуву сигналів у відліках АЦП та вплив на 
точність виміру кількості сигналів в пакеті й дисперсії шумів. 

Отримані при моделюванні статистичні залежності співставлялись з розрахованими теоретичними 

значеннями нижньої межі Крамера-Рао та відповідними їй довірчими інтервалами. В усіх випадках мало 

місце попадання статистичних даних у довірчі інтервали, розраховані для довірчої імовірності 0,99, що 

свідчить про справедливість обчисленої нижньої межі Крамера-Рао для оцінок амплітуд сигналів. При 

цьому в якості дисперсії шуму розглядались її значення по виходу АЦП, збільшені в N раз, де N - кількість 

відліків АЦП, що підсумовується на інтервалі одного стробу.  

Отримані статистичні залежності можуть бути використані для побудови аналітичних апроксимуючих 

функцій, застосування яких дозволить спростити прогнозування рівня похибок виміру з метою розрахунку 

оптимальних параметрів радіолінії. 

 

 

СУЧАСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 

 

Тарасенко Т.М., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 
Вступ. Якісна оцінка експлуатаційного стану доріг є важливим елементом та першим етапом їх 

утримання і ремонту. Системи та комплекси оцінки стану конструкції дозволяє своєчасно виявити дефекти 

на автомобільних дорогах та спланувати проведення необхідних дорожньо-ремонтних заходів.  
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Вивченням питання засобів оцінки транспортно-експлуатаційного стану доріг займались вчені: 

Богомолов В.О., Васильєв А.П., Говорущенко М.Я., Золотарь І.А., Кіяшко І.В., Смолянюк Р.В., Стороженко 

М.С., Туренко А.М., Філіппов В.В. та інші. Спочатку створювались автоматизовані системи управління 

дорожнім господарством, впроваджувалось використання супутникових даних, Інтернету. Пізніше 

удосконалювалось програмне забезпечення та самі методи оцінки стану доріг [1].  

Для обґрунтованої оцінки стану доріг необхідно спеціальне обладнання, електронні прилади та 

програмне забезпечення. Основними показниками якості дорожнього покриття є його рівність та зчеплення. 

За кордоном для визначення рівності використовують ходові лабораторії: профілограф “Profilograph III” 
(Дорожній дослідницький інститут, Данія), профілограф “Roadmaster” (Фінляндія), профілограф “LSAQ” 

(Німеччина), профілограф “Harris” (Англія). Дані ходові лабораторії оснащені безконтактними датчиками, 

які вимірюють відстань між відносним рівнем та поверхнею дорожнього покриття. Після зняття даних 

створюється профіль поверхні покриття, що і дозволяє визначити рівність. 

В Україні також розроблялися профілографи. Так в ХНАДУ першим експериментом стала установка 

лазерного сканування ЛВС-1-ХНАДУ [2]. Пізніше на базі звичайного фургону ГАЗ-2705 влаштували три 

комплекси діагностики стану доріг. Перший – лазерна вимірювальна система ЛВС-2-ХНАДУ, яка дає оцінку 

рівності покриття з допомогою 18 датчиків на бампері та спеціальному програмному забезпеченні [3]. 

Другий комплекс є автоматизована система видеодіагностики автодоріг «Око» та «Око-2», яка дає оцінку 

стану дорожнього покриття. Окрім відеокамери система містить датчик обертів і комп’ютер [4]. Третій 

комплекс – виконує відео діагностику інженерного обладнання доріг. Спеціальне програмне забезпечення 

виконує обробку даних з відеокамер і передає на комп’ютер [4]. Удосконаленням цієї ходової лабораторії 
стала ЛВС-3. Дана система живиться від автомобіля, на базі якого установлена. ЛВС-3 оснащена датчиками 

нового покоління, що дає кращу точність зйомки [5] та ін.. Програмним забезпеченням, яке потрібне для 

розшифрування даних є Exel. 

Як показує практика, вітчизняні ходові дорожні лабораторії не поступаються своїми показниками 

закордонним. Тому для ефективності роботи цих комплексів потрібна достатня їх кількість і регулярне 

обстеження доріг, що дозволить спланувати дорожньо-ремонтні заходи для забезпечення працездатності 

дороги. 
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ  ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Григорець. А.Г., студент, Бащук. Л.В., викладач 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 
Альтернативні джерела енергії - відновлювані джерела енергії, які включають сонячну, вітрову, 

геотермальну, хвильову та приливна енергію, гідроенергію, енергію біомаси, органічні відпрацьовані гази, 

очисні споруди, біогаз та вторинні енергетичні ресурси, які включають доменні печі та гази , метановий газ 

для дегазації вугілля, перетворення енергетичного потенціалу відходів технологічних процесів. 

Глобальна тенденція зміщення акценту на альтернативну енергію підтверджується, зокрема, такою 

статистикою. У 2012році інвестиції в таку енергію становили понад 100 млрд. доларів по всьому світу, а 

глобальна кількість електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, за оцінками експертів, 

досягла 240 ГВт. Ці цифри відповідають 50-відсотковому зростанню альтернативної енергетики порівняно з 

даними 2010 року. На сьогоднішній день альтернативні джерела енергії оцінюються в 4 - 8 відсотків 

загальної світової енергії. 

Енергія води. Гідроенергія 

Оскільки сонячна радіація - рушійна сила циркуляції води в природі, енергія води, або гідроенергетики, 
також відноситься до перетвореної енергії Сонця. Вода, яка в давнину використовувалася для механічної 

роботи, як і раніше залишається хорошим джерелом енергії - тепер електрична - для нашої промислової 

цивілізації. Енергія падаючої води, яка обертає водне колесо, подається безпосередньо для подрібнення 
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зерна, розпилювання деревини і виробництва тканини. Однак млини і лісопилки на наших річках почали 

зникати, коли в 80-х роках минулого століття почалася генерація електроенергії з водоспадів. 

Енергія припливів 

У приливах і відпливах, які змінюють один одного двічі на день, зосереджена величезна енергія. 

Притоки є результатом гравітаційного залучення великих мас океанської води з Місяця і, в меншій мірі, 

сонця. При обертанні Землі частина води океану піднімається і на деякий час зберігається в цьому 

положенні гравітаційного тяжіння. Коли "горб" води досягає землі, як це повинно бути через обертання 

Землі, є приплив. Подальше обертання Землі послаблює вплив Місяця на цю частину океану, а потік 
зменшується. Припливи і розливи повторюються двічі на день, хоча їх точний час змінюється в залежності 

від сезону і положення Місяця. 

Енергія вітру 

У пошуках альтернативних джерел енергії в багатьох країнах багато уваги приділяється енергії вітру. 

Вітер служив людству протягом тисячоліть, забезпечуючи енергією для вітрильних кораблів, для 

подрібнення зерна і перекачування води. В даний час головне місце займає виробництво електроенергії. 

Навіть сьогодні в Данії енергія вітру становить близько 2% потреб країни в електроенергії. У Сполучених 

Штатах близько 17000 вітрових турбін загальною потужністю до 1500 МВт працюють на декількох 

станціях. Вітроенергетичні пристрої виготовляються не тільки в США і Данії, а й у Великобританії, Канаді, 

Японії та деяких інших країнах. Для того, щоб будівництво вітроелектростанції було економічно 

виправданим, необхідно, щоб середньорічна швидкість вітру в цій зоні була не менше 6 метрів в секунду. У 

нашій країні вітряні млини можуть бути побудовані на узбережжях Чорного та Азовського морів, у степових 
районах, а також у горах Криму та Карпат. У нинішню епоху високих цін на паливо можна припустити, що 

вітрові турбіни будуть конкурентоспроможними з точки зору витрат і зможуть брати участь у задоволенні 

енергетичних потреб країни. 

 Енергія Сонця 

На сьогоднішній день сонячна енергетика є одним з найбільш помітних місць серед альтернативних 

джерел енергії. Крім того, цей енергетичний сектор є одним з найбільш швидкозростаючих, що спонукає 

фахівців приділяти йому особливу увагу. За оцінками експертів, глобальний ринок сонячних батарей зростає 

більш ніж на 30 відсотків щорічно. Згідно з інформацією, опублікованою Європейською асоціацією 

фотоелектричної промисловості в Європейському Союзі, за сприятливих умов, до 2010 року кількість 

електроенергії, виробленої шляхом перетворення сонячної енергії, може перевищити показник 2006 року 

більш ніж в три рази. 
Альтернативний розвиток енергії на Конотопщині  

7 червня на підприємстві з виробництва альтернативних джерел енергії - ДП "Конотопське лісове 

господарство" відбулося місцеве засідання за участю Департаменту містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства Конотопської обласної державної адміністрації. У засіданні взяв участь 

перший заступник голови Конотопської районної державної адміністрації М. Горбенко, директор 

державного підприємства Конотопського лісництва Л. Бут. 

Під час зустрічі було проведено огляд котельні, в якому встановлено сучасний котел KRIGER 

потужністю 820 кВт. Цей котел використовує альтернативний вид палива - тирсу як джерело енергії і 

забезпечує всі адміністративні та виробничі приміщення, розташовані на території підприємства. Тірса і 

деревні відходи, що утворюються при виробництві основної продукції підприємства - деревини - 

використовуються для опалення приміщень підприємства і можуть бути використані в інших установах 
району.Виробництво деревини здійснюється протягом усього року, тому дешеве і якісне джерело енергії 

(тирса) буде постійно доступне, забезпечуючи теплом приміщення без використання дорогих 

енергоресурсів, що дозволить заощадити бюджетні кошти.Це підприємство є прикладом реалізації 

соціальних ініціатив Президента України щодо розвитку альтернативної енергетики. 

Міжнародне енергетичне агентство вважає, що в 2030 році в усьому світі енергія від сонця, вітру, води, 

тепла Землі і біомаси подвоїться в два рази більше, ніж сьогодні, і на її частку припадає 16 відсотків від 

загального обсягу виробництва. Ще більш оптимістичною є ситуація в секторі відновлюваної енергетики 

Європейського Союзу. На його думку, до 2030 року частка альтернативної енергії зросте до 35 відсотків. 

Європейська комісія вважає, що до 2020 року одна п'ята частина енергії в Європі буде вироблятися з 

екологічно чистих джерел. У Німеччині, як одному з найбільш енергоефективних альтернативних джерел в 

країні, відновлювані джерела енергії можуть становити 40%, а виробництво електроенергії - близько 67%, 

повідомляє Федеральний союз по відновлюваній енергетиці. 
Розвиток та використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії (вітрової та сонячної 

енергії, біопалива тощо) є важливим чинником зміцнення енергетичної безпеки та зменшення негативних 

наслідків техногенного впливу на навколишнє середовище. Важливість розвитку альтернативної енергетики 

очевидна, оскільки вона відіграє вирішальну роль у скороченні викидів парникових газів, зменшенні 

негативного впливу на навколишнє середовище, підвищенні безпеки енергопостачання та зменшенні 

залежності від імпорту енергії. 

 



14 
 

ВИКОРИСТАННЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЧАТ-БОТУ В ТЕЛЕГРАМ В СТРУКТУРІ НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

 

Біляк Б.Д., студент, Ніколаєва О.С., студент  

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

В навчальному закладі для полегшення  роботи колективу потрібно багато допоміжних програм або 

додатків. Для збору коштів одну, для проведення опитування іншу, для оптимізації процесів знову додаток.    
Технології не стоять на місці і люди придумали месенджер середовищі в якому буде можливе реалізувати та 

оптимізувати будь-які процеси завдяки можливостям чат-бота.   

Чат бот - це програма співрозмовник, що функціонує всередині месенджера в форматі бесіди (чату) між 

користувачем і самим ботом. Сьогодні вже всі найпопулярніші месенджери (телеграм, вайбер, ватсапп) 

мають свою платформу для створення ботів. До речі сказати, боти створюються звичайними користувачами, 

тобто будь-хто може створити бота з певним функціоналом. 

Історично склалося, що месенджер телеграм найперший запустив свою платформу для створення ботів 

в 2015 році, тому на базі телеграм створено найбільше чат-ботів. 

Як працюють боти телеграм: 

1. Перший принцип роботи «Запит-Відповідь», тобто ви задаєте запит ботові він вам відповідає. 

Самий простий  і популярній спосіб використання.  

2. Бувають вбудовані боти (inline). З такими ботами не потрібно починати бесіду, вони 
функціонують опціонально. Наприклад, під час діалогу з одним із ваших співрозмовників  вам знадобилося 

знайти фото, прямо в чаті набираєте @pic [пошуковий запит], бот відразу ж у спливаючому вікні покаже 

список фото по вашому запиту. Точно так само можна перевести гроші за допомогою спеціальних 

пошукових роботів. Наприклад, інлайн бот ПриватБанку.  

Виходячи з цього можна придумати любий фунціонал боту та інтегрувати його в любу систему, а саме 

в навчальну систему.   Завдяки чат боту класний керівник має можливість в бесіді з групою проводити 

опитування, збирати кошти, робити заходи, відправляти нагадування, а саме головне робити це буде сам 

бот. 

На UML-діаграмі ( Мал.1) зображена оболонка  розробленого нами чат-бота для месенджера телеграм.       

 

 
Мал.1 

 

МАГНІТОГАЗОДИНАМІЧНИЙ ВПЛИВ НА ПАРАМЕТРИ ТЕЧІЇ У ВХІДНОМУ ПРИСТРОЇ 

АВІАЦІЙНОЇ СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ З ПОВІТРЯНИМ ГВИНТОМ 

 

Герасько К.Р. студент; Грибанов О.В. студент, Драч О.В. старший викладач 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Нестійка робота компресора в системі двигуна викликає інтенсивні коливання тиску робочого тіла в 
проточній частині, а отже газодинамічні удари. Наслідком цього явища є руйнування лопаток компресора, 

пожежі та обгорання лопаток турбіни, що призводить до відмови двигуна в польоті. 

Метою роботи є розробка засобів поліпшення експлуатаційних характеристик повітрозабирача у складі 

авіаційної силової установки з турбогвинтовинтовим двигуном, шляхом електромагнітного керування течією. 
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Основними завданнями є розрахунок параметрів течії вхідного пристрою газотурбінного двигуна з 

повітряним гвинтом, розробка експериментального комплексу для дослідження течії під впливом 

електромагнітних сил та розробка методу покращення характеристик повітрозабирача за рахунок зменшення 

втрат повного тиску електромагнітного керування течією. 

Проведення математичного експерименту дало можливість перевірити наявність достатньо результативного 

перерозподілу тисків за перетином течії,  підібрати необхідні для ефективної роботи магнітогазодинамічного 

пристрою параметри, переконатись у несуттєвому впливі температури на лінії розподілу тисків за перетином 

каналу  та істотно зменшити коефіцієнт радіальної нерівномірності потоку. 
Створення експериментальної установки з застосуванням методу іонізації повітря за допомогою 

електричної дуги та утворення слабко іонізованої низькотемпературної плазми, дає можливість відтиснення 

повітряного потоку від периферії до центру. 

 

 
 

Рис. 1 Зовнішній вигляд автоматизованого експериментального комплексу: 1 - труба, 2 - вентилятор, 3 - 

магнітогазодинамічний модуль, 4 - вимірювальна гребінка 

 

В ході дослідження було оптимізовано математичну модель і методику розрахунку параметрів течії у 

вхідному пристрої авіаційної силової установки газотурбінного двигуна з повітряним гвинтом з 

електромагнітним впливом на потік та створено експериментальний комплекс, що є досить актуальним на 

сьогоднішній день, адже поліпшення експлуатаційних характеристик повітрозабирача підвищує газодинамічну 

стійкість компресора і двигуна в цілому. 

 

АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ДОПУСТИМИХ ПОШКОДЖЕНЬ ТА 

ВІДПОВІДОЛЬНОСТІ СПОРУД 
 

Рудиця С.В., викладач; Гуц Н.М., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Питання нормативного забезпечення будівництва в сейсмоактивних регіонах має міжнародний аспект, 

оскільки сейсмічно активні території  земної поверхні не збігаються з національними кордонами. 

Сейсмостійке проектування споруд регулюється ДБН [1], [2], які увібрали в себе напрацювання  

міжнародної спільноти спеціалістів у галузі будівельної динаміки споруд. У системі положень і вимог цього 

документа міститься положення про розрахункові сейсмічні навантаження. Ключовою проблемою стійкості 

споруди є формування спектральної кривої, яка визначає залежність коефіцієнту підсилення пружною 

спорудою горизонтального  або вертикального прискорення ґрунту від періоду Т коливань споруди і 
формування коефіцієнтів допустимих пошкоджень kДП<1 і відповідальності споруд kВС>1 [1]. 

Згідно ДБН спектральна крива для кожної з трьох категорій ґрунту складається з двох відрізків 

горизонтальної прямої і відрізку гіперболи. Висота горизонтальної лінії дорівнює 3,2 ….7,52 для ґрунтів І,ІІ 

та ІІІ категорій, відповідно. Довжина горизонтальних відрізків -0,24; 0,320; 0,56 для ґрунтів І,ІІ та ІІІ 

категорій, відповідно. При порівнянні звертає на себе увагу новий якісний елемент: з підвищенням категорії  

ґрунтів максимум спектральних кривих зменшується. 

Останні дослідження показали що параметри βма, βмл спектральної кривої суттєво залежать від 

амплітудно-фазово-частотних параметрів сейсмічного прискорення ґрунту [3]. Ці величини мають 

випадкову природу і повинні характеризуватись функціями щільності ймовірності їхнього розподілу. На 

основі таких функцій треба обчислювати їхнє середнє значення, середнє квадратичне та коефіцієнт 

асиметрії. Емпіричні функції щільності ймовірності розподілу параметрів βма, βмл для лінійних коливань 

систем можна побудувати для різних регіонів за наявності великої кількості можливих акселерограм 
сейсмічного руху ґрунту і використовуючи при цьому інтеграл Дюаметраля. За відсутності достатньої 
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кількості  експериментальних акселерограм  для багатьох регіонів такі побудови можуть виявитися 

нездійсненими. 

Отже, приймаючи до уваги існуючий досвід інших країн [4], спектральну криву β(Т), залежно від 

категорії ґрунту і періоду і-ї форми вільних коливань Ті (в секундах), можна визначити графіком (рис.1). 

 
Функції щільності розподілу величин βма, βмл в середині інтервалів свого існування залежать від 

амплітудно-фазово-частотного спектру сейсмічного прискорення ґрунту, його тривалості і дисипативних 

параметрів і-ї форми коливань будинку або споруди. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАКОПИЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДИХ  

ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

 

Кабачний Р.А., учень 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

Зростає кількість промислових та продовольчих товарів для населення, відповідно, зростає утворення 

твердих побутових відходів. Природа не має механізмів утилізації і знищення відходів, вироблених 

суспільством, тому відходи накопичуються в біосфері. Проблема поводження з відходами на даний час є 

однією з основних екологічних проблем. 

Мета роботи – дати екологічну характеристику твердим побутовим відходам. 

 Виходячи з мети проекту, ми поставили наступні завдання: 

- опрацювати наукову літературу з теми дослідження; 
- дослідити та описати ТПВ, накопичені в сміттєвому кошику однією сім'єю; 

- провести розрахунки кількості сміття на сім'ю, на одну людину за тиждень, за місяць, за рік; 

- провести анкетування населення, з метою вивчення готовності суспільства до сортування відходів; 

- виявити йони металів у зразках ґрунту біля звалищ ТПВ. 

Об’єктом дослідження є тверді побутові відходи, екологічна свідомість населення. 

Предмет дослідження: вивчення складу побутових відходів, їх вплив на навколишнє середовище. 

Наукова новизна: проведені дослідження дозволяють більш повно проаналізувати агроекологічну 

характеристику ґрунтів місцевості та вплив на них сміттєзвалищ. 

https://dwg.ru/dnl/edit/14650
https://dwg.ru/dnl/edit/14650
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Практичне значення: за результатами роботи можна встановити недоліки та переваги різних способів 

утилізації твердих побутових відходів, які можуть бути використанні як рекомендації для фахівців, так і 

пізнавальний матеріал для широкого загалу користувачів. 

Особистий внесок автора: зроблено аналіз відповідних статистичних матеріалів, складено таблиці та 

побудовано діаграми, проведено розрахунки кількості сміття в середньому на одну людину за певний 

період, визначено йони металів у зразках ґрунту біля місць збору ТПВ. 

 

КАТЕГОРІЙНІ МОДЕЛІ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ЩО НАВЧАЄТЬСЯ 

 

Кириченко В.В., студент 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Розглянемо категорійну модель навчання ІС за базовим алгоритмом у вигляді діаграми відображення 

множин. При обґрунтуванні гіпотези нечіткої компактності має місце нечітке розбиття  
||~ M  , яке в 

рамках ІЕІ-технології відповідає умовам (1.1) і (1.3). Введемо оператор     нечіткої факторизації простору 

ознак:   : Y
||~ M  і оператор класифікації  : 

||~ M I|l|, який перевіряє основну статистичну гіпотезу про 

належність реалізацій  {
)( j

mx |j= n,1 } нечіткому  класу  
o
mX . Тут  l кількість статистичних гіпотез. 

Оператор  : I| l |  | q |  шляхом оцінки статистичних гіпотез  формує множину точнісних характеристик    | 

q |, де  q=l2 – кількість точнісних характеристик. Оператор  : |q|  E  обчислює множину значень 

інформаційного КФЕ, який є функціоналом точнісних характеристик. Контур оптимізації геометричних 

параметрів нечіткого розбиття  
||~ M   шляхом пошуку максимуму КФЕ навчання розпізнаванню реалізацій 

класу 
o
mX   замикається оператором  r: E

||~ M .  

Структурна діаграма відображень множин у процесі навчання за базовим інформаційно-екстремальним 

алгоритмом має вигляд: 

                                            U                                              φ 

                                                                                 E                      |q |
 

                                                                                        

                                                                               r                       γ 

                                                       Ф                                               

                    G                      Y            
M

~                             I 
|l |

 

 
(1.1) 

У діаграмі (1.1) контур операторів: 

 

         

                                                             r                   

  
(1.2) 

      оптимізує геометричні параметри розбиття  
||~ M .   

Оператор  U: EG T   Z  регламентує процес навчання і дозволяє оптимізувати параметри його 

плану, які визначають, наприклад, обсяг і структуру випробувань, черговість розгляду класів розпізнавання 

та інше.[1] 

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

реалізацій образу },;,|{
)( njMmy j

m 11  ; система полів контрольних допусків  }{ , iK  на ознаки 

розпізнавання  і рівні селекції  }{ m  координат еталонних векторів-реалізацій, які за замовчуванням 

дорівнюють 0,5 для всіх класів розпізнавання.  

Розглянемо етапи реалізації алгоритму: 

1. Формування бінарної навчальної матриці ||||
)(

,

j

imx .  

2. Формування масиву еталонних двійкових векторів-реалізацій  },,,|{ , NiMmx im 11  , 

елементи яких визначаються за правилом 



18 
 

                        














,,0

;
1

,1
1

)(
,

,

elseif

x
n

if
x

n

j

m
j
im

im
               

(1.3) 

де  m  рівень селекції координат вектора  
o
mm Xx  . 

3. Розбиття множини еталонних векторів на пари найближчих сусідів: 
|2|

m =<xm , xl >, де  xl  

еталонний вектор сусіднього класу 
o
lX , за такою схемою алгоритму: 

а) структурується множина еталонних векторів, починаючи з вектора  x1  базового класу 
oX1 , який 

характеризує найбільшу функціональну ефективність ІС; 

б) будується матриця кодових відстаней між еталонними векторами розмірності  M M; 

в) для кожного рядка матриці кодових відстаней знаходиться мінімальний елемент, який належить 

стовпчику вектора, найближчого до вектора, що визначає рядок. За наявності декількох однакових 

мінімальних елементів вибирається з них будь-який, оскільки вони є рівноправними; 

г) формується структурована множина елементів попарного розбиття  },1|{ |2| Mmm  , яка задає 

план навчання. 

4. Оптимізація кодової відстані  dm  відбувається за рекурентною процедурою. При цьому береться  

00 )(mE . 

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

 
,max m

d
m EE 

 де ]1)(;0[},...,...,,{}{ max1  lmk xxddddd   множина радіусів концентрованих 

гіперсфер, центр яких визначається вершиною  еталонного вектора 
o
mm Xx  . При цьому множина  }{d є 

так само множиною кроків навчання ІС. 

Таким чином, базовий алгоритм навчання є ітераційною процедурою пошуку глобального максимуму 

інформаційного КФЕ в робочій області визначення його функції: 
*

}{

* maxarg m
d

m Ed  .   

                                                           (1.4) 

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

еталонні вектори-реалізації  }{ *
mx  для заданого алфавіту  }{ o

mX  є обов’язковими вхідними даними для 

функціонування ІС в режимі екзамену, тобто безпосереднього прийняття рішень.  

Таким чином, основною функцією базового алгоритму навчання у рамках ІЕІ-технології є обчислення 

на кожному кроці навчання інформаційного КФЕ і організація пошуку його глобального максимуму в 

робочій області визначення функції критерію з метою визначення оптимальних геометричних параметрів 
розбиття простору ознак на класи розпізнавання.[2]  

 

Література 

 

1. Дмитриев А. К., Мальцев П. А. Основы теории построения и контроля сложных систем. – Л.: 
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РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО КРОСПЛАТФОРМЕННОГО ПОСІБНИКА 

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Клішина А.Г., студентка, Швайка Д.В., студент, Бараболіков В.М., викладач 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, чому зараз діти не хочуть вчитися? Чому їм здається, що 

це не цікаво і нудно? Чому не думають про саморозвиток? Навчання на даний момент в нашій країні не є 

того рівня, якого хотілось би нашим викладачам та жителям. Навчання настільки не ефективне, що люди в 

період навчання звертаються до послуг репетитора, які витрачають на це великі гроші лише за один урок. 
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Самонавчання вже майже не використовується бо вважають, що це надскладно: сидячи «по плечі в 

книжках» або ж це нудно та не цікаво. Тому я вирішила цей термін «самонавчання» підняти до найвищого 

рівня. Відповідно, кожна людина зможе самостійно вивчити будь-який предмет з зацікавленістю, без чиєїсь 

допомоги та не витрачаючи на це коштів. 

Навчальна програма повинна забезпечувати та мотивувати учнів шкіл або технікумів до покращення 

їх навчання: підготовка до самостійних, контрольних та екзаменаційних робіт; підготовка до тестів ЗНО; 

самостійне вивчення предмету в будь-яку годину; забезпечення повної учбової освіти на дому та ін. 

Навчальна програма включає в себе цілковитий та обширний обсяг інформації саме  з предмету «Історія 
України».  

  Використання учбової програми спрямоване на підвищення продуктивності праці учнів, швидкості 

та якості запам’ятовування даного матеріалу. Компактний зміст інформації дає змогу скорочування часу на 

самостійне вивчення. Також для успішності учнів дає змогу вчитися без інтернету, щоб оволодіти учбовою 

програмою в будь-який момент часу. Учні, або ж студенти, які мають проблеми з зором, для них створено 

індивідуальні налаштування інтерфейсу програми, такі як: фон, шрифт та аудіо файли. Але це 

необов’язково, бо «індивідуальні налаштування» використовуються «під свій смак».  

Використання розробленого посібника передбачає саме такі результати: 

- оцінка учнів здійснюється на базі тестів. 

- повний матеріал для підготовки к тестуванню з ЗНО. 

- картинки, компактний текст, голосовий матеріал – впроваджено для покращення запам’ятовування 

предмету. 
- скачування матеріалу –  допомога в вивченні предмету, якщо у вас немає інтернету. 

- після кожного прочитаного розділу вноситься тест для перевірки прочитаного. 

Інтерактивний посібник використовується на мобільному телефоні, так як саме телефон завжди 

находиться «під рукою». За статистикою 2019 року користувачами мобільних телефонів є 5 мільярдів 

людей, 80% з яких використовують смартфони. Телефони стали на сьогодні невід'ємною частиною 

нашого життя. Ми їх використовуємо кожного дня, навіть не замислюючись над тим, на що саме ми 

витрачаємо вільний час: дзвінки, іграшки, камера та ін. Але телефон можна також використовувати на 

користь собі, на користь саморозвитку.  

Посібник створений в середовищі Android Studio. Android Studio - це одна з найкращих платформ 

для розробки програми на смартфоні. За її допомогою створено зручний та функціональний інтерфейс, 

який буде задовольняти потреби та бажання кожного користувача індивідуально. 
Все вищесказане дає нам можливість зробити наступні висновки: на сьогоднішній день, за моїм 

спостеріганням, майже зовсім не існує програм на мобільному телефоні для вивчення предмету, а саме, 

для тестування з ЗНО. У висновку необхідно відзначити, що самовивчення предмету з цією програмою 

дасть змогу не тільки з цікавістю пізнати «історичний світ», але швидко освоїти матеріал та поліпшити 

свої знання. 

 

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З 

ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Мартинова А.О., учениця 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

Забезпечення життєдіяльності людини пов’язано з появою величезної кількості різноманітних відходів. 
Серед екологічних проблем, які мають місце в Сумській області, також особливо гостро стоїть проблема 

видалення та утилізації відходів. Відходи накопичуються на територіях підприємств, у підвалах, 

шламонакопичувачах, різного роду звалищах. Ситуація ускладнюється тим, що зберігається значний розрив 

між обсягами накопичення відходів і обсягами їх знешкодження та використання. Тому дана тема є 

актуальною. 

Метою наукової роботи є дослідження проблеми поводження з твердими побутовими відходами на 

прикладі конкретного регіону України, а саме Сумської області.  

Для реалізації мети були поставлені наступні завдання: 

• проаналізувати вітчизняні та зарубіжні наукові джерела з проблеми класифікації, накопичення та 

утилізації твердих побутових відходів;  

• вивчити досвід інших країн у вирішенні проблеми поводження з твердими побутовими відходами; 

• дати аналіз основним видам твердих побутових відходів, способам їх обробки; 

• охарактеризувати нормативно-правову базу у сфері поводження з твердими побутовими відходами 

в Україні;  

• дослідити сучасний стан способів утилізації твердих побутових відходів на прикладі Сумської 

області. 

Об’єктом дослідження є тверді побутові відходи, їх вплив на навколишнє середовище. 
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Предметом дослідження є суспільно-географічний аналіз проблеми поводження з твердими 

побутовими відходами на прикладі Сумської області. 

 Практичне значення: за результатами роботи можна встановити недоліки та переваги різних способів 

утилізації твердих побутових відходів, які можуть бути використанні як рекомендації для фахівців, так і 

пізнавальний матеріал для широкого загалу користувачів.  
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КАЛЬКУЛЯТОР КАЛОРІЙ ДЛЯ СПОРТИВНОГО КЛУБУ 

 

Ніколаєнко Д. Л., студент, Олефиренко А.С., студент  

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

            Мобільна програма підрахунку калорій - найчудовіша в світі річ для того, хто хоче схуднути або 

стежить за тим, щоб не погладшати. Особливо тому, що тобі не потрібен ні інтернет, ні якісь калькулятори, 

ні дані і таблиці БЖУ по продуктам харчування і напоїв, ні якісь ще додаткові штуки - все це є в  простій 

програмі для підрахунку калорій. 

            Програма показує, скільки калорій вам потрібно споживати, щоб почати скидати вагу, грунтуючись 
на інформації про вашому поточному вагу, зріст, вік і стать. Складних нагромаджень в ньому немає, але і 

наочності теж майже ніякої. 
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Виходячи с цього можна придумати любий фунціонал програми та інтегрувати її під будь-яку 

систему.    

 
 

ХАРАКТЕРІОГРАФ НА ОСНОВІ ARDUINO ДЛЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СОНЯЧНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ  

 

Погуляйло А.М., студент, Іващенко М.М., ст. викладач, Бурик І.П., зав.кафедри 

Конотопський інститут СумДУ 

Перетворення енергії у фотоелектричних сонячних елементах (СЕ) базується на фотовольтаїчному ефекті у 

неоднорідних напівпровідникових структурах. При цьому вони не бояться короткого замикання та є нелінійними 

пристроями, їх поведінку неможливо описати законом Ома. Замість цього розглядають їх вольт-амперні 

характеристики (ВАХ)  - залежність між силою струму навантаження і напругою на клемах СЕ  при постійних 

значеннях температури та інтенсивності сонячного випромінювання.   

Мета роботи: конструювання та застосування характеріографів на основі Arduino  для зняття світлових та 

темнових ВАХ, визначення експлуатаційних параметрів СЕ. 

Відомо, що при розгляді ідеального СЕ застосовується еквівалентна схема заміщення. Фотоперетворювач 
представляється у вигляді діода та джерела струму. Джерело струму моделює створений у фотогальванічному 

елементі під дією фотонів світла струм. Виходячи з світлової  ВАХ та кривої навантаження  визначаються такі 

параметри фотоелектричних приладів як: напруга холостого ходу UOC; сила струму короткого замикання ISC; фактор 

заповнення ВАХ FF; коефіцієнт корисної дії η. При переході до реальних СЕ необхідно враховувати додаткові 

енергетичні  втрати,  які визначають появу послідовного та шунтуючого опорів на  еквівалентній схемі заміщення. 

За темновою ВАХ знаходять  значення цих опорів. 

Важливим залишається вивчення залежностей впливу зміни умов освітленості та температури СЕ на сімейство 

ВАХ та криві потужності. Зазвичай при нагріванні елемента на 1°С вище за 25°С він втрачає у напрузі 0,002 В, 

тобто 0,4%/°С.  

 Розробці і стандартизації методів і засобів вимірювань параметрів СЕ приділяється значна увага, що 

пояснюється потребою їх точної  та економічної атестації в умовах наростаючого виробництва. На рис.1 
приведена схема стенду для зняття ВАХ СЕ.  У ньому застосовується відповідне апаратно-програмне 

забезпечення Arduino та імітатор сонячного випромінювання з галогенною лампою. 

 
                                  а                                                б 

Рис.1. Зовнішній вигляд стенду (а) та спосіб  розміщення сенсорів (б): 1 - СЕ;  2 – корпус СЕ; 3 – 

датчик температури DS18B20; 4 – модуль розширення електронного навантаження; 5 – мікроконтролер 

Arduino Uno;  6 – люксметр MS6610; 7 – освітлювач; 8 - опорна стійка; 9 – персональний комп’ютер 
 

Перевагами характерографа на основі Arduino є гнучка реалізація вимірювальної схеми. При 

використанні додаткових модулів впроваджуються опції контролю за дотриманням температурного режиму  

від -55°С  до 125°С (на основі датчика DS18B20), освітленості з межею близько до 275 Вт/м2 (на основі 

MAX44009), тощо. Налагодження програмного коду здійснюється у середовищі Arduino IDE. Для збільшення 
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відношення сигнал-шум на стороні програмного забезпечення було використано фільтр Калмана (Kalman filter). 

При фільтрації даних враховується інформація про поточний стан динамічної системи.  

Не дивлячись на простоту конструкцій характерограф на основі Arduino дозволяють вимірювати основні 

параметри СЕ у заданих режимах. ВАХ виводиться на монітор персонального комп'ютера. Експериментальні 

дані зберігаються у текстовому форматі та можуть бути оброблені за допомогою відомих редакторів. 

 
 

ДУГОВЕ ЗВАРЮВАННЯ НЕПЛАВКИМ ЕЛЕКТРОДОМ З МЕХАНІЗОВАНОЮ КОЛИВАЛЬНОЮ 

ПОДАЧЕЮ ПРИСАДОЧНОГО ДРОТУ 
 

Солов’янчик К.А., викладач 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Дугове зварювання неплавким електродом з механізованою коливальною подачею присадочного 

дроту- це інноваційний процес, який в зарубіжній практиці прийнято називати TIP-TIG-зварювання. 

Даний спосіб зварювання ще не знайшов широкого застосування у вітчизняній практиці, тому даною 

статтею хочу привернути увагу спеціалістів в галузі обробки металів на цей новітній різновид з’єднання 

металів. Процес настільки новітній, що інформація з ТІР-ТІG-зварювання була почерпнута з зарубіжних 

сайтів джерел інтрернету [1], [2] оскільки наукових видань з цієї теми не знайдено. 

Суть даного способу полягає в тому, що на рівномірний поступальний рух зварювального дроту 
накладається коливальний зворотно-поступальний рух, який забезпечується спеціальним механізмом подачі. 

Динамічний ефект, що відбувається при цьому, забезпечує стабільний та керований процес, що значно 

підвищує якість шва.  

Швидкість подачі зварювального дроту та частота коливань керуються незалежно одна від одної в 

широкому діапазоні. 

TIP-TIG-зварювання застосовується для зварювання конструкційніх вуглецевих легованих та 

нержавіючих сталей, алюмінію та його сплавів, інших кольорових металів, титану, оцинкованих металів та 

металів з покриттям товщиною до 85мм. 

TIP-TIG-зварювання використовується для виготовлення конструкцій в загальному, середньому та 

важкому машинобудуванні, харчовій та хімічній індустрії, нафтодобуваючій та нафтопереробній 

промисловості, суднобудуванні, аерокосмічній, оборонній, автомобільній промисловості, при виробництві 

будівельних конструкцій, трубопроводів, у всіх видах автоматизованого та роботизованого зварювального 
виробництва. 

ТІР-ТІG-зварювання забезпечує високу якість відповідальних конструкцій, що зварюються під рентген.  

Існує два різновиди TIP-TIG-зварювання: з попереднім підігрівом зварювального дроту TIP-TIG cold 

wire і без нього TIP-TIG hot wire. 

Устаткуванням для TIP-TIG hot wire-зварювання є напівавтомат, який складається зі зварювального 

випрямляча з  для дугового зварювання з пристроєм попереднього підігріву зварювального дроту, механізму 

його коливальної подачі, з’єднувальних кабелів та пальника. 

В основі устаткування для TIP-TIG cold wire-зварювання є пристрій динамічної подачі зварювального 

дроту з мікропроцесорним управлінням, пальник, з’єднувальні кабелі та трансформатор. 

Процес TIP-TIG-зварювання має наступні техніко-економічні переваги: можливість зварювання в будь-

яких просторових положеннях всіх металів та сплавів, які піддаються дуговому зварюванню, товщиною 
більше 0,25мм. Процес зварювання характеризується високою швидкістю, продуктивністю від 1,0 до 5,4 

кг/год., низькою кваліфікацією зварника, низькими операційними витратами, низькою загазованістю 

процесу, не потребується зачищення зварних швів від бризок та шлаку. Загальні витрати на виконання 1 

метру погонного при ТІР-ТІG-зварюванні – 2,31-3,86 євро. Для порівняння: при  ручному дуговому 

зварюванні – 12,61 євро, при напівавтоматичному зварюванні плавким електродом в інертних газах – 5,36 

євро. 

Отже, ТІР-ТІG-зварювання є якісною та більш економічною заміною ручного та напівавтоматичного 

зварювання, що дозволяє отримувати шви для широкого переліку конструкцій з великими техніко-

економічними перевагами. 

 

Література 

1. www.tdmicron.net 
2. tiptig.ru 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ 

ГОСПОДАРСТВО» М. КОНОТОП 

 

Уніат Л.Д., учениця 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

Вода є одним із головних ресурсів для існування всіх живих організмів. В наслідок посилення 
антропогенного впливу на екосистеми зростає рівень забруднення поверхневих вод. Не є виключенням і 

поверхневі води Сумської області та м. Конотоп. Головним джерелом забруднення поверхневих вод м. 

Конотоп є скид недостатньо – очищених стоків. При дослідженні зворотних вод КП ВУВКГ м. Конотоп 

встановлено, що середні концентрації забруднюючих речовин у зворотних водах перевищують ГДК на 250-

700%. Тому актуальним питанням є розробка способів ефективного очищення стічних вод м. Конотоп. 

Мета дослідження: дослідити особливості очистки стічних вод  м. Конотоп. 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання :  

- Проаналізувати наукову літературу щодо методів очистки стічних вод. 

- Дати характеристику очисним спорудам м. Конотоп. 

- Дослідити систему очистки стічних вод м. Конотоп . 

- Оцінити ефективність очищення стічних вод м. Конотоп. 

- Розробити ефективні способи очищення стічних вод для                м. Конотоп. 
Об’єкт дослідження: очисні споруди м. Конотоп. 

Предмет дослідження : стічні води м. Конотоп. 

Методи дослідження:  

 системного аналізу: для вивчення причинно– наслідкових зв'язків; 

 картографічний: при побудові картосхем; 

 статистичний: для математичної обробки даних; 

 графічний: для побудови графіків та діаграм; 

 описовий: для викладення зібраної інформації. 

Наукова новизна роботи в тому, що дослідження ефективного очищення стічних вод м. Конотоп не 

проводилося на території району досліджень. 
Практичне значення. Матеріали досліджень можуть бути використані на уроках біології, екології, при 

проведенні реконструкції очисних споруд м. Конотоп. 

Особистий внесок автора полягає в самостійному аналізі та обробці літературних джерел; дослідженні 

ефективності очищення стічних вод м. Конотоп ; узагальненні та систематизації отриманих результатів.  
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МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗДРОТОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ 

 

Бойко Л.К., викладач, Салій Ю.М., завідуючий відділенням 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що бездротові сенсорні мережі щороку все активніше 
проникають у всі галузі промисловості та сфери діяльності людини. На даний час вони широко 

використовуються не тільки для збору і обробки даних та керування промисловими об'єктами, але і у 

звичайному побуті у вигляді Інтернету речей (Internet of Things) [1]. Бездротова сенсорна мережа (БСМ) вже 

http://deisumy.gov.ua/
http://www.vitamarg.com/eco


24 
 

перестала бути тільки об'єктом наукових досліджень і перетворюється на масовий продукт, який 

випускають багато виробників. Саме це зумовило появу багатьох промислових стандартів, які 

розробляються різними міжнародними організаціями, наприклад, Міжнародною організацією по 

стандартизації (ISO), Інститутом інженерів електротехніки та електроніки (IEEE), Інженерною радою 

Інтернету (IETF) та Міжнародним союзом електрозв'язку (ITU). Результатом роботи провідних у галузі 

стандартизації організацій стало сімейство стандартів IEEE 802.15.4, які визначають особливості побудови 

мереж з невисокою пропускною здатністю. 

Бездротові сенсорні мережі, на відмінну від звичайних обчислювальних (провідних і бездротових) 
мереж, мають наступні переваги: 

 надійність як окремих елементів, так і, що більш важливо, усієї системи в цілому; у ряді випадків 

мережа може функціонувати при справності тільки 10-20% сенсорів; 

 повна відсутність кабелів – електричних, комунікаційних і т.д.; 

 можливість компактного розміщення в об'єкти навколишнього середовища; 

 відсутність необхідності в персоналі для монтажу й технічного обслуговування, що значно скорочує 

витрати на обслуговування. 

Сенсорні мережі можуть використовуються у багатьох прикладних областях. Це нова перспективна 

технологія, і всі пов'язані з нею проекти в основному перебувають у стадії розробки. Надамо основні області 

застосування даної технології: 

 системи оборони й забезпечення безпеки; 

 контроль навколишнього середовища; 

 моніторинг промислового встаткування; 

 охоронні системи; 

 керування енергопостачанням; 

 контроль систем вентиляції, кондиціювання й освітлення; 

 пожежна сигналізація; 

 складський облік; 

 спостереження за транспортуванням вантажів; 

З метою економії засобів на доробку й виправлення вже впроваджених бездротових сенсорних мереж їх 

проробляють з використанням емулятора, для визначення проблем, вузьких місць. Для значного полегшення 

аналізу майбутньої системи інформацію емуляції роботи мережі необхідно візуалізувати. Завданням роботи 
є створення програми, яка на базі емулятора TOSSIM змоделює бездротову сенсорну мережу, відобразить 

граф мережі і її роботу у реальному часі з дотриманням норм і критеріїв. Структурна схема візуалізатора 

зображена на рисун-ку 1. 

 
Рисунок 1 - Структурна схема візуалізатора [2] 

 

Бездротові сенсорні мережі (wireless sensor networks) складаються з мініатюрних обчислювально-

комунікаційних обладнань – мотів ( від англ. motes – порошини), або сенсорів. Мот являє собою плату 

розміром зазвичай не більш одного кубічного дюйма. На платі розміщаються процесор, пам'ять – флэш і 
оперативна, цифроаналогові й аналого-цифрові перетворювачі, радіочастотний прийомопередавач, джерело 

живлення й датчики, які підключаються через цифрові й аналогові конектори (частіше інших 

використовуються датчики температури, тиску, вологості, освітленості, вібрації). Набір застосовуваних 

датчиків залежить від функцій, що виконуються бездротовими сенсорними мережами. Живлення мота 

здійснюється від невеликої батареї. Моти використовуються тільки для збору, первинної обробки й передачі 

сенсорних даних. Головна функціональна обробка даних, що збираються мотами, здійснюється на вузлі, або 

шлюзі, який являє собою потужний комп'ютер. 

Для розробки й тестування роботи мереж використовується емулятор TOSSIM. Емулятор дозволяє 

виконувати той же код, що й реальні сенсорні вузли. [3] 

TOSSIM використовує дуже просту, але неймовірно потужну модель бездротової мережі. Мережа 

представляється у вигляді графа, у якому кожна вершина – бездротової вузол і кожній дузі між вузлами 

поставлене у відповідність деяке значення – імовірність помилки. Кожний вузол має локальну змінну, куди 
заноситься те, що ухвалюється їм по радіоканалу. 

Перспективність розвитку бездротових сенсорних мереж очевидна. Вже зараз у багатьох галузях 

починають використовувати WSN. Це і моніторинг екології, авто трафіку, моніторинг погоди. З 



25 
 

вдосконаленням технологій і ускладнення різних виробництв потреба в бездротових сенсорних мережах 

буде тільки рости. Але перш ніж впроваджувати мережі їх необхідно ретельно протестувати, тому й 

потрібен хороший емулятор з чіткою візуалізацією роботи майбутньої мережі. 
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 SiCAD-ПРОГРАМА ДЛЯ ОНЛАЙН ПРОЕКТУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ  ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ  

 

Бондар А.А., студент 

НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» 

 

Програма Sicad доступна на корпоративному сайті sicame.com.ua. Сікам Україна є українським 

підрозділом групи компаній Sicame Group. Компанія виробляє майже весь спектр обладнання, необхідного 

для будівництва та обслуговування електроенергетичних та телекомукаційних об’єктів.  Основним 

напрямком є виготовлення СІП арматури, кабельних муфт, натяжних та проколюючих затискачів, так і 

виробництво монтажного інструменту та спорядження. Програмування в Sicad розділено на три групи: 
проектування, отримання результатів, електричний розрахунок. Результатом роботи програми є проект, 

тобто файл який користувач може зберегти на власному комп'ютері. З проекту ми можемо отримати різні 

специфікації, креслення типових вузлів,зображення плану місцевості з нанесеною мережею та обчислити 

втрати напруги, розрахункові струми мереж напругою 0.4 кВ. [1] 

ЯКІ ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ SICAD? Онлайн програма зручна в користуванні. Інтерфейс складається 

з меню, панелі інструментів, області картита вкладок на яких відображається інформація про типові вузли та 

траси. Програма розраховує значення таких величин: падіння напруги, розрахунковий струм,струми 

короткого замикання, навантаження джерела живлення, розгорнутий  розрахунок і можливість експортувати 

таблиці з вихідними данними в EXCEL. При збереженні самого проекту, зберігається топооснова  в самому 

файлі проекту. На основі проекту отримуємо такі види специфікацій: зведена специфікація, що відповідає 

ДСТУ, зведена покупна специфікація- обладнання опор які  оснащенні іншими вузлами. Креслення вузлів 

дає можливість завантажити на комп'ютер лише тих типових вузлів які були використані в данному проекті. 
[2] 

ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТРАСИ 

Для проектування ліній електропередач викристовують панель інструментів. Серед них: інструмент для 

нанесення траси лінії електропередач  та типових вузлів, вставка відгалужень (вузол на стороні опори має ті  

властивості, які вказані в блоці електричних відгалужень), джерело живлення, яке дає можливість вказати 

точку з якої забезпечується живлення мереж, інструмент лінійка(вимірювати відстані), інструмент курсор- 

для виділення та зміни положення та властивостей об'єктів у проекту,скриншот(зображення на фоні карти 

або завантаженої топооснови),інструмент видалення, графічний редактор (отримуємо візуальну частину 

проекту).Більш розширну інформацію про елементи та типи споживача можливо переглянути на вкладці 

властивості. З'єднані між собою траси утворюють мережу яку в подальшому розраховуємо. Для перевірки 

з'єднання трас між собою, необхідно щоб усі траси виділеноої мережі повинні бути у виділеному стані 
(червоного кольору). [3] ОТРИМАННЯ ВИХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПРОГРАМІ 

Після проектування і введення всіх параметрів мережі отримуємо результат електричного розрахунку. 

Він проводиться відповідно до значень електричних навантажень, що вказаі в типових вузлах абонентські 

відгалуження, а також з урахуванням конфігурації мережі, типів проводів та їх довжин. 

Результати розрахунку відображаються на вкладці таблицями, які можемо експортувати в EXCEL. 

Sicad в данний час широко використовується для проектування повітряних ліній 0.4-35кВ, а 

можливості програми збільшуються та стрімко вдосконалюються. [4] 
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П'ЄЗОЕЛЕКТРИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ          

 

Стритович Г., студент; Комісаренко Н.І., викладач 

Політехнічний технікум  Конотопського інституту СумДУ 

 

Екологічна ситуація на всій планеті з кожним днем погіршується. В річки, океани, ґрунти потрапляють 

тони шкідливих речовин. Чого вартує тільки ситуація з повітрям, яким ми дихаємо? В ньому міститься не 

тільки вуглекислий газ, а багато шкідливих газів та часток, що не найкращим чином впливають на легені та 
й на організм в цілому. Вихід – збільшити використання альтернативних джерел енергії, щоб скоротити 

обсяг шкідливих викидів, що стаються при використанні таких природних ресурсів як вугілля, нафта та 

нафтопродукти, що, до речі, призводить до забруднення не тільки повітря, а й води та ґрунтів.  Одним із 

альтернативних джерел енергії можна вважати п'єзоелементи. Звісно, отриманий струм не є таким, який 

задовольнив би потреби людства в цілому, бо ця галузь знаходиться на стадії розробки та й загалом не є 

загально популярною. Але все ж це є альтернативним джерелом, на який варто звернути увагу. 

П'єзоелектрика – це здатність речовини при зміні форми  продукувати  електричну силу. 

П'єзоелектрики – кристали, які володіють властивістю  при стисканні  продукувати  електричні заряди  і 

зворотною властивістю  під дією електричної напруги змінювати форму: стискатись/розширюватись.  Якщо  

коротко,  то п'єзоелектрика – ефект продукування речовиною (кристалом) електричної  сили при зміні  

форми. 

Слід зазначити, що п'єзоелектричний ефект спочатку був виявлений у природних матеріалах, таких як 
кварц, турмалін, сегнетова сіль та ін., але досить слабкий. У наш час синтезовані полікристалічні 

сегнетоелектричні керамічні матеріали з поліпшеними п’єзоелектричними властивостями, такі як титанат 

барію Batioj і цирконат-титанат свинцю PZT (абревіатура формули Pb[Zrxtil-x]O3 (0 < х < 1)). 

П'єзоелектричні матеріали знайшли своє застосування в широкому ряді галузей, таких як медицина, 

контроль промислових процесів, системах виробництва напівпровідників, побутових електричних приладах, 

системах контролю зв’язку, різноманітних вимірювальних приладах. Застосування п’єзоелементів  зазвичай 

зводиться до чотирьох категорій: сенсори, генератори, силові приводи і перетворювачі. Крім того, 

альтернативна електрична енергія, що генерується п’єзоелектричними елементами, може накопичуватись. З 

іншого боку, сенсори (датчики), генератори, навпаки, конвертують механічну енергію в електричну. 

Найбільш простими є конструкції п'єзоелектричних генераторів. Такі п'єзоелектричні генератори здатні 

виробляти електричний струм при механічному впливі на його п'єзоелементи. Недоліками генераторів цього 
типу є: мала питома електропродуктивність на одиниці об'єму й висока крихкість конструкції. 

На сьогоднішній день різними країнами розроблено багато різноманітних конструкцій 

п'єзоелектричних генераторів, що містять окремі або об'єднані в групи електрично або механічно зв'язані 

один з одним п'єзоелементи (стрижні, пластинки, диски), на поверхні яких нанесені електроди. Так, 

компанія Innowattech запропонувала систему одержання електроенергії, яка звичайно розтрачується дарма. 

Джерелом такої енергії є тиск, який виявляє на поверхню автомобіль, що не тільки рухається, але потяг чи 

літак під час зльоту або посадки. Переваги цієї системи, у порівнянні з іншими розробками в області 

видобутку екологічно чистої енергії в тому, що не потрібно виділення додаткової території, не наноситься 

збиток навколишньому середовищу, система працює незалежно від погодних умов. Під асфальт на 

автотрасу або під рейки на залізниці на певній відстані один від одного встановлюються п'єзоелектричні 

генератори, здатні перетворювати енергію тиску проїжджаючого транспорту в електроенергію. Енергія,  що 
запасається в накопичувачах, буде прямо поставлятися споживачам. 

Такий принцип одержання електричної енергії відомий давно. Наприклад, в японському метрополітені 

є станція (Marunouchi) з п'єзоелектричною підлогою, що використовують тиск ніг пасажирів для виробітку 

електроенергії, достатньої для живлення декількох турнікетів. На такому ж принципі діє танцювальна 

підлога в одній із англійських дискотек. Танцюючі генерують струм для декількох дискотечних ліхтарів, 

спостерігаючи процес генерації, так сказати, власними очима. В Окленді також використовували тиск 

проїжджаючих машин на трасі для виробітку електрики. Але принцип роботи в цій системі – механічний. 

Там автомобілі давлять на встановлені під асфальтом плити, які, у свою чергу, натискають на підземну 

систему водопостачання, у результаті чого вода надходить на турбіни. Інше відоме застосування досить 

потужних п'єзоелектричних генераторів, було знайдено для живлення велосипедної фари. Виявилося, що 

потужності таких генераторів, установлених на педалях велосипеда, вистачило для періодичного живлення 

електричної фари на невеликий час. 
Але, ізраїльські розробники перші, хто змогли виробляти п'єзоелектрику в значних масштабах. 

Наприклад, у цей час на дослідній ділянці біля станції Лод, компанія Innowattech установлює рейки із 

вмонтованими в них п'єзогенераторами. За твердженням розроблювачів, проходження по цій ділянці в 

годину 10-20 поїздів з десятьма вагонами кожний дозволить повністю забезпечити електрикою 150 

житлових будинків. 

Уже створені п'єзогенератори для автомобільних і залізничних, пішохідних стежок і навіть для 

авіаційних смуг. Цікава ще одна пропозиція ізраїльських розроблювачів по спільному використанню 

гравітаційної взаємодії й п'єзоелектричного ефекту. Розглянемо цю пропозицію. Припустимо, що в нас є 
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циліндр, який може переміщатися нагору-униз. Якщо ми підкладемо під одне з підстав циліндра 

п'єзоелемент, то циліндр буде впливати на цей п'єзоелемент своєю вагою. Тиск, з яким циліндр буде давити 

на п'єзоелемент, буде рівний відношенню ваги циліндра до площі зіткнення. Потужність, яку буде 

генерувати п'єзоелемент, залежить від площі самого п'єзоелемента й від величини тиску, з яким на нього 

буде впливати циліндр. Тепер згадаємо закон Паскаля, який говорить, що тиск в рідині або в газі рівномірно 

розподіляється по всіх можливих напрямках. Отже, якщо всю внутрішню поверхню ємності, заповненою 

якою-небудь рідиною, покрити п'єзоелементами, а потім створити в ній коливальний процес, наприклад, 

злегка змінюючи обсяг ємності, то тиск усередині рідини почне змінюватися відповідно до зміни її об'єму й 
пружних властивостей самої рідини й стінок ємкості. При цьому, п'єзоелементи будуть генерувати ЕРС, яка 

пропорційна амплітуді зміни тиску. Як основу для такого перетворювача пропонується використовувати 

герметичну плоску ємкість, заповнену водою або маслом. Верхня частина цієї ємкості буде сприймати на 

себе тиск транспортного засобу і стискати рідину. П'єзоелементи розташовуються на внутрішніх поверхнях 

ємкості. Чим більше площа внутрішніх стінок, тим більше п'єзоелементів там можна розташувати і, отже, 

одержати більше електроенергії. 

На сьогоднішній день перспективним напрямком в науці та сучасних технологіях є нанотехнології. Ці 

технології не обійшли й п'єзогенератори. Спосіб отримання електроенергії стає можливим завдяки 

створенню плоских і невеликих за  розміром «наногенераторів». 

У лабораторії технологічного інституту Джорджії розроблено два типи наногенераторів, 

інкапсулірованих у полімерну плівку. Кожний із генераторів являє собою тонкий листок пластику, розміри 

якого порівняні з розмірами аркуша паперу для записів. Принцип роботи цих наногенераторів заснований на 
п'єзоелектричному ефекті в нанодротах з п'єзоелектричного оксиду цинку. При цьому товщина нанодротів 

лежить у межах декількох сотень нанометрів. Нанопровідники цього генератора були виготовлені чисто 

хімічним способом. Для збільшення строку роботи наногенератора, простір між нанодротами заповнений 

пластиком. Невеликий припустимий стиск наногенератора приводить до того, що він генерує напругу 

близько 0,24 В.      

Інший, могутніший генератор, створений по схожому принципу, але містить значно більшу кількість 

нанодротів. 

Така енергетична ємкість п'єзоелектричного нанопристрою, вказує на реальну можливість його 

практичного застосування. Крім високого значення напруги, нові наногенератори мають ряд переваг перед 

існуючими пристроями подібного типу. У них, на відміну від багатьох відомих п'єзоелектричних 

генераторів, не застосовуються токсичні метали, виробництво таких п'єзогенераторів не вимагає значних 
енергетичних витрат. 

Більше того, завдяки відсутності механічних частин, що рухаються, ці генератори можуть служити 

протягом тривалого часу без втрат своїх характеристик. Цікава конструкція п'єзоелектричного генератора, 

який містить діелектричну підкладку й нанорозмірні стовпчики з п'єзоелектрика – напівпровідника. 

У результаті спільної роботи вчених з Каліфорнійського університету в Берклі (США), Мюнхенського 

технічного університету (Німеччина) і Інституту електроніки Академії наук Китаю був сконструйований 

генератор на базі органічних нановолокон. В основі роботи цього генератора так само лежить прямий 

п'єзоефект - виникнення електричної поляризації під дією механічних напруг і деформацій (розтягання, 

скручування). Для одержання нановолокон органічного полімеру – полівініліденфторида – 

використовувалася технологія, так званого електропрядіння, яка дозволяє з високою точністю контролювати 

розташування волокон на підкладці. Мінімальний діаметр створених наногенераторів склав 500 нм. При 
механічному впливі вони генерували вихідну напругу в діапазоні 5-30 мВ і вихідний струм від 0,3 до 3,0 на. 

Зареєстровані в експерименті ефективніші перетворення енергії доходили до 21,8% при середньому значенні 

в 12,5%. 

Є ще цікава розробка п'єзоелектричного генератора на гумовій основі. В основі цієї розробки лежить 

використання наночасток одного з найефективніших п'єзоелектриків: цирконата-титанату свинцю. Ці частки 

наносяться на тонку стрічку із кремній-органічної гуми. У результаті можна створювати генератори, що 

перетворять кінетичну енергію в електричну. При цьому розроблювачі обіцяють одержати ККД, що досягає 

оцінки в 80%. 

Дуже привабливі та перспективні роботи американських учених. Використовуючи динамічну модель, 

дослідники показали, що у вузькому діапазоні геометричних розмірів п'єзоелектричні наноструктури 

можуть перетворювати енергію з дуже великою ефективністю. При цьому, вони враховували не тільки 

п'єзоелектричний, але й флексоелектричний ефект (поява електричної напруги при згину, сконструйований 
генератор на базі органічних нановолокон й крутінні п'єзоелектрика), який вносить додатковий вклад у 

результуючу ефективність п'єзоелектричних пристроїв. Встановлено, що найбільше сильно 

флексоелектричний ефект проявляє себе на нанорівні. У цьому випадку він у три рази перевищує по 

ефективності звичайний п'єзоелектричний ефект. Це відноситься, насамперед, до Pzt-матеріалів, виконаним 

у вигляді нанокантилеверів (балок нанометрових розмірів з однієї точкою опори) товщиною в межах 20-23 

нм. За таких умов нанокантилевер досить гнучкий і чутливий до зовнішнього впливу. Будь-яка незначна 

вібрація, що передається через точку опори, приводять кантилевер у рух, у результаті чого в ньому 
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виникають як п'єзоелектрика, так і флексострум. Розрахунки показали, що флексоелектричний ефект у 

кілька раз збільшує ефективність збору енергії нанокантилівером.  

Таким чином, розробка нових технологій виготовлення напівпровідникових п’єзоелементів, 

нанотехнології  створює нові  можливості для виготовлення на їх основі нових пристроїв та систем з 

можливістю створювати альтернативні джерела енергії. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ОБІЗНАНОСТІ СТУДЕНТІВ   

З ПРАВИЛАМИ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

Павленко П., студент, Мисник В.Д., викладач, Печенко С.М., викладач  
Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Діти та молодь становлять значну частку користувачів Інтернету. Інтернет є фактором соціалізації 

сучасного підлітка. Цей фактор може впливати на дітей як позитивно так і негативно. Питанню безпеки 

дітей в Інтернеті приділяється велика увага у дослідженнях науковців різних галузей, у документах 

міжнародних організацій, спеціалістів правоохоронних органів та у засобах масової інформації, громадських 

організацій усіх рівнів.  

За ініціативою європейських некомерційних організацій European SchoolNet та Insafe запроваджено 

Захід – День безпечнішого Інтернету, який з 2004 року відзначається у вівторок другого тижня лютого [1]. 

Це зроблено для об’єднання зусиль держави, громадських організацій та бізнесу з метою популяризації 

механізмів безпечної роботи  в Інтернеті. 

В Україні цим питанням також приділяється багато уваги, особливо в останні роки. Так, 2009 року 
Коаліція за безпеку дітей в Інтернеті за ініціативи «Майкрософт Україна» оголосила про запуск соціальної 

кампанії «Місяць безпечного Інтернету». Було створено постійну «гарячу лінію», куди кожен, хто зіткнувся 

з проблемами  безпеки, може звернутись [2]. У 2015 році членами Луганської обласної молодіжної 

організації «Старт» було розроблено практичний посібник «Освіта в сфері прав людини в Інтернеті» [3]. У 

команді Уповноваженого Президента України з прав дитини працює  національний експерт із захисту дітей 

від насильства, в тому числі від ризиків насильства в Інтернеті. У співпраці з Департаментом кіберполіції 

вони розробили онлайн-уроки для вчителів, батьків, викладачів [4].  

З 2014 року Україна долучилась до проведення Дня безпечного Інтернету. У цьому році він проводився 

5-го лютого під гаслом «Разом для найкращого Інтернету». Переважна більшість студентів нашого 

технікуму взяли участь у цій події, 44 з них – переглянули онлайн-урок, успішно пройшли тестування та 

отримали сертифікати. 
Щоб вивчити стан  обізнаності наших студентів з правилами безпечної роботи в Інтернеті, ми провели 

своє анкетування по деяких напрямках, а саме: захист персональних даних, розповсюдження агресивності та 

ворожнечі, шахрайство, сексуальні ризики в Інтернеті. Анкетування проводилось серед студентів 

Політехнічного технікуму Конотопського інституту СумДУ, зокрема, першого та другого курсів, а також 

однієї групи третього курсу. Всього у анкетуванні взяли участь 83 студенти. 

Результати тестування наступні: Що стосується питання захисту персональних даних, то 71% 

протестованих студентів знають, яким повинен бути надійний пароль, як додатково можна захистити свої 

дані, які дані не варто зберігати в мобільному пристрої; 78% учасників тестування знають, що варто робити, 

якщо вони бачать в Інтернеті відео, в якому міститься контент агресивного, расистського характеру, 

відкритий або прихований заклик до ворожнечі; Лише 45% опитаних знають, які дії в Інтернеті є законними, 

а які – незаконними; 73% опитаних знають, які дії допоможуть їм захистити свою репутацію в Інтернеті; 
59% опитаних стверджують, що не будуть довіряти людям, з якими вони спілкуються тільки в мережі, але 

особисто не знають їх. Проте, були й такі, які готові вірити своїм віртуальним знайомим уже через місяць і 

навіть тиждень спілкування. 

Що стосується секстингу та грумінгу, то тільки 68% опитаних знають у чому суть цих явищ, але 93,5% 

стверджують, що ніколи не погодились би послати будь-кому свої відверті еротичні фото; 64,5% 

стверджують, що знають, як убезпечити себе від грумінгу, але 92% не знають адреси «гарячої лінії», на яку 

можна звернутись у цьому випадку. 

http://www.ntpo.com/izobreteniya-dudysheva/7551-novye-metody-izvlecheniya-i-poleznogo-ispolzovaniya-vnutrenney-energii-veschestva.html
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Насторожує той факт, що 66% опитаних не знають, як можна допомогти другові/одногрупнику, який 

потрапив у ситуацію секстингу або грумінгу. 61% вважають, що такій людині треба допомогти, а 39% 

вважають, що вони заслуговують на осудження. 

Аналізуючи результати анкетування, ми можемо зробити висновки: необхідно продовжити і підсилити 

освітню роботу в студентському середовищі по ознайомленню їх з правилами безпечної роботи в Інтернеті. 

Таку роботу треба проводити не тільки викладачам інформатики, але й на різного роду виховних заходах, 

залучати студентів до проектів, які досить часто проводяться на загальнодержавному рівні. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА ЗАВОДІ КЕМЗ У МІСТІ 

КОНОТОП 

 

Личкун А.О., заступник директора з навчально-виховної роботи 

Гружчанський НВК 

 

Актуальність дослідження полягає  в тому, що поширення фізкультурно-спортивного руху на 

підприємствах відкриває перспективи подальшого розвитку фізкультури і спорту. У сучасних умовах 
фізична культура стала найпоширенішою формою культури розвинених країн.  

З 1930 р. осередки фізичної культури створювалися на підприємствах, а не при будинках культури, 

як раніше [1]. На цей час припадає перша згадка про спортсменів  на Конотопському електромеханічному 

заводі (КЕМЗ). У ті часи на річці Сейм спортивні товариства (СТ) «Локомотив», «Родина» (КЕМЗ) 

облаштовували військово-спортивні табори, де складалися норми  ГПО, проводились змагання з плавання 

[2;с.22,23,39]. 1949 р. на КЕМЗ було організоване СТ «Шахтар» , що підняло рівень спортивно-масової 

роботи не лише на заводі, але й у місті в цілому [3]. 

1952р. завод очолив В. Зайцев [4;с.29]. Керівництво підприємства серйозно підходило до розвитку 

фізкультурно-спортивного руху.  На КЕМЗ діяли різноманітні спортивні секції, проводилися 

внутрішньозаводські змагання, старий заводській клуб переобладнано в спортивну залу із глядацькими 

трибунами. У 1955 р. стадіон «Спартак» передано на баланс заводу (перейменували на «Шахтар»), збудовані 
дві трибуни, підведені комунікації.1953р. створюється футбольна команда, до складу якої запрошуються 

провідні тренери, гравці з різних міст СРСР. У середині 1950-х рр. на КЕМЗ побудовано стрілецький тир та 

стенд (єдиний у області до середини 1980-х), що дало поштовх розвитку стрілецького спорту [5]. 

1959 р. «Шахтар» увійшов до профспілкового товариства «Авангард», що позитивно вплинуло на 

розвиток заводського спорту. Спортсмени та команди КЕМЗ, вигравши із 1960р. 5 міських спартакіад до 

ряду, домінували у  місті та складали основу міських, а із деяких видів, обласних команд. Спортивним 

досягненням сприяв   В.Зайцев, який сам у середині 1960-х  виконав норми  майстра спорту СРСР зі 

стендової стрільби [6].  Головний бухгалтер КЕМЗ В. Бабков особисто опікувався роботою льодової арени 

на стадіоні. Існувала навіть заводська планерна секція, с двома планерами БРО-2 [7]. 

У 1969 р. помер директор заводу Зайцев Валентин Іванович, з чого почався занепад у спортивному 

житті КЕМЗ. З того часу одразу припинила своє існування напівпрофесійна  футбольна команда [2;с.192]. 
1979 року міську спартакіаду виграв завод «Поршень» ( 2800 робітників проти 10000 на КЕМЗ). Лише 

1992р. спортсмени КЕМЗ ще  раз перемогли у цих змаганнях. Нині на підприємстві працює 340 чоловік, 

останній спортивний осередок – ветеранська волейбольна жіноча секція існувала тільки до 2015 року [8].   

 Отже, спортивна історія КЕМЗ мала значні  досягнення, що зв’язано, насамперед, із увагою до 

цього питання, без якої, навіть при значній чисельній перевазі по числу робітників, фізична культура різко 

втратила позиції і прийшла у занепад. 
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Конотопський краєзнавчий музей ім. Лазаревського 

  Події Першої української революції 1917-1921 рр. привертають увагу сучасних дослідників. 

Українськими науковцями, істориками Київського інституту Національної пам’яті України видані цікаві 
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книги присвячені малодослідженому періоду української історії. Особливе місце займають книги сумських 

науковців та книга Павла Подобєда «З-під Конотопа до Аризони: невигадані історії вояків Армії УНР». 

Вона містить документи та спогади безпосередніх учасників Першої української революції на Конотопщині. 

Приватні колекції мешканців Конотопа зберігають щоденникові записи з життя того часу. Цікавим э 

щоденник Міхна Афанасія Пантелеймоновича, рідного брата Міхна Степана Пантелейменовича - діда 

конотопського лікаря-офтальмолога К.С. Міхна та прадіда Георгія Костянтиновича Міхна, колишнього мера 

м. Волчанська Харьківської області, лікаря – педіатра. Родина Міхно проживала в Конотопі з ХІХ ст. Жили 

у власному будинку – садибі неподалік від старого центру Конотопа. Займалися домашнім господарством і 
ремеслами, тримали коней і домашню худобу. У записнику записи зроблені олівцем з 1917 до 1920 р. Перші 

записи зроблені у Петрограді 1917 р. Автор, тоді військовий проживав у казармах Маріїнського палацу, 

захопленого більшовиками. Бачив керівників більшовицького уряду: Леніна, Троцького, Свердлова, Сталіна 

та інших, можливо спілкувався з ними. Але цим не хизувався. Щоденник на 250 сторінках стосується його 

життя в Конотопі 1918 – 1919 рр. Записи зроблені російською і українською мовами. Записи велися щодня, 

вказувався день тижня і православні свята. Щоденник містить дрібні факти, про погоду в місті та його 

околицях. Цікаво, що улюбленим місцем відпочинку городян був – Невський проспект (зараз проспект 

Червоної Калини). Конотопці тоді називали його «Невськое». Відпочивали у міському саду, де в 

електробіографі (кінотеатрі) дивились фільми німого кіно та різні театральні вистави за участі місцевих та 

приїжджих артистів і оркестрів. 

 Початок записів йде з 26 січня 1918 р., коли О.П. Міхно перебував у Петрограді. Записи 1918 р. 

зроблені на російській мові. Подаємо виписки з щоденника у перекладі на українську мову без записів про 
погоду. «Зранку ходив до канцелярії, після обіду до Таврійського палацу…. 8 березня 1918 пішов в полк 

отримувати асигновку на хліб та отримавши на пекарні 24 ф. хлібу поїхав з товаришами на Миколаївський 

вокзал. З вокзалу пішов у полк на обід і отримав в полку підйомні, пішов на вокзал, де на Москву було 

подано состав. До приходу на платформу Миша речі розвантажив, розшукавши його, сів у потяг, якій 

відійшов о 2 год. 45 хв. Так після довгих роздумів довелось їхати і їхати благополучно. В вагоні 

розмістилися, були місця і сидіти і лежати. Потяг був переповнений. Потяг йшов повільно, не більше як 25 

верст на годину. 9 березня 1918 р. о 2 год. 45 хв. дня ми добралися до Москви. Від Пітера до Москви їхали 

цілу добу! В Москві від Миколаївського вокзалу до Курського найняли візника. На Курському вокзалі о 5 

годині вечора розстався з Мишею, який їхав раніше іншим потягом, а я з Петром сіли у військовий потяг, 

відправився на Курськ і відбули зі станції о 6 год. 30 хв. вечора. Їзда була відворотна, вагони ламались, то 

паровоз, тому до ст. Тули довелось їхати замість 8 годин 15 годин. Прибули на ст. Тула 10 березня о 8 
годині 50 хвилин. До Курська добрався 11 березня, з трудом довелося узнати що до ст. Конотоп пасажирські 

потяги не ходять, а їдуть бойові та пусті состави. Один з таких пустих составів довелося відшукати і 

влаштувавшись у вагоні з декількома товаришами, відправились о 5 год. 30 хв. вечора. Потяг рухався з 

великими зупинками зі швидкістю 15 верст на годину. На ст. Коренево простояв 7 годин і на других теж по 

2, 3 та 4 годин. На ст. Коренево пересів на інший потяг бойового призначення з якого на ст. Волково 

вигнали, але завдяки тому, що комісар потяга добра людина я влаштувався і з цим потягом доїхав до ст. 

Конотоп 12 березня о 8 ½ вечора. Найняв візника на вокзалі, поїхав додому. На дорозі зустрічали два 

патруля, які перевіряли речі і документи. О 9 годині вечора був вдома, де всі спали. Я переліз через паркан, 

відкрив хвіртку і постукав у двері дома. На стук вийшов батько, який дуже здивувався і обрадувався 

приїзду. Зібралася вся родина, з якою просидів до 11 год. ночі.  

13 березня 1918 р. Місто знаходилося на військовому стані, по вулицях можна ходити з 7 ранку до 7 
вечора, по квартирах, щоб світло тушили по можливості раніше, тому довелося лягати о 9 вечора [3, 273]. 

Вдома жити можна, їсти є що: хліб, картопля та інші найнеобхідніші продукти. Біда, що порядку нема 

ніякого. Ця нещасна Червона армія та гвардія, яка працює під маскою більшовиків, безчинствує в місті 

займаючись грабунками і здирництвом. 14 березня. Працював по господарству. Написав листи і пішов на 

пошту. Пошта зачинена червоноармійцями, які в зв’язку з наближенням гайдамак і німців награбували 

грошей з приватних осіб, з казначейства та пошти та інших закладів і поступово уходили один за другим з 

міста по напрямку до Ворожби. Захопили на вокзалі цінні речі і розгромили вокзал. Німці з гайдамаками 

знаходяться на ст. Калиновці в 12-18 верстах від міста. Чутно окремі рушничні постріли. 15 березня. Вранці 

в напрямку до ст. Бахмач чутно було декілька гарматних пострілів, а по напрямку до 6 версти декілька 

рушничних пострілів. У 7 год. вечора ходив на Невське, де зустрів близько 15 чоловік місцевих українців, 

озброєних гвинтівками. Місто поки відчуває себе вільним. 16 березня. Вранці дійшовши до вокзальних 

воріт, раптом зустрів озброєних німців, яких було на вокзалі близько 100 чоловік [2, 258]. Їх вже чекали, 
дивно, що майстрові їздили вчора до Бахмача в німецький штаб просити, щоб швидше надіслали загін 

німців у Конотоп для наведення порядку і подали їм состав потягу. Німці близько 12-ї години ночі 15-16 

березня прибули на вокзал. На вокзалі загін німців в 60 чоловік з оркестром на площі проти Собору 

церемонія зупинився. Спочатку говорив німецький офіцер, потім гайдамацький (п’яний), казав, що німці 

союзники і приятелі, прийшли до нас для того, щоб навести порядок як у них. Що німці прийшли захищати 

Україну і революцію. Вимовив декілька тостів за німецьких солдат і офіцерів і за Вільгельма, як 

визволителя від «варварів». Після офіцера говорив українець Назаренко, в такому ж самому дусі. На початку 

6 години процесія пішла до вокзалу в супроводі представників міста та 2-х оркестрів. Близько 8 год. на 
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Невське проходили чоловік в 120-150 німців, які розташувалися у приміщенні колишнього 2-го лазарету. 17 

березня. Зранку чутно гарматну стрільбу по напрямку до Ворожби. Майже безперестанно рухались з 

вокзалу до міста німецькі війська, піхота, кавалерія та артилерія. На вокзалі проти парку поставили три 

трьохдюймові гармати в напрямку до Грузького 2 і по напрямку до Кролевця 1. Ще 3 гармати стоять біля 

депо. О 5-й годині вечора по напрямку до Кролевця чутно було гарматну стрілянину. 18 березня. Пішов до 

військового начальника, де робота не налагоджена і нікого з писарів не оказалося. На базарі продавали 

лугове сіно по 11 крб. за пуд та лепеху по 4 крб. за пуд. Весь день гриміла артилерія в напрямі на Кролевець, 

німці відправили з міста 3 гармати. Починають німці встановлювати свої порядки; самочинно забирають у 
жителів корів, свиней за ціну ними встановлену. 19 березня. Чутно гарматну стрілянину на Кандибиной 

греблі і на Сейму біля Мельні, а ввечері біля Мельні і на 6-й версті була гарматна залпова стрілянина і 

рушнична і кулеметна. 20 березня. Німці на вулицях міста ведуть навчання солдат. 21 березня. З ранку на 

Загребел’ї стрілянина з гармат до обіду; німці обстріляли село Лобківку, біля якої вбиті 4 німці, які стояли 

на посту. В місті був у військового начальника, заходив до Рубана, до міліції і продовольчої управи, взяв 

картки на цукор. У міській управі зустрів товаришів і знайомих, головне Василя Сербіна. На Невському 

зустрів Митю Бабича та інших товаришів, товариша по службі Мартина Рибця, у коменданта знайшов 

Грицька Руденка, гайдамаку. Товаришів не бачив 5 років. 22 березня. Порядок у місті не було порушено. 23 

березня. На вокзалі, німець не пропустив через платформу. В їдальні грали спектакль – комедію «Денщик 

Шельменко». Роль Шельменка денщика виконував старий Золотник, який добре грав. Інші ролі виконували 

учні Віленського технічного училища та барині. Спектакль закінчився об 11 годині.  24 березня. Біля церкви 

парад німецьких солдат приймав генерал. Вишукувалося біля полку солдат з кулеметною командою і 80 
чоловік кавалерії в голубих мундирах. Генерал говорив промову і потім кричав по руськи; УРА! 25 березня. 

Ввечері чутно далеку гарматну стрілянину. 26 березня. Писав щоденник війни до обіду і після обіду. Як у 

місто вступили німці, пошта не працює. Солдати змучені війною розпускаються з позицій по домам. Їхати 

потягом можна до Києва, а в Києві німці скидають їх і їм доводиться голодним і розбутим йти пішки, їдучі 

додому може й місяць. Щоденно через місто проходять вони сотнями і направляються вглиб Росії, а деякі в 

Сибір. Мало того, що перенесли на війні, та ще у вільній Росії та Україні доводиться йти пішки. Це 

вдячність за службу. 27 березня. Записався в члени кооперативного товариства споживачів міста, взяв паю 

по 10 крб. кожен, в земській управі запропонували місце в окладному відділі, ходив на співку в аматорській 

гурток, щоб ставити спектаклі і концерти. Склад гуртка на перший раз оказався не важливий. Зібрались 

люди не здатні до хору і грі. В напрямку на Кролевець ввечері чутно гарматну стрілянину. 28 березня 1918 

пішов до Земської управи і подав клопотання про прийняття на службу. Був на вокзалі в їдальні на зборах 
безробітних солдат. Обговорювалося питання про створення профспілки через який будуть надаватися 

кожному безробітному члену спілки відповідне місце. Над містом літав український аероплан. 29 березня. В 

напрямку Путивля йшла артилерійська стрілянина [5, 33]. Біля вокзалу розташувався німецький авіазагін і 

аероплани весь день літають над містом. Ввечері ходив на фільм до 10 вечора. Картина йшла без музики. 30 

березня. В напрямку Путивля чутно декілька гарматних пострілів. 1 квітня. На Ярмарковій площі 

реквізували коней. Німці просунулись до Ворожби. 2 квітня. Зранку приходив міліціонер з німцем за конем, 

на якому батько в суботу поїхав за сіном. Коня при їх обстеженні по сараям – не було, мене примусили йти 

до приймальника коней, до якого ходив і пояснив становище. Ходив на з’їзд та в Земську управу, де не 

визначились з прийняттям на службу. Ввечері під Вирівкою та Мелнею була гарматна стрілянина. 3 квітня. 

На ярмарку дивився на коней та корів, пішов у Земську управу, де поступив в бухгалтерію на посаду 

помічника касира на оклад 200 крб. в місяць. 5 квітня. О 8 годині пішов в управу на роботу де пробув до 3 ½ 
год. дня. Працював багато, довелося сидіти не піднімаючись і відчув утому. Чутно зранку сильну гарматну 

стрілянину біля Вирівки і Мельні, а ввечері в цьому напрямку ледь чутно було, видно десь далі стріляли. 7 

квітня. Стрілянини навколо міста не чутно. 15 квітня весь ранок в Мельні і в тому напрямку йшла гарматна 

стрілянина, німці вели гарматну стрілянину по Мельні і Озаричах, де знаходилися більшовики. На вечір 

стрілянина затихла і німці увійшли в Мельню і Озаричі [5, 32]. 16 квітня. Роботи було мало, тому, що 

землевласники не приносили грошей. 20 квітня. Ввечері ходив у «Кіно-сарай», де ставили п’єсу 

«Невільник». 21 квітня. Ходив у Земську Управу на збори спілки службовців, де пробув до 9 години вечора. 

Розбирали багато питань, головне питання з них про окладний відділ. Збори постановили надати раді спілки 

уповноважених на випадок потреби бойкотування його і відрахування з числа членів спілки. 30 квітня. У 

земській управі, роботи було багато в зв’язку з видачею вчителям жалування. 1 травня. З приводу 

громадянського свята на службу не ходив. В місті ходили маніфестації, хоч організація міста вирішили 

маніфестації та різні збори відкласти до 3-го дня свят. 3 травня. По місту розклеєно оголошення німецького 
командування, що влада на Україні хитка і їм доручено охороняти порядок, тому забороняють мітинги, 

лекції, різні збори. 4 травня. Ввечері пішов до церкви на утреню, яка правилася урочисто, закінчилася вона о 

2 год. Вдома, взяв паску і поніс святити. В церкви був на обідні, яка закінчилася о 3 год. 55 хвилин ранку. 22 

квітня посвятили паску. 5 травня. Паска. Вечір був холодний, зрідка співав соловейко. На ранок був мороз і 

листя на деревах і квіти позамерзали. 10 травня. Кінчаються свята. Накопилося багато роботи, працював не 

встаючи. 6 травня. В міському саду грала музика. 19 травня. Вдень у Біографі засідав з’їзд хліборобів, яких 

не багато зібралось. Вирішили надіслати вітання гетьману; з’їзд вітав повітовий староста Кандиба. 

Обговорювалося питання про адміністрацію повіту; вирішили – розбити повіт на декілька дільниць, 
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посадити туди дільничних начальників і в його розпорядження дати по декілька міліціонерів; 

висловлювались, що з’їзд буде просити повітового старосту призначити стару коаліцію, а міліцію повністю 

знищити. Вирішили обеззброїти соціалістів, а озброїти хліборобів, тому що в їх руках влада. Проти 

соціалістів та різного роду агітаторів ввести ледь не смертну кару, далі Прочай висловився, що для того, 

щоб декілька голодних залякати, то потрібно декілька чоловік повісити. Голова був проти. 26 травня. В саду 

в театрі ставили п’есу «Батраки» під режисерством Ар. Барсука, в особливості добре пройшли ролі: Юрко 

грав Кушніренко, робітник, грали Барсук та Марися – гр. Вінниченко. 28 травня. В Управі третій день 

працює фінансова комісія, з Занкевича, Константинова податкового інспектора та ще одного члена. Комісія 
скоротила витратний кошторис Управи на 800 000 крб., вона буде відшукувати засоби для відновлення 

фінансового становища в Управі. 1 червня. Ввечері пішов на станцію в парк, який сьогодні лише відкрився. 

Публіки було дуже багато. На відкритій сцені грали любителі російські та поляки, а в парку грав оркестр 

музики. 6 червня. Ввечері в саду грав німецький оркестр музики. 13 червня. Вознесіння. У Вознесенській 

церкви, з приводу престольного свята, було багато публіки. 14 липня. Ввечері довелось споглядати за 

наглим грабунком у Воловича. Його провели невідомі люди близько 6-ти чоловік о 10 годині вечора на очах 

2-х десятків публіки, сусідів Воловича та гулящих. За чутками взяли 15 тис. грошей. Хоч людей було багато,  

але спіймати їх було важко. Як публіка стала підходити до будинку Воловича, то в будинку відкрилась 

револьверна стрілянина, публіка розбіглася. Після чого бандити вийшли з дому і відправились на 

Задесенську вулицю. 15 липня 1918. Ходять чутки про масові підпали, грабунки та масові розправи, що 

приводить до загибелі багатьох невинних. 16 липня. Після обід ходив до земської управи, де було 

призначені загальні збори службовців. За нестачею людей, збори не відбулись. Паша розповів про своє 
просування з Курська до Конотопа. На демаркаційній лінії більшовики обирають весь приходящий та 

проїжджаючий народ, що не можна провезти що-небудь. Речі з срібла і золота і кільця конфіскують разом з 

грошима [3, 43]. Після грабунку у Воловича телефони почали працювати. Цілі сутки між Воловичем та 

Гернером стоїть німецький караул. 21 липня. Вечері ходив в міський сад, де грав німецький оркестр музики.  

22 липня. Спека досягла 36-37 градусів. О 5-й годині пішов сильний дощ з градом величиною з горобине 

яйце. 23 липня. Трійця. Ввечері в міському саду було гуляння – грав німецький оркестр музики і запускали 

ракети. З 3 липня 1918. Записи ведуться на українській мові. 10 липня. Ввечері пішов у «Кіно - Сарай» на 

співанку. 12 липня. Петра. У міському саду, ставили у «Кіно-Сараї» п’єсу «Гріх і кара», в якій і я брав 

участь співаком. Народу було багато, грав вокзальний оркестр музики і після німецькі оркестри. 14 липня. В 

міському саду грала музика… 18 липня. У міській управі арештовано голову Назаренка і де яких членів і 

усіх відправили на возі до Путивля. Ходять чутки, що на південній залізниці рух потягів став і що усі там 
майстерні страйкують і що скоро у нас рух зупиниться. 19 липня. Ходять чутки, що у Києві та південній 

залізниці – страйк майстрових [1, 277]. У нас чекають того ж. 20 липня. В саду проводилася лотерея 

«Алегрі». Було багато гулящого люду. У нас майстерні стали і рух потягів припинився. Майстрові 

страйкують через те, що зменшили місячну платню на 50 крб. а потім не дають платні за 2 місяці. [2, 258]. 

21 липня. На вокзалі було наклеєне оголошення, щоб усі робочі підтримували ті питання, які проводять 

останні службовці залізниць України. Був наказ німецького коменданта, який гласив, щоб усі майстрові 

прийшли завтра на роботу, а хто не прийде, той буде увільнений з посади. Хто ж буде лишати роботу своїм 

товаришам того будуть передавати польовому суду та ін. Довелось чути деяких майстрових, з яких одні 

казали, що треба приходити на роботу, а другі – ні. 22 липня. На роботі був папір від повітового старости 

про те, що старі голова і члени управи усовуються із посад, а на їх місце призначаються новий голова – М.І. 

Константинов, пом. голови - Мовчан, члени – М.А. Константинов, М.І. Фененко, Луцик та Моренець- 
Дейнеко. Арештовано членів – Кручинського, Осипенка і Шашко. Зостався лише один член і голова – 

Шандра. 23 липня. Вокзальні не радили йти на роботу, бо майстерні зачинено і коли їх відкриють невідомо. 

24 липня. Пішов на роботу о 8-й годині, через те, що для нових начальників треба дещо підготувати. 25 

липня. В Управі голова взяв загальний журнал на перевірку. 26 липня. Від нас виїхали німці, які вже довго 

стояли, а на їх місце приїхали піхота і кавалерія. На Загребел’ї б’ють людей, хто не підкорюється. 

Відбирають сіно і усячину, що їм потрібно, а коли хто не дає, то б’ють. На вокзалі коло Котловану зірвали 

залізницю, а потім коло пішохідного мосту. Німці на вокзалі багатьох арештовують, саджають у вагони і 

кудись відправляють [3, 273]. Німці і гайдамаки ходять по місту і шукають вокзальців, і кого знайдуть, то 

забирають на роботу, а кого вдома немає, тому на заборі або на хаті пишуть крейдою хрест і будь яку цифру, 

щоб у друге швидше було знайти. 1 серпня. Закінчилася відпустка. 5 серпня. Сьогодні о 3-4 год. ранку на 

Батуринському шляху стратили через розстріл німці – Федіра Тереха, який з м. Сум Харківської губ. Хотів 

зробить повстання проти німців. Це перший випадок страти за судом у Конотопі газета [6, 5]. 11 серпня. В 
газетах пишуть, що в Ніжинському повіті та Ніжині і по залізниці на Чернігів, зорганізували банди, котрі 

грабують та убивають людей, спалили на залізниці мости і наводять на людей великий жах. 14 серпня 1918. 

В управі отримав 100 крб. за травень місяць. 26 серпня. О 5-й ранку німці розстріляли єврея. Він спіймався з 

5 возами рушниць та ручних бомб та кулеметами, які він хотів провезти для повстанців. Коло неділі тому 

його піймали, а сьогодні по присуду німецького польового суду розстріляли. Німці накладають дань на село, 

чи хутір, коли не вистачає, то січуть різками. 31 серпня. В управі отримав за 20 крб. 50 коп. шматок юхти на 

чоботи. 5 Вересня. У книгарні купив дві книжки: «Історія України» Грушевського та «Історію української 

культури» Огієнка, за які заплатив 12 та 6 крб. – 18 крб. 15 вересня. Вже 4 дні по місту ходять купи п’яних 
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німців, котрі співають, танцюють, зривають з себе погони, були випадки, що зривали із своїх офіцерів і 

декотрі розбивали рушниці і викидали. Кажуть, що їх посилають на французький фронт, куди вони 

одказуються їхати і запили. 28 вересня. Управа отримала 315 тисяч грошей.1 жовтня. Вночі, у помешканні 

Римаря, по вул. Путивльській задушено 6 чоловік євреїв і де ділись злочинці і хто вони, невідомо. Цих 

євреїв сьогодні поховано. Була дуже сумна процесія, коли їх несли. 3 жовтня. Видали платню за червень та 

липень – 400 крб. 5 жовтня. По людях ходить «іспанська хворість». Багато людності від цієї хвороби вмирає 

[7, 2]. 21 жовтня. Гетьман затвердив закон про призов до армії усіх офіцерів та надстрокових унтер-офіцерів, 

які повинні о 6 денний термін з’явитися до військового начальника. 26 жовтня. Мобілізація іде спішно. Із сіл 
приходить багато і настрій у них дуже гарний. Гетьманців з Бахмача козаки відсунули до Крут. 28 жовтня. 

Газет ніяких не одержує Конотіп і через те невідомо, що робиться. Під обстріл кулеметний та гарматний 

потрапив німецький ешелон, якого трохи потріпали.  29 листопада. З ранку чути гарматний та кулеметний 

вогонь під Бахмачем. Надвечір чути стрілянина, але невідомо чим вона скінчилась. 30 листопада. В Управі 

писав доповідь до Земського Зібрання, котре буде завтра. 1 грудня. Зранку пішов до Управи кінчати доклад. 

Зібрання почалось о 1-й годині дня і тягнулось до 6 ½ години. В докладі було: про збільшення платні усім 

службовцям земства, про збільшення асигнування на дрова, для шкіл та інших земських інституцій; про 5 

річну прибавку і інші; але зібрання всього не затвердило, а затвердило старий минулорічний кошторис і 

відновили те, що гетьман скасував та побільшало податки земські на землю до 7 крб. 2 грудня. Ввечері по 

місту чути постріли з рушниць. Йде мобілізація двох років служби – 15 -16 і призовів 20 рокових хлопців з 

сіл їде багацько. З фронту не чути нічого. 7 грудня. По місту розклеєні німецьким командуванням 

оголошення, щоб Українські республіканські війська геть вийшли з Конотопу на 20 км [5, 44]. На це 
українське командування одповіло так: «До яких пір ми козаки УНР, до тих пір ми не вийде з міста і що 

коли вам з нами у одному місті тісно, то можете від нас виїхати». Але німці на це відповіли, що вони цю 

справу обмірковують і постараються улагодити тихо і мирно. 10 грудня. Обікрадено споживчу крамницю, 

узято товару та шкарпеток більше як на 3 000 крб. Дивно те, що увійшли у двері, замки з котрих позабирали 

з собою. 12 грудня. Ховали 3-х козаків, забитих у бою під Крутами з гетьманцями. У місті було припинено 

усяку роботу, зроблено вихідний і коли ховали козаків, то кажуть була сила людей. 15 грудня. Сьогодні мені 

28 років. У місті, було оголошення військового начальника, це телеграма бувшого гетьмана П. 

Скоропадського об відреченні його від гетьманства [1, 287]. 16 грудня. Після 11 днів хвороби перший раз 

пішов у Управу. Управа за цей час трохи перемінила обличчя, стали нові і члени за котрі і голова. Секретаря 

Полянського викинули. 21 грудня. Об 11-й годині пішов до Управи, де було призначено зібрання 

співробітників Земського та міського самоврядування: розглядались різні питання: про прибавку платні, про 
звільнення Полянського і інші. Наприкінці Полянський з Осадчим полаялась. 23 грудня. По случаю того, що 

на вокзалі арештували більшовиків Павла Слизького і інших, був у Депо страйк робітників, потім до вокзалу 

і тюрми ішла демонстрація, яка домагалася, щоб випустити із тюрми арештованих, але німецька варта котра 

стояла біля в’язниці демонстрантів усіх розігнала і вони вернулись до дому ні з чим. 25 грудня. З вечора 

страйкарі приступили до праці. 27 грудня. Ходив на картини у кіно-сарай. Біля каси читав оголошення про 

мобілізацію усіх чоловіків до 43 років. 29 грудня. О 9-й годині ранку під Вирівкою на болоті німці зривали 

снаряди та порох. Від цього по місту полопалось багато шибок.  

1 січня 1919. З причини того, що за новим стилем Новий рік, то німці по місту робили із ракет 

ілюмінацію, стріляли із рушниць і через те підняли місто на ноги. Люди думали, що прийшли більшовики, із 

німцями іде стрілянина. З ранку отримав ½ пуда цукру. 4 січня. Сьогодні останній день роботи в Управі. 

Отримали в рахунок платні на 1919 рік – по окладу утримання – 200 крб., ввечері був на засіданні управи. 5 
січня. В управі отримав 1 пляшку спирту. У споживчій лавці отримав 1 пуд пшеничного борошна за 24 крб. 

5 коп. З вечора німці якось запалили хлопчачу гімназію і вона горіла майже всю ніч. 10 січня. Зранку пішов 

до військового начальника, котрий провадить мобілізацію усіх унтер-офіцерів. Одержав посвідчення про 

відстрочку до особливого розпорядження, як військовий писар, а усіх стройових приймають. По місту 

козаки куреня смерті збирають євреїв і проводять їх на вокзал для розвантаження вагону. Ввечері пішов на 

спектакль «Бондарівна», але його відклали на завтра. 11 січня. Козаки куреня смерті ходять по місту і де 

знайдуть чоботи або шапки, то забирають без плати. 12 січня. Вранці в управі на зборах Ради співробітників 

робили вибір представників у Чернігів для вибору представника на Трудовий конгрес. Курень смерті щось 

не помирив з німцями, котрі стоять на вокзалі, завели з ними стрілянину із кулеметів, рушниць і навіть з 

гармати. До вечора стрілянина притихла [4, 151-152]. 13 січня. У місті і вокзалі тихо і спокійно. 14 січня. 

Новий рік за ст. стилем. У їдальні ставили виставу «Хмара». Вона пройшла гарно і скінчилась о 12-й годині 

ночі. За єврейським кладовищем на буркасовій ниві, між дохлими конями, у ярку днем хтось убив чоловіка. 
Як видно із записки, то він із Курені – Кириленко. 15 січня. День неспокійний. Зранку пішли чутки, що 

наближаються більшовики і через те по місту паніка. Скрізь бігають козаки, забирають євреїв та візників 

вантажити та звозити військове майно. З’явились люди, що грабують. У Мархасева забрали годинник, 

побили обличчя. Хотіли пограбувати Черкінського, але козаки їх прихопили і одного тут же вбили кулею, а 

двох повели, одного у лікарню, а іншого у штаб. І обох потім розстріляли. Казначейство і усі банки 

повивозили з міста за розпорядженням головнокомандувача. По місту скрізь увесь день паніка. Ввечері тихо 

і на Невському майже нікого не було. 16 січня. Цілий день козаки збирають євреїв та візників. Після обід 

козаки вивезли двох людей, чоловіка та жінку і розстріляли на полі біля Мотишчиного озера. Причини 
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розстрілу невідомі. Ввечері пограбував євреїв у будинку Шура-Бура і туди пішли козаки. Над вечір козаки 

розстріляли Жукова, Соколовського і ще когось невідомого на Суровій ниві біля комдив заводу. 17 січня. 

Теж неспокійно, але нікого не розстріляли. По місту паніка. Козаки скрізь мотаються як ідоли. Я ходив 

дивитися на 8 розстріляних чоловік. В тій купі і одна пані. 18 січня. З ранку курінь смерті з Конотопу виїхав 

[5, с.50]. На залізниці козаків не було ні душі. Місто лишилось без влади і охорони. Ходять чутки, ніби ідуть 

більшовики, але ж нікого не чути і невідомо що буде далі. По полю позбирали розстріляних. 19 січня 1919. З 

ранку на вокзал прибуло по залізниці із Кролевця 30 більшовиків. Це залізнична охорона. Вони сказали, що 

сьогодні надвечір, а вже завтра ранком прибуде їх цілий полк. У місті тихо і спокійно. 20 січня. З ранку в 
місто вступили більшовики. Деякі верхи на конях, а багато піхоти на підводах. Прийшли вони із Путивля. 

Це 3-й Український повстанський полк. Розмістились у місті по квартирах. Що являє із себе це військо, хто 

його знає, але здається не надійним [2, 41, 258]. 21 січня. В місті тихо. Начальник гарнізону виклеїв наказ, в 

якому говориться, що місто на військовому стані і через те по вулицях можна ходити та їздити тільки од 6-ї 

години ранку і до 7 год. вечора. По місту увесь час, якось сумно. 22 січня. В управі праця як і раніше. 

Трапляються у місті нічні грабежі. Є накази начальника гарнізону, щоб несли зброю до штабу, що всі 

грабіжники будуть розстрілюватися. 23 січня. Вночі пограбували Брука, арештували та пограбували 

Тимошевського (пана і сина) добивалися до Бруевички і в інших місцях грабували. 24 січня. Настрій у 

людей поганий, обставини у місті такі ж. 25 січня. Праця цілий день провадилась як і раніше. Розклеєне 

наказ начальника гарнізону, що воєнний стан з міста знімається, і через те можна після 7-ми год. вечора 

ходити та їздити. 26 січня. Ввечері поблукав на Невському. 27 січня. Все по старому. Є чутка, що 

розстріляно Буденного Василя і ще кілька чоловік, коло містка по Роменській вул. біля пивоварного заводу. 
29 січня. В Управі сьогодні засідають комісари, а управу усунули.  31 січня. Господарча комісія розклеїла 

оголошення, що всі ліси, це є майно, і їх не повинен ніхто рубати з цього часу, хоч він був би і приватний. Є 

наказ про воєнний стан у місті, тепер можна ходити від 5-ї год. ранку і до 8 год. вечора. У «Біографі» був 

мітинг «комуністів» на тему «Більшовики і Україна». Оратори зазначали, що совєцька влада настільки 

зміцнила, що її не порушить ніяка сила, вони переможуть своєю пропагандою. 1 лютого. Є наказ по 

гарнізону, що по місту можна ходити за московським часом до 11 год. вечора. 4 лютого. На базарі, в де яких 

лавках реквізували майно, а де які опечатували. По млинах з почали брати з пуда 4 фунти та 2 крб. за помел. 

5 лютого. Чув на ярку кулеметну та рушничну стрілянину. 6 лютого 1919. Вночі озброєнні люди добивались 

у Миколаївську та Вознесенську церкви, поодбивали замки, але їх сторожі застали і через те не вдалось 

пробратися в церков і що-небудь украсти. Після того сторожі почали дзвонити, а патрулі стріляли. І ці 

постріли я учора чув. О 7-й годині по Сарнавській вул. пограбовано єврея. Майно забрали на дві підводи. На 
третю сіли самі грабіжники та й поїхали. 7 лютого. Учора було оголошення про мобілізацію офіцерів і до 

підпрапорщиків включно. 10 лютого. В Управу приходив голова ревкому, це Федя Вілінський, котрий у 

місті вчився зі мною. 11 лютого. На залізниці спіймали двох грабіжників-солдатів. В Управі отриманий 

папір з Військового ревкому, який стосується Управи і всі папери та інший скарб переходять до 

раднаргоспу. Службовці залишаються на місцях. 13 лютого. Є оголошення, що призивають хлопців, які 

народилися у 1892 р. і служили у кавалерії.  14 лютого. З сьогоднішнього дня почали охорону вулиці і в 

першу чергу мені довелось в числі 10 чоловік нести варту з 12 год. ночі і до ранку. Охорона з ломачком без 

рушниці, це не вартовий. 15 лютого. Стрітення. Хоч свято, але начальство примусило усіх іти до праці і ми 

як службовці, то повинні виконати наказ начальства і працювати як у будній день. 16 лютого 1919. Після 

обіду ховали 5 більшовиків – червоноармійців у міському саду, то ходив дивитися. Народу було багато. 

Процесія похоронна була без попа, грав духовий оркестр революційні пісні, хор співаків співав революційні 
пісні. Було 5 промовців, а по похованні стріляли з рушниць залпами. 17 лютого. З ранку батько водив до 

міліції коня, щось треба було перевозити. Було після обіду зібрання мешканців вулиці, на якому зробили 

постанову, щоб ходити на охорону вночі по 1 людини і домагатись у міліції рушниць. 1 лютого. Зранку у 

черзі за хлібом помер єврей. 19 лютого. У «Біографі» йшла картина «Вахканка». 21 лютого. Є наказ про 

призов стройових унтер-офіцерів, котрі народились 1890, 1, 2 та 3 рр. об тім, щоб усі крамарі, як то приватні 

особи, також і кооперативи, повинні в 7-ми денний строк доставити усі товари в Спілку кооперативів. 

Ввечері о 6 ½ на Стовчині розстріляли 5 чоловіків та 1 жінку. Їх ревтрибунал присудив на смерть за 

крадіжку. Із них два брати – без вини та один із них Мишка, а три які розстріляні, то не знайомі. Ввечері з 7-

ми до 12 год. був на вулиці, вартували. 22 лютого. Ходив дивитися на вбитих. Вони дуже обезображені, 

постріляні розривними кулями, так що майже уся голова розбита надвоє і мізки повилітали. 23 лютого. О 

12-й год. пішов до церкви, де на площі перед собором був мітинг комуністів з приводу річниці формування 

Червоної Армії. Було багато промовців. 24 лютого. Перший день масляниці. 25 лютого. Робив розвід 
охоронців. 3 березня. У військкоматі, став на облік. В неділю улаштовують п’єсу «Катерина», в якій я беру 

участь, як співець у народній сцені. 6 березня. Отримав по декрету платню за лютий - 620 крб. Ввечері в 

Управі був на делегатському з’їзді спілок. 8 березня 1919. Рік тому, я виїхав з Пітера. 10 березня. В 

Раднаргосп прислали нового бухгалтера – фахівця Михайлова з міської продовольчої управи, який буде 

керувати бухгалтерією Раднаргоспу. 11 березня 1919. Сьогодні свято. Сьогодні є день смерті нашого 

пророка – нашого творителя правди і свободи Т.Г. Шевченка. Начальство наказало святкувати. Офіційно не 

було ніяких вистав, ні мітингів, а нічого, свято виявилось в тому, що по установах не робили. 12 березня. 

Свято. Роковини початку революції. Сьогодні рік, як я приїхав із Петрограда додому о 9-й годині вечора. 
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Ввечері було зібрання членів кооперативів у «Кіно-сараї», де робили вибори членів правління. Збори 

скінчились пізно, результатів воно не дало, наші кооперативи будуть ці вибори обжалувати. 16 березня. В 

Соборній школі гарно справляли свято по смерті Т.Г. Шевченка. Пісні виконав хор, було багато промовців 

та декламаторів, грали на бандурі, гостей шанували кавою і чаєм. Свято скінчилось о 8 ½ год. вечора. 17 

березня. На роботу пішов о 9-й годині ранку, це по старому о 7 ½ год. а додому доведеться йти по старому о 

1 ½ год. дня. 18 березня. З ранку пішов до праці, але сьогодні празник – якась то річниця Паризької Комуни. 

Між комуністами та робітниками йде сварка із за голоду і до чого вона приведе, поки нічого не відомо. 19 

березня. Смоленський полк, котрий мешкав кілька тижнів у нас, виїздить до Прилук. 22 березня. У 
бухгалтерії переміняють посади, роблять іспити. 23 березня. У «Біографі» ставили п’єсу «Катерина». Людей 

було повно. 24 березня. У суботу залізничники внесли постанову, щоб у кожного громадянина міста і 

залізниці, зробити обшук хліба із знайденого хліба залишати на душу: - робочу – 24 х і не рабочу –х фунтів, 

а мішок забирати. На Невському розганяли людей. Пішла чутка, нібито у Попівці убили комісара, куди 

послали загін червоноармійців. Залізничники скасували свою постанову про обшуки. 25 березня. Отримали 

за березень місячну платню – 620 крб. розклеєне наказ, яким у місті вводиться «надзвичайний військовий 

стан» і через те можна ходити лише од 6год. ранку і до 9-ти год. вечора за новим часом. Червоноармійці з 

міста виїздять. Навколо міста по селах небезпечно. 26 березня. У Попівці в зв’язку з вбивством комісара 

заарештовано чоловік 18, на залізниці чоловік 6. Будуть судити. 27 березня. Є наказ, яким надзвичайний 

стан скасовується, а залишається військовий стан і ходити по вулицях можна до 10 год. 1 та 2 квітня виводка 

усіх коней. 28 березня. Скрізь по місту смута. В залізничних майстернях арештували Слизького, Пурпуру 

Гр. та ще когось. 30 березня. Вчора виклеїли наказ, згідно якого усі офіцери та чиновники в 24 години 
повинні з’явитись у черезвичайку. Деякі являються, їх арештовують і саджають до в’язниці. У місті 

атмосфера натягнута. Минулу ніч арештовано деяких діяльних українців та інших мешканців міста і 

посаджено до в’язниці. 2 квітня. Довелось цілий день вибігати, то по ревкомам, то по ЧК. Учора треба було 

з’явитись до воєнкому на мобілізацію. Сьогодні сказали, щоб прийшли 15 квітня о 10 годині. 4 квітня. 

Ярмарка не велика, худоба дорога, за нашого коня було б тисяч 4 ½ або 5-ти. За корову теж коло 2 ½. На 

корову купці є, але на коня не багато бажаючих. Бояться мобілізації. 5 квітня. Ярмарка більша ніж вчора. На 

днях розстріляно 9 чоловік, ніби бравших участь у повстанні. 7 квітня. Благовіщеня. Позавчора вночі на 

єврейському кладовищі когось розстріляли і зарили у землю. Сьогодні зібралася купа людей та почали було 

розкопувати, але прибігли червоноармійці, стали стріляти і порозганяли усіх. 9 квітня. Можна гуляти по 

старому часу до 9 ½ год. 13 квітня 1919. О 12-й годині біля церкви був мітинг з приводу взяття 

червоноармійцями м. Одеси. Ввечері був на спектаклі «Хатня революція». 15 квітня. Одержав за квітень 
місячну платню 620 крб. 21 квітня. Ходив до військового начальника, де робили репетицію, було співаніе. 

27 квітня. У «Кіно-сараї» йшла цікава репетиція «Волжський богатир». 30 квітня. У «Біографі» йшла п’єса 

«Хмара». 1 травня 1919. З приводу 1 травня по місту свято. Скрізь прибрано зеленю та прапорами – 

червоними. Ходять по місту різні організації – маніфестації з музикою та інше. Через те, що година гарна, та 

робити усім заборонено (бо це свято робочого люду) людей на маніфестації сила. Ввечері у саду був мітинг, 

виступало багато промовців, грала музика. 4 травня. Ввечері у «Кіно-сараї» йшла п’єса «Наталка Полтавка» 

та «Бувальщина». Пройшло гарно, людей було багато і духота як у казармі. 10 травня. У «Біографі» 

ставилось «Воскресение». 11 травня. В саду пішов на п’єсу «Гріх і кара». 18 травня. Ввечері був у «Тіятрі», 

дивився на п’єсу «Єврейка Вихрестка», котра пройшла погано. Лейба Аристашна був зовсім без голосу, 

Степан – Ілько теж без голосу, а деякі п’яні. 20 травня. Є наказ згідно якого можна по вулиці ходити до 11 ½ 

год. вечора. 
9 листопада 1919 члени Спілки обрали головою комітету Мешика та трьох членів та секретаря і вирішували 

продовольче питання. 12 листопада 1919 більшовики зайняли Кролевець та Короп. Більшовики навіть 

заскакували у сс. Спаське та Мельня. З тих міст люди прибігли до Конотопа. Пани минулу ніч ночували у 

Державній скарбниці і по місту дуже кепські настрої. Почали грабувати. Двох чоловік розстріляно. 13 

листопада начальник гарнізону дозволив ходити по вулиці до 9 години вечора. 25 листопада 

червоноармійська команда зв’язку 52 кавалерійського полку поселилися по хатах на вулиці, забирали дрова 

і продукти. 26 листопада по місту були розклейені накази більшовиків. 28 листопада червоноармійці з 

вулиці виїхали до Путивля. В місті вивішено наказ №6, яким наказано усім залізничним робітникам 

приступити 29 листопада до роботи. 29 листопада 1919 ходив до профшколи для прийому на роботи. 30 

листопада 1919 у біографі був концерт-мітинг з промовцями - комуністами, потім грали, співали та 

розказували. 1 грудня на вечорі у «Біографі», був концерт-мітинг. 2 грудня. У «Біографі» йшла п’єса «Гріх і 

кара», електрична машина була попсована, через довелося сидіти у темряві до 9 вечора. Тільки о 9 ½ годині 
почався спектакль. 7 грудня 1919 ввечері у біографі показували виставу «Шельменко-денщик». 9 грудня – у 

біографі був концерт-мітинг, потім дві сцени – одна із опери «Євген Онєгін» - «Дуель», одна з опери 

«Руслан і Людмила». 10 грудня. У ЧК отримав посвідчення про політичну благонадійність, без якої нікуди 

не можна поступити на службу. 11 грудня 1919 прибув на залізницю Троцький, який об’їздив фронт. 

Поступив на роботу до військкомату. 15 грудня 1919 виповнилося 29 років. 16 грудня 1919. У «Біографі» 

спектакль «Доки сонце зійде, роса очі виїсть». Спектакль був непоганий, але начальник гарнізону наказав 

зробити перевірку документів та обшук зброї. 20 грудня 1919. До 3-х годин був у військкоматі, потім 



38 
 

приймав від коменданта оселедці, рибу, махорку для повітового воєнкома. 30 грудня 1919 оголосили наказ 

райпродкому, яким було оголошено вільний продаж.  

1 січня 1920 поїхав у командировку до Чернігова по грошових справах. Виїхав об 11 годині дня. До 

Бахмача 2 години. Потім пересів до іншого потягу, в теплушку, у якій їхали «курсанти-агітації». Потяг йшов 

погано і доїхав до ст. Плисок увечері. Пішов далі другого дня зранку і об 11 годині був у Крутах. 3 січня, в 

суботу об 11 годині дня виїхали з Крут і приїхали до Чернігова об 3 годині дня. Тут зустріли конотопського 

Осадчого, у якого зупинились ночувати [     ]. Обідали у радянській їдальні по 20 крб. без хліба. 19 січня. 

Водохреща. На роботу не ходив. До обіду був на ставу на Водохреще. Година була гарна і через те людей 
була Йордані сила. Після обіду запріг коня і поїхав кататися. 23 січня. Був на репетиції. 24 січня. Ввечері у 

біографі йшла вистава «Душогуби». Вистава йшла гарно, але під кінець не стало світла. 26 січня. Заступив 

на чергування. Сильні морози. 2 лютого. Одержав пів місячну платню за службу у військкомі. 4 лютого. Був 

у комісії по перевірці книжок та грошей. 5 лютого. До міста прийшов якийсь то полк, котрий похідним 

порядком іде до Києва. 7 лютого 1919. Усі радянські співробітники пішли на 6 версту, навантажувати та 

розвантажувати вагони. Пішли усі на чолі з начальством, з музикою та червоними прапорами. От як 

прийдуть на 6 версту, то нароблять! Особливо дівчатка в ажурових панчішках та у шляпках. 10 березня. 58 

роковини з дня смерті Т.Г. Шевченка, через що по Україні свято. У місті був спектакль, а на Загребел’ї 

ходила маніфестація. 11 березня. Після обіду з батьком їздив у парову машину, де змололи 6 пудів вівса 

наполовину з гречкою. Сьогодні перший день революції (1917) і через те, у всіх закладах святкують. 12 

березня. Другий день революції, через що святкували, була маніфестація і біля Собору на вигоні говорили 

оратори і грала музика. 13 березня 1919. Военкома Толстошеева, военрука Церіна та зав. мобіл. відділу 
Ашітко звільнили з посад за те що зробили мобілізацію 1901 р.н. котрої не наказано було робить. 15 березня. 

Зранку пішов у воєнком де одержав 3220 крб. грошей. 17 березня. У комісаріаті взяв посвідчення скільки 

місячної платні. 18 березня. Свято Паризької комуни. У лікарняній касі одержав гроші. 21 квітня. Ходили на 

картину в столову. 22 березня. Сорок святих. Вперше пішов у воєнком до роботи. 11 квітня. Паска. Поївши о 

3 ½ паску, ліг спати і спав до 8 год. 17 квітня. У «Біографі» йшла вистава «Щасливий день». 28 квітня. По 

місту була облава і затримували без посвідчень. 30 квітня 1919. З Києва їдуть потяги з різними речами, а на 

Київ йдуть жовніри. Із Києва та Ніжина до Конотопа приходять штаби і залишаються тут. Проходе кіннота 

Будьонного.  1 травня. Записи закінчуються словами «….сьогодні велике пролетарське свято….». 

Частину спогадів займають розповіді про роботу в міських установах. Робочий день в управі починався о 9 - 

10 годин і закінчувався о 2-3 годині дня. Ввечері молодь ходила гуляти на «Невское». Йшли на танці, кіно, в 

гості. Виписували київські газети. При німцях в Конотопі було досить спокійно. Німецький духовий оркестр 
з солдат німецької армії для місцевого населення давав концерти духової класичної музики. Згадуються 

події у інших країнах, в Києві, Чернігові і у Петрограді. Детальні записи стосуються погоди. Щоденник 

містить дрібні фактів, записи про родинні зв’язки, хвороби, поховання знайомих і відвідини церков, гулянки 

молоді. Частина записів зроблена українською мовою. Відчувається неповнота записів. Родина Міхно 

дружила з родичами на прізвище Хвостови. Борис Юхимович Хвостов – відомий краєзнавець, автор 

рукописної (у великих загальних зошитах) родинної історії був двоюрідним братом Міхна, автора 

щоденника. 

Сподіваємося, що щоденник Міхна послугує цінним джерелом з історії нашого міста для 

краєзнавців та істориків. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПОШУКОВИХ ЗАГОНІВ СУМЩИНИ У 2018 р. 

(НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УРОЧИЩІ «СТРАШНЕ» ПОБЛИЗУ 

с. МУТИН КРОЛЕВЕЦЬКОГО РАЙОНУ) 

 

Саніна В.С., студентка, Євтушенко О.В., викладач, Глибченко В.Г., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

На сьогоднішній день в Україні пошукова робота з виявлення непохованих останків захисників 
Вітчизни середини ХХ ст. знаходиться поза системною увагою держави. Немає належного контролю за 

ідентифікацією та перепохованням останків загиблих воїнів і немає чіткої нормативно – правової бази для 

проведення пошукових робіт і фіксації результатів. 

Сьогодні  основний тягар з вирішення даного питання беруть на себе громадські організації. Повний 

цикл роботи починається з архівів, продовжується в полі на розкопках і закінчується увіковіченням пам`яті 

померлих воїнів. Ефективна діяльність подібних громадських організацій забезпечується достатньою 

штатною чисельністю пошуковців, які залучають представників інших громадських організацій до 

виконання завдань, об`єднують ентузіастів для проведення всіх видів пошукової роботи. Члени загону 

допомагають створювати експозиції в громадських і державних музеях, співпрацюють з іноземними 

організаціями й фондами. 

В  м. Конотоп також існує подібний пошуковий загін, який  тісно веде співпрацю з подібними 

організаціями - це Конотопська громадська організація  «Останній рубіж» (колективний член Всеукраїнської 
громадської організації «Закінчимо війну»), яка об’єднує на добровільних засадах та спільності інтересів 

громадян України, іноземних громадян для виконання завдань, передбачених в реалізації її програм та 

заходів. Заснована  27 грудня 2006 р. і є однією з найчисельніших в області. [1] 

За короткий термін існування своїми справами пошуковці заслужили немалий авторитет серед 

учасників тієї війни, різних державних закладів, вітчизняних громадських організацій та ветеранів.  

Головною метою діяльності  пошукового загону  є вивчення історії бойових дій на Конотопщині  

середини ХХ ст., пошук і поховання тих воїнів, які до сьогодні, на жаль,  так і лишилися «лежати на полі 

бою невідомими», встановлення їхніх імен і військових звань, занесення імен до електронних та друкованих 

видань Книг Пам'яті України, подальше їх поховання. В результаті  їхньої роботи на Меморіалах Слави 

Конотопщини, Кролеветчини знайшли місце свого останнього спокою останки 97 воїнів Червоної Армії, 

повернуті із небуття імена 17 синів своєї Вітчизни, які поклали свої життя, захищаючи нашу священну 
землю, данні про них занесені до електронних і друкованих видань Книг Пам'яті України. 

Так, у 2018 р. спільною експедицією КГО «Останній рубіж» та СГО «Гвардієць»  були проведені 

пошукові роботи на місці останнього бою полків  293-ої  сд 40 – ої А ПЗФ,  який відбувся 5 вересня 1941р. 

північніше с. Мутин  в урочищі «Страшне». 

«В кінці серпня та на початку вересня 1941 р. 2-га танкова група Гудеріана (група армій «Центр») 

просувалась територією Сумщини через Шосткинщину, Кролеветчину, Буринщину, Конотопщину з метою 

з’єднання на півдні Сумщини з 1-ою танковою групою Клейста (група армій «Південь»). В результаті їх 

з’єднання велике угрупування сил Південно-Західного Фронту, яке обороняло м. Київ та територію 

Лівобережної України, опинилось в оточенні. Бої за Сумщину у серпні – вересні 1941 р. увійшли в історію 

Другої Світової війни як невід’ємна і, без сумніву, значима частина Київської стратегічної оборонної 

операції, проведеної в липні – вересні 1941 р…» [2] 
На сьогодні про ті події залишилось дуже мало інформації. Наш сучасник, кролевчанин  Анатолій 

Карась, у своїй книжці «Оборонные бои 1941 -  го на Кролевеччине» наводить спогади очевидців бою в с. 

Мутин. Червоноармієць Противень Ф. П. пише в своїх спогадах: «Отступили на Мутин. Затем за один день 

переправились через реку Сейм. Всю ночь шла подготовка к бою. Бойцы в тесных  окопах за долгие дни 

отступления отдыхали. Кто писал письма матери, жене, а кто-то заводил украинскую песню, которая 

подбадривала бойцов». [3] Дуля Іван Миколайович, 1932 р. нарожд., розповів : «…ожидали немецкие войска 

со стороны Конотопа, поэтому на лугу рыли окопы. Когда немец начал захватывать Черниговщину, 

поехали рыть окопы возле с. Погореловка вдоль Десны. Немец пришел с Кролевца.» [3] 

Також автор розповідає, що наші йшли з гори, яка звалася «Бойки». Німців було багато. Доволі було й 

танків та іншого спорядження. Солдатів тоді не мало загинуло. Люди ходили на гору ховати… Ніхто нікуди 

їх не переносив. Сусіди ховали і все. А деякі йшли на поле, і в померлих солдат забирали документи, та 

висилали їх за адресою. Потім тіла закопували .[3]. 
З тих пір, так і лежать герої невідомими на ораному з року в рік полі. Дмитренко М. Є.  підтвердила 

захоронення бійців на горі, біля урочища  «Страшне». Селяни присипали померлих  землею . На деяких 

зустрічались  медальйони.  Після війни  ніхто цих солдатів у село на кладовище не переправляв. Знайти в 

окопах їх дуже важко. Це можливо тільки за допомогою металошукача, в тому випадку, коли померлих 

закопували в касці або з іншими металевим спорядженням. 

В період з 6 червня по 30 жовтня 2018 р. спільною експедицією Конотопської громадської організації 

«Останній рубіж» та Сумської громадської організації «Гвардієць»,  під час проведення пошукових робіт в 

урочищі «Страшне» в 1,5 км на північ від с. Мутин Кролевецького р-ну Сумської обл., знайдені непоховані  
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останки 20-ти  військовослужбовців РСЧА , які загинули під час танкової атаки дивізії прориву 2-ої танкової 

групи Гудеріана 5 вересня 1941 р., встановлені імена п`ятьох із них. 

В 1. Політрук Любимов Миколай Іванович, 1907 р. народж., відповідальний секретар полку   40-

ої армії. Пропав безвісти в вересні  1941 р. на Південно – Західному фронті.   [4].    

Встановлений по накладній. Похований 20.07.2018 р. на Меморіалі Слави м. Кролевець. 

В 2. Червоноармієць Гнилозуб Павло Харитонович, 1941 р. народж.  [5]. 

Встановлений по медальйону. Останки будуть поховані на Меморіалі Слави с. Таранське 

Конотопського р-ну  Сумської обл. у 2019 р. 

В 3. Червоноармієць, стрілець Курочка Михайло Федорович. Уродженець Запорізької обл. Згідно 

документів ЦАМО : 1910 р. народж., письмовий зв`язок  з сім`єю перервався у серпні 1941р.[6]. 

Встановлений по медальйону. Похований 10.11 2018 р. в с. Одарівка Горіхівського р-ну Запорізької 

обл. на сільському цвинтарі біля дружини. 

В 4. Старший лейтенант , ад'ютант  1034-го стрілецького полку 239-й стрілецької дивізії 40-ої 

армії  Південно-Західного фронту Проценко Макар Данилович, 1892 р. народж., уродженець                

м. Конотопа Сумської обл. [7 ] 

Встановлений по напису на казанку та списку. Останки будуть поховані на Меморіалі Слави               с. 

Таранське Конотопського р-ну Сумської обл. у 2019 р. 

В 5. Червоноармієць  Прохоренко Степан Якович. Уродженець Запорізької обл. Горіхівського  р-

ну, с. Кірово. Згідно документів ЦАМО: 1910 р. народж., зник безвісти у 1941 р. [8] 

Встановлений  по медальйону. Останки будуть поховані на Меморіалі Слави с. Таранське 
Конотопського р-ну Сумської обл. у 2019 р. 

Останки 12 невідомих воїнів РСЧА поховані 20.07.2018 р. на Меморіалі Слави м. Кролевець.              1- 

переданий рідним для поховання на Батьківщині. Останки 7 невідомих воїнів РСЧА будуть поховані на 

Меморіалі Слави с. Таранське  Конотопського р-ну Сумської обл. у 2019 р. 

Встановлені імена військовослужбовців занесені до електронного каталогу Книги Пам’яті України. 

Особисті речі військовослужбовців, знайдені під час досліджень, передані до фондів Кролевецького 

краєзнавчого музею та музею Політехнічного технікуму КІ Сум ДУ «Конотоп. Дорогами 1941-го». 

«Останній рубіж» в котре доводить, що лозунг "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" був не більш, ніж 

лозунгом радянської епохи. Десятки, а можливо і сотні тисяч радянських солдатів лишились поза межами 

братських могил та обелісків. Але важливо не тільки повернути імена воїнів, а й повернути саму пам`ять про 

них.  
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РОЛЬ КРИМСЬКИХ ТАТАР У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ НА 

ПРИКЛАДІ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИХ СОЮЗІВ З КОЗАКАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  

КОНОТОПСЬКОЇ БИТВИ 1659 РОКУ 

 

Трубінова Л.І., учениця, Олех А.П., учитель, Олех Л.М., учитель 

Конотопська спеціалізована школа № 3 

 

У повоєнні роки населення УРСР виховувалося на ідеологемах непримиренної ворожнечі та 
діаметрально різних історичних доль українців і кримських татар. Після тимчасової окупації Кримського 

півострова Російська Федерація й надалі застосовує псевдоісторичні аргументи, тому вивчення питання з 

наукових позицій є надзвичайно актуальним.  

Останні дослідження таких українських учених, як                   Ш. Акічева [2],  Т. Чухліба [3] та 

кримськотатарського історика                  Г. Абдулаєвої [1] показують, що братерські відносини з Кримською 

державою відігравали значну роль у процесі становлення та еволюції Української гетьманської держави. 

Нині ж розуміння минулого кримськотатарського народу та його стосунків із українством є важливою 

передумовою консолідації суспільства. 

У 1449 році кримські татари відокремилися від Золотої Орди та утворили Кримське ханство на чолі з 

правлячою династією Гіреїдів. Українські землі завжди мали експансіоністську цінність для татар. Перший 

письмово зафіксований грабіжницький похід кримський татар на Галичину та Поділля датується 1474 р. На 

постійні набіги українські козаки відповідали Кримському ханству регулярними військовими походами на 
Крим, під час яких неодноразово визволяли бранців-християн і брали ясир. 

Союзні відносини між українськими козаками і кримськими татарами почали виникати на початку 

XVI століття. Так, у 1521 році в поході кримського хана Мухаммеда Гірея I на Москву взяли участь козаки 

на чолі зі старостою Євстафієм Дашкевичем. Таку політику суттєво розвинув гетьман Богдан 

Хмельницький. Про його близьке братерство із військовим та політичним діячем Тугай-беєм, з яким він 

отримав свої найгучніші перемоги, ходять легенди.   

Кошовий отаман Іван Сірко, який виграв десятки битв із татарами, все ж дозволив їм випасати худобу 

на запорізьких землях, коли в татарських степах у 1675 році стався недорід [1]. 

Після смерті Б. Хмельницького у липні 1657 р. старшинська рада ухвалила передати гетьманські 

повноваження колишньому генеральному писарю Івану Виговському. Вибори відбулися без з’ясування 

позиції Москви. Тому взимку 1659 року, на територію України вступила стотисячна російська армія під 
командуванням князя Олексія Трубецького. 

24 червня на Крупичполе прибуває Мухаммед Ґірей з 30-тисячним військом, яке очолював сам хан. 

Тут його чекав гетьман Виговський із 10 козацькими полками. 

Головною військовою силою Кримського ханства були війська родів Ширін, Мансур, Даїр, Шейхун. 

Татари мали декілька дієвих тактик ведення бою. «Хоровод» або «танець» − це  оригінальне кільцеподібне 

шикування кримців. «Тулгама» − тактичний прийом із виходом в тил і завданням масованого лучного удару 

по його шикуваннях. Атака з удаваним відступом була провокувальною з подальшим контрольованим 

відступом [2].  

29 червня біля Соснівської переправи кримськотатарське військо завчасно розділилося. Трубецькой 

спішно посилає до Соснівки кінний загін у 15 тисяч воїнів. Раптово нур-ед-дін Аділ Ґірей несподівано віддав 

наказ відступати до Торговиці. Переслідуючи татар, московити в найнесподіваніший момент потрапляють у 
підготовлену кримцями засідку [3]. 

За результатами бою сучасний український історик                    Ю. Мицик, дає наступні цифри втрат 

союзників у Конотопській битві:  4 тис. козаків Виговського й 6 тис. татар. Польські джерела свідчать, що 

росіяни втратили 40–50 тис. чоловік.  

Битвою співпраця не завершилася. Кримсько-українським відносинам у Конституції П. Орлика 

присвячений ІІІ параграф. 

Тож у контексті вшанування славних сторінок у спільному життєписі обох народів Конотопська 

битва, яка в 2019 році відзначає свій 360-річний ювілей, заслуговує особливої уваги з боку науковців, 

дослідників та шанувальників історії. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КАРТИН ІЗ ПОДРІБНЕНОГО ВІТРАЖНОГО СКЛА НА 

ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ ПРЕДСТАВНИЦІ СУМЩИНИ ТЕТЯНИ БІЗЮК 

 

Трубінова Л.І., учениця, Олех А.П., учитель, Олех Л.М., учитель 

Конотопська спеціалізована школа № 3 

 

Буринська майстриня Тетяна Бізюк залишила по собі великий творчий доробок та унікальну 

технологію. Картини зі скла – це явище, маловивчене сучасною мистецтвознавчою наукою. Зображення ж, 
виконані подрібненим склом, – це нове слово у народному мистецтві, новий унікальний його різновид, одна 

з вагомих сторінок історії та культури нашого народу загалом і Сумщини зокрема. Тому дана проблематика 

є надзвичайно актуальною та потребує ретельних наукових досліджень. 

Технології та типологію художніх виробів зі скла описували у своїх працях Л. Виногродська [1], С. 

Мартинюк [2], Ф. Петрякова [3] та інші українські дослідники. Однак, їхні праці присвячені аналізу 

переважно історії скляного виробництва, особливостям техніки виготовлення художнього, гутного та інших 

видів скла. Зовсім відсутні дослідження сучасних нетрадиційних технологій виробів зі скла, до яких 

відновиться виготовлення картин із подрібненого скла. 

Отже, за технологічними особливостями художнє скло поділяється на гутне, філігранне скло, 

міллефіорі, кришталь, фактурне скло «кракле», скло з оптичними ефектами, іризоване та декороване 

дорогоцінними металами скло [1; 2]. За функціональними особливостями художні твори зі скла поділяються 

на декоративно-архітектурне скло, світильники, посуд, пляшки, дрібну пластику та прикраси [3]. 
Мисткиня назвала технологію виготовлення своїх виробів «вітражною мозаїкою». Це техніка 

створення картин методом висипання різнокольоровим подрібненим склом, яка є синтезом таких видів 

творчості як вітраж, мозаїка, живопис, висипка бурштином та кварцовим піском, викладка мушлями й 

дорогоцінним камінням. Однак із точки зору професійного мистецтвознавчого аналізу ми не можемо 

називати авторську технологію Тетяни Бізюк вітражною мозаїкою. Тому застосування такого терміну поки 

що має дискусійний характер.  

Взагалі робота починається із подрібнення скла та підготовки полотна. Це той етап, що Тетяні 

допомагав виконати її чоловік, який постійно був поряд і надихав дружину до нових звершень. Спочатку він 

натягує полотно, а потім починає дробити скло. Далі створюється ескіз, для чого потрібні кольорові фарби, 

аби визначити частини картини з різними відтінками та підготувати скло. Ескіз висихає і тут починається 

найголовніше: висипання склом. Клею треба не дуже багато, щоб скло не «потонуло» в ньому, адже це 
повністю зіпсує всю картину. Спочатку краще висипати фон картини, якщо він світліший за основний 

сюжетний об’єкт. Крім того, важливо пам’ятати, що все на виробі має свою позицію, на першому чи 

другому плані.  

За час удосконалення своєї техніки Тетяна Бізюк віднайшла оригінальну методу створення скляної кришки 

чорного кольору за допомогою змішування з вугіллям у пропорціях.  

Завершальним аспектом для виготовлення картини є формування ціни на неї. Усередньому ціни на 

виріб коливаються в межах від 650 до 1000 гривень. Роботи майстрині сповнені позитивною енергією та 

світлом. Найулюбленіші її сюжети – рослинний та пейзажно-панорамний. 

«Вітражна мозаїка» досі не є повністю визнаною на широкій мистецькій арені. Щодо заходів 

поширення технології, то вони мають розглядатися в комплексному підході та включати в себе три основні 

етапи. Перший – інформаційно-популяризаторські заходи, другий – технологічно-вдосконалювальний, 
третій – технологічно-асоціаційний. Серед перспективних заходів популяризації технології вирізняється 

варіант використання техніки мистецького плану – алмазної мозаїки. 
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РОЗВИТОК ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ МІСТА  

КОНОТОП У ХХ-ХХІ СТОЛІТТІ 

 

Барбуца А.Д., учениця 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

У час, коли застосування інформаційних технологій все більше визначає життя громади, питання 

взаємовідносин суспільства і мас-медіа, розвиток засобів масової інформації набуває особливого значення. 
Засоби масової інформації (скорочено ЗМІ, також мас-медіа, преса, книжкові видавництва, агентства друку, 

радіо, телебачення тощо) – інформаційно-аналітичні комплекси, які забезпечують швидку передачу і масове 

тиражування словесної, образної та музичної інформації, а також збирання, обробку і розповсюдження 

інформації в масовому масштабі. Засоби масової інформації – це важлива складова масової комунікації 

суспільства, різні соціально-політичні ролі, з яких залежно від певної кількості типових ситуацій набувають 

особливої суспільної значущості. Дана роботи важлива насамперед тим, що визначається потребою 

комплексного дослідження історії становлення і розвитку друкованих засобів масової інформації м. 

Конотопа.  

Мета дослідження: дослідити розвиток друкованих засобів масової інформації у місті Конотоп у ХХ-

ХХІ ст. 

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: 

- визначити друковані засоби масової інформації у м. Конотоп у ХХ-ХХІ столітті; 

характеризувати та проаналізувати друковані засоби масової інформації; 

 систематизувати матеріал про розвиток преси у м. Конотоп. 

Об’єкт дослідження: об’єктом дослідження є засоби масової інформації міста Конотоп. 

Предмет дослідження: друковані засоби масової інформації міста Конотоп. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дослідження є аналізом та доповненням 

матеріалів про друковані засоби масової інформації місті Конотоп ХХ-ХХІ ст. на основі проведених 

інтерв’ю та неопублікованих матеріалів.  

Практичне значення. Матеріали дослідження можна використовувати при проведенні у школі на 

заняттях гуртків «Юний журналіст» та «Краєзнавчий»; на виховних заходах краєзнавчого характеру. 

Надбання, які викладені в роботі, можуть бути використані журналістами-краєзнавцями для організації 

подальших досліджень на місцевому рівні. 
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МЕНТАЛІТЕТ УКРАЇНЦІВ, ЯК ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФЕНОМЕН 

 

Берднік С.Г., учень 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

Актуальність теми дослідження. Реформаційні процеси, що відбуваються у сучасному українському 

просторі, не вичерпуються лише змінами в політичній та економічній сферах. У ході даних трансформацій 

відбувається формування нової ієрархії цінностей українського суспільства, його менталітету. 
Невизначеність, розмитість наукового сенсу поняття «український менталітет», трактування даного терміну 

більше з позицій соціології, а не економіки та політики, визначають актуальність обраної теми дослідження. 

Мета дослідження – визначити особливості формування менталітету українців, як політико-

економічного феномену. 

Завдання дослідження:  

 З’ясувати особливості генезису категорії «менталітет» в історії філософської думки; 

 визначити залежність менталітету українців від умов природнього-географічного 

середовища українців; 

 встановити особливості залежності менталітету українців від особливостей геополітичного 

положення України. 

Поняття «менталітет» відноситься до запозичених категорій, перенесених в наш науковий обіг із 

зарубіжної соціальної філософії. Термін «менталітет» бере свій початок від піздньолатинского слова «mens, 
mentis» – «свідомість, мислення, розум».  Першість в застосуванні і вивченні терміна «менталітет» належить 

засновнику новітньої французької етнології Л.Леві-Брюле [2, с. 87]. Серед українських науковців, що 

зверталися до дослідження проблематики менталітету, особливої уваги заслуговують праці М. 

Грушевського. Використовуючи іншу назву, – «народний дух» – науковець вказував на те, що в мові, яка є 

системою характерних образів, еталонів, стереотипів, символів тощо [1, с. 96]. 

Серед систем, які сприяють як формуванню менталітету, так і його еволюції, слід виділити наступні: 

расово-етнічні якості спільноти, природно-географічні умови її існування, геополітичне положення 

території, що населяє певний етнос.  

Відповідно, одним із факторів, які відіграють важливу роль у формуванні національного менталітету, є 

природно-географічні умови проживання етнічної спільноти. До них відносять величину території 

проживання, її рельєф, природу кордонів, клімат, наявність корисних копалин, особливості флори і фауни 
[4, с. 102]. 

Завдяки в більшій мірі сприятливим для ведення сільського господарства природно-географічним 

умовам, саме дане заняття стало ключовим у формуванні менталітету українців. Праця на землі сформувала 

в українському характері стійкий індивідуалізм, що полягає, насамперед, у покладанні на власні сили, у 

певному раціоналізмі, у звичці до особистої відповідальності.  

Також на український народ як історичну спільність досить вагомо впливає геополітична «межовість» 

України. Історична самобутність українського народу формувалася в просторі, що знаходиться на зіткненні 

між Заходом і Сходом, і, природно, відчувала на собі їх цивілізаційний вплив. 

Таким чином, в умовах поглиблення глобалізації та розширення міграції українського населення, 

проблематика національного менталітету в неабиякій мірі є важливим формуючим фактором українського 

суспільства. Політико-економічні особливості України сформували та продовжують формувати унікальні 
особливості українського менталітету. 
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КОНФЕСІЙНИЙ ЗРІЗ РЕЛІГІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ НАПЕРЕДОДНІ НАДАННЯ ТОМОСУ 

ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ УКРАЇНИ 

 

Могилко М.В., учениця 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

Релігійна сфера виступає важливим чинником виникнення й формування соціальних відносин, 

невід’ємною складовою сучасного українського соціуму. Особливості сучасної конфесійної структури 
України аналізував С.С. Яремчук [3]. Всебічний аналіз релігійної мережі за роками здійснює Л.Д. 

Владиченко. Регіональний аспект досліджували Л.В. Ключко, О.Г. Кучабський, Ю.Л. Когатько та інш. 

На початок 2018 р. в Україні налічувалоя 36184 релігійних організації [1]. Сім найбільших 

конфесій/церков України, які налічують понад 1000 релігійних організацій кожна, складають 85,3% 

релігійної мережі країни: Українська Православна Церква Московського Патріархату (35,4% від загальної 

кількості релігійних організацій); Православна Церква України (18,0%); Українська Греко-Католицька 

Церква (9,96%); Всеукраїнський Союз Об’єднань Євангельських Християн-Баптистів (8,3%); 

Всеукраїнський Союз Церков Християн Віри Євангельської-П’ятидесятників (7,9%); Римо-Католицька 

Церква в Україні (3,1%); Українська Уніонна Конференція Церкви Адвентистів Сьомого Дня (2,99%) [1]. 

Українська Православна Церква - (УПЦ - МП). На 1 січня 2018 року, УПЦ налічувала 12 675 

релігійних організацій, що становить 65,9% православних релігійних організацій країни. Очолює церкву  

Митрополит Київський і всієї України Онуфрій, адміністративний центр УПЦ МП - Успенський собор 
Києво-Печерської лаври. 

УПЦ МП налічувала 10 169 священнослужителів (70,6% православних священнослужителів країни); 

207 монастирів (72% православних монастирів); 4 847 ченців і черниць, – 95% тих, хто несе послух у 

православних монастирях; 19 духовних навчальних закладів (42% усіх православних ДНЗ України), у яких 

навчаються 4 861 слухач (78% слухачів православних ДНЗ) [1]. 

Українська Православна Церква Київського Патріархату (з січня 2019 року Православна 

Церква України). На 1 січня 2018 р., УПЦ-КП налічувала 5319 релігійних організацій (26,4% православних 

релігійних організацій країни). Отож, до неї належало 3640 священнослужителів (23% православних 

священнослужителів); 62 монастирі (23,3% православних монастирів України); 216 ченців і черниць, – 4% 

тих, хто несе послух у православних монастирях; 18 духовних навчальних закладів - 40% православних ДНЗ 

країни, у яких навчалося 1318 слухачів (19,8% слухачів православних ДНЗ) [1]. 
Українська Автокефальна Православна Церква (з січня 2019 року у складі ПЦУ). Станом на 1 

січня 2018 року, УАПЦ налічувала 1 211 релігійних організацій (6,3% православних релігійних організацій 

країни). Отож, до неї належало: 693 священнослужителя, (5% православних священнослужителів України); 

13 монастирів - 4,5% православних монастирів); 19 ченців і черниць; 7 духовних навчальних закладів - 

15,5% православних ДНЗ країни, у яких навчаються 100 слухачів (1,6% слухачів православних ДНЗ) [1]. 

Центр Разумкова провів опитування українців з релігійної тематики; відзначається стала тенденція 

поступового зростання частки вірних УПЦ КП серед громадян України: 2000р. - 12%, у 2018р. – 29% усіх 

опитаних. Частка вірних УПЦ МП знизилась: 2010р. - 24%, у 2018р. - 12% [2]. 

УПЦ КП та УАПЦ 15 грудня 2018р. у стінах Святої Софії провели Об'єднавчий собор. Процес 

надання автокефалії Православній церкві України завершився 6 січня 2019 року. Вселенський патріарх 

Варфоломій вручив предстоятелеві ПЦУ Епіфанієві митрополичий жезл і сувій із текстом Томосу.  
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НОМІНАЦІЯ ФІРМОНІМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ 
 

Петрушенко П.С., учениця 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

    Пиво - один з найдавніших напоїв, відомих людству. Його вживали 6000 років тому в Месопотамії, 

використовуючи для приготування напою спеціально зроблений хліб і ячмінний солод. Найменування видів 

пива науковці пропонують позначати терміном фірмонім. Фірмоніми –  це «власна назва комерційно-
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виробничого об'єднання людей». Це поняття утворюємо від фірма «організація, що веде господарську 

діяльність». 

    Актуальність роботи: полягає в необхідності теоретичного дослідження класифікації фірмонімів та 

визначення суті цього терміна. А також виявлення особливостей функціонування фірмонімів у сучасній 

українській літературній мові. 

    Мета роботи: вивчити кількісний склад та якісні особливості сучасних фірмонімів. 

        Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1. Зібрати теоретичний матеріал про фірмоніми, їхні ознаки та класифікації. 
2. Дібрати ілюстративний матеріал прикладів фірмонімів.  

3.  Систематизувати ілюстративний матеріал за лексико-семантичним і функціональним аспектами. 

    Об’єкт дослідження – фірмоніми на матеріалі номінації видів пива. 

    Українським фірмонімам властиві чотири функції: диференційна, рекламна, характеристична й 

ідеологічна.  

     Найпоширенішими залишаються номінації, котрі були взяті саме за складником та запозичені з 

інших мов, але численною є група назв, що містить у собі натяк на складові частини продукту.  

      На прикладі дібраних зразків ми можемо помітити певну тенденційність: більшість найменувань 

становлять іменникові та прикметникові словосполучення, а інші складаються з одного слова. 

      Семантичний аспект дослідження дозволив нам розкрити суть окремих назв пива та асоціацій, які 

вони викликають. 
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ІДІОЛЕКТ ТВОРІВ ОЛЕНИ САВЕЛИ 

Примак М.Є., учениця 

Конотопська ЗОШ № 10 

Олена Савела – конотопська поетеса, член Національної спілки журналістів України, автор найбільш 

відомих збірок «Осіння казка», «З Україною в серці»,«І тишею вола моя душа». 

Вона має свій індивідуальний стиль, що вирізняє її з-поміж інших творців слова. Ідіолект відкриває нам 

талант цієї непересічної поетеси. Творчість Олени Савели досліджується вперше, тому вивчення теми є і 
своєчасним, і актуальним. 

Необхідність вивчення ідіолекту сучасних письменників, зокрема поетів нашого краю, є дуже 

важливою, адже це дає можливість спостерігати за станом української мови.  

    Мета дослідження: розширення відомостей про творчість Олени Савели,         розкриття неповторності 

стилю поетеси, характеристика тропів, наявних у текстах, аналіз специфіки її художньої поезії. 

Завдання: 

- опрацювати довідкову та художню  літературу; 

- уточнити поняття "ідіолект"; 

- дослідити особливості використання поетесою різних тропів, зокрема  

епітетів, метафор та їх видів, риторичних фігур. 

Об'єктом дослідження: є ідіолект творця, індивідуальний стиль поетеси. 

Предметом дослідження: є мова творів Олени Савели. 
Методами дослідження: є контекстуальний, вибірковий, аналіз лінгвістичного спостереження та опису 

мовних явищ. 

Наукова новизна: відсутність досліджень ідіостилю О. Савели. 

Практичне значення: матеріали дослідження можуть бути використані на уроках української мови при 

розгляді питань стилістики, здійсненні лінгвістичного аналізу художнього тексту, на уроках літератури 

рідного краю  та на заняттях філологічного гуртка. 
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Структура роботи: робота складається зі вступу, 3-х розділів, висновків,  

списку  використаних джерел та додатків. Повний обсяг роботи 44 сторінки. 
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ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ  ОЛЕКСІЯ СТОЛБІНА 

 

Саларьова В.В., учениця 
Конотопська ЗОШ № 10 

 

     Олексій Столбін  – педагог за фахом, журналіст і письменник за покликанням. Його ім’я добре 

відоме як на Сумщині, так і за її межами [1]. 

       Основним об’єктом дослідження авторського стилю письменника є мова його творів, сукупність 

художніх засобів, що вирізняють митця як індивідуальну особистість з-поміж інших майстрів слова. 

         Актуальність дослідження зумовлена такими факторами: вивчення творів Олексія Столбіна на 

рівні авторського тексту відкриває нові грані творчого методу письменника, аналіз художніх засобів дає 

змогу з’ясувати індивідуальні особливості творчої манери митця та його роль і місце в розвитку літератури 

рідного краю.  

У ході проведення наукового дослідження автором було опрацьовано відповідну наукову та методичну 

літературу з теми, вивчено питання особливостей художньої мови, індивідуального авторського стилю, 
здійснено аналіз пластів художньої мови повістей Олексія Столбіна «Горіхове озеро», «Терористка», їх 

функціонального навантаження, участі у створенні образності художнього твору.  

Художня мова характеризується асоціативністю, естетичною організацією, експресивністю [2].  

     Результати дослідження дають можливість стверджувати, що: в ідіостилі Олексія Столбіна 

реалізована лінгвостилістична категорія розмовності, про що свідчать використана в повістях  розмовна 

лексика. Просторічні слова у творах є засобом реалістичного відтворення особливостей усного мовлення 

персонажів; створення іронічного чи гумористичного ефектів [3]; - фразеологізми (виділено 8 видів за 

значенням) фіксують найтонші відтінки думок, почуттів, різноманітні якості мовлення героїв, їхні дії. [4];  - 

порівняння  допомагають письменникові розкрити характер зображуваної дії, подати «картинний» образ 

життя[5]; -  характерним для творів Олексія Столбіна є такі види метафор: метафора-оживлення (антропо-, 

зооморфічні метафори)  та метафора-опредмечування [6]; - епітет  не тільки розкриває ознаки предмета, 
явища, а й передає враження, настрій, позитивне чи негативне ставлення до  зображуваного [7].  

Аналіз засобів художньої мови Олексія Столбіна дає можливість стверджувати, що особливостями 

авторського стилю письменника є правдиве зображення дійсності, відповідність мовлення дійових осіб 

об’єктивному мовленню соціальних верств, гумор, іронія, ліризм та експресія в змалюванні подій, 

емоційного переживання персонажами труднощів, романтичний пафос і образність письма.  
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ОСВОЄННЯ НЕБЕСНОГО ПРОСТОРУ В КОНОТОПІ У ХХ СТОЛІТТІ 

 

Сидоренко В.В., студент 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 

 

 Актуальність  дослідження полягає у  необхідності освоєння неба через активну технічну та 

патріотичну підготовку молоді, а певний досвід цього, можливо побачити у Конотопі.  
Планерний гурток, організований у Залізничному технікумі в 1923 р., проіснував до осені 1927 р. 31 

серпня 1924 р. створений у гуртку планер А-6 «Ильич», яким керував  А. Єремєєв, піднявся в повітря на 8–

10 м, пролетів близько 40 м та успішно приземлився. 1924 р., планер брав участь у  змаганнях в Коктебелі. 

1925 р., там же, група  представляла планер конструкції Гуревича [1, 2]. 

1936 р. на Сарнавщині, як підрозділ ТСОАВІАХІМ, почав працювати аероклуб. В довоєнні часи він був 

одним із кращих в Україні. В ньому навчалися багато майбутніх авіаторів, серед яких Герой Радянського 

Союзу Руденко П. И. та інші.    1949 р. клуб відновив роботу. На той час курсанти обов’язково виконували 

парашутні стрибки з літака ПО-2. У  1952 р. аероклуб було переведено до Сум [3, 4, 5]. 

На прикладі Конотопа можна простежити й історію зародження безпілотних літальних апаратів. 1936 р. 

при кубі залізничників створено станцію юних техніків, де проявили себе Микола Білочицький та Михайло 

Галайба – майбутні багаторічні керівники авіамодельних гуртків у місті, та ін. [6] Перші в місті курси 
інструкторів авіамодельного спорту 1955 р. підготовили 15 юнаків, для проводити заняття в шкільних  

секціях, У   1970-і рр. в Конотопі існували три гуртки:, які конкурували між собою в міських і вдало 

виступали в обласних та республіканських змаганнях. У них виховано багато талановитих учнів, які  

пов’язали свої долі з авіацією [7, 8]. 

1982 р. почав працювати клуб дельтапланеристів «Клас» під керівництвом  О. Москаленка. Учасники 

будували дельтаплани власної конструкції, на змаганнях виступали виключно на них. У 1983–1989 рр. брали 

участь у першостях СРСР, із 1985 р. – у першостях області, а також у відомчих змаганнях на безмоторних  

дельтапланах, із 1990 р. літали на мотодельтапланах. Брали участь навіть у Всесвітніх авіаційних іграх 

(аналог олімпійських для авіаційного спорту) – перших у Туреччині 1997 р.  та других  2001 р. в Іспанії. [9, с 

251]. 

1981 р. при клубі КЕМЗ засновано парашутну секцію на базі якої 30 курсантів, серед яких були й 

жінки, після тренувальних зборів виконали по 2 стрибки із парашутом. Літаком та матеріальною базою 
забезпечив  ДТСААФ [10]. 

Отже, розвиток розглянутих видів спорту, сприяв підготовці кваліфікованих  авіаційних та авіаційно – 

технічних кадрів, що  підвищувало боєздатності країни,   займало молодь та стало для багатьох професійною 

орієнтацією. Одержані дані можуть слугувати основою для визначення напрямків розвитку військово-

технічних видів спорту. 
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ОCОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОЇ ДИЛОГІЇ ГЕНРІХА МАННА 

 

Тарасенко В.Р., учениця 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

Актуальність  дослідження. Дана робота присвяченa вивченню oсoбливoстей істoричнoгo рoмaну. Темa 

рoбoти є aктуaльнoю, тaк як  зaчіпaє тaку зaгaльну тему як зoбрaження чaсу в твoрі, і  тoму мaтеріaлoм 

рoбoти служaть рoмaни Генріхa Мaннa «Мoлoді рoки кoрoля Генріхa IV» (1935) тa «Зрілі рoки кoрoля 

Генріхa IV» (1938), нaписaні в періoд нaйвищoї пoпулярнoсті жaнру істoричнoгo рoмaну. Цей рoмaн ще тим 

цікaвий для вивчення, щo він не віднoситься дo сaмих пoпулярних рoмaнів  нaшoгo чaсу, які дoбре вже 

дoсліджені. Тaким чинoм, в цій рoбoті є і нaукoвa нoвизнa. 

Мета дослідження: визнaчити oсoбливoсті істoричнoї дилогії. 

Відповідно до мети дослідження визначені наступні завдання: 

- Виявити oсoбливoсті істoричнoгo рoмaну як жaнру. 

- З`ясувaти місце реaлізму в істoричнoму рoмaні. 

- Визнaчити ключoві oсoбливoсті рoмaнів Генріхa Мaннa «Мoлoді рoки кoрoля Генріхa IV» тa «Зрілі 
рoки кoрoля Генріхa IV». 

Об’єкт дослідження - жанрові особливості історичного роману. 

Предмет дослідження- особливості історичної дилогії Генріха Манна «Молоді роки короля Генріха ІV» 

та «Зрілі роки короля Генріха ІV» . 

Стaнoвлення нaціoнaльнoї культури тa літерaтури немoжливе без рoзвитку oднoгo з нaйбільш 

рoзпoвсюдженoгo тa дoсліджувaнoгo жaнру літерaтури - рoмaну, зoкремa йoгo різнoвиду - істoричнoгo 

рoмaну. [4].  

В істoричнoму рoмaні істoричнa прaвдa пoєднується з прaвдoю худoжньoю, істoричний фaкт – із 

худoжнім вимислoм, спрaвжні істoричні oсoби – з oсoбaми вигaдaними, вимисел уміщений у межі 

зoбрaжувaнoї епохи [1]. 

Рoзглянемo oснoвні oсoбливoсті жaнру [5]: 
- Пoєднaння прaвдивoгo зoбрaження минулoгo життя і цікaвoї динaмічнoї інтриги, рушійними силaми 

якoї були великі людські пристрaсті - зaздрість, ревнoщі, мстивість, зaжерливість і любoв дo свoгo крaю, рoду, 

сім'ї тa ін. 

- Oпис, oпoвідь, діaлoг - 3 кoмпoненти рoмaну - які у свoєріднoму співвіднoшенні пoєднaні в єдине ціле. 

Особливості історичної дилогії Генріха Манна: 

 співсталення історичних подій; 

 втілення образу Генріха ІV; 

 пародоксальність в дилогії; 

 основні проблеми,особливості художніх прийомів. 

Висновок. Істoричний рoмaн тут є oднoчaснo рoмaнoм вихoвaння, стaнoвлення oсoби. Усе прoпущенo 

через дoлю Генріхa, нaзви чaстин і глaв oзнaчaють етaпи йoгo вихoвaння і сaмoвихoвaння. Генріх Мaнн 
відтвoрює в дилoгії увесь життєвий шлях Генріхa IV - від дитячих рoків дo зaгибелі в кoрoлівськoму пaлaці 

від руки підіслaнoгo вбивці. Письменник прoстежує, як мужнів в йoгo герoєві рoзум, як зaгaртoвувaлaся йoгo 

вoля, як все більшу визнaченість придбaвaлo в нім прaгнення дo aктивнoгo прoгресивнoгo діяння. 
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БІЛЬ ЗА РІДНУ УКРАЇНУ 

 

Неменущий Н.М., учень 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

 Споглядаючи болючі, стражденні події, які відбуваються на Сході, я створив невелику добірку 

поетичних творів на патріотичну тематику.  «Біль за рідну Україну» – це унікальні за своїм характером 

поезії. Тематика віршів перегукується з назвою збірки. 
Мабуть, не має такої людини, яка була б байдужою до подій, які переживає наша держава.  Не має 

поетів, які б у  своїй творчості не оспівували красу рідної землі, любов до Батьківщини. Якби це  пафосно не 

звучало я переймаюся долею  своєї України, люблю свій рідний край, адже тут  народився, тут мої батьки, 

друзі, близькі та дорогі для мене люди. Останнім часом твори, що народжуються у моєму серці  здебільшого 

на патріотичну тематику. В них я хочу передати біль, сльози матерів, які втрачають своїх синів у зоні АТО. 

Патріотизм – актуальна тема сьогодення.  Я особисто дуже поважаю тих чоловіків, що зараз мужньо, 

відважно, сміливо, сильно захищають кордони нашої країни. Ці люди залишили своїх батьків, дітей, друзів, 

роботу й поїхали в зону АТО заради майбутнього України. На жаль, багато солдатів не повертається додому. 

Матері залишаються без синів, діти без батьків. Ці чоловіки назавжди зостануться героями для нашого 

суспільства. Вони героїчно захищали український народ.   

Глибока пошана й вдячність нашим солдатам, за те, що у тиші лягаю спати, в той час, як боронять  

єдність країни, за те, що ми чуємо вранці спів солов’їний. 
 Я ще зовсім юний. І хоча життєвого досвіду в мене небагато, проте розумію, що дуже легко любити 

Батьківщину, коли вона багата і могутня, значно важче — коли вона слабка й незахищена. Та хіба зможуть 

справжні сини кинути хвору матір напризволяще? Я не засуджую тих людей, які в пошуках кращої долі 

емігрували за кордон, але впевнений, що вони глибоко нещасні, бо, можливо, маючи матеріальні блага, вони 

не мають змоги дихати рідним повітрям, бачити, як ростуть їхні діти, уклонитися рідній оселі, захищати 

свою землю від ворогів. Не все в житті залежить від нас. Однак завжди мусимо діяти так, наче все залежить 

від тебе… 

«Біль за рідну Україну» – це одинадцять віршів про Вітчизну, кожен з яких наповнений патріотичним 

пафосом, відтворенням болі, тривожних думок про війну,  рідну землю, про майбутнє кожного українця… 

 

 

ХОЛОДНИЙ БАТИК В УКРАЇНІ ТА У СВІТІ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ 

 

Дубовик Д.О., учениця, Олех А.П., учитель, Олех Л.М., учитель 

Конотопська спеціалізована школа № 3 

 

Ніколи не виходять з моди рукотворні наряди, шарфи, хустки, розписані пензлем художника. Особливе 

місце у сучасному образотворчому мистецтві посідає батик  художній розпис на тканині, який вимагає не 

тільки творчої уяви, а й досконалого володіння методикою виготовлення. Саме тому батик  предмет роботи 

як професійних художників, так і аматорів мистецтва. 

Батиком називають як технологію, так і вражаючу багатством декору та різноманіттям фарб, 

традиційну індонезійську тканину.  

Це стародавнє, надзвичайно різнобарвне мистецтво розвивали з глибокої давнини багато народів світу 

− індійці, китайці, єгиптяни, перуанці. Найдавніші фрагменти тканин з розписом в техніці батика, можливо 

індійського або перського походження, були виявлені в єгипетських гробницях. Однак найвищого розвитку 
й художньої досконалості воно досягло в Індонезії на острові Ява [1].  

Існує кілька видів батика – гарячий, холодний та вузликовий. Вони відрізняються способом 

резервування тканини. 

В якості резерву в гарячому батику використовується віск, а особливістю вузликового батику є 

перев’язування тканини ниткою або мотузкою.  

Холодний же батик відноситься до європейської модифікації класичних технік. Як правило, такий 

батик вимагає більш акуратної і ретельної роботи над шедевром, так як він створюється «в один шар» (на 

відміну від багатошарового гарячого батику). Холодний батик використовується в основному на тканинах з 

натурального шовку, бавовни, капрону, віскози. Матерія досить тонка, адже для того, щоб резерв зупинив 

фарбу в означених художником межах, субстанція повинна повністю просочитися в тканину. 

При розписі резервуючу сполуку, що складається з бензину, парафіну, бджолиного воску, гумового 

клею й каніфолі, наносять на тканину, що натягнена на раму у вигляді замкненого контура скляною 
трубочкою. В межах цього контура фарбами, виготовленими на основі активних кислотних прямих 

основних барвників, у відповідності з ескізом розписують виріб. Фарби наносять пензлем або тампоном [2].  

У пантеоні мистецтв за холодним батиком, на думку Олега Слєпиніна, закріплене місце між 

монументально-декоративними видами мистецтв і декоративно-прикладними, умовно кажучи, між мозаїкою 

та художньою вишивкою, втім, на горизонталі, надзвичайно близькій до ряду жіночих рукоділь [3]. 

http://www.novovolynsk-rada.gov.ua/index.php/misto/novyny/3047-ya-vdyachna-tobi-ukrayinskyy-soldate-za-te-shcho-u-tyshi-lyahayemo-spaty-v-toy-chas-yak-boronysh-ty-yednist-krayiny-my-chuyemo-vrantsi-spiv-solov-yinyy.html
http://www.novovolynsk-rada.gov.ua/index.php/misto/novyny/3047-ya-vdyachna-tobi-ukrayinskyy-soldate-za-te-shcho-u-tyshi-lyahayemo-spaty-v-toy-chas-yak-boronysh-ty-yednist-krayiny-my-chuyemo-vrantsi-spiv-solov-yinyy.html


51 
 

Найвідомішими майстрами холодного батику в Україні є Лариса Лукаш, Наталія Ґронська, Тетяна 

Авдєєва, Інна Валітова,  Ніна Бондаренко, Марія Церна, Галина Коротун.  

На жаль, в Україні холодний батик наразі є мистецтвом для поки що незначної частини дорослого 

населення, і дану ситуацію покликані змінити вищевказані українські студії. Виготовлення батику 

знаходиться на стадії свого розвитку та вдосконалення. Тому фінансування, популяризація, гарантування 

захисту з боку держави та підтримка суспільства, дійсно, гарантуватимуть розвиток і розквіт чарівної 

культури батику. 

Ми пропонуємо переглянути навчальні плани і програми дитячих художніх шкіл з метою 
виокремлення курсу «Батик» в окремий курс викладання. Також для просування в молодіжному середовищі 

даного виду мистецтва необхідне застосування більш сучасних стилістичних елементів і образів, які були б 

більш зрозумілі і привабливі для молоді. До таких, без сумніву, належить стилістика графіті.  

Тому необхідно впроваджувати використання стилістичних прийомів графіті як прояву сучасного 

життя і в батику, що, безсумнівно, зацікавить молодь. Тож, на наше глибоке переконання, майбутнє 

українського та світового батику у роботах, де на науковій основі можуть поєднуватися батик і графіті. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

 

Товстуха О.В., аспірант, Решетняк Я.В., аспірант 

Сумський державний університет 

 

Постановка проблеми. Бюджетне регулювання є одним із ключових факторів забезпечення сталого 

розвитку держави та досягнення пріоритетних цілей. Проте в умовах децентралізації даний механізм 

потребує значного переосмислення, що й визначає актуальність обраної теми. 
Мета роботи полягає у визначенні факторів впливу децентралізації на бюджетний механізм 

регулювання соціально-економічного розвитку ОТГ. 

Виклад основного матеріалу. Механізм бюджетного регулювання є одним із ключових 

інструментів наявних у органів центральної влади для забезпечення досягнення соціально-економічного 

розвитку всіма адміністративно-територіальними одиницями. Проте, в умовах процесу децентралізації, 

формування ОТГ, сутність даного механізму зазнає значних змін, що обумовлені рядом факторів. 

По-перше, одним із ключових завдань децентралізації є передача частини повноважень від 

центральних органів влади до місцевих. Такий перерозподіл потребує не тільки змін законодавства у сфері 

прав та обов’язків ОМС значно розширюючи їх, а й формування нового підходу до міжбюджетних відносин.  

По-друге, в рамках децентралізації відбувається формування нових адміністративно-територіальних 

одиниць – ОТГ, а отже ще більше зростає потреба в новому підході до міжбюджетних відносин між ними та 

іншими рівнями. 
По-третє, відбувається фіскальна децентралізація в рамках якої було проведено значний 

перерозподіл податків та зборів (їх частин) між бюджетами різних рівнів, а отже такі зміни вплинули на 

дохідну та видаткову частини бюджетів [1]. 

По-четверте, в умовах проведення медичної та освітньої реформи було змінено принципи щодо 

державного фінансування таких закладів. Так, якщо вони не відповідають вимогам то їх фінансування з 

бюджетів вищого рівня перекладається на місцевий [2]. 

По-п’яте, всі вище зазначені зміни безпосередньо пливають на процеси пов’язані формуванням та 

передачею офіційних трансфертів між бюджетами різних рівнів. А саме вони є одними із основним 

інструментів забезпечення соціально розвитку. 

Отже, як бачимо процес децентралізації має безпосередній вплив на забезпечення соціально-

економічного розвитку ОТГ, як з точки зору перерозподілу владних повноважень так і зі сторони 
переформатування міжбюджетних відносин між всіма бюджетними рівнями. 

Висновок. Механізм бюджетного регулювання в умовах децентралізації стає одним із 

основоположних інструментів забезпечення соціально-економічного розвитку ОТГ. Однак аналіз його 

впливу потребує більш широкого вивчення всіх наявних взаємозв’язків між ним та розвитком ОТГ, що й 

визначає спектр наших подальших досліджень. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ І ЕТНОПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

ЕТНОКУЛЬТУРНІ ТА ЕТНОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ. ПСИХОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 

 

Іванюк В.С., студентка, Васьковська, викладач 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Управлінська діяльність тісно пов’язана з соціальним середовищем. З кожним роком, збільшується 

кількість організацій які діють не тільки в нашій країні, а й за кордоном. Ситуація в нашій країні змінюється 

на краще. У такий час дуже важливими є дослідження управлінської діяльності, особливостей ділового 

спілкування та психології прийняття рішень. Такі дослідження не втрачають своєї актуальності і зараз 

активно розробляються. 

Метою нашої роботи є дослідження особливостей в управлінській діяльності керівника, формування 

системи управління та комунікації. 
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На формування системи управління впливають культурні відмінності представників різних народів. 

Голландський учений Гірт Хофстед трактує поняття «культури» як колективне програмування людської 

свідомості. Він виокремлює такі елементи культури: дистанція влади; неприйняття невизначеності; 

індивідуалізм/колективізм; мужність/жіночність [1,c.308]. 

Управлінська теорія і практика як система знань, умінь і навичок є феноменом культури, що дає 

підстави стверджувати про існування культури управління. До предмета культури управління належать різні 

методи розв’язання різноманітних організаційно-управлінських проблем[1,c.310]. 

Кожна організація має свою специфічну культуру. Культура організації впливає на багато різних 
аспектів діяльності і поведінки керівника. Суспільство має систему стійких регуляторів поведінки спільнот. 

Є різні моделі управління, ну наприклад такі як: соціально-психологічні засади японської моделі 

управління; соціально-психологічні засади американської моделі управління; вітчизняна модель управління. 

Насправді їх набагато більше, але це не означає,що всі ці моделі будуть прийняті лише в одній країні. 

Прийнята в одній країні управлінська модель може цілком дискредитувати себе в іншій. 

Процес етнопсихологічної та етнокультурної детермінації ділового спілкування, реалізовується 

доволі таки на багатьох рівнях, ну наприклад : на соціальному рівні; рівні культурного життя суспільства; та 

на рівні управлінської культури організації. 

В кожного народу є етнопсихологічні й культурні особливості , тому при ділових зустрічах та 

переговорах учасникам необхідно знати про ділові взаємодії та культурні норми певного народу. Вміння 

гарно говорити, грамотно та правильно вести ділові переговори – все це в комплексі показує професіоналізм 

керівника. Також не можна не згадати про етикетні форми спілкування, та етикет загалом. Потрібно вміти 
правильно вітатися і прощатися, тому що в різних країнах це робиться по різному, тому якщо не знати 

навіть таких дрібниць, то навіть з самого початку зустріч може видатися невдалою. Отже, можна зробити 

висновок , що незнання культурно зумовлених відмінностей в просторових зонах представників різних 

націй може спричинити непорозуміння , хибні уявлення про поведінку і культуру інших.  

Управлінське рішення – це результат конкретної управлінської діяльності[2, c. 153]. Управлінське 

рішення як процес, що складається з трьох стадій, розглядають як технологію. Які ж це три стадії? Це-

підготовка рішень, прийняття рішень, реалізація рішень.  

Метою управлінської діяльності є знаходження засобів, методів, форм, які могли б бути згідно 

досягненню оптимального результату в певній конкретній ситуації. Гарні та досвідчені керівники володіють 

новою інформацією, вони повинні постійно та розширено вивчати її, для того щоб приймати управлінські 

рішення.  
Методи прийняття рішень можуть бути різними. Однією з найважливіших проблем у сучасній науці 

управління,є проблема вибору керівником рішення, тому саме керівник має можливість обрати рішення, він 

несе відповідальність за його виконання та наслідки. Правила прийняття рішень розробляються та 

видаються самими фірмами, також керівник може вислухати думки окремих робітників. 

Отже, можна зробити висновок, що в управлінській діяльності немає нічого важливішого за 

дрібниці. Справжній керівник буде знатися на етикеті говоріння, зможе знайти альтернативу в тій чи іншій 

ситуації, зможе почути та вислухати поради та пропозиції своїх підлеглих.  
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КРИПТОВАЛЮТА ЯК НОВІТНІЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ 

 

Лисенко М.В., учень, Олех А.П., учитель 

Конотопська спеціалізована школа № 3 

 

У XXI ст. з’явився абсолютно новий, інноваційний платіжний інструмент – криптовалюта. На 

українському ринку криптовалюти затвердились як наслідок впровадження електронних грошей. До того ж, 

у державі діє Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 р., згідно якої 

передбачено розвиток безготівкових платежів з використанням електронних грошей. Однак проблематика 

аналізу криптовалют в Україні залишається недостатньо дослідженою, не затверджено правовий статус 

криптогрошей, феномен їх популярності не вивчено, тоді як технології криптовалютних систем 

покращуються з кожним роком [1]. 

Криптовалюта – це фінансовий інструмент, орієнтований на здійснення транзакцій, що використовує 
криптографічні методи захисту та технологію блокчейн, емітується та обліковується переважно 

децентралізовано, в одноранговій комп’ютерній мережі та частково виконує функції грошей.  
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Для багатьох поняття криптовалюти асоціюється з Bitcoin. Дійсно, біткоїн – це найперша та 

найпопулярніша криптовалюта, створена 2009 року. Він, заснований на прогресивній технології блокчейн, 

дав поштовх для розвитку альтернативних криптовалют, які стали досконалішими завдяки його досвіду, і 

зараз є лідерами криптовалютного ринку.  

Місце криптовалют у віртуальній економіці важко переоцінити. Віртуальні валюти і, в особливості, 

криптовалюти підходять для віртуальної економіки краще, ніж традиційні гроші. Використання 

криптовалют вирішує проблеми, пов'язані з банками, або комерційними організаціями: великою комісією, 

при конвертації грошей, або значним часом відправки коштів. Тому зростання обсягів продажів у 
віртуальній економіці підтримує зростання попиту на криптовалюти [2]. 

На сьогодні основною проблемою криптовалют є незручність їх щоденного використання. Вони 

мають нестійкий курс, а деякі з них – ще й потребують тривалого часу, необхідного для підтвердження 

транзакції. Розрахунки, наприклад, у кафе, або на касі супермаркету набагато зручніше здійснювати за 

допомогою готівки, або банківського терміналу. Отже, черговим викликом для криптовалют є оптимізація їх 

для здійснення щоденних розрахунків [3]. 

Оскільки криптовалюти вже стали відомими в усьому світі, повний крах криптовалютних систем 

малоймовірний, бо вони існують завдяки попиту на них. Нещодавно спостерігався певний спад після 

спекулятивного підняття цін на біткоїн, але це не означає що криптовалюти знаходяться на межі краху. 

Тенденції останніх днів показують, що різких падінь курсу не відбувається, і він навпаки зростає. Не 

зважаючи на падіння курсу, кількість користувачів криптовалют поступово зростає. Це означає, що 

криптовалюти протягом тривалого часу лишатимуться затребуваними, а отже й цінними. 
Цифрова трансформація суспільства має одну специфічну особливість: це динамічний процес, який 

не терпить зволікань. Гальмуючи розвиток цифрових технологій та зволікаючи з визначенням правового 

статусу криптовалют, ми ризикуємо назавжди залишитися аутсайдерами постіндустріального розвитку. 

Нашій державі необхідно якомога швидше визначитися щодо правового статусу криптовалют, оскільки в 

історії ще не було такої масштабної неконтрольованої сфери діяльності. Виходячи з євроінтеграційних 

прагнень України, нам слід дотримуватися стандартів ЄС в регулюванні криптовалют, який виступає проти 

обкладання податками транзакцій, що,     по-суті, стимулює бізнес. 

 

Література 

1. Куцевол М. А. Поняття та економічна природа криптовалюти [Текст] / М. А. Куцевол, О. А. Шевченко-

Наумова // Молодіжний економічний дайджест [Електронний ресурс]: наук. електр. журн. - Київ: КНЕУ, 
2015. - №4 - С. 79-85 

2. Bitcoin Myths, Bitcoin Wiki [Digital resource] - Access mode - URL: 

https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Bitcoin_Myths 

3. Федорова Ю. В. Криптовалюти та їх місце у фінансовій системі [Текст] / Ю. В. Федорова // Економіка і 

суспільство. - 2018. - випуск №15. - С.771-774 

 

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІКУ СВІТУ ТА УКРАЇНИ 

 

Митяй А.В., учениця, Олех А.П., учитель 

Конотопська спеціалізована школа № 3 

 

Глобалізація (від франц. global ‒ «всезагальний», такий, що охоплює усю земну кулю) ‒ складний, 

багатогранний процес, що охоплює усі сторони суспільного розвитку і полягає у всезростаючій 

взаємозалежності держав світу внаслідок формування єдиного світового господарського простору. 

Процес глобалізації простежується як на макро-, так і на мікроекономічному рівнях. Глобалізація на 

макроекономічному рівні означає загальне прагнення країн, регіонів до економічної активності за межами 

своїх кордонів. Основними ознаками таких прагнень є лібералізація торгівлі;  обмеження інвестиційних, 

митних та інших бар'єрів[1]; створення зон вільної торгівлі (21 січня 2019 р. утворено зону вільної торгівлі 
між Україною та Ізраїлем), єдиної валюти тощо. 

Політиці  глобалізації протистоїть антиглобалізм, прихильники якого об'єднані ідеєю протистояння 

політичній владі ТНК, таких як  Світова організація торгівлі, за рахунок суверенітету держав, що 

проявляється у вигляді торгових договорів та впливу міжнародних економічних організацій. Цей процес, на 

їхню думку, шкодить  демократії,  правам людини,   навколишньому середовищу і, особливо, 

суспільствам країн, що розвиваються. 

Глобалізація економіки привела до того, що всі лідерські місця у світі вже зайняті державами, що 

входять до «Великої сімки» або до «Великої двадцятки». Саме вони виконують вирішальну функцію в 

МВФ, Світовому банку, СОТ і ОЕСО. Інші країни змушені були вибирати або залежність та ізоляцію, або 

модернізацію задля того, щоб наздогнати і навіть випередити розвинені західні країни. Із зростанням 

глобалізаційних процесів зростатиме нерівномірність між державами, що може стати причиною виникнення 

нових конфліктів. 

https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Bitcoin_Myths
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Вплив глобалізації на економіку України знайшов прояв у масштабній міграціїї робочої сили. Так, 

наразі від 3 до 6 млн українців тимчасово або регулярно працюють за кордоном.  

Для того щоб українському суспільству пристосуватися до глобалізаційних процесів, щоб послабити 

негативні наслідки для держави, підприємств та громадян, спричинені глобалізацією, необхідно на 

урядовому рівні розробити ряд заходів, серед яких вивчення глобальних культурних трансформацій; 

удосконалення механізмів державного управління реалізацією євроінтеграційної політики; упровадження 

концепції довгострокового стійкого розвитку України тощо [2; 3]. 
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АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Назаренко А.В., студентка 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Новий етап розвитку економіки  України потребує від підприємств  підвищення ефективності 

виробництва, конкурентоспроможності. 

Проведення економічного аналізу полягає в тому, що завдяки йому можна визначити фінансові 

можливості підприємства загалом і можливості використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів 

на рівні корпорацій, підприємств та інших суб’єктів господарювання. 

Завдання цієї роботи: на підставі фінансово – економічної звітності провести аналіз по визначенню 

рентабельності та ділової активності ПАТ “Конотопм’ясо”, що розташовано в м.Конотоп, виконати 

розрахункову частину по знаходженню показників рентабельності та ділової активності, зробити відповідні 
висновки та надати допомогу молодим викладачам по розрахунку показників рентабельності та ділової 

активності підприємств у зв’язку зі змінами, які відбулися за наказом МінФіном України від 28.02..2017р., 

скоригованим від 27.11.2018р. 

Сутність рентабельності полягає в тому, що це один із головних показників ефективності виробництва, 

який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва.  

Показники рентабельності розраховуються на основі: форми  №1 “Баланс” та форми №2 “Звіт про 

фінансові результати”.  Основні показники рентабельності підприємства: рентабельність продажів, активів, 

власного капіталу, інвестицій, продукції і тд. 

Я розробила алгоритм розрахунку системи показників рентабельності з урахуванням оновлених форм 

фінансової звітності. Та на прикладі реальної форми №1 “Баланс” та форми № 2 “Звіт про фінансові 

результати” по підприємству ПАТ “Конотом’ясо” розрахувала показники рентабельності та ділової 
активності підприємства за 2015-2017рр. Ось декілька показників для приклада:  

Показники рентабельності: 

 
Показники ділової активності: 
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На підставі проведеного мною аналізу ВАТ “Конотопм’ясо” можна сказати, що його фінансовий стан є 

нестійкий, він виник внаслідок таких факторів:1.Погіршення показників виробничої діяльності(обсяги,якість 

продукції);2.Затримки реалізації продукції;3.Зниження рентабельності виробництва.. 

Зробивши розрахунки дійшла висновку, що ділова активність підприємства ПАТ “Конотопм’ясо” 

збільшилися на початок 2016р, а потім в 2017р. навпаки знизилися. Рентабельність підприємства 

знижувалась з кожним роком, таким чином можна сказати, що підприємство іде до банкрутства. 

Таким чином все це може допомогти молодому викладачу в розрахунку показників рентабельності та 

ділової активності за допомогою оновленої звітності. 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БРЕНД: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
1 Весперіс С.З., доцент, 2 Решетняк Я.В., аспірант 

1 Конотопський інститут СумДУ 
2 Сумський державний університет 

 

Постановка проблеми. Маркетингова стратегія України не відповідає на виклики наявні перед 

країною на міжнародній арені. Тож виникає необхідність формування нової концепції, бачення просування 

держави на міжнародній арені, що й визначає актуальність обраного напряму досліджень. 

Метою роботи є визначення особливостей застосування концепції національного бреду.  

Виклад основного матеріалу. Протягом останніх п’яти років Україна намагається наростити 

потенціал на зовнішній арені посилюючи свій міжнародний імідж. Основоположним фактором цього 
процесу є наявний конфлікт на Сході та окупація Криму, що вимагає від влади пошуку більш широкої 

підтримки у західних партнерів. Нажаль ріст міжнародного визнання України є незначним через сприйняття 

її як пострадянської території. Також негативну роль відіграють й охарактеризування України такими 

впливовими міжнародними рейтингами як Глобальний індекс конкурентоспроможності [1], Індекс 

сприйняття корупції [2], тощо. В той же час присутня висока зацікавленість до внутрішнього соціально-

економічного потенціалу країни.  

Ефективним шляхом подолання такого дисбалансу сприйняття мала стати маркетингова стратегія 

(дорожня карта) розвитку та інтеграції України в міжнародну спільноту. Проте її сьогоднішня модель є 

застарілою й такою, що не відповідає вимогам часу, а отже потребує перезапуску. Тож основою для нової 

маркетингової стратегії України може стати концепція формування національного бренду, яка була 

узагальнена та апробована рядом західних практиків, серед яких вагоме місце займають Саймон Анхольт 

[3,4] та Уоллі Олінс [5].  
Застосування цієї концепції значно розширює горизонти для формування стратегій побудови 

позитивного іміджу країни за рахунок перенесення на неї механізмів наявних при формуванні брендів 

компаній. Підтвердженням цього є той факт що дана концепція застосовується в розвинених країнах, 

оскільки дозволяє для побудови позитивного сприйняття застосувати ефективне поєднання економічних та 

соціально-культурних факторів. Внутрішніми факторами на користь даної моделі є її можливість локалізації 

через брендування місць/територій, що актуально вписується в загальну концепцію децентралізації та 

посилить її функціональне значення. Проте її застосування потребує переосмислення самого процесу 

створення стратегії. 

Вперше поняття національного бренду та в цілому базисних засад концепції конкретизується в працях 

Саймона Анхольта де воно формується як розуміння під національним брендом асоціативного ряду, що 

створюють корпоративні бренди у прив’язці до соціокультурної спадщини країни поступово розширюючи 
його та надаючи нові грані [3,4]. Представник корпоративного брендигу Уоллі Олінс ототожнював сутність 

національного бренду з корпоративними та вважав, може змінювати сприйняття, але не може змінити суті 

[5].  

Висновок. Концепція національного брендингу відносно молода і з’являється наприкінці XX на 

початку XXI століття, а її застосування дає можливість ефективного поєднання економічних та соціально-
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культурних чинників, корпоративних підходів до побудови бренду, ефективного використання наявних 

стереотипів щодо країни через їх переосмислення. 
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Підвищення рівня вмотивованості персоналу залишається основною проблемою сучасних підприємств, 

яку намагаються з’ясувати менеджери всіх корпорацій світу. В даний час існує багато підходів задля 

визначення, яка з моделей мотивації персоналу є найефективнішою. Але в умовах глобалізації економіки 

досить складно віднайти ефективні, узагальнені та найбільш чіткі критерії ефективної моделі мотивації 

персоналу. Тому метою роботи є дослідити та визначити ефективні методи мотивації праці, стимулювання 

персоналу на підприємствах за сучасних умов. 

Питаннями мотивації праці займалися як закордонні, так і вітчизняні науковці, такі, як Н.Гаркавенко, 

А. Колот, Д. Мельничук та інші. 

На різних етапах соціальної організації розвитку самоврядування ринкова економіка передбачає 

розширений ступінь децентралізації управління [1]. Завдяки технологічним засобам виробництва економіка 

як  наука орієнтується на соціальну, компетентну, моральну модель людини-працівника - на особистість та 

вивчає її не тільки, як ресурс. При добре сформованій можливості використання людського капіталу мають 

впливову дію сучасні персонал-технології (кадровий маркетинг). Особливої актуальності управління 

мотивацією персоналу набуває в процесі узгодження та вирішення потреб, цілей і мотивів працівників та 

проблем координації їх діяльності. У науці та практиці personal marketing  розглядаються типи управлінської 

діяльності, які спрямовані на визначення та покриття потреб організації у персоналі (їх  кількісна та якісна 

характеристика, розроблення професійних вимог до персоналу, обрання шляхів покриття потреб у персоналі 

у аспекті створення іміджу компанії та внутрішнього PR) [3]. 

Для країн з перехідною економікою, до яких входить Україна, набувають актуальності  питання 

матеріальної мотивації персоналу. Це обумовлено двома причинами: необхідністю вироблення за змістом 

нових форм та методів матеріального стимулювання та невеликим рівнем доходів населення, 

диференціацією та деформацією їх структури [2]. 

На сьогоднішній день в зарубіжних країнах почали запроваджувати нові матеріальні методи мотивації, 

що дозволяють підвищити продуктивність праці за рахунок матеріальної зацікавленості працівника у 

підсумках його роботи, поєднати матеріальні інтереси підприємства та працівника. Серед них можуть бути: 

право працівників на придбання акцій підприємства, участь працівників у прибутках, індивідуалізація 

заробітної плати тощо. Ці методи для нашої країни вважаються нетрадиційними. 

Проте для молодих працівників є характерними перш за все самореалізація та саморозвиток. В Україні 

явище неоматеріалістичної мотивації з’явилося нещодавно та поки що знаходиться в стадії зародження, 

розвитку та поодиноких виявах. Неоматеріалістична мотивація дозволяє схилятися до матеріального успіху, 

але розглядає цей успіх як передумову реалізації власних інтересів та потреб [2]. 

На  теперішній час неабиякий вплив на працівників мають нематеріальні методи. Це пов’язано з 

бажанням задовольнити свої вторинні потреби. У зарубіжних країнах використовуються нетрадиційні 

методи нематеріальної мотивації працівників, які починають розповсюджуватися і на вітчизняних 

підприємствах, а саме: можливість працювати вдома, відзначення працівників компанії на свята, 

застосування гнучкого робочого графіку, надання додаткових днів відпочинку тощо. Отже, для європейців 
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стала реальністю можливість більш впевнено розпоряджатися своїм часом, будувати кар’єру та бути 

орієнтованим не на процес роботи, а на її результат.  

Аналізуючи зарубіжний досвід мотивації персоналу, зауважимо на його основних компонентах: 

вагомим аспектом мотивації стає повна самостійність працівника при вирішенні професійних задач та 

наявність простору для експерименту; використання тарифної системи, як знаряддя оплати праці, які 

залежать від умов, складності праці та винагороду за виконану роботу; зацікавленість у гарній перспективі 

управлінця, власника виробництва, найманого працівника. Тому керівнику важливо знайти баланс між 

нематеріальною та матеріальною мотивацією своїх підлеглих. 

Перспективами подальших досліджень питань підвищення рівня вмотивованості працівників до плідної 

діяльності вбачаємо вивчення психологічних аспектів окресленої проблеми. 
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В сучасних умовах  після зміни  планового, командно – адміністративного  ведення господарства та з  

розвитком ринкових відносин  в усіх  галузях народного господарства відбуваються значні перебудови. 

Закриття, модернізація, перепрофілювання великої кількість підприємств призвели до того, що  значна 

кількість людей опинилась перед життєвими, професійними труднощами,  вибором шляхів подальшого 

виживання та самореалізації.  
Основною метою роботи є донести до студентів реальну роль та значення підприємництва та бізнесу в 

сучасних ринкових умовах та допомогти в подальшому свідомо і впевнено зробити свій професійний вибір, 

враховуючи  свої здібності, вміння, бажання. 

Згідно із  Конституцією України, кожен  громадянин країни має право на підприємницьку діяльність, 

яка не заборонена законом.  

Сутність підприємництва більш глибоко розкривається через його основні функції — інноваційну 

(творчу), ресурсну, організаційну, стимулюючу (мотиваційну)[1]. 

Роль і значення підприємництва в економічному розвитку країни полягає у тому, що: 

– підприємництво сприяє розвитку перспективних напрямків господарської діяльності,  

– пришвидшує та допомогає виникненню нових видів господарювання, 

– з метою отримання більшого прибутку  активно оновлює виробничо-технічну базу, застосовує нові 
технології,  

– розробляє нові види продукції, різноманітні послуги, 

– допомагає покращити інвестиційний клімат, 

– раціонально використовує всі види ресурсів, 

–допомогає працевлаштуванню населення, створюючи нові робочі місця. 

– підприємництво забезпечує значні стимули до високоефективної праці, 

– постійно ризикуючи та підримаючи конкуренцію, розширє ринки збуту, підвищує рівень попиту та 

пропозиції  на товари.  

Процес становлення та розвитку вітчизняного підприємництва значною мірою залежить від 

нормативно - законодавчої бази, створення необхідного сприятливого середовища, яке б допомагало та  

стимулювало розвиток підприємницької ініціативи. 

Отже, підприємництво, виконує особливу функцію в економіці і народному господарстві, змістова 
сутність якої зводиться до оновлення економічної системи, створення інноваційного середовища,  що 

спричиняє руйнацію традиційних структур і відкриття шляху до перетворень, зрештою стає тією силою, 

котра прискорює рух економіки по шляху ефективності, раціоналізації, бережливості і постійного оновлення 

[2]. 
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Для досягнення значних результатів в любих видах підприємницької діяльності є отримання 

мінімально необхідних, професійних знань про форми, види, основні принципи, рушійні сили та можливі 

сфери  підприємницької діяльності, тобто підприємництву необхідно постійно вчитися. 
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ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 
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Конотопський інститут СумДУ 
 

Питання вивчення теорії сутності мотивації персоналу є актуальними на сьогодні. Так, як у наш час 

найбільш актуальною складовою стратегії управління і основою розвитку підприємства є саме мотивація 

персоналу. Вона спонукає працівників до досягнення цілей, які стоять перед ними та організацією, є 

найважливішим резервом підвищення ефективності виробництва, оптимізації людського потенціалу 

підприємства та фактором результативності роботи. Добре спланована система мотивації дозволяє суттєво 

підвищувати ефективність роботи персоналу, збільшувати обсяги продажу, покращувати виробничий 

процес та обслуговування клієнтів. 

Основні підходи  до сутності поняття «мотивація» розглянуті в багатьох наукових роботах таких 

відомих вчених, як: Бех І., Дикань Н., Борисенко І., Занюк С., Комаров Е. Розвиток форм і методів 

стимулювання працівників у забезпеченні їх мотивації до трудової діяльності відображенні в працях 
У.Хамільтона, Г. Емерсона, Ф. Тейлора, А.Файоля. Термін «мотивація» походить від латині. – «Рух» [1]. 

Його значення – це внутрішнє і зовнішнє стимулювання, економічна активність, обумовлена досягненням 

конкретних цілей, динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, який контролюється 

поведінкою людини. Багаторівневість проблеми мотивації обумовлює множинність підходів до розуміння її 

сутності та структури, а також до методів її вивчення, через що це поняття трактується авторами по-різному. 

Основні підходи до сутності поняття «мотивація»: мотивація, як процес; мотивація, як система; мотивація, 

як процес і система. Так Бех І., розглядає мотивацію як процес: «мотивація є динамічним процесом 

формування мотиву як підґрунтя вчинку»[2, с. 349]. Такої ж думки дотримується Дикань Н. та Борисенко І. 

Вони зазначають, що мотивація представляє собою готовність людей докласти максимальних зусиль з 

метою досягнення організаційних цілей, які зумовлені здатністю цих зусиль задовольняти певну 

індивідуальну потребу [3, с. 54]. Кибанова А. вважає, що мотивація – це функція керівництва, яка полягає у 

формуванні у працівників стимулів до праці (спонукати їх працювати з повною віддачею) та ін. [4, с. 503]. 
Мочерний С. дав наступне визначення мотивації: «усвідомлене і цілеспрямоване спонукання працівника до 

праці, шляхом стабільного впливу на його потреби»[5, с. 493], а Мушкін І. під мотивацією вважає «функцію 

керівництва, що створює у підлеглих стимул до праці з максимальним прибутком для підприємства» [6, с. 

44-45]. Інші вчені розглядають мотивацію, як систему. Так Занюк С. зазнчає, що мотивація це – сукупність 

спонукальних факторів, які визначають активність особистості, тобто всі мотиви, потреби, стимули, 

ситуативні чинники, які спонукають поведінку людини[7, с.284]. Колот Л. вважає під мотивацією: 

«сукупність зовнішніх і внутрішніх сил, які спонукають до діяльності, визначають поведінку, форми 

діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей 

організації» [8, с. 11]. Мотивацію, як процес і систему описував Комаров Е. «з одного боку – це мотиваційна 

система одного та декількох працівників, а з іншої – процес мотивації індивіда, групи, колективу». [9, с. 39] 

З даною думкою погоджується Крушельницька О. [10, с. 117] 
На нашу думку, мотивація – це перш за все прагнення. Працівник задовольняє свої потреби, попри 

рушійні сили з боку внутрішніх і зовнішніх факторів, намагається досягати поставлені цілі. 
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ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ 

Моргун Т.О., викладач, Горбач В.О., студентка 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

Економічна політика будь-якої країни, має бути спрямована на забезпечення стабільності та добробуту 

життя населення. В основу політики має бути покладено контроль за рівнем інфляційних процесів. Інфляція 
в Україні є найактуальнішою проблемою. Вона спричиняє зростання цін, що призводить до зниження 

життєвого рівня населення та подальшого загострення економічних та соціальних проблем суспільства.  

Причини виникнення інфляції, її динаміку та соціально-економічні наслідки досліджуються як 

вітчизняними так і зарубіжними науковцями, такими як: Р. Кембелл, Р.Г. Габбард, Дж. Кейнс, С. Фішер, А. 

Гальчинський, П. Єщенко, В. Прісняков та іншими.  

Економіко-політична криза 2013-2014 років та військовий конфлікт на сході України нанесли нищівний 

удар по економіці України. ВВП зменшився у 2014 році на 28,1%, а в 2015 році – ще на 31,3%. За 

абсолютними показниками країна була відкинута на 10 років назад. Скорочення виробництва призвело до 

зростання безробіття. У 2015 році роботи не мали 1654 тис.осіб.  Протягом 2014-2016 років інфляція зросла 

на 24,9%, 43,3% та 12% відповідно. Тарифи на газ, електроенергію, гарячу воду з опаленням зросли на 42%, 

60% та 88% відповідно. Разом із тим скоротилася реальна зарплата – у 2014 році на 6,5%, а в 2015 році на 
20,2%.  Проаналізуємо рівень інфляції з 2013–2018 рр. За 2013 р. індекс склав 100,5%. Пік інфляції був у 

2014–2015 рр. (124,9% та 143,3% відповідно). Це було спричинено зростанням цін на комунальні послуги, 

товари і послуги та військовим конфліктом на сході країни. Зростання цін відбувалося на фоні падіння 

реальних доходів українців, які за попередніми оцінками експертів у 2015 році знизилися більш, ніж на 

чверть.  

У 2016 р. за статистичними даними відображено зниження інфляції – до 112,4%. Зміна споживчих цін в 

2016 р. приблизилась до прогнозів Національного банку України і передбачали зростання споживчих цін на 

12,4% за загальним підрахунком протягом року. Зниженню базової інфляції сприяло послаблення 

інтенсивності військового конфлікту на сході, помірна мінливість обмінного курсу гривні, завдяки 

сприятливій ситуації на зовнішніх ринках, надходженням від експорту високого врожаю зернових та олії. 

У 2017 р. інфляція прискорилася до 113,7%. Протягом 2017 р. ціни в українській промисловості зросли 
на 26,4%. В 2016 р. наявний показник становив 20,5%. 

У 2018 р. рівень цін споживчого ринку у розрахунку грудень до грудня зріс на 9,8%, що значно 

перевищує ціль Національного банку. З точки зору агрегованих складових індексу споживчих цін найбільше 

зростання цін у 2018 р. було зафіксоване за категорією «алкогольні напої, тютюнові вироби» (17,9%), що 

відбулося внаслідок підвищення акцизів.  

Річні темпи приросту загального індексу цін виробників за підсумками року знизились з 16,5% до 

14,2%, що було зумовлено уповільненням цінової динаміки у переробній, а також у добувній промисловості. 

За даними НКРЕКП, тарифи на електроенергію для підприємств у 2018 р. зросли в середньому на 16,3%. 

Ціна природного газу з ресурсу НАК «Нафтогаз України» за підсумками року зросла на 22,8%. 

Реальна заробітна плата у 2018 р. досягнула рівня 2013 р., коли внаслідок взаємодії попиту і пропозиції 

середньорічний рівень цін знизився на 0,3%, а отже їхнє співвідношення у 2013 р. умовно можна вважати 

близьким до збалансованого. Реальні обсяги обороту роздрібної торгівлі у 2018 р. зросли лише на 6,1%. 
Тобто, під таким кутом зору, основні причини поточної інфляції полягають не у надмірному підвищенні 

заробітної плати, а у звуженості споживчого ринку, зокрема внаслідок недостатньої пропозиції вітчизняних 

споживчих товарів. 

Таким чином, надмірно жорстка монетарна політика, не лише нездатна забезпечити зниження інфляції, 

але й, навпаки, стимулює зростання цін. Серед ефективних методів боротьби з інфляцією мною було 

виділено такі: – регулювання системи оподаткування (зниження податків і стимулювання виробництва); – 

розвиток ринку цінних паперів; – обмеження бартерних операцій; – відмова НБ від прямого кредитування 

бюджетного дефіциту та підприємств-банкрутів; – запровадження комерційних платіжних інструментів 

(чеків, векселів); – виплата заборгованостей по зарплатам; – ефективна монетарна політика; – скорочення 

бюджетного дефіциту; – раціоналізація зовнішньоекономічної політики; – підвищення ступеня товарності 

народного господарства; – розумно організована приватизація державної власності; – підвищення норми 
заощаджень і зменшення рівня їх ліквідності.  
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ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
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Автоматизований спосіб розробки кошторисної документації спрямований на значне скорочення 

трудомісткості робіт, строків випуску проектно-кошторисної документації, підвищення її якості та 

продуктивності праці проектування. Як правило, для цього утворений програмний комплекс, що включає 

сукупність методологічних, технологічних і організаційних принципів підготовки, розрахунку, друкування і 

розмноження кошторисної документації. Основу такої системи складають як технічно-технологічні засоби, 

так і нормативно-інформаційні матеріали АВК-5 і АС-4М. 
Програми автоматизації випуску кошторисів, спеціальна термінологія для підготовки вихідних даних, 

система програм обслуговування нормативної бібліотеки – це математичне та інформаційне забезпечення, 

що базується на кошторисних нормах та нормативах 

Застосування автоматизованої системи розрахунків і випуску кошторисної документації з 

використання ЕОМ дозволяє випускати всі різновиди кошторисів на будівельні, монтажні та ремонтні 

роботи. Типова автоматизована система розрахунків складається із цілої групи взаємозв’язаних блоків – 

масивів, які дозволяють здійснювати обробку вхідних документів (кошторисів), обчислювати матеріали та 

виписувати їх в необхідній кількості. Підготовку вихідних даних виконують безпосередньо в кошторисних 

відділах проектних інститутів. Завдання на розрахунок записують на спеціальних вхідних бланках 

кошторисів, які містять типовий набір необхідних видів та об’ємів робіт. На кожний вид роботи подаються 

ресурси на відповідний вимірник, шифр одиничних розцінок та позиції кошторисного нормативу. Всім 

шифрам та позиціям на роботи, матеріали і устаткування присвоюють відповідні коди. В типових бланках 
локальних кошторисів і в базі нормативів, занесених на диск, у вартості кожного виду робіт на даний 

вимірник виділяються такі елементи затрат: 

• на матеріали, напівфабрикати, вироби і конструкції; 

• на експлуатацію машин і механізмів; 

• на заробітну плату робітників. 

При розробці кошторисів на ЕОМ інженер-кошторисник одержує готовий локальний кошторис з 

набором ресурсів в натуральних вимірниках. В кінці кожного кошторису подається зведення вартості 

прямих витрат, виділяючи затрати на окремі статті: матеріали, заробітну плату і затрати по експлуатації 

машин, а також розміри нормативної трудомісткості і нормативної заробітної плати. Нині, коли проектні 

інститути України переходять на утворення та впровадження своїх офіційних державних нормативів, 

передбачається значна переорієнтація всієї системи кошторисного нормування і ціноутворення з 
використанням ЕОМ. Першорядне значення має утворення програмних комплексів, складання і перевірка 

кошторисів, в тому числі на базі мікроЕОМ, якими добре забезпечені проектні та підрядні організації. 

Формування «Автоматизованих робочих місць кошторисника будівельної організації» (АРМ кошторисника) 

відкриває можливість для позбавлення дублювання робіт спеціалістів проектних організацій, більш 

продуктивно вирішувати аналітичні задачі з метою вибору ефектних проектних рішень, скорочення 

ресурсоємкості виробництва. 

Зараз уже формується галузевий фонд алгоритмів визначення показників кошторисної вартості на 

конструктивні елементи будівель (споруд) і комплекси будівельно-монтажних робіт, що мають однаковий 

матеріально-речовий склад в різних типах об’єктів. Очевидно, що новий ціновий механізм буде працювати 

на повну силу лише в умовах розвинутого ринку інвестиційних ресурсів в Україні з його зростаючою роллю 

у виявленні справді споживчої вартості і вартості будівельної продукції, об’єктивізація цінових пропорцій в 
процесі утворення і відновлення основних фондів народного господарства. Уже сьогодні має місце 

необхідність розробки спеціальної універсальної програми, яка передбачала б принципові підходи і етапи 

вирішення цієї проблеми з урахуванням специфіки міжгалузевих співставлень вартості показників по 

будівництву. Цю проблему дуже вдало вирішив Держбуд, розробивши універсальний програмний комплекс 

АВК-5, призначений для автоматизованої розробки кошторисної документації з урахуванням всіх різновидів 

«Інвесторського кошторису». 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ФОРМ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
 

Клименко О.Т., викладач, Данильченко О.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Нинішній стан економіки та рівень життя в Україні дає нам змогу замислитися над доцільністю 
залучення нових західних форм оплати праці. Адже оплата праці є одним з ключових моментів підвищення 

результативності виробництва та зростання добробуту людей. Вона має значний вплив на життя суспільства, 

а також на масштаби та темпи розвитку країни в цілому. 

Підйом та розвиток економіки нині не може бути здійснений тому, що форми та системи оплати, які 

використовуються на даний час на наших підприємствах є морально застарілими. Вони не враховують 

специфіки виробництва, розмір заробітної плати не завжди відповідає посаді, багато обов’язків та функцій 

не мають матеріального результату для працівника. Але ж саме це і є найдієвішим методом стимулювання 

праці, щоб покращити кінцевий результат виробництва. 

В західній практиці ми можемо побачити велику кількість різноманітних форм та систем оплати праці, 

які приносять реальний результат на підприємствах. І далі ми розглянемо декілька найефективніших форм. 

Як було визначено [1], при системі контролю денного виробітку годинна тарифна ставка 
переглядається один раз на квартал або раз у півроку, підвищуючися або знижуючися, залежно від 

виконання норм, рівня використання робочого часу, дотримання трудової дисципліни. Кожен з цих чинників 

оцінюється окремо, а потім отримується загальна оцінка, яка впливає на тарифну ставку.  

 Система оплати з урахуванням підвищення кваліфікації складається з кількості набраних умовних 

«одиниць кваліфікації», яких може бути близько 90. За освоєння нової спеціальності працівник одержує 

доплати. 

Також на даний час дуже часто використовується система заробітної плати за знання. Основним її 

принципом є винагорода за оволодіння додатковими знаннями та вміннями. 

Для керівників і спеціалістів існує система оплати за компетенцію.    

Система оплати праці з врахуванням заслуг залежить від кількості, якості праці та професійних і 

особистих якостей працівника.  
За системою Хелсі заробіток складається із двох частин: 

-  фіксована погодинна ставка і фактично визначений час;  

- відрядний приробіток або премія за те, що фактичні затрати праці були менші за нормативні.   

При системі Бедо кожна робоча хвилина називається «точкою». Робітник крім основної заробітної 

плати отримує винагороду, яка визначається як добуток 0,75 кількості точок, виконаних працівником за 

годину, на 1/60 погодинної ставки. 

Система Роурена - на виконання роботи встановлюється певна норма часу і гарантується погодинна 

ставка, якщо ж працівник не виконує норми, то винагорода складає частку погодинної ставки, рівну частці 

часу, яку й було зекономлено.   Таким чином, це погодинна оплата за фактично відпрацьований час плюс 

відсоток від цієї оплати. 

А от система Варта не гарантує збереження тарифної ставки при перевиконанні норми. Розмір 

заробітної плати визначається шляхом множення тарифної ставки на квадратний корінь з добутку 
нормативного і фактичного часу. 

Основним показником преміювання системи Сканлона є зниження зарплатомісткості продукції за 

рахунок економії заробітної плати порівняно з нормативною величиною. Якщо витрати на заробітну плату 

були нижче нормативної величини, то формується преміальний фонд у розмірі 75 % економії, з яких 20% 

спрямовуються на виплати у скрутні часи. Якщо таких не буде, то резерв розподіляється в кінці року.   

Система Ганта в свою чергу передбачає комбінування змінної і відрядної оплати праці, які 

використовуються  залежно від досягнутого рівня продуктивності праці.   

Емпіричні ж системи оплати (Емерсона, Бігелоу, Кнаппеля та ін.) відрізняються коефіцієнтами 
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корегування ставки при підвищенні рівня виконання норм. При зміні виконання від 67-75 % до 100% оплата 

здійснюється за підвищеними до 20-25 % тарифними ставками, коефіцієнти визначаються емпірично, але, як 

правило, за кожен відсоток росту ефективність підвищується на 1 - 1,25%.   

В свою чергу система Раккера передбачає виплату колективних премій за зниження частини  витрат на 

оплату праці в структурі додаткової вартості. 

Система «Умпротейр» передбачає виплату премій за зниження рівня трудомісткості.   

В результаті було зроблено висновки, що досвід оплати праці в США, Швеції та Японії вказує на те, що 

при використанні саме цих форм та систем оплати сприяє формуванню у кадрового персоналу 
зацікавленості у підвищенні свого кваліфікаційного та професійного рівня, а отже і розвитку виробництва. 

Тому було б доцільно запозичити певні характеристики, для використання їх на виробництвах нашої країни. 

Отже, узагальнюючи дані можна сміливо говорити про те, що основою для західних форм та систем 

оплати праці – є саме тарифна система. В свою чергу підприємства нашої країни повинні обирати такі 

системи оплати, які мали б змогу мотивувати кадровий потенціал до саморозвитку та підвищення 

ефективності виробництва. 
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БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Клименко О.Т., викладач, Данильченко О.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

Для ефективного та рентабельного функціонування організацій будівельної сфери в сучасних умовах 

необхідно постійно вдосконалювати структуру управління підприємством,підвищувати якість продукції, 
розширювати ринки збуту та розраховувати вплив різних зовнішніх чинників.  

Будівництво є основою економіки будь-якої країни, від ефективності його роботи та масштабів 

розвитку залежить успішність багатьох інших галузей.  

Результативність діяльності будівельних підприємств визначається вмінням сприймати зовнішнє 

середовище. Адже будівельні організації залежать від постачань виробничих ресурсів, а також споживачів 

кінцевої продукції. Тому підприємства змушені пристосовуватися до всіх факторів впливу ззовні. Таких 

чинників існує дуже багато, але ми виділимо найголовніші з них. Зовнішні чинники впливу можна 

розподілити на дві групи прямої і не прямої дії. Фактори прямої дії безпосередньо впливають на прийняття 

рішень будівельним підприємством. Ці чинники виступають в ролі обмежень і до них належать: 

- державні органи; 

- постачальники; 

- споживачі; 
- конкуренти. 

 Державні органи встановлюють правові норми роботи будівельних організацій, вони також 

виступають регулюючою, захищаючою та керуючою ланками.  

Споживачі в свою чергу мають вплив на попит продукції, а постачальники на забезпечення 

матеріальними ресурсами. Конкуренти визначають умови та специфіку функціонування організацій. 

До групи чинників не прямого впливу належать: 

- економічні фактори; 

- політичні фактори; 

- маркетингові; 

- ринкові; 



65 
 

- технологічні; 

- соціально-культурні. 

 Економічні чинники враховуються при розробці планів будівельних підприємств, а саме це річні 

бюджети, програми видів діяльності. Політичні чинники також враховуються при плануванні, курси ок-

ремих партій та уряду мають великий вплив на роботу будівельних організацій. Маркетингові ж чинники 

враховуються з позицій обсягів і структури закордонних інвестицій. Ринкових чинників дуже багато, тому 

завданням розробників плану є відбирання і врахування найзначніших із них. А саме зміна рівня доходів 

населення, строків служби основних виробничих фондів, розвиток ринку будівельної продукції та ін. 
Технологічні чинники займаються питаннями зміни у технології будівництва, використанні нових засобів 

праці, проектуванні об'єктів будівництва, змін у постачанні будівельних матеріалів і конструкцій. 

Соціально-культурні чинники включають в себе цінності споживачів будівельної продукції, очікування та 

мінливі відносини людей, різні методи захисту інтересів споживачів.  

З вище викладеного матеріалу ми бачимо, що розвиток будівельних організацій в сучасних умовах 

вимагає максимального врахування чинників, які визначають умови розвитку та швидкого реагування на їх 

зміну, максимального та ефективного задіяння внутрішніх, як реальних, так і потенційних переваг. Стратегія 

конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості підприємства є взаємодоповнюючими і у тісній 

взаємодій цих двох факторів можливо забезпечити не лише виживання підприємства але і його постійну 

еволюцію. 
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Конотопська спеціалізована школа № 3 

 
На жаль, за роки незалежності України не було досягнуто значних зрушень з теми утилізації відходів. 

Наша держава є європейським лідером за кількістю відходів на душу населення, що є негативним 

показником для українців.  Екологічна ситуація погіршується з кожним роком, забруднюється все 

більша частина атмосфери. Проблема поводження з відходами є однією з ключових екологічних 

проблем, особливо в Україні. 

Якщо в країнах Європейського Cоюзу відходи збирають у роздільних контейнерах, то в Україні 

відходи нагромаджуються у вигляді шламосховищ, териконів, відвалів, різних звалищ. У містах 

налічується майже 7 тисяч законних і близько 35 тисяч незаконних сміттєзвалищ [1].  

Сміття звалюють у місцях, для цього зовсім не пристосованих. З цих «диких» смітників вітер 

розносить легке сміття по околицях, дощ вимиває отрутні відходи, що забруднюють водойми і 

ґрунтові води. Ситуація лишається неконтрольованою й незаконні сміттєзвалища кожного дня все більше 
погіршують екологічну ситуацію в Україні. Навіть при наявності чотирьох сміттєспалювальних заводів 

працює лише столичний завод «Енергія», який не може вирішити цю проблему [3]. 

У ЄС діє велика кількість сміттєспалювальних заводів, а також фабрик із переробки сміття. 

Багато підприємців займаються цим, оскільки розуміють, що тонни сміття, яке можна багаторазово 

використовувати, є безцінним ресурсом. 

З 1 січня 2018 року Україна зобов’язалася сортувати все сміття за видами матеріалів, а також розділяти 

його на придатне для повторного використання, для захоронення та небезпечне. Але законодавчі норми не 

діють через відсутність механізму контролю за дотриманням закону [2]. 

У місті Конотоп Сумської області ситуація виявилася не кращою. Чотири роки тому Сумською 

облдержадміністрацією було виділено 600 тисяч гривень на проект та побудову покращеного полігону для 

http://www.confcontact.com/20101008/5_dunska.htm


66 
 

побутових відходів у Конотопі, але судячи з усього, дані кошти були використані не за призначенням, і 

єдине для міста сміттєзвалище, яке уже має бути законсервованим, продовжує експлуатуватись. 

Для вирішення сміттєвої проблеми в Україні потрібно провести рекультивацію більшості полігонів, 

запустити систему сортування побутового сміття і побудувати переробні підприємства. Реалізація цих 

заходів прописана у Національній стратегії поводження з відходами, яку уряд ухвалив 8 листопада 2017 

року. Відповідно до документу до 2030 року планується запровадити роздільне збирання відходів мінімум у 

5 тисячах населених пунктів та створити                   250 центрів збирання відходів. 

Спираючись на досвід інших країн, Україна може обрати найбільш оптимальний варіант по 
переробці та утилізації відходів. Правильна утилізація сміття може стати складовою економічного 

розвитку країни. Варто звернути увагу на провідні галузі України та, виходячи з цього, розвивати сферу 

утилізації відходів. 

В Україні вже існують проекти, які мають на меті зменшити навантаження на сміттєві полігони і 

сприяти розвитку ринку переробки вторинної сировини в Україні. Прикладами таких громадських проектів 

стають «Україна без сміття» та «Eco-clean 2». 
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 Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

В умовах глобальної конкурентної економіки, на відміну від попереднього індустріального типу 

економічного розвитку, власних специфічних рис набуває саме стратегічний менеджмент. Очевидно, на 

організацію – як відкриту систему, діє велика кількість зовнішніх і внутрішніх факторів, що «тиснуть» і 
змушують її змінюватись. При цьому, зміни в організації розглядаємо як спосіб пристосуватися до мінливих 

умов середовища та утримати стабільність її розвитку. Погоджуємося з думкою про те, що саме 

усвідомлення цього факту та управління процесом змін не дозволить протікати процесу некерованих змін, 

що легко переростають у кризові ситуації із значними матеріальними фінансовими матеріальними втратами 

[1, с.24]. 

Класичним підходом до визначення стратегії є її ототожнення із засобом досягнення цілей організації. 

Він заснований на тому, що формулювання стратегічних цілей організації невід'ємно пов'язане з розробкою 

шляхів їх досягнення [2]. Саме спираючись на ці принципи, ми під стратегією будемо розуміти 

довгостроковий план або модель дій організації, що забезпечує її довгострокове існування, збалансованість 

діяльності як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі. 

Цілком погоджуємося з думкою П. Нівена про те, що реалізація стратегії є більш важливою, аніж її 
формулювання. Б. Бекер підкреслює при цьому, що в сучасному комерційному світі, орієнтованому на 

прибуток, покращення якості реалізації стратегії на 35% призводить в середньому до 30% підвищення 

акціонерної вартості [3]. Крім того, зазначимо, що ще у 1999 р. у журналі Fortune зазначалося наступне: 

«70% невдач виконавчих директорів були результатом не поганої стратегії, а поганої її реалізації» [4]. Як 

бачимо, перед системою управління поставало питання, що потребувало вирішення «Чому виникають 

труднощі у реалізації стратегії?». Зазначимо, що проблема в окресленому напрямі є досі характерною для 

більшості сучасних організацій. 

На рис. 1 графічно відображені основні бар’єри, що перешкоджають реалізації стратегії.  

Далі розглянемо їх більш детально: 

Бар’єр бачення. Відсутність стратегічного бачення, навичок прораховувати майбутні кроки та 

аналізувати можливі наслідки запропонованих рішень. Зазначимо, що сьогодні вартість створюється завдяки 

таким нематеріальним активам, як знання співробітників і мережі розповсюдження інформації.  Тому, щоб 
забезпечити успіх організації, кожний працівник, а не лише управлінський апарат, повинен чітко розуміти, 

куди прямує організація і якою стратегією при цьому керується. Тільки за цих умов, об’єднавши зусилля 

інших членів організації, організація зможе виконати свою місію. 
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Рис. 1. Бар’єри, що перешкоджають реалізації стратегії [5, с.12] 

Бар’єр людського фактора.  Звичайно, стимули сприяють концентрації зусиль працівників на досягнення 
мети, однак, як правило, лише на деякий час. Фокус небезпеки зосереджується на тому, що схеми 

стимулюючої винагороди припускають можливість створення ситуації, коли менеджер буде нехтувати 

довгостроковими ініціативами та видами діяльності задля досягнення короткострокових фінансових цілей і 

отримання матеріальної винагороди. Нам імпонує думка П. Нівена стосовно того, що реалізація стратегії 

неможлива лише в умовах постійної орієнтації на короткостроковий результат. Так, виключно, фінансові 

стимули можуть заблокувати стратегічне поле бачення організації [5].  

Бар’єр керівництва. Такі методи управління, як «керівництво шляхом обходу» або «керівництво шляхом 

пожежогасіння» не дозволяють організації зосередитись на масштабних цілях, стратегії і місії. Сучасні 

організації, відповідно, і їх управління мають зміщувати акцент з тотального, надлишкового порівняння 

досягнутих результатів на систематичне обговорення стратегії та її вивчення. Успішна організація сьогодні 

– це така організація, яка йде попереду (має стратегічне бачення) або ж поруч зі світом свого часу, а не 

наздоганяє його. 
Бар’єр ресурсів. Відсутність зв’язку між бюджетом і стратегією унеможливлює відображення пріоритетів 

організації на наступний фінансовий рік, відтак, організація існує на ринку по інерції, не маючи чіткої 

форми стратегічних планів [5].   

Отже, сучасна організація повинна мати не лише добре обґрунтовану стратегію дій, а й бути готовою 

адаптуватися до неврахованих обставин (перешкод), які можуть виникнути на шляху її реалізації.  
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Кожного дня мільйони українців потребують швидко дістатися з пункту «А» до пункту «Б». Особистий 

автомобіль є далеко не в кожного та, навіть за його наявності, не завжди вдається дістатися пункту 

призначення вчасно. Крім того, витрати на експлуатацію машини не кожному по кишені, щоб їздити на ній 

щоденно. Можна звичайно ходити пішки, але у великих містах, де доводиться долати значні відстані, це не 

допоможе вчасно дістатися місця призначення. Найчастіше, рішенням є громадський транспорт.  

Урбанізація міст зумовлює збільшення обсягів надання послуг у сфері транспорту. Перевізники 

прагнуть отримувати більше прибутку, задовольняючи потреби людей у повному обсязі. Таким чином 

зростає кількість одиниць громадського автотранспорту. Звичайно, це не проходить безслідно для екології 

та здоров’я людей. Чим більше місто і відповідно кількість одиниць автотранспорту в ньому, тим більші 

обсяги забруднення навколишнього середовища вихлопними газами автомобілів. За статистикою, 
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транспортно-дорожний комплекс – одне з найпотужніших джерел забруднення навколишнього середовища. 

Саме тому питання екологізації громадського транспорту є актуальним на сьогоднішній день.  

 Гази, які виділяються внаслідок спалювання палива у двигунах внутрішнього згорання, містять більше 

200 найменувань шкідливих речовин, у тому числі канцерогени. Нафтопродукти, залишки від стертих шин 

та гальмівних колодок, сипкі і пилові вантажі, хлориди, які використовують для посипання доріг взимку, 

забруднюють придорожні смуги та водні об’єкти. Шкідливі речовини під час експлуатації автотранспорту 

потрапляють у повітря з вихлопними газами, випарами з паливних систем, а також під час заправки 

автомобіля паливом [1]. 
Основна проблема міського транспорту сьогодення мінімізація  шкідливих викидів в атмосферу від 

автотранспорту. На сьогоднішній день існує два шляхи вирішення цієї проблеми, які досить широко 

використовуються за кордоном. Перший – це електрифікація автотранспорту, другий – переведення 

двигунів на біогаз. Розглянемо кожен з них окремо. 

Електрифікація означає повну відмову від двигунів внутрішнього згорання на користь електродвигунів. 

Електроенергія значно дешевша від традиційного пального, отже забезпечить ще й економію коштів, що є 

досить важливим моментом для підприємств. Є, звичайно, й недоліки. Наприклад – ціна автобуса з 

електродвигуном буде значно вищою, ніж з двигуном внутрішнього згорання. Також, при масовому 

переході на електроенергію може виникнути питання екологічності вироблення самої електроенергії. 

Інший спосіб екологізації громадського транспорту – переведення двигунів на біогаз, тобто метан. Він 

також є екологічно чистим та дешевшим за традиційне пальне (майже вдвічі), але і тут все не так просто. 

Переобладнання двигуна, тобто встановлення спеціального газового устаткування одразу на багатьох 
автобусах вимагає вкладення значної суми коштів. Звичайно, завдяки економії на пальному, такі інвестиції 

досить швидко окупляться, але не всі підприємці бажають це робити. Ще однією проблемою є відсутність 

розгалуженої мережі ГНС (газо-наповнювальних станцій), що робить використання метану недоступним для 

багатьох регіонів. 

Отже, ми з’ясували, що на сьогоднішній день існує як мінімум два варіанти екологізації громадського 

транспорту, це електрифікація та переведення на метан. Обидва шляхи мають перевагу над традиційним 

пальним у ціні та екологічності, але окремо кожен з них має свої недоліки. Незважаючи на це, ми маємо 

пам’ятати, що збереження екології – це обов’язок кожної людини! 
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Гребеник Т.В., 1директор,Іващенко М.М., 1викладач, 2аспірант, Сосненко О.В., 1викладач 
1 Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ 

2 ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ, м. Київ 

 

Динамічні зміни структури суспільних потреб, які продукують активний розвиток нових ринків, 

спонукають до пошуку шляхів переосмислення традиційних підходів і методик управління сучасними 

соціально-економічними системами. Заслуговує на увагу той факт, що на зміну старої парадигми «Спочатку 

збереження, потім розвиток» прийшла нова парадигма «Збереження через розвиток» [1, с. 6]. Саме тому 

зупинимось на розгляді інструментарію для визначення і розробки місії сучасної організації, зокрема, 

декларації місії. Що розуміють під поняттям «місія» та «декларація місії» і в чому полягає значення 

декларації місії у пошуку формули привабливості організації? 

Так, місія є філософією, призначенням, сенсом існування організації. Вона розкриває основоположні цілі 

та цінності організації. Стратегії розвитку можуть змінюватись, організація бізнесу пристосовуватись до 
мінливих умов діяльності, продукти і товари вдосконалюватись, і тільки вірність базовим корпоративним 

цінностям у поєднанні із гнучкістю та використанням інновацій пояснюють ефективну довготривалу 

діяльність більшості відомих організацій [2, с. 25]. 

Декларація місії містить у собі головну ціль організації. Цей документ, що стосується теперішнього 

стану організації, дає відповідь на запитання «Чому організація існує, що робить та для кого?» [3]. При 

цьому важливо підкреслити, що, на відміну від стратегій, які можуть бути досягнуті з плином часу, 

виконати місію до кінця неможливо.  

На основі аналізу наукових досліджень можна виокремити такі методи розробки декларації місії, як от: 

концепція «П’ять чому», метод розробки місії «Шість питань», «Закони Гаста» та ін. [4, с.109-111]. Далі 

перейдемо до їх розгляду. 

I. Концепція «П’ять чому» створена Дж. Коллінзом і Дж. Поррасом. Так, розробляючи місію, розпочніть 
з описового твердження, наприклад «Ми виробляємо товар Х або надаємо послугу Y». Потім п’ять разів 
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поставте собі запитання «Чому це важливо?». Надавши відповідь на декілька таких «чому?», ви почнете 

розуміти істинну причину існування вашої організації. Цей процес мислення, дійсно, має ефект тому, що в 

основі своїй має поняття «абстракції» – концентрації уваги на важливих, істотних аспектах предмета або 

явища, переходу до іншого рівня при відволіканні від властивостей предмета або явища. 

II. Метод розробки місії «Шість питань» полягає у пошуку відповідей на шість запитань, які допоможуть 

сформувати основу для розробки власної місії, зокрема: 

1. Хто ми є? (відповідь має містити в собі думку стейкхолдерів про те, що відрізняє вашу організацію від 

інших і чому організація буде функціонувати у довгостроковій перспективі). 
2. Для задоволення яких потреб або для вирішення яких проблем існує ваша організація? (відповідь має 

обґрунтовувати існування вашої організації). 

3. Як ми ідентифікуємо та передбачуємо ці проблеми або потреби? (відповідь має спонукати організацію 

оцінити умови зовнішнього середовища, частиною якого вона є також). 

4. Яким чином ми маємо реагувати на запити основних стейкхолдерів? (відповідь дозволяє виокремити 

коло осіб, які зацікавлені в успіху вашої організації та їх потребах). 

5. У чому полягають наші управлінські філософські принципи і культура? (після розробки місії, 

цінностей та візії організації, ви перейдете до формулювання стратегії. Для успішної реалізації стратегії 

необхідно забезпечити її відповідність управлінським принципам і культурі). 

6. Що робить нашу організацію унікальною і не схожою на інші? (для того, щоб в умовах глобальної 

конкурентної економіки забезпечити умови для довготривалого існування, організація має чітко визначити, 

що буде відрізняти її від інших організацій, які готові і здатні виготовляти аналогічні товари). 
III. Закони Гаста. Ще у 1940-1950-хх рр. проф. Уолтер Гаст сформулював принципи існування успішної 

організації. Далі наведемо ряд запитань, що ґрунтуються на законах Гаста і стануть у нагоді в процесі 

розробки декларації місії: 

1. Яку потребу ми задовольняємо, надаючи відповідну послугу і постійно намагаємося удосконалювати? 

2. Яким чином ми підвищуємо якість життя своїх споживачів і стейкхолдерів? 

3. Як ми надаємо можливості для продуктивного працевлаштування в нашій організації? 

4. Як ми створюємо досвід роботи високої якості для своїх співробітників? 

5. Як ми виконуємо свої зобов’язання, які пов’язані зі справедливою системою оплати праці?  

6. Як ми виконуємо свої зобов’язання щодо окупності фінансових і людських ресурсів? 

Кожний із описаних вище методів має свої переваги і, безсумнівно, продукуватиме створення ефективної 

місії. Втім, пам’ятаємо, про правило «80/20»: 80% цінності при 20% зусиль.  
Відповідно до обраної логіки пред’явлення результатів проведеного дослідження представимо 

спрощений шаблон (перелік запитань) для розробки декларації місії організації: 

1) ми існуємо для того, щоб (першочергова мета; потреба, що задовольняється або проблема, що 

потребує вирішення); 

2) для (основні споживачі); 

3) щоб виконувати (основні послуги, що пропонуються); 

4) в результаті досягнути (довгострокові результати, що визначають успіх) [4, с. 111].  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів зазначеної проблеми. Перспективою подальших 

досліджень є аналіз сучасних методик визначення цінностей сучасної організації та механізмів їх 

досягнення.  
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За сучасних умов складних виробничих та управлінських процесів і зростаючої мінливості та 

нестабільності зовнішнього середовища особливе значення має стратегічне управління підприємством. 
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Передбачається формування обґрунтованої стратегії на основі глибокого аналізу економічних, 

технологічних, соціальних та інших аспектів. У зв’язку з цим очевидною є актуальність потреби у розвитку 

науково-теоретичних досліджень в цій області, їх вивчення і обґрунтоване використання на практиці. 

До цієї проблеми зверталися такі науковці, як М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі, проводили численні 

дослідження А. Томпсон. і А. Стрікленд. Поняття стратегії та стратегічного управління, сформовані 

Г. Мінцбергом, Б. Альстрендом. і Дж. Лемпелом, вивчаються та застосовуються до наших часів. 

Для розкриття теми була поставлена мета дослідити роботи вчених зі стратегічного управління, 

сформувати та розкрити сутність даного поняття, також визначити завдання та принципи стратегічного 
управління. 

Науковець З. Шершньова трактувала «стратегічне управління» як процес визначення і встановлення 

зв’язку організації з її середовищем, який полягає в реалізації обраних цілей і в спробах досягти бажаного 

стану взаємовідносин з оточенням за допомогою розподілу ресурсів, і який дозволяє ефективно і 

результативно діяти організації і її підрозділам [1, с. 96]. Вчені-економісти Дж. Ліро і Р. Робертсон 

визначають стратегічне управління як набір рішень і дій по формуванню і виконанню стратегій, 

розроблених для досягнення мети діяльності фірми [2, с.130]. 

До завдань, які ставить перед собою стратегічне управління організацією відносять: розробку та 

контроль за виконанням стратегії, стратегічний аналіз, вивчення змін у зовнішньому середовищі 

підприємства, встановлення мети і розробку шляхів її досягнення [3]. 

При розробці стратегії організації необхідно дотримуватися певних принципів, зокрема: реалізовуючи 
стратегію, забезпечити конкурентні переваги протягом тривалого часу; об’єктивно і чітко оцінювати дії та 

можливості конкурентів; вкладати кошти саме в ті стратегії, мета яких отримання більшого прибутку; 

використовувати агресивну стратегію при формуванні конкурентних переваг; дотримуватися гнучких 

стратегій, які при зміні ринкової кон’юнктури дають можливість для швидкого реагування; уникати 

стратегій, які є ефективними лише при сприятливих умовах; вести активну конкуренту боротьбу краще з 

більш слабким конкурентом, ніж сильнішим [4]. 

Отже, якщо спробувати узагальнити наведені поняття, можна зробити певний висновок: стратегічне 

управління – це такий вид управління організацією, при якому на людський потенціал спираються як на 

основу організації. При цьому виробнича діяльність орієнтується на запити, потреби та побажання 

споживачів, а організація – гнучка і швидко реагує і проводить своєчасні зміни та впровадження. Все це в 

сукупності дає можливість організації виживати в довгостроковій перспективі та досягати поставлених 
цілей.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів зазначеної проблеми. Перспективою подальших 

досліджень є поглиблене вивчення людського чинника у процесі стратегічного управління організацією.  
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Впровадження у навчальний процес інформаційно-комунікативних технологій сприяє підвищенню 

мотивації до навчання, активізації роботи студентів, формування високоінтелектуального фахівця. Задля 

розвитку пізнавальної, розвивальної, дослідницької та комунікативної дидактичних функцій, що мають бути 

реалізовані на заняттях української літератури, разом з іншими сучасними інформаційними технологіями 

широко використовується проектна методика. 

Метод проектів – це модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію 

особистості, розвиток її можливостей у процесі створення певного «продукту» під контролем учителя. [1, с. 

39] 

Проектна технологія формує вміння творчо мислити, робити висновки і виголошувати виступ перед 

аудиторією, стимулює роботу з додатковою літературою, формує навички самооцінки та самоконтролю 

своєї навчальної діяльності.  
Проектне навчання будується за алгоритмом: 

1) підготовка (вибір теми, визначення мети і завдань проекту, поділ студентів на дослідницькі групи); 

2) планування (визначення джерел інформації, послідовності виконання поставлених завдань, розподіл 

обов᾿язків, координація роботи груп,  конкретизація завдань); 

3) практичне ознайомлення з матеріалами, збір із залученням різних засобів, аналіз, структурування 

інформації, її оформлення (у вигляді презентації, альбому, брошури, папки); 

4) завершення роботи над проектом, представлення, захист; 

5) підбиття підсумків, оцінювання результатів, анкетування. 

Навчальні проекти можуть бути інформаційними, дослідницькими, творчими; форми роботи – 

індивідуальними або груповими. Щоб створити проект, студент вивчає тему, з᾿ясовує завдання, структуру 

викладу матеріалу; опрацьовує й оформлює матеріал (відео-, аудіооформлення) і представляє перед 

колегами та викладачем. Такий вид роботи є високоефективним, тому що учасники отримують ще й 
емоційне задоволення. 

Студентам І-ІІ курсів пропонуються теми для проектів, що мають не тільки літературне спрямування, а 

й історичне, загальнокультурне. Наприклад: «Поезія – це завжди неповторність...», «Бережіть собори ваших 

душ...», «Народе мій, до тебе я ще верну...» (Василь Стус. Життя і творчість) – робота над проектом триває, 

«Явище шістдесятництва в українській літературі»,  «Розстріляне відродження: спротив тоталітаризму», 

«Еміграція – це зрада чи необхідність, прагнення людини до самореалізації?», «Празька поетична школа і її 

представники» (захист проекту відбувся під час відкритого заняття), «Українська драматургія 20-30-х рр. 

ХХ ст.», «Усе починається з любові», «Розвиток літератури: сучасний стан і перспективи», «Пам᾿ятники 

Т.Г.Шевченку в Україні й за кордоном» (успішний захист цього проекту відбувся під час виховного заходу 

«Тарас Григорович Шевченко і Конотопщина»), «Майстри – як Атланти: держать небо на плечах, тому і є 

висота...» (робота над проектом триває), «Через журналістику до життєвої компетентності» (робота над 
проектом триває, до неї залучені й члени гуртка «Школа журналістики»). Таким чином відбувається 

формування комунікативної та літературної компетенції, що базується на уміннях пізнавального й творчого 

типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях. [2, с. 81] 

Отже, використання проектної методики дає змогу збільшити обсяг засвоєної інформації, активізувати 

роботу студентів. Тому викладачеві слід робити вивчення літератури неповторним, пам’ятаючи слова Олеся 

Гончара, що бути у вічному пошуку – значить «шукати енергію слова в енергії душі». 
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ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЗМІН І ТРАНСФОРМАЦІЇ 

 

Владимирова Н.В., методист 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

   Індустріально - педагогічний технікум  активно впроваджує новітні педагогічні технології, популярними 

серед яких є дистанційне навчання, електронне навчання, мобільне навчання, змішане навчання. Змішане 
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навчання - це новий підхід до освітнього процесу, який поєднує роботу в аудиторії з дистанційним 

навчанням. Як правило, студенти працюють з викладачем в технікумі і використовують онлайн-ресурси 

вдома. Таким чином, змішане навчання дозволяє студентам засвоювати знання у більш зручній та 

індивідуальній формі, адже вони можуть працювати в своєму власному темпі і отримувати зворотний 

зв'язок в режимі онлайн. Змішане навчання може використовуватись для різних академічних курсів і 

дисциплін. До аудиторних занять можуть бути додані онлайн-опитування, інтерактивні вправи, відео- та 

аудіоматеріали. Віртуальні симуляції також можуть використовуватися в якості завдань в ході аудиторних 

занять. Також аудиторні заняття можуть бути зняті на відео, а потім обговорюватись з однокурсниками та 
викладачем.  

Опитування 58 викладачів індустріально-педагогічного технікуму показало такий розподіл думок щодо 

сутності змішаного навчання: 

 навчальна програма, що поєднує очне та електронне навчання, – 49%; 

 навчальна діяльність, що вміщує спектр форматів і медіа, – 21%; 

 стратегічний підхід, що передбачає широкий спектр навчальних ініціатив, – 23%; 

 інше – 7%.  

Цей вид навчання вирішує такі завдання: 

 розширює освітні можливості студентів за рахунок доступності та гнучкості, урахування їхніх 

індивідуальних освітніх потреб, а також темпу й ритму оволодіння навчальним матеріалом; 

 стимулює формування суб’єктної позиції студента: підвищення його мотивації, самостійності, 
соціальної активності, рефлексії та самоаналізу і, як наслідок, підвищує ефективність освітнього 

процесу в цілому; 

 трансформує стиль педагога: забезпечує перехід від трансляції знань до інтерактивної взаємодії зі 

студентом, що сприяє формуванню процесу конструювання власних знань; 

 персоналізує освітній процес: студент самостійно визначає свої навчальні цілі, способи їх досягнення, 

ураховуючи власні освітні потреби, інтереси та здібності; викладач у цій ситуації є помічником 

студента. 

Кінцева мета змішаного навчання – підвищення ефективності підготовки з використанням систематичної 

оцінки взаємозалежних змінних й інтеграції засобів навчання. 

Сьогодні індустріально-педагогічний технікум  має безліч підходів до навчання за змішаною формою. 

Можна виділити такі комбінації змішування навчання : 

 змішування очного та дистанційного навчання: ця форма змішаного навчання є найбільш 

поширеною.  

 змішування структурованого та неструктурованого навчання: структуроване навчання добре 

налагоджене в університетській і корпоративній навчальній структурі, де студент забезпечується 

набором заздалегідь розроблених навчальних матеріалів і певною траєкторією навчання.  

 змішування користувацького контенту та зовнішніх матеріалів: користувацькі курси є кращими 

для формування технічних знань і вмінь щодо  певної галузі, продукту чи процесу.  

 змішування самостійного й колаборативного навчання: технології автоматизованого навчання 

створили можливості для самостійного навчання і проведення тренінгів, де все знаходиться під 

контролем студента, але не завжди надихає й мотивує його.  

 змішування роботи та навчання: вважають, що справжній успіх й ефективність навчання наявний в 
організаціях, пов'язаних із парадигмою нерозривності роботи й навчання.  

Змішане навчання постійно вдосконалюється і спрямовується на підтримку особистісно-орієнтованого 

навчання. Відзначаються такі тенденції розвитку цього виду навчання 

 розвиток мобільності тих, хто навчається; 

 посилення зорієнтованості на студента; 

 збільшення кількості студентів, залучених до цього виду навчання; 

 розширення можливостей взаємодії викладача і студента у віртуальному середовищі; 

 збільшення автономності студентів за рахунок самостійної роботи з великою кількістю баз даних, які 

пропонуються в Інтернеті; 

 персоналізація навчання; 

 широке розповсюдження доступу до мобільних пристроїв, які реалізують змішане навчання.   
 Отже, змішаний підхід до навчання є однією з найбільш актуальних освітніх технологій сьогодення, 

оскільки дозволяє скористатися гнучкістю і зручністю дистанційного курсу та перевагами традиційного 

класу. Серед сучасних підходів до навчання він займає провідне місце, тому що є цілеспрямованим процес 

здобуття знань, набуття вмінь і навичок в умовах інтеграції аудиторної та позааудиторної навчальної 

діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі впровадження і взаємного доповнення технологій 

традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання за наявності самоконтролю студента за 

часом, місцем, маршрутами й темпом навчання.  
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Змішане навчання має переваги та недоліки, однак постійно розвивається і спрямоване на підтримку 

особистісно-орієнтованого навчання, що, безперечно, дозволяє розглядати його як затребувану технологію 

змін і трансформацій. 

 Література 
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СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ «РИЗИКИ РАННЬОЇ ВАГІТНОСТІ» 

 

Жила К.С., студентка, Калинкіна С.І., викладач 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Проект – сукупність скоординованих дій із певними точками відліку та закінчення з метою 

досягнення певних цілей із встановленими строками, витратами та параметрами виконання. Тобто проект 

дозволяє рухатися від ідей до дії, певним чином структуруючи етапи цього процесу. Він завжди реалізується 

в певному соціальному, територіальному та часовому просторах, тому сприяє змінам у соціальному 
середовищі як результату колективної діяльності. Проект може існувати у двох різновидах: 

- як складова частина програми економічного та соціального розвитку, яка визначає основні цілі та 

завдання, що належать до соціальної сфери, та мають бути виконані в запланований період, а також головні 

засоби та шляхи їх здійснення; 

- як самостійний варіант вирішення локальної проблеми конкретної цільової групи певного 

соціального середовища. 

Програма – це сукупність проектів і/або різних заходів, об'єднаних спільною метоюі умовами їх 

виконання. Проект – це сукупність завдань і заходів, спрямованих на досягнення запланованої мети. 

Соціально-педагогічний проект – це сконструйоване соціальне нововведення метою якого є вдосконалення 

педагогічних процесів (розвитку, освіти, виховання, соціального становлення особистості) у певних 

соціокультурних умовах. Соціальні проекти можуть бути спрямовані на: створення умов для розвитку 

соціальності суб’єкта (особистості, групи); самореалізації особистості в основних сферах її життєдіяльності; 
забезпечення сприятливих умов для соціалізації особистості в різних сферах соціального середовища; 

вирішення чи мінімізацію неспритливих умов соціалізації особистості. Означені підходи до класифікації 

проектів дозволяють визначити базові ознаки проектів соціальних. До таких ознак зараховують: 

1. Цілепокладання (відображеня міркування розробників проекту щодо того, яким в ідеалі мав би 

бути результат діяльності); 

2. Соціально-детерміновану (наявність у суспільному життї ситуації, яка потребує вирішення шляхом 

нововедень та окремих змін); 

3. Часову (кожний соціальний проект має свій початок та закінчення, яке може бути стартом для для 

продовження наступного етапу проекту чи його фінішем); 

4. Територіальну (чітко визначені регіони та населені пункти, у яких проводяться проектні заходи); 

5. Соціально-інституційну (заклади, організації, установи, в яких 
проводяться проектні заходи); 

6. Інноваційну (наявність нових ідей, підходів, технологій вирішення соціальної проблеми на певному 

рівні); 

7. Ресурсну ( затверджена специфікація та графік використання ресурсів (фінанси, люди, обладнання 

тощо); 

8. Організаційну (наявність певної організаційної структури з 

урахуванням масштабності проекту). 

9. Соціально-інформаційну (кожний соціальний проект містить 

компонент інформування громадськості про проектні заходи та їх вплив на зміну ситуації). 

Таким чином соціальний проект можна розглядати як сукупність технологічних, управлінських та 

організаційних рішень, спрямованих на вирішення соціальних проблем, поліпшення соціокультурних умов 
життєдіяльності особистості, проведення необхідних соціальних змін. Актуальність проекту: в Україні 

станом на 2016 рік народило 118 немовлят, 118 дівчат віком до 14 років, 5700 віком до 15 років, до 17.3,5 

тис. абортів роблять в Україні дівчата у віці від 15 до 17 років. І це не враховуючі випадки суїциду. Причини 

через які наступає підліткова вагітність не мають відношення до медицини, а носять соціальний характер. 

Мета проекту: створення платформи із студентів спеціальності соціальна робота, які б допомагали своїм 

одноліткам в складних життєвих ситуаціях. За допомогою груп спеціалістів (лікарів гінекологів, психологів, 

юристів, соціальних робітників) систематично виконувати роботу у напрямку профілактики ранньої 

вагітності і проблем ризиків і наслідків. Результати проекту: реалізація проекту дасть можливість 
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сформувати у підлітків особисті цінності, моральні якості що допоможуть їм спланувати своє майбутнє, 

бути впевненими в собі, навчитися спілкуватися с протилежною статтю, зменшити негативні наслідки 

проблеми ранньої вагітності. Апробація проекту пройшла в ІПТ КІ СумДУ з залученням спеціалістів 

«Клініка дружних до молоді». В проекті прийняли участь студенти  II курсів. 
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МОБІНГ ЯК РІЗНОВИД ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО 

ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ,ЗАПОРУКА ПРОФІЛАКТИКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО 

НАСИЛЬСТВА В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ. 

 

Калинкіна С.І., практичний психолог 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 
 

   З метою профілактики мобінгу в педагогічному колективі  розробки  низки профілактичних заходів 

для збереження і поліпшення психічного здоров’я педагогів, підвищення рівня психологічної адаптації, 

формування здорового психологічного клімату. 

  Загалом у дослідженні взяли участь 56 педагогічних працівників ІПТ КІ СумДУ з метою 

дослідження психологічного клімату в колективі та ознак мобінгу. 

  Вивчався  психологічний  клімат колективу, характерні особливості особистості викладачів та 

майстрів виробничого навчання, виявлення рівня стресостійкості  у педагогічних працівників,  вивчення 

стилю викладання педагогів  за методикою  «моделі лекторського спілкування». За результатами 

проведення дослідження 87% респондентів задоволенні психологічним кліматом в колективі, 10% 

відчувають проблему в спілкуванні, 3% відчувають ознаки мобінгу, психологічного тиску, цькування. 
За статистичними даними, із цькуванням стикався кожен десятий вчитель у Західній Європі і кожен 

четвертий – у Східній Європі та США. 

По-науковому, цькування називають мобінгом. 

Мобінг, іноді Моббінг (від англ. mob — юрба) — систематичне цькування, психологічний терор, 

форми зниження авторитета, форма психологічного тиску у вигляді цькування співробітника у колективі, 

зазвичай з метою його звільнення. 

Уперше явище описано на початку 80-х рр. XX ст. Німецький фахівець в галузі індустріальної 

психології Хайнц Лейманн після проведених досліджень у скандинавських країнах описав мобінг і 

охарактеризував його як психологічний терор, що включає систематично повторюване вороже й неетичне 

поводження одного або декількох людей, спрямоване проти іншої людини, в основному однієї. 

Поради як уникнути мобінгу:  
1.Намагайтесь порозумітися з педагогічним колективом. Будьте більше привітними та усміхненими. 

Вчителів можна пригостити домашнім печивом, привітати листівками. Беріть участь у спільних 

святкуваннях, йдіть разом на перерив. 

2.Не розповідайте пліток. 

3.Поважайте навіть тих, хто налаштований до Вас не надто доброзичливо. 

4.Якщо Ви нова людина у колективі – не поспішайте себе порівнювати з іншими. Спочатку 

познайомтесь з колегами, дізнайтесь про них краще, а потім вже можна критикувати. Та робити це потрібно 

обережно. 

Якщо ви жертва цькування: 

1.Не грайте з колегами «у мовчанку». На їхні нападки постарайтесь відповідати жартами. 

2.Не панікуйте, через плітки вас не звільнять з роботи. Якщо директор закладу вимагає від вас 

пояснень, наполягайте на службовій перевірці. 
3.Поговоріть відверто з колективом. Поясніть свої цілі та бажання. У будь-якому випадку можна 

досягнути компромісу. 

4. Якщо проблема – у керівництві, не намагайтесь заздрити чи різко реагувати на те, що всілякі блага 

дістаються «своїм». Спробуйте йти до мети своїм шляхом, або радійте тому, що маєте (якщо вам важливо 

залишатись на цій посаді). 

5.Якщо ваш керівник звик до лестощів, не бійтесь йому казати правду, та додати щирих компліментів 

не завадить. Ви точно знайдете ті позитивні сторони, що обов’язково вам сподобаються.  
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6.В колективі знайдіть людину, яка також зайняла вичікувальну позицію. Разом вам буде легше 

вирішити конфліктну ситуацію. 

7.Не чекайте слушного часу, щоб дати відсіч. Намагайтесь відстоювати свою позицію наодинці. 

Розкажіть колегам про свої почуття, та не намагайтесь їх розжалобити.  

8.Якщо компромісу досягнути не вдалося, краще звільнитись і не псувати собі здоров’я. Якщо 

звільнитись не вдається, розкажіть колегам, що вам залишилось декілька років до пенсії, чи поки дитина не 

закінчить клас тощо. 

9. Не дозволяйте себе принижувати. У тому, що вас цькують вашої вини немає. Підвищуйте 
самооцінку постійно. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ДІЙСНОСТІ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 
Котлярова Л.П., викладач, Бардакова І.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Однією з причин недостатнього володіння англійською мовою, нездатності студентів вести бесіду в 

ситуаціях спілкування є відсутність атмосфери іншомовного спілкування та стосунків з носіями мови. Це 

спонукає викладача інтенсифікувати навчально-виховний процес, з тим щоб англійська мова була не лише 

предметом вивчення, але й застосовувалася як засіб спілкування.  

Успішне вивчення цієї актуальної проблеми можливе за умови створення реальних та уявних ситуацій, які 

моделювали б дійсність. В таких умовах вивчення мови носить природний характер, самі студенти охоче 

беруть участь  у спілкуванні, виявляють ініціативу, стають учасником цікавих і важливих подій.  

Готуючи урок з використанням комунікативних ситуацій, викладач ретельно вибирає реальні та уявні 
ситуації для мотивації дії студентів, щоб досягти мети уроку. 

Перш за все викладач повинен використовувати реальні ситуації, які постійно й непередбачено виникають в 

ході уроку. Наприклад : 

1. Студент спізнився на урок  або досить часто спізнюється; 

2. Черговий забув про свої обов’язки і не витер дошку; 

3. Раптові зміни в погоді; 

4. У когось з студентів день народження і потрібно його привітати. 

Вміло використовуючи їх, викладач має необмежені можливості для активізації мовленнєвої діяльності 

студентів кожного дня. Поруч з непередбачуваними реальними ситуаціями викладач організовує 

навчальні ситуації і включає їх у план уроку заздалегідь. Прикладом таких ситуацій можуть бути різні 

події, які відбуваються або відбулися, знаменні дати, повідомлення преси, радіо чи телебачення. 
Наприклад знаючи про те, що відбувся вечір, присвячений Дню Святого Валентина викладач може 

запропонувати  студентів поділитися враженням  про нього, скориставшись правильним і неправильним 

твердженням викладача про вечір: 

T: As far as I know the party didn`t start in time. 

P: Oh, no. The party began in time. 

1. You enjoyed every minute of it. 

2. It was so boring that you left it soon. 

3. Your classmates were responsible for the program. Etc. 

Така запланована бесіда, викликана реальною подією у технікумі, викличе у студентів інтерес до теми 

спілкування і бажання спілкуватись. Найбільш вдалими є ті ситуації, які торкаються особистих почуттів та 

переживань студентів. Широко використовується бесіди  та  дискусії з таких актуальних проблем: « Моє 

майбутнє», « Життя молоді», « Проблеми екології навколишнього середовища», «Моя спеціальність».  
Обговорення цих питань набуває реального змісту, тому студенти відчувають потребу в самостійному 

вирішенні назрілих проблем в їхньому житті та житті всієї країни.  

Важливу роль у створенні ситуацій для моделювання дійсності відіграють рольові ігри. Студентам до 

вподоби уявні зустрічі з їхніми ровесниками за кордоном. Використання реальних та уявних ситуацій для 

моделювання дійсності в умовах відсутності атмосфери іншомовного спілкування є не менш 

результативним і в позаурочний час, а саме: на перервах викладач з студентами  проводять радіогазети на 

теми: «З життя видатних людей України та Британії,  «Це цікаво знати» та інше.  
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Під час такого спілкування слід дбати про те, щоб воно носило природний невимушений характер , а 

студенти мали можливість вільного виробу мовних засобів.  
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НАВЧАННЯ ТА ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Мусієнко А.Ю., студентка, Швидка А.І., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Організація роботи підприємств за сучасних умов швидкої мінливості ринку певною мірою залежить 

від ступеню відповідності персоналу вимогам щодо кваліфікації працівників. Ефективна діяльність 

підприємства потребує певних дій щодо забезпечення та підтримки необхідного професіоналізму кадрів. 

Навчання та розвиток персоналу організації передбачає професійне зростання, отримання нових знань, 

умінь і навичок для використання у трудовій діяльності [1]. 

Проблему навчання і оцінку діяльності кадрів розглядали закордонні та вітчизняні науковці такі, як: 

А.Кібанов, А. Колоту, В. Гриньова, В. Беликов, В. Маслова, В.Никифоренко, В. Савченко, Л. Балабанова, 

О.Кириченко, П.Шлендер, Р. Марра і Г. Шмідт, Ф. Хміль.  
Метою даної роботи є дослідження напрямків вдосконалення навчання і розвитку персоналу та 

визначення принципів оцінки персоналу.  

Науковець В. Никифоренко у своїй праці «Управління персоналом» визначає розвиток персоналу як 

сукупність заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації працівників [2]. Натомість російський 

дослідник А. Кібанов стверджує, що  «розвиток персоналу – це сукупність організаційно-економічних 

заходів служби управління персоналом у сфері навчання персоналу організації, його перепідготовки і 

підвищення кваліфікації» [3, с. 85]. Якщо узагальнити визначення вчених, то можна зробити висновок, що 

розвиток персоналу – це цілеспрямований комплекс інформаційних, освітніх заходів, які сприяють 

підвищенню кваліфікації працівників певного підприємства відповідно до завдань розвитку самого 

підприємства і потенціалу та нахилів співробітників. 

«При управлінні персоналом зворотний зв'язок реалізується через оцінку кадрів – встановлення 
кількісної міри відповідності працівників займаній посаді», зазначає у своїй роботі А. Колот [4, с.337]. 

Оцінка персоналу в системі управління підприємством надає керівництву інформацію, необхідну для 

прийняття обґрунтованих рішень щодо підвищення, переведення, звільнення або навчання працівників.  

Ефективність діяльності будь–якої організації визначається ступенем відповідності співробітників, які 

в ній працюють. Під час оцінки працівників, роботодавець порівнює працівника, який займає посаду із 

спеціалістом, який ідеально підходить для цієї посади.  

Отже, можна зробити висновок, що персонал на всіх рівнях є основою підприємства, його цілковите 

залучення дає змогу використовувати його здібності на користь організації. Кваліфіковане управління 

персоналом підприємства передбачає розуміння підлеглими значущість і важливість своїх обов’язків та 

виконуваних завдань.  

Окреслена тема є досить обширною, тому у подальших дослідженнях варто звернути увагу на аналіз 

застосування різних алгоритмів навчання та оцінки персоналу у різних типах організацій. 
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА  

ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДАХ 

 

Бардакова І.В., викладач, Котлярова Л.П., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

У національній стратегії розвитку освіти України головною метою системи освіти нашої держави є 

створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості. Така система освіти має забезпечувати « 
формування особистості та патріота країни, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської 

цивілізації, чітко орієнтуватись в сьогоденних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, 

підготовлений до життя і праці у XXI столітті». 

Сьогодні в умовах величезних змін у соціальному, економічному і політичному житті України постала 

проблема радикальної перебудови у сфері виховання. Державна національна доктрина визначила головну 

мету національно-патріотичного виховання на сучасному етапі. Це передача молодому поколінню: 

соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності 

світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України: національної свідомості, 

розвинутої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, фізичної, екологічної культури, 

розвиток індивідуальних здібностей, таланту.  

Метою національно-патріотичного виховання є виховання молодої людини-патріота України, готового 

самовідданого розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти 
національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадські права та виконувати обов’язки, 

сприяти громадському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно само 

реалізуватися в соціумі як громадянин, професіонал, носій української національної культури.  

Сучасне виховання базується на системі цінностей, які через культуру, традиції, філософію, релігію 

вказують на вектор виховних зусиль, формують виховний ідеал. Існують інші цінності життя, які пов’язані з 

вихованням справжнього громадянина: вірність, піклування про дітей, піклування про батьків і старших у 

сім’ї, взаємодопомога і любов до батьків, культура праці, дотримання народних звичаїв і традицій, пам’ять 

про предків, гостинність. 

Вивчаючи тему: « Ukraine IS OUR Motherland» ми вивчаємо такі підтеми « A Travel to Cosaks  Time», 

«The National Emblems and Symbols of Ukraine». 

Збагачення студентів патріотичними почуттями відбувається в процесі ознайомлення з історією про 
героїчне минуле українського народу, його прагнення до зміцнення могутності Батьківщини . 

Нами розроблені та проведені англомовні екскурсії: « Наш технікум», «Музей ПТКІСумДУ». В 

2016році в  нашому технікумі викладачем Євтушенко О.В був створений музей,  присвячений подіям 

Великої Вітчизняної війни. Нами була розроблена англомовна екскурсія по музею. Матеріали та експозиції 

музею дають студентам можливість ознайомитись з ситуацією яка склалася в перші дні війни в нашому 

регіоні, та людьми (бійцями), які захищали наше місто та річку Сейм біля с. Таранське та с. Лісогубівка., а 

також обороною Конотопа так Конотопщини в вересні 1941року. 

Збагачення студентів патріотичними почуттями відбувається у процесі ознайомлення з історією про 

героїчне минуле українського народу, його прагнення до зміцнення могутності Батьківщини. З метою 

надання виховній роботі більшої емоційної привабливості використовується яскравий фактичний матеріал, 

позитивні приклади патріотизму відомих історичних діячів, героїв- справжніх патріотів країни. Герої є і в 
наш час.  

Проведені бесіди за круглим столом на теми: « Український патріотизм», «Війна на Сході», про 

сучасних героїв - наших земляків, які загинули і якими ми пишаємось. Виховні заходи, спрямовані на 

зміцнення патріотичних переконань студентів, створюють міцність підґрунтя для підготовки свідомих 

громадян, які пишаються своєю Батьківщиною.   

 

Література 

 

1.    Білас Л.М. Виховання національної свідомості старшокласників у процесі вивчення іноземної 

мови./Автореф. диска нд. пед, наук, - К.. 2005, - 21с. 

2. Концепція національнопатріотичного виховання. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://ukrintschool.org.ua/training/patriotichnevikhovannja.html. 
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ПІДВИЩЕННЯ ОРФОГРАФІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Батурина В.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Грамотність – показник загального рівня культури сучасної людини. У широкому розумінні це слово 

означає вільне володіння мовними багатствами, у вузькому – орфографічну й пунктуаційну грамотність. 

Проблема грамотності не втрачає своєї актуальності й сьогодні. Уміти правильно писати – життєва 
необхідність кожної людини. Сучасність ставить особливо високі  вимоги  до рівня знань студентів. Щоб 

здобути  свою професію, вони повинні мати знання  не тільки з  фахових предметів, але й оволодіти мовою в 

усіх видах мовленнєвої діяльності. 

Визначальними нормами в писемному мовленні вважаю орфографічні, яких має дотримуватися кожний 

студент. 

У сучасній  методичній літературі орфографічними вміннями називають дії, засновані на чіткому 

засвоєнні орфограм і правил. Тому під час опрацювання теоретичного матеріалу важливо домогтися, щоб 

студенти не зазубрювали, а усвідомлювали їх зміст. 

Необхідною умовою формування навичок є здатність бачити орфограми, аналізувати та правильно 

писати, спираючись на вивченні правила. Тому під час орфографічної пильності необхідно: 

- ознайомити студентів з основними орфографічними поняттями; 

- формувати потребу й уміння користуватися орфографічним словником; 
- навчити їх зіставляти факти літературної мови й деформованої; 

- виробити у студентів загальнолінгвістичні вміння (визначати наголошеність складів, розрізняти 

глухі і дзвінкі, розбирати слово за будовою тощо). 

Важливою умовою навчання грамотного письма є ґрунтовне й усвідомлене вивчення матеріалу. Тому 

формування орфографічних навичок починати потрібно з опрацювання правил. Для глибокого їх розуміння 

необхідно використовувати  схеми, різні таблиці. На мою думку, це сприяє глибокому  розумінню, 

усвідомленому сприйняттю мовленнєвого матеріалу. 

У своїй роботі використовую різні види диктантів: вибірковий, розподільний, коментований, 

пояснювальний, диктант за аналогією. Вони вимагають уваги, пам’яті, зосередженості, активної розумової 

діяльності. Найкраще, на мою думку, формуванню орфографічних умінь і навичок сприяють словникові 

диктанти. Саме вони дають можливість проводити роботу з формування мовленнєвих умінь і навичок не 
тільки при вивченні матеріалу з орфографії, а й під час роботи над темами з морфології, синтаксису, 

словотвору. 

Велику роль у підвищенні грамотності відіграє робота з орфографічним словником, який допомагає 

студентам запам’ятовувати важкі в правописному плані слова. До словника можна звертатися не тільки тоді, 

коли виникла потреба з’ясувати написання певного слова, а й використовувати його як посібник для 

виконання завдань. Користуючись словником, студенти можуть виконувати різноманітні тренувальні 

вправи, виписувати слова з тими чи іншими  орфограмами й з’ясовувати їхній правопис. 

Сьогодні стає актуальним питання перевірки знань за допомогою тестів. Одним із найбільш 

оптимальних видів робіт для формування вміння розв’язувати тестові завдання є використання 

мультимедійної  діалогової тестової системи «Senteo». 

Її можна застосовувати на різних етапах уроку. Але найбільш ефективною інтерактивна тестова 
система, на мою думку, є на уроках повторення та узагальнення вивченого матеріалу. Вона дає можливість 

повторити як мовний, так і теоретичний матеріал, за короткий проміжок часу можна перевірити всі 

орфограми, вивчені  з теми. Ця система дає змогу з’ясувати рівень знань і сформованості вмінь усіх 

студентів групи. 

Вважаю, на ефективність оволодіння орфографічними навичками впливає цілий комплекс факторів, 

оскільки навчальний процес – це складна система з різноманітними суттєвими зв’язками. 

І лише системний підхід до роботи з орфографії сприятиме формуванню грамотної особистості. 

 

Література 

 

1. Авраменко О.М. Українська мова та література: Довідник. Завдання в текстовій формі; 1ч. / О.М. 

Авраменко, М.Б. Блажко. – К.: Грамота, 2017. – 566с. 
2. Орфографічний словник української мови / Уклад.: С.І. Головащук та ін. – К.: Видавництво «Довіра», 

1994. – 864с. 

3. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – 640с. 
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 ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ВИПУСКНИХ КЛАСІВ, 

ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ, ТИПИ ОСОБИСТОСТІ 

 

Калинкіна С.І., практичний психолог  

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Перед психологічною службою ІПТ КІ СумДУ постала проблема проведення психо-діагностичного 

дослідження учнів випускних класів шкіл міста Конотоп  які завітали до навчального закладу на День 
відкритих дверей. З)а результатами діагностики випускникам шкіл були надані рекомендації, яка професія 

ім. підходить враховуючи їхні індивідуальні психологічні особливості. В досліджені взяли участь 87 учнів 9 

класів шкіл міста. 

Відповідно до типології особистості американського психолога Дж. Холланда розрізняють шість 

психологічних типів людей: реалістичний, інтелектуальний, соціальний, конвенціональний (стандартний), 

заповзятливий, артистичний. Кожен тип характеризується певними особливостями темпераменту, характеру 

і т.п.  

Певному психологічному типу особистості відповідають професії, в яких людина може досягти 

найбільшого успіху.  

Характеристика типів особистості за Дж. Холландом  

1. Реалістичний тип - "Чоловічий" тип. Характеризується високою емоційною залежністю, 
орієнтований на сьогодення. Надає перевагу конкретним об'єктам та їх використанню. Вибирає заняття, які 

вимагають моторних навичок (постійний рух), вправності. Надає перевагу професіям з конкретними 

задачами: механік, водій, інженер агроном і т.п. Характерними є невербальні здібності, розвиток моторних 

навичок, просторової уяви (читання креслень). Має шанси досягти успіху в таких галузях як фізика, 

економіка, кібернетика, хімія, спорт.  

2. Інтелектуальний тип - Характерний аналітичний розум, незалежність і оригінальність суджень. 

Переважають теоретичні і естетичні цінності. Орієнтується на розв'язання інтелектуальних творчих задач. 

Найчастіше обирає наукові професії. Структура інтелекту гармонічна: розвинуті вербальні і невербальні 

здібності. Характеризується високою активністю, але в діяльності на спілкування не налаштований. В 

розмовах найчастіше є передавачем інформації, в основному — інтроверт. Найбільш бажані сфери 

діяльності: математика, географія, геологія, творчі професії.  

3. Соціальний тип - Відрізняється вираженими соціальними вміннями (вміння спілкуватися, прагнення 
до лідерства, потребами в численних соціальних контактах). Незалежний від оточуючих, успішно 

пристосовується до обставин. Емоційний і чутливий. В структурі інтелекту виражені вербальні здібності. 

Відрізняється прагненням повчати і виховувати оточуючих, здатністю до співчуття і співпереживання. 

Найбільш бажані сфери діяльності: психологія, медицина, педагогіка.  

4. Конвенціональний тип - Надає перевагу структурованій діяльності, роботі за інструкцією, певним 

алгоритмам. Є здібності до переробки конкретної, рутинної (цифрової) інформації. Підхід до проблем 

носить стереотипний характер. Риси характеру: консерватизм, підлеглість, залежність. В поведінці і 

спілкуванні дотримується стереотипів, добре слідує традиціям. Слабкий організатор і керівник. Найчастіше 

переважають невербальні (особливо лічильні) здібності. Найбільш бажані такі спеціальності: бухгалтер, 

фінансист, товарознавець, економіст, діловод, машиністка, канцелярський службовець.  

5. Заповзятливий тип - Обирає цілі і задачі, які дозволяють виявити енергію, імпульсивність, ентузіазм. 
Рисами характеру є: прагнення до лідерства, потреба у визнанні, заповзятливість, деяка агресивність. Надає 

перевагу задачам, які пов'язані з керівництвом, особистим статусом. В структурі інтелекту переважають 

вербальні здібності. Не подобаються заняття, які вимагають значної за обсягом праці ретельності, моторних 

навиків, концентрації уваги. Найповніше реалізовується в професіях: дипломат, репортер, менеджер, 

директор, брокер, кооператор.  

б. Артистичний тип - У взаєминах з оточуючим спирається на свою уяву та інтуїцію. Притаманний 

емоційно складний погляд на життя. Риси характеру: незалежність у прийнятті рішень, оригінальність 

мислення. Зазвичай не живе за правилами і традиціями. Надає перевагу заняттям творчого характеру: 

музика, малювання, діяльність в сфері гуманітарних наук. Добре розвинуте сприймання і моторика. Високий 

рівень екстравертованості. В структурі інтелекту переважають вербальні здібності. Найбільш бажані сфери 

діяльності: історія, філологія, мистецтво. 

За результатами досліджень 87 респондентів надали перевагу: 
1  — реалістичний тип – 19,5%; 

2  — інтелектуальний тип – 11,5%; 

3  — соціальний тип – 20,7%; 

4  — конвенціональний тип – 13,8%; 

5  — заповзятливий тип – 20,7%; 

6  — артистичний тип – 13,8%. 
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Відповідальність типів особистості типам професійного середовища. 

 

 
Таким чином,  проведенні дослідження дали можливість проаналізувати індивідуальні особливості 

абітурієнтів їх спрямованість, професійну мотивацію та тип особистості та надати рекомендації по вибору 

професій, запропонувати навчання в ІПТ КІ СумДУ. 

Література 

 

1. Опитувальник професійної спрямованості Д. Голанда 

2.Підготовка і діяльність шкільних психологів.// За ред. В.В.Сахарди, І.В.Козубовської. –Ужгород, 1995.-

300с. 

3.Татенко О.С. Профорієнтаційна робота в школі.-Київ: Т-во “Знання”, 1982.-16с. 

 
ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ  

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ І-ІІ р.а. 
  

Рязанцева О.В., викладач, Рязанцев В.В., заступник директора з НР 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Стрімкий розвиток суспільства ставить перед випускником ЗВО нові вимоги як перед фахівцем, 

здатним вирішувати будь-які задачі сьогодення. Нині заклади вищої освіти повинні випускати 

конкурентоспроможних фахівців та сприяти їх своєчасному соціальному розвитку в процесі соціалізації. 

Соціалізація забезпечує входження людини у соціальні спільноти та колективи, комфортне співіснування в 

них, усуспільнення її діяльності, способу життя і думок, що забезпечує формування особистості, як 

представника певних соціальних спільнот та груп, соціальних прошарків. 

Процес соціалізації знайшов відображення у працях наступних вчених, що зробили неоціненний внесок 

в розвиток науки: Д. Гербардмід, Е. Дюркгейм, Е. Еріксон, Л. Виготський, П. Бергер, Р. Мертон, Т. Лукман, 
Т. Парсонс, Ф. Гідінгс, Ч. Куль та інші.  

Процес соціалізації студентів засобами інноваційних технологій – шлях до формування творчих 

здібностей та пізнавальної активності на заняттях. Соціалізація - це розвиток людини протягом всього її 

життя у взаємодії з навколишнім середовищем, яка передбачає засвоєння і відтворення соціальних норм і 

культурних цінностей, а також саморозвиток і самореалізацію особистості в тому суспільстві, до якого вона 

належить. Цей процес відбувається в умовах стихійної взаємодії людини з навколишнім середовищем, а 

також в ході цілеспрямованого, педагогічно організованого виховання. Інтерактивне навчання сприяє 

глибокому засвоєнню навчального матеріалу та виробленню компетентостей, оскільки під час його 

застосування переважає самостійна діяльність та взаємонавчання. Використання під час занять прийомів 

інтерактивного навчання активізує пізнавальну діяльність студентів, сприяє формуванню комунікативних 

умінь і навичок, підвищує їхню мотивацію, надає можливість якнайповніше реалізувати основні засади 
особистісно зорієнтованого навчання. Проведення на заняттях розвивальних чи інтелектуальних ігор 

навчають учасників освітнього процесу не лише користуватися вже набутими знаннями, а й, граючись, 

сприяють їх згуртуванню, виробленню своєї думки та відстоюванню її. Використання ділових ігор на 

заняттях дає змогу змоделювати реальні ситуації, що змушує учасників гри «включитися» у запропоновані 

події, «пережити» їх, а це у свою чергу, сприяє формуванню відповідних умінь і навичок.   

Серед рекомендацій щодо проведення ділової гри можемо виділити: 

- заохочувати студентів до аналізу проблем; 

- формувати навички теоретичного та практичного розв’язання проблем (ситуацій); 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
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- розвивати сугестивні та комунікативні здібності; 

- вчити відповідати за свої вчинки, рішення. 

Вважаємо за доцільне під час занять використовувати імітаційні, операційні, рольові ділові ігри. 

Використання дискусії на заняттях дає змогу студентам переконливо представляти  власні думки,  добирати  

аргументи, аналізувати факти, відстоювати свою точку зору, вести полеміку.  

Щодо організації дискусії за доцільні вважаємо наступні рекомендації: 

Активізувати прагнення до пізнання; Формувати культуру мови, мовлення, диспуту, розв’язання спірних 

дискусійних питань; спиратися на товариськість, терпимість до неприйнятої точки зору; заохочувати 
плюралізм думок; сприяти виробленню неординарних точок зору. 

Метод проектів також є дієвим засобом формування компетентностей студентів. Проектна технологія 

використовує всі кращі ідеї традиційної та сучасної методики викладання. Навчальне проектування 

орієнтоване перш за все на самостійну діяльність студентів: індивідуальну, групову або колективну, яку 

вони виконують упродовж певного часу. Суть методу проектів полягає в досягненні дидактичної мети через 

детальну розробку навчальної проблеми, яка повинна завершитись реальним результатом - проектом. Це 

може бути відеофільм, стіннівка, альбом, доповідь, комп’ютерна презентація. Метод проектів передбачає 

використання індивідуальної, парної, групової роботи. Типи проектів можуть бути такі: дослідницькі, 

творчі, ігрові, інформаційні тощо. Вибір типу та форми заняття залежить від багатьох чинників: місця в 

навчальній програмі, розділу, теми уроку, врахування особливостей того чи іншого класного колективу 

(успішності, ставлення до предмета, ставлення до різних видів навчальної діяльності, загальної дисципліни). 

Кожне заняття слід організовувати так, щоб студенти засвоїли не лише навчальний матеріал, але й їх 
самостійну пізнавальну діяльність, що сприяє розумовому та загальнокультурному розвитку.  

Література 

1. Лукашевич, М. П. Соціальна робота (теорія і практика) : навч. посіб. / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – 

К. : ІПК ДСЗУ, 2007. – 341 с.  

2. Рогальська, І. П. Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 “Соціальна педагогіка” / І. П. Рогальська. – 

Луганськ, 2009. – 43 с. 

3. Савченко, С. В. Науково-теоретичні засади соціалізації студентської молоді в позанавчальній діяльності в 

умовах регіонального простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 

“Соціальна педагогіка” / С. В. Савченко. – Луганськ, 2004. – 61 с. 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ РОБОТИ З МАЛИМИ ГРУПАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНІ  

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 

 

Коропець Л.В., викладач вищої категорії  

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

На теперішній час при викладанні курса вищої математики в технікумі є актуальним впровадження 

нових форм освітньої діяльності. Це розвиває у студентів інтерес до вивчення математики та їх творчі 

здібності, готує до подальшої успішної професійної діяльності. Однією з таких форм є робота з малими 

групами при проведенні практичних занять. При цьому активізується учбова діяльність студентів. Вони 
повинні бути всі залучені в роботу малими групами  в тій чи іншій формі. На мою думку в малій групі не 

повинно бути більше 5-6 осіб і навчальна аудиторія повинна бути теж  підготовлена до такої  праці. 

Організація роботи малими групами сприяє кращому засвоєнню учбового матеріалу, розвитку 

інтелектуальних здібностей студентів. З моєї точки зору перед початком роботи в малих групах на  на 

практичних заняттях доцільно зробити фронтальне опитування з вивчаємої теми.    

Наприклад: 

- Фрагмент заняття на тему «Метод підстановки в невизначеному інтегралі». 

- Фронтальне опитування: 

- Яку функцію називають первісною для даної функції? 

- Який загальний вигляд первісної? 

- Що називають невизначеним інтегралом даної функції? 

- Які основні властивості невизначеного інтеграла? 
Обчислити інтеграли: 

 

1)∫ 𝑥8 𝑑𝑥;  

2) ∫ 5𝑥𝑑𝑥; 

3) ∫ 6𝑑𝑥; 

4) ∫ 7𝑥𝑑𝑥; 

5) ∫ 4𝑐𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥; 
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6) ∫
2𝑑𝑥

√1−𝑥2
; 

7) ∫
5𝑑𝑥

1+𝑥2. 

- У чому полягає суть методу підстановки? 
 

Завдання для роботи малих груп. 

 

I рівень (задовільний) 

 

Обчислити інтеграли методом підстановки: 

 

1) ∫(𝑥 + 2)5dx; 

2) ∫ cos 7𝑥𝑑𝑥; 

3) ∫
𝑑𝑥

𝑠𝑖𝑛25𝑥
; 

4) ∫
𝑑𝑥

3𝑥−1
; 

5) ∫
𝑑𝑥

𝑐𝑜𝑠2(8𝑥+3)
. 

II рівень (середній) 

 

Обчислити інтеграли  методом підстановки: 

1) ∫
𝑥𝑑𝑥

𝑥2+10
;  

2) ∫ 𝑐𝑜𝑠𝑥𝑠𝑖𝑛3 𝑥𝑑𝑥; 

3) ∫ 𝑥𝑒𝑥2
𝑑𝑥; 

4) ∫
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥

1+𝑥2 𝑑𝑥; 

5) ∫
6𝑙𝑛𝑥

𝑥
𝑑𝑥. 

III рівень (підвищений) 

 

Обчислити інтеграли методом підстановки: 

1) ∫ 𝑥√6𝑥2 + 1dx; 

2) ∫
5𝑥2𝑑𝑥

(1−4𝑥3)4; 

3) ∫
𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥

√𝑐𝑜𝑠2𝑥
3 ; 

4) ∫
√𝑙𝑛𝑥

𝑥
dx; 

5)∫
6𝑙𝑛2𝑥+4

𝑥
𝑑𝑥. 

 

Викладач готує картки-підказки до кожного рівня. 
Я вважаю, що кожен викладач самостійно приймає рішення про використання роботи в малих групах 

на практичних заняттях. Тому що, треба враховувати особливості групи з якою він працює. Застосування 

цієї форми навчання формує у студентів навички приймати продумані рішення, привчає їх працювати в 

команді та брати участь у дискусіях. 

 

ВИКОРИСТАННЯ  КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Бардакова І.В., викладач, Котлярова Л.П., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

В сучасному  світі Інтернет і комп’ютерні техноглогії  стали невід’ємною складовою не тільки 

повсякденного життя, а й освітнього процесу в цілому. 

Технологічні новинки допомагають активізувати самомотивацію студентів, їх креативне мислення, 
самостійність і прагнення до всебічного отримання та засвоєння інформації. 

Краєзнавство саме по собі популярне. Сила краєзнавства в тому, що воно приділяє велику увагу 

видатним  персоналіям (письменникам, художникам, вченим), історії, історії архітектури на місцевому рівні. 

Краєзнавство привчає людей цікавитись та підвищувати свій культурний рівень. 

 Так , при вивченні теми «Painting» студентам дається завдання – знайти в Інтернеті імена  художників, 

які пов'язані з нашим рідним містом –Конотоп. 

Студенти з задоволенням шукають в Інтернеті цікаву та пізнавальну інформацію, готують доповіді або 

презентації. 
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Наше місто пов'язане з іменами таких художників, як Т.Г.Шевченко, І.Ю.Репін, Каземир 

Малевич.Студенти підготували такі цікаві доповіді і презентації: « Taras Shevchenko and Konotop», «I.Repin 

and General M.Dragomurov», «Kazimir Malevich», «Our Artist Abroad».  

З презентацій студенти отримали цікаву інформацію, так  прообразом отамана Сірко послужив генерал 

М.Драгомиров в картині І.Репіна «Відповідь запорізьких козаків турецькому Султану», правдиво переданий 

дух вільних запорожців робить картину  дуже виразною. 

Метою презентації, повідомлення є висвітлення краєзнавчого матеріалу при вивченні англійської мови. 

Дуже цікаву інформацію студенти знайшли про сучасних художників-земляків, які живуть та стали 
відомими за кордоном.(наш земляк Масик –Нью Йорк ) 

Під час вивчення теми «Environmental Protection» обов’язково вивчаємо підтему «Environmental 

Problems of Our Region», де використаємо презентації, матеріали з місцевих газет, вказуємо на екологічні 

проблеми в нашому місті . 

Під час вивчення теми «Enginering Structures» студенти підготували цікаву презентацію  «Вежа 

Шухова»,яка була побудована в нашому місті. Краєзнавство відкриває широкі можливості для самостійної 

діяльності студентів, для пошуку, дослідження і навіть до відкриття. 

Це викликає пізнавальний  інтерес до цікавих та видатних  людей нашого краю, а також прагнення до 

знань. 

Вважаємо, що уроки англійської мови роблять свій внесок у вдосконалення людини духовно, морально, 

інтелектуально, поглиблюють ерудицію, сприяють розширенню світогляду.  

Використання краєзнавчого матеріалу дає нам, викладачам англійської мови, широкі можливості по 
вихованню патріотизму, прищеплення гордості та поваги, любові до Батьківщини, рідного краю та свого 

народу. 

Краєзнавство створює сприятливі умови для організації різних завдань творчого характеру. Воно 

повинно стати обов’язковою частиною при вивченні англійської мови. 

 

Література 

 

1. І.В. Алексєєнко «Реалізація краєзнавчого компоненту навчання» 2014 

2. Л.О. Баннікова «Використання краєзнавчого матеріалу на уроках іноземної мови» 2010 

 

 
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ 

 
Васильченко Н.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 
  

До відомих істин педагогіки, в яких переконана і я, належить така: вчаться студенти, яким цікаво 
вчитися, і не хочуть вчитися ті, кому це не цікаво. А для розвитку інтересів людини характерна за-
кономірність, описана кругами Зенона: якщо людина знає і вміє мало, то не знає вона теж відповідно 
небагато, якщо ж її знання збільшуються, то вона збільшує і свою область незнання. Таким чином, набуті 
системні знання певного круга виступають своєрідним каталізатором майбутнього інтересу, стають одним із 
значних стимулів особистої активності і росту. Інтерактивні технології навчання на заняттях математики 
сприяють ефективному розвитку в кожної особи математичних здібностей, розвитку логічного мислення, 
системи загальнолюдських цінностей та загальноприйнятих норм поведінки, як на заняттях математики, так 
і в житті. В умовах інтерактивного навчання на уроках математики забезпечуються формування в його 
учасників передусім таких інтелектуальних умінь, як аналіз, порівняння, виділення головного, а також 
критичне мислення та здатність приймати відповідальні рішення. Термін “інтерактивний” прийшов до нас з 
англійської мови і має значення “взаємодіючий ”. Існують різні підходи до визначення інтерактивного 
навчання. Одні вчені визначають його як діалогове навчання: “Інтерактивний – означає здатність 
взаємодіяти чи знаходитись в режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, комп’ютером) або ким-
небудь (людиною). Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за 
умов постійної, активної взаємодії всіх студентів. Які сильні сторони інтерактивних методів навчання? . За 
даними американських вчених, під час лекції студент засвоює всього лиш 5% матеріалу, під час читання – 
10%, роботи з відео/аудіоматеріалами – 20%, під час демонстрації – 30%, під час дискусії – 50%, під час 
практики – 75%, а коли студент  навчає інших чи відразу застосовує знання – 90%.  Як бачимо, відносно 
пасивні методи навчання (коли студент лише засвоює та відтворює інформацію) мають на рівень (в 5-10 
разів!) нижчу ефективність, ніж активні та інтерактивні. Тому можна сформувати кредо інтерактивного 
навчання: 

 Те, що я чую, я забуваю. 
 Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю. 
 Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. 
 Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю я набуваю знань і навичок. 
 Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром. 
 Набагато важливіше навчити, ніж просто розповісти. 
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Під час інтерактивного навчання студент стає не об’єктом, а суб’єктом навчання, він відчуває себе 
активним учасником подій і власної освіти та розвитку. Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що 
сприяє його ефективності. Уроки математики, організовані за інтерактивними технологіями, сприяють 
розвитку мислення стулентів, уміння вислухати товариша і зробити свої висновки, вчитися поважати думку 
іншого і вміти аргументувати думку свою. Тому, на своїх уроках математики активно застосовую групову 
навчальну діяльність - модель організації навчання в малих групах, об'єднаних спільною навчальною метою. 
Найчастіше парну і групову роботу я проводжу на етапі застосування набутих знань. Тому, клас поділяю на 
групи з різними навчальними можливостями, і кожна з цих груп потребує особливого, індивідуального 
підходу. Найважче працювати зі слабкими студентами, вони потребують дуже багато уваги на уроці, і ось 
постає питання, як організувати роботу з цими студентами. Щоб не залишати поза увагою інші групи дітей. 
Малі групи використовую тільки в тих випадах, коли завдання вимагає спільної, а не індивідуальної роботи. 

Кожен з методів навчання має певні переваги і недоліки. Ефективність їх застосування визначається 
специфікою конкретного процесу навчання. Універсальних рекомендацій щодо складу і застосування 
методів навчання не існує. Педагог самостійно приймає рішення про використання того чи іншого методу на 
основі свого власного досвіду, врахування особливостей студентської аудиторії з метою максимальної 
ефективності процесу навчання. У ході інтерактивного навчання студенти вчаться критично мислити, 
вирішувати складні проблеми на основі аналізу ситуацій і відповідної інформації, приймати продумані 
рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми. Інтерактивні методи відкривають нові 
можливості для ефективної взаємодії викладача і студентів: викладач стає наставником саморозвитку 
студента, провідником в інформаційному просторі, а студент в свою чергу, перетворюючись на суб’єкта 
пізнавальної життєдіяльності протягом заняття, набуває особистісних компетентностей. Навчальні заняття 
для мене та моїх студентів – постійний пошук, спільна праця, в основі якої довіра та спільне бажання 
досягнути бажаний результат. 
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СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТЕХНІКУМУ: ІННОВАЦІЙНА СПІВПРАЦЯ З 

АДМІНІСТРАЦІЄЮ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Бібік Ю.В., заступник директора з ВР, Швидка А.І., викладач, Сушкова А.С., студентка 
Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Студентське самоврядування в Політехнічному технікумі КІСумДУ (далі – ПТКІСумДУ)  – це 

самостійна громадська діяльність студентів з реалізації функцій управління технікумом, за якої студенти на 

рівні академічної групи, відділення, гуртожитку мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього 

управління. Основна мета студентського самоврядування – забезпечення виконання студентами своїх 

обов’язків  та захист їх прав, сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього 

навичок майбутнього керівника, організатора. У ПТКІСумДУ студентське самоврядування здійснюється 

Молодіжною спілкою студентів ПТКІСумДУ (далі - МСС ПТКІСумДУ) та має свою визначену у Положенні 

модель [1]. 

Останніми роками діяльність органів студентського самоврядування технікуму високо оцінюється, але 

істотною проблемою залишається пасивність, інертність, індиферентність студентської спільноти у 
ставленні до багатьох актуальних проблем студентського самоврядування. 

Одним з пріоритетних напрямів роботи органів студентського самоврядування є налагодження 

конструктивної взаємодії з адміністрацією закладу вищої освіти ( далі – ЗВО). 

МСС ПТКІСумДУ  є посередником між адміністрацією технікуму та студентськими колективами. 

Представники студентського самоврядування входять до складу педагогічної ради, конференції трудового 

колективу, стипендіальної комісії, тим самим активно впливають на рішення та мають право їх корегувати. 

Виключно за згодою студентського парламенту у технікумі приймаються рішення про: відрахування 

студента з закладу вищої освіти; переведення студента, який навчається за контрактом за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням; підвищення плати за навчання; 

поселення студента в гуртожиток та виселення з гуртожитку; затвердження правил внутрішнього 

розпорядку закладу вищої освіти тощо.  Студентське самоврядування ЗВО постійно співпрацює з 
адміністрацією, вирішуючи питання, які стосуються студентів. Усі культурно-масові заходи відбуваються 

завдяки активній співпраці активістів з адміністрацією. Студенти звертаються з проханнями про підтримку з 

боку адміністрації, а та, у свою чергу, звертається до активістів з проханнями про інформування та 
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забезпечення студентів новими знаннями та інформацією.  У зв’язку з прийняттям Постанови Кабінету 

Міністрів про зміни у стипендіальному забезпеченні студентів самоврядування бере активну участь у 

розробці методики рейтингування, нарахування додаткових балів та інформуванні студентів про зміни. 

Діалог між студентським самоврядуванням та адміністрацією зіштовхується з проблемами комунікації: 

різниця у віці, різний соціальний статус, низька швидкість поширення інформації тощо відіграють свою 

роль. Проте, з кожним роком співпраця стає простішою у реалізації. Студентів активно долучають до 

вирішення нагальних питань та формування цілей та стратегії розвитку технікуму.   

З метою покращення співпраці між адміністрацією закладу та студентським самоврядуванням, 
пропонуються наступні завдання: аналіз процесів розвитку студентського  самоврядування шляхом 

проведення соціологічних досліджень з організації студентського самоврядування; надання студентському 

самоврядуванню належної правової, економічної, організаційної та інформаційної підтримки; спонукати 

адміністрацію ЗВО до створення сприятливого соціально-психологічного мікроклімату в колективах, 

атмосфери довіри студентів до викладачів і керівництва; кадрова підтримка студентського самоврядування в 

особах заступника директора з виховної роботи та наставників академічних груп і т.д. 

Отже, в сучасних умовах  життя технікуму не можна уявити без тісної співпраці студентського 

самоврядування з адміністрацією ЗВО в реалізації освітянської місії. Нові форми та формат взаємодії 

інноваційної співпраці активно впроваджуються у життя. 
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ТАКТИЛЬНІ КНИГИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Деняк К.А., учениця 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

Актуальність роботи визначається тим, що в нашій державі, яка перебуває на шляху радикальних 
соціальних та економічних перетворень, інтеграція покладена в основу навчально-виховного процесу дітей з 

особливими освітніми потребами. В Україні розпочато державний експеримент  щодо впровадження 

інклюзивної освіти [1].Тому на часі є опис літератури спеціального призначення (тактильної книги), що 

використовується під час проведення корекційно-розвивальних занять. 

Питанням дизайну, вибору матеріалів та технології виготовлення видань для дітей з особливими 

освітніми потребами приділяється недостатньо уваги [2]. У зв’язку з цим виникає потреба у вивченні 

способів виготовлення та використання тактильних книг на корекційно-розвивальних заняттях.  

 «Діти з особливими потребами» ˗ це діти до 18 років з порушеннями психофізичного розвитку 

(стосується не тільки інвалідності у важкій формі, а й  середніх за ступенями порушень); «інклюзивна 

освіта» – гнучка індивідуалізована система навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в 

умовах масової загальноосвітньої школи за місцем проживання [3]. Навчання відбувається за 
індивідуальними навчальними планами та забезпечується медико-соціальним та психолого-педагогічним 

супроводом. Інклюзивна освіта − створення освітнього середовища, яке відповідає потребам і можливостям 

кожної дитини незалежно від особливостей її психофізичного розвитку [4]. 

Тактильні книги – це вид спеціальної літератури, що призначений для наочно-практичного сприйняття 

дитиною предметів навколишнього світу [5]. Тактильні книги можуть бути виготовлені з використанням 

різних технологій,  та на першому плані – творчий підхід. Вибір формату, виду книги, матеріалів і технології 

виготовлення підпорядковується головній меті: виділити за допомогою розміру, форми, кольору важливі 

моменти, персонажі та предмети, які будуть вивчатися. 

Тактильні книги створені учнями Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 у техніці 

аплікація. Даний метод сприяє найвищій асоціативності сприйняття дитиною зображуваних предметів, бо 

вони  максимально наближені до оригіналу. Для тактильного відтворення використовувалися різноманітні 

матеріали: папір, картон, поролон, тканини. 
Отже, використання тактильних книг  сприяє розвитку дрібної моторики рук, орієнтуванню в малому 

просторі. Школярі вчаться розрізняти кольори, форми предметів, в ігровій формі отримують знання про 

навколишній світ. Та найголовніше – у них пробуджується пізнавальний інтерес, адже навчання 

перетворилося на цікаву гру. 
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ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ 

 

Маслова О.В., викладач, Савченко М.С., студентка, Карпенко Ю.І., викладач 

Конотопський інститут СумДУ

 

Майже кожна геометрична задача потребує індивідуального підходу, певної частки винахідливості та 
інтуїції.  

Розв’язування практично будь-якої геометричної задачі починається з рисунка. Він повинен бути 

досить лаконічним. Слід зображати лише «функціонуючі» частини геометричних фігур. Так, наприклад, 

якщо в задачі розглядається радіус описаного кола, то найчастіше це коло можна не зображати. Якщо ж в 

умові задачі говориться про точку цього кола, то зображення кола може бути корисним для розв’язання 

задачі. 

Необхідно уникати надмірного ускладнення рисунка. Цього можна досягнути, наприклад, 

скориставшись виносними малюнками, що зображують фрагменти заданої конфігурації. Але, з іншого боку, 

корисно безпосередньо на рисунку вказувати числові чи буквені значення лінійних або кутових величин. 

Слід ураховувати, що є цілий ряд задач, у процесі  розв’язування яких доводиться уточнювати 

особливості розглядуваної конфігурації та переробляти початковий рисунок, так що остаточного вигляду 

рисунок набуває лише одночасно із закінченням розв’язування. 
При розв’язуванні геометричної задачі не слід спиратися лише на рисунок. Він може «підказати», що 

якісь точки розміщено на одній прямій чи на одному колі, але в процесі розв’язання ці особливості 

розміщення точок повинні бути обґрунтовані без посилань на рисунок. 

Інколи рисунок може стати причиною неповного розв’язування задачі, оскільки ті співвідношення, які 

виконуються на ньому і здаються очевидними, насправді потребують спеціального обґрунтування. 

Додаткові побудови на початковому рисунку, які вводять нові кути та відрізки, іноді полегшують 

розв’язування задачі, а інколи й вказують на вихід із, здавалося б, нерозв’язної ситуації. 

У задачах на обчислення має сенс спочатку, не проводячи обчислень, визначити, які взагалі відрізки та 

кути можна знайти, виходячи із заданих величин. І як тільки до цього переліку потрапить потрібний відрізок 

чи кут, то можна  легко скласти ланцюжок послідовних обчислень, який приведе до знаходження потрібної 

величини. 
Інколи такий «прямий пошук» корисно доповнити пошуком плану розв’язування задачі «від 

шуканого», тобто виходячи з вимог задачі. Як правило, при варіанті «від шуканого» здійснюється лише 

один-два кроки пошуку плану розв’язування, а потім використовується «прямий пошук» - за допомогою 

послідовних обчислень, виходячи із заданих величин.  

 

 

ПОТЕНЦІАЛ ПОЗИТИВНО СПРЯМОВАНИХ НЕФОРМАЛЬНИХ МОЛОДІЖНИХ ОБ’ЄДНАНЬ 

 

Міхєєва В.С., учениця 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

Участь підлітків в неформальних молодіжних об’єднаннях просоціального спрямування сприяє 
засвоєнню ними соціального досвіду, в ході якого відбувається перетворення цього досвіду у власні 

цінності та орієнтації, вибірково вводить у свою систему поведінки ті норми, які прийняті в групі. Це 

свідчить про значний потенціал позитивно спрямованих неформальних молодіжних об’єднань, що 

дозволяє розглядати ці об’єднання як повноцінний соціально-виховний інститут. [1, с.67] 

Вивчення  проблеми потенціалу неформальних молодіжних об’єднань є актуальним і важливим 

оскільки це безпосередньо пов'язано з розумінням, яку роль об'єктивно можуть зіграти позитивно 

спрямовані неформальні молодіжні об’єднання в справі формування особистості дитини. 

Мета дослідження: дослідити можливості позитивно спрямованих неформальних молодіжних 

об’єднань та їх вплив на соціалізацію підлітків. 

Виходячи з предмету та мети дослідження ми ставимо такі завдання дослідження: 

1. Виявити особливості неформальних молодіжних об’єднань. 
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2. Визначити та охарактеризувати позитивно спрямовані неформальні молодіжні об’єднання в 

сучасному українському соціумі. 

3. Проаналізувати сутність потенціалу позитивно спрямованих неформальних молодіжних 

об’єднань. 

4. Дослідити ставлення підлітків до позитивно спрямованих неформальних об’єднань. 

5. Проаналізувати особливості соціалізації підлітків в позитивно спрямованих неформальних 

молодіжних об’єднань. 

Об’єкт дослідження: потенціал неформальних об’єднань молоді.  
Предмет дослідження: особливості потенціалу позитивно спрямованих неформальних молодіжних 

об’єднань. 

Практичне значення: теоретичні дані та результати емпіричного дослідження можуть 

використовуватись для вилучення підлітків з «вулиці» та залучення їх до корисної діяльностю, а також 

можуть бути корисними у роботі практичного психолога, соціального педагога, вчителів. 

Наукова новизна дослідження: полягає в тому, що ми виокремили основні складові, які 

характеризують потенціал позитивно спрямованих неформальних молодіжних об’єднань. Дані складові ми 

розглядаємо, як можливості неформальних молодіжних об’єднань щодо позитивного впливу на своїх членів. 

Дослідили, що ці можливості позитивно впливають на соціалізацію підлітків. 
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ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНИХ КОНСПЕКТІВ, ОПОРНИХ СХЕМ,  ФРЕЙМІВ,  

ІНТЕЛЕКТ – КАРТ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Дубовик І.Ф., викладач-методист   

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Характерною тенденцією реформування сучасної освіти в Україні є її спрямованість на підвищення 

якості освіти, з орієнтацією на всебічний розвиток особистості.  Тому, головне завдання яке ставить перед 

освітянами держава – це підготувати молодь до сучасного життя. А це означає, що викладачу необхідно 

спонукати формуванню в молоді необхідних ключових та предметних компетентностей. Як наслідок  - 

необхідно шукати шляхи, методи, які будуть сприяти для отримання позитивного результату.  

У «Великій дидактиці»  Я. Каменському  не тільки вдалося розробити чітку систему навчання але й 

розкрити суть основних її принципів, таких, як: 
– наочність;  

– свідомість і активність; 

– послідовність і систематичність знань. 

Отже, враховуючи те, що з однієї  сторони -  багато навчального матеріалу відводиться на 

самостійне опрацювання (а значить, якщо  - не контролювати цей процес, то студенти не те що не опанують 

його – вони взагалі не ознайомляться з ним, а з іншої сторони  - потрібно здавати ЗНО.   Для опрацювання 

матеріалу математичних дисциплін я застосовую метод  структурування навчального матеріалу, що дає 

можливість в короткий термін опрацювати матеріал курсу.  Для цього застосовуються опорні конспекти, 

опорні схеми, фрейми та інтелект – карти. Опрацювання матеріалу відбувається поетапно: 

- на першому етапі відбувається ознайомлення с теоретичним матеріалом. Обговорюються основні 

теоретичні моменти. 

- на другому етапі: студенти наводять власні приклади. Якщо студентам вдається правильно наводити 
відповідні приклади – то можна переходити до третього етапу: виконується вправа на застосування певного 

правила  з повним коментуванням викладача.  

-  останній крок – це виконання вправ студентами під керівництвом викладача. Студенти коментуючи 

розв’язок починають заповнювати  власний теоретичний опорний конспект, якій потім залишається у нього. 

Підводячи підсумок заняття студентам можна запропонувати користуючись опорним конспектом 

заповнити наступний фрейм. Фрейм - це бланк, що має пусті рядки, графи, вікна – слоти, які мають бути 

заповненні.  
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- Як домашнє завдання запропонувати студентам розв’язати запропоновані вправи ( в даному випадку з 

таблиці). 

 

Одним із методів контролювання може бути заповнення фрейму з логічним навантаженням. 

Студентам пропонується не тільки записати відповідні властивості а і навести власні приклади, які потім 

необхідно розв’язати.  
Виконуючи перевірку даного фрейму викладач  бачить, що студент не тільки опрацював 

теоретичний матеріал а і може його застосовувати на практиці. 

 

 

Обов’язково за методикою структурування навчального матеріалу потрібно перевірити отримані 

знання. Для цього студентам на етапі актуалізація знань (вхідний контроль) можна запропонувати фрейм в 
якому завдання має зворотній характер:  за даними умовами записати властивості. 

 
Робота  з фреймами дає можливість структурувати  матеріал під час роботи з підручником . 

Під час закріплення теоретичного матеріалу можливо застосовувати опорні схеми,  які студентам 

можна подати через презентацію – працює зорова пам'ять, креативність мислення, з’являється мотивація 

навчання, зацікавленість в процесі засвоєння навчального матеріалу.  

 Вид 

рівняння 
 Записати рівносильне рівняння або систему. 

5log 2x   
  

 3log 9 3x x   
  

 lg 2 1 lgx x   
  

 lg 3 2x    
  

   1 1lg 2 lg 1x xx x    
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Структурування матеріалу служить для розвитку як логічного так і творчого мислення, вчать 
виділити суттєве, головне. Різноманітність опорних конспектів за сучасних умов може виступати потужним 

засобом підвищення якості освіти, завдяки якому вдається зорієнтувати навчальну діяльність студентів. Це 

сприяє створенню підвищенню якості знань студентів. 

Література 

1. Апостолова Г.В. Планіметрія в опорних схемах, або як шукати опору в опорних конспектах, коли і 
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2000. 160с. 

3. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / А. І. Кузьмінський. – К.; 2005. – 486 с.  

 

ВПЛИВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА НАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

        
Польова В.В., учениця 

Конотопська ЗОШ № 10 

 

Сьогодні життя неможливо уявити без інформаційних технологій. Інтерактивне телебачення, 

мультимедіа, використання комп'ютерної техніки в телебаченні підвищують інтенсивність поширення 

інформації та впливу її на людей. 

Актуальність даної проблеми й зумовила вибір теми нашої наукової роботи: «Вплив телебачення на 

навчальну діяльність дітей молодшого шкільного віку».   

Метою нашого дослідження було не тільки визначити рівень шкільної мотивації й адаптації, 

пізнавальної активності, але й місце медіазасобів в ціннісно-смисловій сфері молодших школярів та їх 

батьків. Тому ми вважали за необхідне для початку дослідити періодичність перегляду телевізійних 
програм у вільний від навчання час майбутніх п’ятикласників, а в же потім співставити з кількісними 

показниками опрацьованих методик та спостережень учасників освітнього процесу. 

Отже, результати дослідження свідчать про те, що молодші школярі, які проводять тривалий та 

неконтрольований проміжок часу перед телеекранами проявляють низький рівень мотивації до навчання та 

пасивність на уроках, частково підтвердилася. 

Тому, ми прийшли до висновку, що на сьогоднішній день телебачення та Інтернет стало 

найдоступнішими видом відпочинку для більшості молоді, особливо школярів. Хоча сучасних дітей дорослі 

намагаються залучити до світу абстрактних знань і навчання, але це не дає бажаного результату внаслідок 

доступності засобів мас-медіа, які є невід’ємною складовою інформаційного простору [6, С. 162].  

Варто лише додати те, що телевізор, – апарат «образливий»: він здатний глибоко вплинути на 

розвиток дитини, а при безконтрольному користуванні - принести йому великої шкоди. Чи давати дітям 

дивитися телевізор - справа вільного вибору та відповідальності батьків. Найсерйозніша небезпека полягає 
в тому, що в своїх рішеннях вони часто звертає увагу лише на зміст програм, не враховуючи того факту, що 

негативна його дія починаються, як тільки погляд школяра падає на телеекран. 

Дитина, що відмовиться від телевізора, не втратить взагалі нічого істотного, крім даремно 

витраченого часу. Жодна телепередача не пропонує елементів освіти та знань, які можна придбати через 

друковані видання або іншим шляхом. 

Наукова новизна дослідження: полягає в тому, що вперше здійснено психологічне дослідження 

впливу телебачення на навчальну діяльність молодших школярів. 
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Робота має практичне значення: узагальнено та систематизовано інформацію щодо впливу 

телебачення на рівень мотивації до навчання та пізнавальну активність. Результати нашого опитування 

свідчать про необхідність залучення дітей у вільний від навчання час до світу абстрактних знань і взаємодії 

з навколишнім світом, щоб мінімізувати негативний вплив телебачення на психологічний розвиток 

молодших школярів. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ НАСТУПНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІКУМІВ ТА 

КОЛЕДЖІВ 

 

Харламова Л.Д., викладач 

Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

Підготовка до вивчення математичних дисциплін у технікумах та коледжах починається з підготовчих 

курсів, де студенти готуються до вступних іспитів з математики та української мови. Метою таких курсів є 

зведення і зміцнення фундаменту математичної підготовки студентів, шляхом заповнення прогалин і 

формування базових умінь і навичок. Інвкше, вивчення студентами математики загальноосвітнього циклу та 

систематичного курсу вищої математики стає малоефективним з прогнозованим негативним результатом. 

Важливим постає питання забезпечення якісної математичної підготовкі студентів другого курсу технікуму 
з базовою середньою освітою в умовах підготовки до ЗНО та вивчення фахових дисциплін. 

Доцільно розглянути іноваційні технології наступності математичної освіти в системі «школа – 

технікум (коледж) - технічний університет»:  

- творча співбесіда викладачів математики з абітурієнтами технікуму;  

- розробка методичних матеріалів, організація і проведення діагностичного контролю знань з 

математики студентів першого курсу технікуму з використанням ІКТ з метою визначення змісту та обсягу 

додаткового навчального матеріалу з математики в залежності від рівня знань студентів, які вступили на 

перший курс;  

- розподіл матеріалу протягом першого семестру; 

- організація факультативних занять з метою ліквідації прогалин у математичній освіті студентів, які 

здобувають повну середню освіту на другому курсі технікуму (коледжу). 
Навчально-математичне забезпечення у технікумі має бути орієнтовано на широкі прикладні аспекти, 

які є найбільш важливими для студентів різних спеціальностей. 

З педагогічного досвіду роботи відомо, що, якщо студент не справляється з типовими труднощами, 

пов'язаними з отриманням інформації з умови завдання, наприклад, у процесі розв'язання текстової задачі 

студент не може викласти (переказати зміст нескладного математичного тексту після дворазового 

прочитання або прослуховування), відтворити нескладне міркування, то такому студенту не вдасться якісно 

впоратися з навчальною програмою технічного профілю. Навпаки, якщо студент успішно виконує 

математичні завдання, відновлює вміння читання і переказу математичних текстів, рахунку, то він зможе 

навчатися досить успішно.  

Наші соціальні умови сьогодні такі, що студенти схильні до сильного негативного впливу соціуму, 

який пригнічує мотивацію до навчання, і деформує весь навчальний процес.  

Результатом досягнення успіху студентами є мотивація навчання. Важелем, за допомогою якого можна 
протистояти негативному відношенню до вивчення математики, є мотиви досягнення і тренінг внутрішнього 

плану дій студентів.  

Особливе значення у формуванні професійної компетентності фахівця технічного профілю має 

математична компетенція. Варто приділити увагу послідовності вивчення тем математичних дисциплін. 

Векторна алгебра є фундаментальним модулем для успішного навчання математики, розділів вищої 

математики та технічних дисциплін професійного спрямування. Існує широкий спектр використання теорії 

векторів, наприклад, для розв'язання:  

- геометричних задач (на обчислення, на побудову);  
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- текстових (прикладних) задач [1]; задач механіки;  

- рівнянь та нерівностей певного виду; 

- використання координатно-векторного методу в алгоритмах роботи з таблицями (лінійними, 

двовимірними).  

Метою кожного навчального модуля є актуалізація вивченого матеріалу, виявлення та усвідомлення 

студентами взаємозв'язків математики, інформатики, фізики з курсами вищої математики. Важливість 

модуля та способу реалізації наступності математичної освіти полягає в тому, що без зміцнення 

фундаменту, нові знання будуть неміцними і формальними. 
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ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ: ОЦІНКА РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ  

САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ  

БАКАЛАВРІВ З УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

Іващенко М.М., 1викладач, 2аспірант 
1 Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ 

2 ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ, м. Київ 

 

Оскільки для визначення сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів з 

управління та адміністрування застосовується певний комплекс процедур, таких як: спостереження, поточне 

оцінювання перетворень керованого об’єкта, то, відповідно, необхідні й особливі підходи в методах 

оброблення і формах подання дослідженої інформації. Аналіз психолого-педагогічних досліджень доводить, 

що одним із найефективніших і результативних сьогодні є кваліметричний підхід при здійсненні 
вимірювань у моніторингових процедурах, який забезпечує кількісну оцінку якості діяльності. 

Це положення підтверджує наше припущення про те, що роль спеціального інструментарію в сучасних 

умовах відіграють кваліметричні моделі стану або процесу, що відстежуються, зокрема – факторно-

критеріальні моделі, розроблені на основі кваліметричного підходу. Кваліметричні моделі забезпечують 

кількісну оцінку якості предметів або процесів, стану і розвитку. Це певна норма-зразок об’єкта з якісно-

кількісними характеристиками, що дозволяє у математизованій формі відбити ступінь його (об’єкта) 

реального, задає основні унормовані орієнтири діяльності об’єктів у вигляді параметрів, критеріїв і 

показників [1]. Так, саме кваліметричний метод діагностики сформованості самоосвітньої компетентності 

майбутніх бакалаврів з управління та адміністрування створює передумови для її оцінювання, більше того, 

дає змогу визначити й негативні тенденції. 

Кваліметрія – наукова сфера, яка вивчає методологію і проблематику кількісних оцінок якості будь-яких 

предметів або процесів [3]. Кваліметричний підхід (від лат. qualis – який за якістю і грец. metreo – міряю) 
передбачає кількісний опис якості предметів або процесів (кількісний опис якості).  

Із метою якісного визначення стану формування самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів з 

управління та адміністрування та визначення подальших напрямів у підвищенні якості їх професійної 

підготовки, а також на основі вищезазначених компонентів та показників прояву самоосвітньої 

компетентності нами розроблена кваліметрична модель сформованості самоосвітньої компетентності 

майбутніх бакалаврів з управління та адміністрування (табл. 1).  

Комплексну оцінку самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів з управління та адміністрування 

можна подати як суму оцінок часткових оцінок факторів, у нашому випадку їх рахуємо як значущість 

критеріїв. Таким чином, якщо комплексна оцінка дорівнюватиме 1,0, то можна говорити про «ідеальний» 

рівень самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів з управління та адміністрування. Якщо ж 

комплексна оцінка менше за 1,0, то рівень самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів з управління 
та адміністрування буде дещо нижчим [2]. 

Для оцінювання рівня самоосвітньої компетентності застосовуватиметься така шкала оцінок: високий 

рівень – від 0,75 до 1,0 бали; середній рівень – від 0,66 до 0,74 бали; достатній рівень – від 0,56 до 0,65 бали; 

низький рівень – нижче 0,55 бали. 

Аналіз отриманих даних (значення показників) дозволить визначити, на що саме необхідно звернути 

увагу в процесі професійної підготовки майбутніх бакалаврів з управління та адміністрування.  
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Таблиця 1 – Модель оцінки рівня самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів у галузі управління 

та адміністрування 
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Мотива-

ційно-

ціннісний 

0,35 наявність внут-рішніх мотивів до самопізнання і 

саморозвитку   

0,2 К 1    

чітке усвідом-лення прогалин у наявному досвіді 0,2 К 2   

мобілізація сил задля особистіс-ного та професій-ного 

цілевстанов-лення 

0,2 К 3   

наявність ступеня свободи у діях 0,2 К 4   

стійкий довго-строковий інтерес до галузі управ-ління 

та адміні-стрування 

0,2 К 5   

Організа-

ційно-

адаптацій-

ний 

0,35 раціональне планування та проектування власних дій 0,125 К 6    

регламентація часу на виконання поставлених завдань 0,125 К 7   

вибір інформа-ційних джерел, оптимальних прийомів і 

форм самоосвітньої діяльності 

0,125 К 8   

наявність умінь раціональної організації робочого місця 0,125 К 9   

уміння самос-тійно визначати цілі, формулю-вати 

завдання, прогнозувати результати самос-тійної 

пізнаваль-ної діяльності 

0,125 К 10   

самостійно визна-чати засоби вирі-шення завдань 0,125 К 11   

здатність контро-лювати проміжні дії, підпоряд-

ковуючи їх головній меті 

0,125 К 12   

здійснювати пошук інформації з наявних джерел, 
виділяючи різні аспекти проблеми з усього потоку 

фактів 

0,125 К 13   

Рефлек-

сивно-

аналітич-

ний 

0,3 уміння оцінювати рівень автоном-ності у своїх діях 0,35 К 14    
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ОСОБЛИВОСТІ   ПОСТТРАВМАТИЧНОГО  СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ  

У УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 

 

Митрофаненков О.В., викладач 

Політехнічний технікум КІ СумДУ 

 

Постановка проблеми. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) - це психічний розлад, який 

розвивається внаслідок поодинокої або повторюваної психотравмуючої події. Особа може бути учасником 
або свідком цієї події. Особливу увагу слід приділяти військовослужбовцям, які приймали участь у бойових 

діях. Світові дослідження спираються на вивчення проблем у ветеранів війн у Афганістані, В'єтнамі, Анголі 

тощо. На поточний час, з урахуванням бойових дій на сході України,  є актуальним своєчасне  

діагностування ПТСР і надання допомоги постраждалому, при цьому важливим є комплексний підхід до 

надання допомоги, де велику роль відіграють близькі  до постраждалого люди: сім'я, друзі, колеги.  

Необхідно проаналізувати стан людини із симптомами посттравматичного стресового розладу, і 

зрозуміти методику максимального  сприяння для   її одужання з боку найближчого її оточення. 

Основний зміст. Одним з найкращих фахівців, що досліджував стан людей з ПТСР є психолог 

І.Г.Малкіна-Пих. При розгляді симптомів ПТСР вона спиралася на інформацію Міжнародного 

класифікатора хвороб десятого перегляду (МКХ-10), який є основним світовим діагностичним стандартом.  

На думку І.Малкіної-Пих існують три прояви посттравматичних стресових розладів: гостре, хронічне і 

відстрочене. Гостре протікання ПТСР – це таке, що розвивається в терміні до трьох місяців; хронічне – це 
таке, що триває більше трьох місяців і  відстрочене виникає через шість і більше місяців після подій, що 

привели до травмування психіки. 

За статистикою кожен п'ятий учасник бойових дій страждає нервово-психічними розладами, а серед 

поранених і покалічених - кожен третій.   

В поведінці учасники бойових дій, які отримали психічні розлади, спостерігаються наступні явища: 

конфліктність в сім'ї, з родичами, колегами по роботі, спалахи гніву, зловживання алкоголем і наркотиками; 

…спроби самогубства…;  почуття провини за те, що залишився живий. .... Відзначаються повторювані 

яскраві "бойові" сни і нічні кошмари, нав'язливі спогади про психотравмуючі події, що супроводжуються 

важкими переживаннями, раптові сплески емоцій з "поверненням"  до психотравмуючої ситуації".[1] 

Непоодинокими  є факти вживанна алкогольних напоїв і наркотичних речовин, в результаті чого можуть 

виникати  галюцинації і відповідна неадекватна поведінка постраждалого. 
На сьогодні застосовують  два основних методи  лікування: психотерапію та медикаментозну терапію. 

Медикаментозну терапію для хворих на ПТСР застосовують при наявності супутніх розладів психіки, 

наприклад, при появі галюцинацій. Медикаментозна терапія проводиться тільки за допомогою фахового 

лікаря.  

Основним методом лікування  ПТСР є напрям психотерапії. Велику роль у процесі одужання відіграє 

сім'я і близьке до постраждалого оточення.  

Можна рекомендувати наступні правила поведінки при спілкуванні з постраждалим: вивчення будь-

якого матеріалу стосовно ПТСР; уважне і делікатне ставлення до постраждалого під час розмови,  

обговорення з постраждалим лише позитивних подій і спогадів, сумісна робота і виконання домашніх справ, 

ведення  активного суспільного життя, виявлення поваги до хворого навіть у моменти його неадекватної 

поведінки.[2] 
У якості висновків можна зазначити, що: 1) ПТСР – це розлад психіки людини, на який не можна не 

звертати уваги і ігнорувати; 2) Велику  роль в одужанні хворого на ПТСР відіграє поведінка його сім'ї, 

друзів, колег по роботі.   
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Однією з передумов ефективного викладання іноземних мов у вищій школі є упровадження та 

використання сучасних новітніх технологій у навчальному процесі, що сприяє його вдосконаленню та 
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урізноманітненню, забезпечує перехід від механічного заучування студентами лексичних і граматичних 

матеріалів до усвідомленого та креативного  навчання. 

Особлива увага у викладанні іноземних мов поділяється запровадженню технології mind mapping, яка 

базується на асоціативних розумових процесах та передбачає розроблення mind maps (інтелект-карт). Вони 

мають вигляд схеми, у центрі якого розташовані ключове поняття , ідея, проблема чи питання, які потрібно 

дослідити або проаналізувати. Пов’язані з об’єктом аналізу поняття зазначають на гілках, що відходять від 

центру. Результати такої роботи презентуються студентами під час практичного заняття.  

Інтелект-карти використовуються для створення, візуалізації, структуризації і класифікації ідей та 
являють собою засіб вирішення завдань, ухвалення рішень, аналізу подій, підсумку інформації тощо. 

Ця технологія спрямована не тільки і не тільки на фіксацію результату та його  презентацію, а 

насамперед , на розвиток техніки мислення- з’ясування основних, допоміжних, залежних компонентів 

проблеми чи питання, їх взаємозв’язку студентами навчального матеріалу. 

При вивченні тем: « Ділова поїздка», «Наукова конференція», «Будівельні матеріали», «Моя 

спеціальність», «Наш технікум», «Інноваційні технології» ми використовуємо mind maps під час виконання 

будь-яких видів завдань: підготовка та презентації простих робіт, вирішення проблемних завдань, 

проведення групових дискусій тощо. 

Така форма роботи мотивує студентів до активної творчої діяльності як  в групі , так й в міні групах або 

індивідуально , стимулює розвиток навичок і вмінь усного й писемного мовлення, сприяє набуттю 

комунікативних компетенцій. Залучення mind maps у навчальний процес також надає змогу продуктивніше 

подавати граматичні та лексичні матеріали, вводити граматичне правило або конструкцію, розташовуючи 
приклади їхнього застосування на окремих гілка та роблячи на них акцент. Студенти активно та із 

зацікавленість виконують різні завдання за допомогою mind maps. 

Отже, побудова mind maps є схематично вираженим процесом нашого мислення, продуктом діяльності 

нашого мозку, тому може використовуватись у будь-якій сфері, де потрібно вдосконалювати 

інтелектуальний потенціал особистості, а особливо при оволодінні іноземними мовами.  

Технологія  mind mapping як ефективний елемент структурування та аналізу інформації та її візуалізації 

дозволяє прискорити вивчення навчальних матеріалів і суттєво підвищити ступінь їх засвоєння та 

практичного використання. 

Запровадження цієї інновації технології в навчальний процес забезпечує усвідомлене навчання та 

сприяє формування особистої відповідальності студентів та його результати.  
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Сучасний світ став настільки різноманітним і суперечливим, що конфлікти стають повсякденним 

явищем життя. Міграційні процеси пов’язані із здобуттям освіти, працевлаштування, пошук кращого життя 

вплинули на характер взаємовідносин в суспільстві, породили нові відтінки соціальних відносин, якостей і 

рис характеру особистості. Як наслідок, збільшилась кількість негативних проявів в поведінці 

підростаючого покоління, що породжує недовіру, егоїзм, агресію, емоційну неврівноваженість, підозрілість 

та позбавляє простір міжособистісних відносин почуття захищеності й безпеки. Постає проблема 
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підвищення значення гуманістичного виховання, а саме виховання толерантності в вирішенні проблем 

моральної вихованості особистості, ствердження загальнолюдських моральних цінностей. Реалізація цих 

завдань потребує подолання деяких стереотипів в поведінці, які пов’язані з суспільним розвитком держави, 

культурою спілкування, тоном і стилем взаємовідносин, ступенем поваги до людини в суспільстві. 

Толерантність є першим щаблем не тільки до запобігання, але й до подолання стереотипів. [1]    

 Виховання толерантності – процес формування відносин взаєморозуміння, шляхом забезпечення 

сприятливого психологічного клімату, опори на педагогіку співробітництва, формування почуття власної 

гідності та поваги до оточення. Розвиток толерантності в ДПТНЗ повинен відбуватися шляхом 
конструктивного діалогу та взаємодії між педагогом і учнем. За таких умов відбувається взаємне збагачення 

досвіду толерантності, що створює емоційно-інтелектуальну моральну атмосферу, на основі якої 

набувається позитивний досвід взаємин і спілкування. Важливим завданням педагога є така організація 

життєдіяльності учнів, що породжує ситуації, які уможливлюють прояви толерантності серед молоді. Тобто 

створюється спосіб життя, який продукує толерантність та зменшує саму необхідність у ній. Справа не в 

тому, щоб людина визнала те, чого раніше не визнавала, полюбила те, чого колись не любила: вона має 

право на своє особисте ставлення. Проблема полягає в іншому, а саме у тому, що толерантність може і 

повинна забезпечити ситуацію співіснування; виховання ж толерантності покликане допомогти молодій 

людині гідно підійти до організації цього процесу. [2]    

Успіх виховання толерантності залежить від об’єктивного оцінювання дійсності, вміння правильно 

поставити цілі, планувати, реалізувати, координувати, постійно аналізувати результати, створювати дієве 

виховне партнерство. Технологія виховання толерантності в учнівському середовищі ДПТНЗ передбачає 
перехід від стану терпимості іншої позиції, думки до її розуміння і поваги. Вона включає такі напрямки 

виховного впливу:  

- проводити спостереження відносно ймовірного прояву інтолерантності (негативні стереотипи, 

кепкування, дискримінація, цькування, виснажливе переслідування, приниження, жарти, вигнання, 

виключення, розправа);  

- вміти виявляти жертву за ознаками поведінки, оточення і зовнішнього вигляду; 

- при виявленні симптомів не критикувати порушників і не виявляти симпатії до жертви (розумно і 

ефективно використовувати ситуацію для її вирішення в рамках виховної години);  

- добиватися, щоб предметом обговорення стала проблема, а не винуватий і жертва; 

- залучати учнів до вправ із розв’язання конфліктів; 

- підкреслювати важливість людської гідності та розуміння прав людини й повагу до них; 
- стимулювати учнів до усвідомлення природи й наслідків насильства і агресії. [3]    

В умовах соціальної розмаїтості дуже важливо встановити культуру миру, що неможливо без дієвого 

виховання, заснованого на принципах толерантності. Для систематичного виховання толерантності крім 

комплексу виховних заходів необхідний кропіткий і постійний тренінг толерантності: педагогічна риторика 

та  інтерпретація тих чи інших фактів в ході дискусії. [2] Отже, виховання толерантності це процес 

формування активної соціальної поведінки, до якої людина приходить добровільно і свідомо, яка стає 

показником її громадянської вихованості. 
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У роботі розкрито зміст  терміну «тренінг», його тректування вітчизняними та зарубіжними 

науковцями. Визначено основні проблеми підготовки майбутніх соціальних працівників та їх професійної 

ідентичності.  

Ключові слова: тренінг, соціально - психологічний тренінг, соціальні працівники, професійна 

ідентичність. 

Соціальна робота є досить новою галуззю знань яка набирає стрімких обертів у розвитку, відповідно до 

вимог демократичного суспільства. 



97 
 

Сучасне суспільство вимагає від соціального працівника різнобічних знань, умінь та навичок, які дають 

можливість на  високому рівні забезпечувати розвиток соціального потенціалу людини. 

Навчання майбутніх соціальних працівників в умовах вищого навчального закладу має забезпечувати 

функціональний та концептуальний розвиток особистості, створювати умови для розвитку професійної 

ідентичності і компетентності майбутнього спеціаліста та здійснювати на основі нових навчальних 

технологій спеціальну підготовку майбутніх фахівців до виконання ними професійних обов’язків. 

Нам імпонує  думка дослідниці О. Луганцевої,  котра стверджує, що «практика вищої школи показує, 

що неможливо «підготувати» високоякісного спеціаліста – суб’єкта професійної діяльності, якщо в ході 
освоєння професії за час навчання у ВНЗ він не займав суб’єктної позиції, тобто не був активним у 

провідних видах діяльності (для студентської молоді – це навчальна, професійна діяльність , яка виступає 

фоном, діяльність спілкування)” [1]. 

Важливим є пошук такої методики роботи, за якої майбутні соціальні працівники набували б досвіду 

моделювання конкретних життєвих соціальних ситуацій з можливими варіантами їхнього розв’язання. 

Важлива роль у цьому процесі належить залученню студентів до активної участі в різноманітних тренінгах 

(тренінг-групах; групах навчання; групах зустрічей; танцювальної терапії; арттерапії; темоцентрованої 

взаємодії).  

Основною  проблемою професійного навчання кваліфікованих соціальних працівників є формування 

професійно важливих особистісних якостей. Велика кількість дослідників стверджують, що найбільш 

ефективним засобом розвитку особистості майбутнього соціального працівника є соціально-психологічний 

тренінг як активна, інноваційна форма освітньої роботи, що дозволяє включити особистість до 
самосвітнього  процесу і домогтися  практичних результатів одразу ж в ході тренінгу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Питання запровадження  тренінгу в професійній освіті майбутніх соціальних педагогів/ працівників 

розглядається у дослідженнях: І. Звєрєвої, С. Литвиненко, О. Луганцевої, О. Лугової, М. Малькової, 

Г. М’ясоїд, В. Павловського та ін.; положення щодо формування у студентів професійної ідентичності – 

Н.Балицька, Г.Гарбузова, А.Лукіянчук, М.Павлюк, О.Романишина; професійно-психологічних тренінгів за 

окремими фаховими напрямами – Л. Карамушка, М.Залигіна, С.Занюк, І.Тимощук. 

Виклад основного матеріалу  

Сфера соціального захисту населення є однією з найбільш пріоритетних у розбудові громадянського 

суспільства. Саме тому в нашій державі зростає попит на професію соціального працівника. 

Соціальний працівник – це посередник між суспільством, соціальною групою, сім’єю та індивідом. 
Соціальний працівник – це безперервна освіта і самоосвіта впродовж життя; це висока відповідальність 

перед суспільством за долю людей, котрі  довірили свої проблеми і які потребують кваліфікованої 

допомоги. 

Нині майбутній професіонал соціальної сфери повинен уміти контактувати, вести переговори, 

захищати інтереси клієнтів, співпрацювати з представниками суміжних професій, бути формальним і 

неформальним лідером, мати здатність до професійної мобільності,  тобто мати те, що  становить засади 

професійної ідентичності. 

Одним із  засобів сприяння успішному професійному становленню майбутнього соціального 

працівника є тренінг, на якому   кожен студент має можливість продукувати  нові ідеї для використання у 

взаємодії на рівні "соціальний працівник-клієнт", ідентифікувати себе в професійній діяльності, та 

формувати власний професійний стиль. 
Навчальний тренінг у дослідженнях науковців  розглядається як активна пізнавальна діяльність. При 

цьому майбутні  фахівці виконують тренінгові вправи, які максимально адаптовані до майбутньої 

професійної діяльності.  

Проаналізувавши літературу ми дійшли висновку, що  термін «тренінг» складно піддається 

однозначному тлумаченню.  

У педагогічному словнику [2] наукова дефініція «тренінг» розглядається як форма інтерактивного 

навчання, метою якого є розвиток міжособистісної та професійної поведінки. 

І. Вачков [3] виділяє декілька парадигм тлумачення означеного поняття:  

- тренінг як своєрідна форма дресури; 

- тренінг як тренування, у результаті якого відбувається формування і умінь і навичок ефективної поведінки; 

- тренінг як форма активного навчання, метою якого є перш за все передача психологічних знань, а також 

розвиток деяких умінь і навичок;   

- тренінг як метод створення умов для саморозкриття учасників і самостійного пошуку ними способів 
вирішення власних психологічних проблем. 

Також існує таке поняття , як «педагогічний тренінг» і Г.М. Коджаспірова розглядає його, як «форму 

інтерактивного навчання, метою якого є розвиток міжособистісної і професійної поведінки» [2, с. 147]. 

Л. Бондарєва [4] визначає наступні різновиди навчального тренінгу: соціально-психологічний, тренінг 

особистісного зростання, корпоративний тренінг, відеотренінг. 

Тренінги дають змогу реалізувати потребу майбутніх фахівців у спілкуванні, груповій взаємодії, 

прямому й опосередкованому впливі на інших людей [5, с. 11 – 15]. 
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Важливою умовою розвитку комунікативних здібностей майбутніх соціальних працівників  є активізація 

навчально-пізнавальної діяльності. Це забезпечується за допомогою соціально-психологічного тренінгу, який 

створює комфортні умови для співпраці викладачів і студентів. Соціально-психологічний тренінг є 

особливою формою групової роботи з властивими йому можливостями, принципами, методами, 

обмеженнями, правилами й проблемами. Соціально-психологічний тренінг  спрямований як на розвиток 

індивідуальності, самоусвідомлення і самопізнання своєї особистості, в тому числі і як майбутнього 

соціального працівника, так і на гармонізацію міжособистісної взаємодії. На відміну від традиційних форм 

підготовки соціальних працівників соціально - психологічний тренінг має ряд специфічних особливостей, 
що дає змогу викладачу розширити межі його застосування : 

- знання, уміння й навички, загалом увесь досвід, яких набувають під час тренінгу, відрізняється 

особистісним, «прожитим», пов’язаним з емоційними переживаннями характером; 

- у тренінгу підготовка майбутніх спеціалістів може здійснюватись безпосередньо на моделях певної 

професійної діяльності, що сприяє не лише засвоєнню необхідних знань, умінь, навичок, а й збагаченню 

життєвого й професійного досвіду. 

Заняття у формі тренінгу спрямовані на те, щоб допомогти студентам під час навчання засвоїти основні 

напрями професійної діяльності – соціальні ролі працівника цієї галузі. А. Капська поєднує їх у блоки, що 

допомагають висвітлити основні аспекти розуміння соціальних ролей:  

- роль як зразок поведінки й установок, соціально заданий з більшою чи меншою мірою визначеності; 

- роль як стратегія поведінки, спрямована на оволодіння ситуацією певного типу;  

- роль як система очікувань стосовно людей певного статусу; 
- роль як дія, як виконання певних вимог людиною, призначеною на цю роль [6]. 

Зміст тренінгу має бути спрямований на формування  навичок у майбутніх соціальних працівників 

вступати у взаємодію з об’єктами діяльності, тактовно і цілеспрямовано вести з ними бесіду, враховувати 

інтереси й потреби клієнта, розуміти мотиви вчинків і поведінки клієнтів, знаходити до них індивідуальний 

підхід, прогнозувати їхній розвиток, результати роботи та післядію. Під час тренінгу відбувається 

неформальне, невимушене спілкування, яке відкриває перед учасниками  варіанти розвитку й розв’язання 

соціальних проблем. 

Основними формами роботи, які можна використовувати в ході проведення тренінгу можуть бути: 

інформаційне повідомлення, міні-лекції, мозковий штурм, рольова гра, робота в малих групах, групова 

дискусія (круглий стіл, засідання експертної групи, форум…), рухавки тощо. 

Тематика тренінгів для майбутніх соціальних працівників має бути спрямована на пізнання 
особистісних переживань студентів, пов’язаних із певними труднощами, перешкодами, невдачами; 

запобігання негативним емоціям та розчаруванням; формування навичок професійного спілкування.  

Тренінгові групи майбутніх фахівців соціальної сфери необхідно  формувати з урахуванням їх інтересів 

або ж фахової підготовки.  Наприклад, можна провести тренінгові заняття, висвітливши такі питання: «Який 

я спеціаліст?», «Комунікативна компетентність соціального працівника у роботі з різними категоріями 

населення»,  «Особистісна та професійна культура соціального працівника», «Професійна компетентність 

соціального працівника в роботі з людьми з особливими потребами» тощо. 

Висновки  

Таким чином, удосконалення сучасної системи вищої освіти в підготовці соціальних працівників 

потребує впровадження нових ефективних методів та технологій навчання. Оскільки сучасне суспільство 

вимагає високого рівня професіоналізму, творчого підходу до виконання своїх професійних обов’язків, 
високої мобільності майбутніх фахівців. Упровадження  соціально - психологічних тренінгів у підготовку 

майбутніх фахівців соціальної сфери у ВНЗ сприяє  гармонійному розвитку особистості, вдосконаленню 

комунікативних якостей , формуванню професійної компетентності та ідентичності.  
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