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ФІЛОСОФІЯ ЯКОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ: 

ВІД УЧНЯ ДО ПРОФЕСІОНАЛА 

 

Гребеник Т. В., к.п.н, доцент,  

Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ 

 

Загальновизнаним є той факт, що від якості освіти в країні 

залежить її майбутнє, оскільки система освіти формує 

найважливіше багатство держави – людський потенціал. Сьогодні 

ми всі бачимо, що система освіти переживає період серйозних 

реформ, які зачіпають не тільки вищу, а й середню школу. Зараз ми 

спостерігаємо зміни як в організації навчально-виховного процесу, 

так і в змістовій частині навчальних програм, у самих методах та 

прийомах викладання й виховання. При цьому стратегію можна 

розглядати як довгостроковий, послідовний, конструктивний, 

раціональний, підкріплений ідеологією, стійкий до невизначеності 

умов середовища план, який супроводжується постійним аналізом 

та моніторингом у процесі реалізації та спрямований на 

досягнення в кінцевому результаті певного успіху [1]. 

Суспільство очікує на молодих спеціалістів, які є грамотними, 

висококваліфікованими й конкурентоздатними на ринку праці; 

мотивованими на навчання упродовж життя; озброєними 

навичками самоосвіти, самовиховання, саморозвитку; відкритими 

до конструктивного діалогу з роботодавцями; зорієнтованими на 

організацію власного професійного зростання; з активною 

громадською позицією та сформованим почуттям відповідальності 

за прийняті рішення. 

Саме тому сьогодні, як ніколи, актуальним є питання про 

співпрацю та наступництво між середньою школою та вищими 

навчальними закладами, бо середня школа готує підґрунтя для 

можливості виконання поставлених перед вищою школою завдань. 

Аналіз педагогічної практики свідчить, що кількість учнів з 

високим рівнем навченості складає не більше 10–15%, оскільки 

зміст шкільної освіти переобтяжений, а навчальний процес не 

орієнтований на можливості учня через об’єктивні та суб’єктивні 
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причини. При цьому слід зазначити, що знання, які учень здобуває 

в загальноосвітній школі, за будь-яких обставин є базою його 

подальшої освіти. А тому якість вищої освіти безперечно залежить 

від рівня якості загальноосвітньої підготовки. Як зазначає 

Є. М. Хриков, «одним з важливих завдань управління навчальним 

закладом є створення кадрових умов для роботи навчального 

закладу» [2, с.53]. Тому сьогодні актуальною є організація тісної 

взаємодії у рамках «школа – ВНЗ», реалізація принципу 

безперервності освітнього процесу в середній і вищій школі. 

Практика ж свідчить, що перехід учорашніх школярів у 

незвичне освітнє середовище без чіткої класно-урочної системи 

навчання до лекційно-семінарських занять тривалістю 1год. 20 хв., 

абсолютно відмінного від шкільного розкладу занять, 

використання елементів дистанційної освіти, кардинально іншого 

підходу до вивчення матеріалу пропущених занять та 

відпрацювання практичних чи лабораторних робіт, супровод-

жується нерідко стресовими ситуаціями, наявністю у студентів-

першокурсників почуття розгубленості й невдоволення та 

тривалим адаптаційним періодом. 

Слід визнати, що зміст наслідування у відкритій системі «школа 

– ВНЗ» у тому, щоб учорашній школяр «менш болісно» став 

суб’єктом нового статусу та нової соціальної ролі. А обговорення 

питань щодо створення сприятливого даній меті педагогічного 

середовища взаємодії школи та ВНЗ має здійснюватись на 

спільних для вчителів шкіл та викладачів ВНЗ семінарах, «круглих 

столах», на науково-практичних конференціях, вебінарах тощо. 

Практичну значущість окресленої співпраці при цьому має 

становити розробка та реалізація спільних проектів різного 

спрямування за умови взаємодії суб’єктів вищезазначеної системи.  

Доведено, що для розвитку здібностей до творчості та 

формування інтелекту визначальним є вік від 12 до 18 років. 

Зазначені моменти й мають стати вектором наукових розвідок та 

педагогічних пошуків освітніх менеджерів під час вибудови 

концепції стратегічного розвитку власних закладів. 
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Адже саме адміністрація повинна взяти на себе відповідальність 

за процес поширення нових поглядів, залучення всіх працівників 

до роботи з поліпшення якості освіти. 

Аналізуючи результати ряду досліджень своїх колег, можу 

констатувати наступне: 

 виключення з переліку предметів загальноосвітньої 

підготовки креслення як обов’язкового опосередковано гальмує 

процес підвищення якості освіти на більшості технічних 

спеціальностей ВНЗ; 

 стрімке зменшення кількості годин на вивчення математики 

та фізики в загальноосвітніх школах спричиняє кадрову 

професійну ослабленість галузей промисловості. Адже на 

спеціальності, які є стратегічно важливими для розвитку держави, 

на які виділяється найбільша кількість бюджетних місць (тобто 

технічні), потрапляють «слабкі» для таких спеціальностей 

абітурієнти; 

 серед студентів, що займаються серйозно науковою роботою, 

є лідери-колишні члени Малої академії наук, що позитивно 

впливає на підвищення рівня якості освіти в цілому й вищої 

зокрема;  

 прагнення вищої школи розвинути лідерські якості студентів 

та сформувати їх готовність до управлінської діяльності є більш 

результативними в разі наявності у першокурсників сформованих 

під час навчання у школі лідерських якостей достатнього рівня, 

що, у свою чергу, забезпечує стрімкий старт до формування 

професійного іміджу молодого спеціаліста; 

 оскільки в загальноосвітній школі є певний досвід 

профільного навчання, то для підвищення рівня якості вищої 

освіти та рівня підготовки професіонала доречно включати до 

навчальних програм або факультативів з іноземної мови теми за 

професійним спрямуванням. 

Розуміючи, що майбутнє країни в меншій чи більшій мірі 

залежить від кожного, хто сьогодні сидить за учнівською та 

студентською партою, вмотивованість до навчання має стати 

однією з перших сходинок на шляху до підвищення якості освіти. 
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Таким чином, з метою підвищення рівня якості освіти у системі 

«школа – ВНЗ» при організації навчально-виховного процесу слід 

враховувати особливості мотивації до навчання учнів і студентів, а 

саме: 

 вихід за межі стандартної навчальної програми й система-

тичне заохочення глибокого опрацювання ключових тем, при 

цьому зважаючи на рівень розвитку учнів чи студентів і не 

допускаючи приниження їх гідності; 

 спрямованість навчальної програми на задоволення їх 

пізнавальних потреб та використання більш складних видів 

діяльності, які потребують абстрактних розумових процесів 

високого рівня, при цьому запобігаючи надмірному вихвалянню 

здібностей обдарованих учнів та уникаючи ситуацій з елементами 

змагання, які можуть призвести до протистояння серед студентів; 

 мобільність у використанні ресурсів при вирішенні 

поставлених завдань, при цьому спонукати учнів і студентів до 

самостійного пошуку нових знань і формування здатності до 

самоаналізу; 

 доцільність сприяння розвитку свідомості учнів і студентів та 

усвідомленню їх зв’язку із соціумом, при цьому надання 

можливості для формування та прояву лідерських якостей, 

ініціювання заохочення та стимулювання творчого й 

продуктивного мислення, схвалення з боку людей, які їх оточують.  

Отже, наукове осмислення проблеми якості освіти, 

усвідомлення того, що сьогодні вирішальну роль відіграє 

особистісна свідомість – це не стільки обсяг знань, а нова 

методологія мислення, нові підходи до вирішення професійних 

завдань, практичний зміст освіти. Саме це сьогодні є найбільш 

важливим у розумінні якості освіти, її наступності та ефективності 

в підготовці майбутнього фахівця. 

 

1. Вільна енциклопедія Вікіпедія. Електронний ресурс. – Режим 

доступу: http://uk.wikipedia.org. 

2. Хриков Є. М. Управління навчальним закладом / 

Є. М. Хриков. – К.: Знання, 2006. – 365 с. 

http://uk.wikipedia.org./
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ У ПРОГРАМАХ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 

 
Божкова В.В., д.е.н., декан Факультету підвищення кваліфікації та 

післядипломної освіти, професор кафедри маркетингу та управління 
інноваційною діяльністю СумДУ 

Носонова Л.В., методист навчальної лабораторії педагогічних інновацій 

СумДУ 

 

Українська освіта – одна з найбільших сфер діяльності, в якій 

працюють і здобувають освіту близько 9 млн. осіб [1]. Отже, 

надзвичайно актуальними постають питання відповідного 

кадрового забезпечення, цілеспрямованого підвищення 

кваліфікації освітян. 

Головною метою програм підвищення кваліфікації педаго-

гічних і науково-педагогічних працівників є вдосконалення 

професійної підготовки осіб, що навчаються, шляхом поглиблення 

i розширення їх професійних знань, умінь i навичок, формування 

нових професiйних компетентностей у психолого-педагогiчнiй, 

науково-дослiднiй чи органiзацiйно-управлiнськiй діяльності.  

Викликом сьогодення є застосування сучасних інформаційних 

технологій в освітньому просторі, які стали своєрідним 

каталізатором розвитку процесів, пов’язаних із впровадженням 

iнновацiйних технологiй навчання. Новітньою формою організації 

навчального процесу у закладах освіти стала дистанційна форма 

навчання. 

Під дистанційним навчанням розуміється (відповідно 

«Положення про дистанційне навчання») «індивідуалізований 

процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної 

діяльності людини, який відбувається в основному за 

опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників 

навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке 

функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій» [2]. 
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Очевидно, що основним завданням дистанційного навчання 

повинно бути надання освітніх послуг з використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, що відповідають 

державним стандартам освіти, адаптованих як для загальноосвітніх 

навчальних закладів та закладів професійно-технічної підготовки, 

так і для вищих навчальних закладів та закладів післядипломної 

освіти. 

Зручним і одночасно важливим інструментарієм для передачі і 

поширення педагогічного досвіду серед педагогічних та науково-

педагогічних працівників на програмах підвищення кваліфікації, 

на нашу думку, є застосування наступних елементів дистанційного 

навчання: 

 - проведення заходів у синхронному режимі одночасно для  

декількох ВНЗ, під час яких усі учасники одночасно перебувають у 

веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, 

відеоконференції, on-line семінари тощо); 

 - надання доступу до веб-ресурсів навчальних дисциплін 

програм підвищення кваліфікації (у т.ч. стажування) педагогічним 

та науково-педагогічним працівникам з різних ВНЗ, які 

підвищують кваліфікацію за очно-дистанційною та дистанційною 

формами навчання для самостійного опрацювання навчального 

матеріалу; 

- проведення консультацій (за необхідності) з викладачами 

програм та методистами у асинхронному режимі, застосовуючи 

при цьому електронну пошту, форум, хмарні технології тощо; 

 - проведення заходів «активної дії»: ділових ігор, виконання 

проектів у групах при наявності спеціальних апаратних засобів 

(мережеве обладнання, сервери, обладнання для відео- та 

конференц-зв’язку тощо). 

Вважаємо, що наведена система використання елементів 

дистанційного навчання крім передачі і поширення кращих 

педагогічних розробок також може бути використана для 

тестування здобувачів під час прийому на роботу, атестації і 

тестування вчителів, викладачів і співробітників, аналізу 

ефективності занять (уроків, лекцій, тренінгів, семінарів) тощо. 
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1. Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015–

2025 років.   

2. «Положення про дистанційне навчання», затверджене 

наказом № 466 від 25.04.2013 р. [Електронний ресурс] / офіційний 

веб-портал Верховної Ради України. Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.  

 

 

АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ 

 

Булашенко А.В., викладач  

Шосткинський інститут Сумського державного університету 

Як відомо, слово «студент» з латинської мови перекладається, 

як людина, що старанно працює, учиться, тобто оволодіває 

знаннями. 

Зупинимося на проблемі адаптації першокурсників до навчання 

у вищих навчальних закладах, оскільки вона є актуальною. Різка 

зміна багаторічного стереотипу роботи, до якого звикли учні 

загальноосвітніх шкіл, іноді приводить до нервових зривів і 

стресових ситуацій. Перебудова динамічного стереотипу у 

кожного студента протікає індивідуально і залежить як від типу 

вищої нервової діяльності, так і від соціальних чинників. Серед 

головних труднощів, з якими стикаються першокурсники, 

психологи виділяють такі: 

1) негативні переживання, обумовлені виходом із шкільного 

колективу; 

2) невизначена мотивація вибору професії, недостатня 

психологічна готовність до неї; 

3) відсутність навичок самостійної роботи, невміння 

конспектувати, працювати з науковою літературою, словниками, 

каталогами, тощо; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13
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4) невміння здійснювати психологічну саморегуляцію 

поведінки і діяльності, що посилюється відсутністю щоденного 

контролю з боку викладачів; 

5) пошук оптимального режиму праці та відпочинку в нових 

умовах, налагодження побуту та самообслуговування, особливо 

при переходу з домашніх умов до гуртожитку. 

Як бачимо, зазначені труднощі не є однаковими за своїм 

походженням. Деякі з них мають об’єктивний характер, а інші 

обумовлені недоліками у довузівській підготовці, а також у 

вихованні у школі та сімї. Отже слід розрізняти дві складові 

адаптації студентів у ВНЗ: 

1) професійну адаптацію – пристосування до характеру, змісту, 

умов та організації навчального процесу, розвиток навичок 

самостійності у навчанні та науковій роботі; 

2) соціально-психологічну адаптацію – пристосування студентів 

до академічної групи, налагодження взаємовідносин з 

одногрупниками, знаходження власного стилю поведінки. 

Адміністрація ВНЗ, викладачі, студенти старших курсів мають 

сприяти включенню першокурсників у нові для них види 

діяльності та нове коло спілкування. Значну допомогу у вирішенні 

цих завдань можуть надати психологічні служби ВНЗ. 

Коло інтересів студентів не обмежується тільки навчальним 

матеріалом, а простягається у галузі науково-дослідної, суспільно-

політичної, трудової діяльності. Вони беруть активну участь 

політичною житті країни, особливо в сучасних умовах проведення 

АТО на Сході України та агресії з боку сусідської держави; 

діяльності органів студентського самоврядування, виступають з 

доповідями на студентських наукових конференціях, працюють на 

підприємствах різної форми власності. Нові умови життя і 

навчання змінили причини і форму включенні студентів у трудову 

діяльність. Низька стипендія, функціональне безробіття батьків, 

неплатоспроможність організацій спонсорів навчання студентів та 

інші фактори змушують студентів стаціонара шукати всіляких 

можливих підробітків. 
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1 Балабанова Л.М. Категория норм  психологии студенческого 

возраста. – Харьков: Консум, 1999. – 239с. 

2. Винославська О.В. Мотиви трудової активності в діяльності 

студентів денної форми навчання. Вісник НТУУ «КПІ»: 

Філософія. Психологія. Педагогіка. -  2001. – №2, с.92-98с. 

 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ: АКТУАЛЬНІСТЬ , 

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ, ТИПОЛОГІЯ 

 

Павлик А., студентка  

Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ 

 

На сьогодні вища школа є базою для професійного зростання 

фахівців, конкурентоспроможних професіоналів своєї справи, 

гармонійних особистостей. Пріоритетним завданням освітнього 

закладу стає формування фахових та особистісних якостей та 

вмінь студента, його готовності до самореалізації у галузі та 

поєднання у собі прагнення до саморозвитку у професійному, 

морально-духовному та творчому аспектах. Підвищення рівня 

конкуренції на ринку праці диктує нові вимоги до готовності та 

здатності до гідної презентації себе як якісної одиниці персоналу. 

Тому формування власного професійного іміджу у процесі фахової 

підготовки за сучасних умов набуває особливої актуалізації.  

Окреслення поняття іміджу та визначення його типології 

дозволяє змоделювати процес його формування. 

Під поняттям «професійний імідж» ми розуміємо сукупність 

особливостей та характерних якостей, які відображають 

сприйняття здібностей і характеру оточуючими і є результатом 

поведінки людини та її взаємодії з соціумом. 

 Аналізуючи результати досліджень науковців, нами було 

виокремлено таку типологію іміджу: за способом формування 

розрізняють стихійний і цілеспрямований [1]; за змістовим 

наповненням – позитивний і негативний; за предметом уявлення 

оточуючого середовища – габітарний (зовнішній, на основі 
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сприймання та оцінки її зовнішнього вигляду), вербальний 

(передбачає володіння техніками й засобами вербального 

спілкування) [3], кінетичний (невербальний, виникає на основі 

сприйняття та аналізу постави людини, погляду, міміки, жестів), 

середовищний (характеризує штучне середовище існування 

людини і відображає її внутрішню сутність через оформлення 

інтер’єру приміщення, автомобіля, ведення службової 

документації тощо),  особистісний (уявлення або думка про 

людину як про особистість і про її особистісні якості); ідеальний 

(бажаний, відображає те, до чого ми прагнемо); дзеркальний 

(реальний,  властивий поданням людини про самого себе); 

поточний (характерний для погляду з боку); корпоративний (імідж 

організації в цілому); множинний (корпоративний імідж, який 

утворюється при наявності низки незалежних структур замість 

єдиної корпоративної структури); харизматичний (приписується 

образ переможця, лідера); закритий (кожен із споживачів може 

вписувати в нього ті риси, які сам вважає найбільш 

переконливими); міфологічний (визначається поведінка лідера, яка 

склалася в суспільстві як міф, стереотип); необхідний (імідж, без 

якого неможливо уявити людину тієї чи іншої професії) [3]. 

Також імідж розглядають як функціональний, при якому 

виділяють різні його типи в залежності від функціонування; 

контекстний, при якому ці типи знаходяться у різних контекстах 

реалізації; порівняльний, при якому порівнюють близькі іміджі. 

Залежно від сфер діяльності, від різного соціального контексту, 

в якому формується імідж, можна виділити імідж в політиці (і 

політиків), імідж бізнесу, імідж мас-медіа (імідж поп-зірок), імідж 

організації, імідж країни. Ці іміджі різняться і за змістом, і за 

механізмами їх формування, і за формами прояву. 

 Широка типологія іміджу найяскравіше розкривається в 

іміджелогії, «вчення не просто про імідж, а про формування 

іміджу, точніше - про формування думки у якої-небудь групи 

людей (аудиторії іміджу) про той чи інший об'єкт (про людину, 

предмет, явище) на основі сформованого у них образу цього 

об'єкта» [1]. 
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Отже, розвиток особистісних та фахових характеристик в 

процесі навчання - важлива умова професійної успішності та 

самореалізації людини. Дослідження процесу формування 

професійного іміджу студентів у процесі навчання може стати 

предметом подальших наукових розвідок.   

 

1. Почепцов Г. Г. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов. – [2-е изд., 

испр. и доп.]. –М. : Рефл-бук; К. : Ваклер, 2001. – 698 с. 

2. Формування професійного іміджу майбутніх фахівців / Н. 

Чипиленко // Науковий вісник Ужгородського нац. університету: 

Сер.:Педагогіка. Соціальна робота. – 2008 . – Вип.15 . – С. 165-166.  

3. Шепель В.М. Имиджелогия: секреты личного обаяния. М., 

1997. 

Керівник: Волосюк Т.В., викладач  

 

 

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Сивець М.О., викладач   
Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

Здібні, талановиті люди в будь-якому суспільстві є його 

«локомотивом». Саме їхніми інтелектуальними зусиллями 

забезпечується прогрес суспільства, плодами якого користуються 

всі.  

Специфіка розвитку сучасного суспільства зумовлює 

актуальність для психологічної науки та педагогічної практики 

вирішення проблеми, пов’язаної з підготовкою майбутніх фахівців, 

які б виявляли творчий підхід до виконання своїх професійних 

обов’язків. Сучасний студент, обравши спеціальність, не завжди 

здатний працювати самостійно та творчо підходити до організації 

власної навчально-пізнавальної діяльності. Тому одним з 
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провідних завдань сучасної освіти є підготовка молоді до творчої 

праці, розвитку творчих здібностей [1].  

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що творчо-

самостійні спеціалісти здатні до самостійного пошуку та 

використання професійних знань для підвищення продуктивності 

праці, вміють ставити перед собою мету і знаходити засоби і 

способи для її досягнення шляхом самоосвіти та самовиховання, 

швидко адаптуються в нових технологічних та виробничих 

ситуаціях. Тому важливим є обґрунтування і впровадження 

методів та технологій формування творчої самостійності студентів 

у навчально-виховний процес. 

Одним із питань, що залишається дискусійним й до сьогодні, є 

питання про принципи і форми навчання спеціалістів у галузі 

соціальної роботи. При цьому найбільш виразно проявляються дві 

тенденції: перша – студент отримує знання, які вибрав викладач, 

який буде потім контролювати процес засвоєння цих знань; друга 

– студент стає учасником організації і здійснення процесу 

навчання. У такому разі важливо виробити уміння самостійно 

аналізувати, знаходити творчий підхід до поєднання теоретичних і 

практичних знань [2].  

Друга тенденція, на нашу думку, є більш перспективною, 

оскільки вона орієнтована на активізацію пізнавальної і соціальної 

активності студентів, дозволяє оптимізувати їх взаємодію, 

наблизити їх до практики та сприяти формуванню творчої 

самостійності – як невід’ємних компонентів кваліфікованого 

майбутнього фахівця.   

Питанням формування творчої та пізнавальної самостійності 

особистості, зокрема і студентів, присвячені роботи І. 

Барташнікової, Д. Богоявленської, Я. Галети, Г. Костишиної, Д. 

Опрощенко, Т. Біркіної, О. Комліченко, А. Гадалко, В. 

Маригодова, В. Носкова, Є. Левченко та ін. Але у дослідженнях 

професійної підготовки соціальних працівників, тим більше, у 

вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, поки що 

питання формування творчої самостійності студентів не 

розглядається. Тому доводиться пристосовувати існуючі 
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теоретичні надбання до підготовки фахівців вищезазначеної сфери 

професійної діяльності.  

За основу розгляду нами були взяті 2 технології формування 

творчої самостійності особистості студента, розроблених 

вітчизняними дослідниками Носковим В.І., Левченко Є.М. та 

Комліченко О.О.  згідно з першою з них, етапами формування 

творчої самостійності особистості студента визначаються: 

1) Діагностика готовності студентів до творчого пізнання – 

вивчення особистісного потенціалу студентів. 

2) Застосування методів розвитку креативності як загальної 

творчої здатності особистості у навчально-виховному процесі.  

Для вирішення проблеми формування творчої самостійності 

особистості студента необхідний комплексний підхід до 

професійно-творчої підготовки майбутніх спеціалістів. 

Формування творчої самостійності особистості здійснюється в 

таких видах діяльності студентів як навчально-пізнавальна і 

наукова творчість, на основі використання психолого-педагогічних 

умов, які найбільше забезпечують навчально-творчу діяльність. 

Серед них слід виділити оптимальне застосування творчих і 

репродуктивних ситуацій, логічних та евристичних методів 

вирішення творчих пізнавальних задач; раціональне поєднання 

фронтальних, групових та індивідуальних форм навчальної 

діяльності студентів, збільшення часу на самостійне виконання 

ними наукових досліджень і творчих завдань; безпосереднє 

бачення студентами різноманітних дослідницьких розробок у 

період виконання курсових, випускних та дипломних робіт [3, 

с.14]. 

Згідно з концепцією В.О. Моляко, творча діяльність має бути 

цілеспрямованою, усвідомленою і відповідати віковим 

можливостям особистості, завдяки чому вона сприяє формуванню 

пізнавальної мотивації, розвитку інтелектуальних функцій та 

здібностей [3]. 

При цьому основними формами реалізації творчого виховання 

особистості є: 
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1. Систематичне виконання творчих завдань в ході навчальної 

і позанавчальної діяльності. 

2. Максимальна естетизація всіх форм життєдіяльності 

особистості. 

3. Доцільна і постійна участь особистості у колективній 

творчій діяльності. 

Згідно з методикою, описаною Комліченко О.О., вирішення 

завдання формування творчої самостійності студентів може бути 

реалізоване завдяки: зміні ставлення студентів до мотивації 

професійної діяльності, до процесу освоєння нових знань, 

придбання навичок і вмінь на основі самоорганізації та 

самооцінки; виховання певних якостей особистості (самостійність, 

індивідуальність, активність, прагнення до самоосвіти); розвиток 

здатності комплексного бачення ситуації, здатності робити 

висновки та приймати нестандартні рішення; набуття професійних 

знань, умінь, навичок та вміння їх використовувати для вирішення 

виробничих завдань. 

Намагаючись втілити теоретичні розробки науковців у 

практичну діяльність по підготовці фахівців з соціальної роботи в 

Індустріально-педагогічному технікумі під час викладання 

фахових дисциплін постійно застосовується метод кейсів, що 

передбачає аналіз конкретних ситуацій; проведення міні-

досліджень з обов’язковим формулюванням висновків з 

урахуванням сучасних соціокультурних реалій («Ціннісні 

орієнтації сучасної жіночої молоді», «Ставлення молоді до 

здорового способу життя», «Явище стигматизації та його прояви у 

сучасному суспільстві»), та організація взаємодії студентів з 

установами соціального спрямування, їхня участь у підготовці та 

проведенні групових заходів для різних категорій дітей та молоді 

(заняття «Професійний вибір – шлях до щасливого життя», 

ігротеки для молоді з інтелектуальною недостатністю). 

Таким чином, аналізуючи теоретичні підходи і практичні 

напрацювання у справі формування творчої самостійності 

студентів спеціальності «Соціальна робота» в Індустріально-

педагогічному технікумі вважаємо за доцільне в подальшому 
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зробити цей процес більш систематизованим, та комплексним, з 

обов’язковим залученням до цього процесу не тільки викладачів 

фахових дисциплін, а й викладачів дисциплін гуманітарного і 

природничо-наукового циклів, оскільки проведення вище-

описаних заходів доведено сприяє розвитку творчої самостійності 

особистості майбутніх фахівців, поліпшує результативність всього 

навчально-виховного процесу завдяки підвищенню рівня 

навчальної мотивації,  допомагає розвитку самосвідомості 

студентів, виявленню їхніх прихованих здібностей і талантів. 
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САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ФАХІВЦЯ 

Волосюк Т.В., викладач  

Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ 

 

Складність і багатогранність функціонування сучасного 

суспільства, зростання темпів його трансформації обумовлюють 

нові вимоги до конкурентоспроможного фахівця. Стають 

актуальними такі якості, як гнучкість, маневреність, уміння 

швидко адаптуватися до постійно змінних суспільно-економічних 

умов. Сучасний професіонал потребує системних накопичень 

знань та навиків щодо методів, форм, стилю виконання своїх 
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функцій та презентування себе на площині ділових відносин. 

Динаміка процесу самовдосконалення стає векторною складовою 

формування професійного іміджу фахівця.     

Аспекти окресленої проблеми вивчали багато науковців: процес 

самовдосконалення фахівця - О. Солодовник, Л.Сученко та Л. 

Горюнова; професійне самовдосконалення майбутніх фахівців – 

О.Бороденюк, О.Ігнатюк; формування особистісного та 

професійного іміджу – Н. Гайдук, Р. Шулигіна. Науковці 

акцентують увагу на аспекті самовдосконалення та його вагомості 

у формуванні та реалізації професійного іміджу фахівців, але 

питання забезпечення цього процесу під час навчання не є досить 

розробленим.  

Поняття «імідж» наразі є досить актуальним у зв’язку із 

впровадженням маркетингу в економічні, політичні, суспільні 

процеси. Необхідність докладання зусиль задля отримання 

бажаного результату наштовхує спеціалістів на використання 

нових технологій та методик. Усе частіше під поняттям «імідж» 

розуміють образ, що штучно сформований з певною метою. Нам 

близька думка Р. Шулигіної, яка вважає, що на практиці ідеально 

вдалий імідж створюється природнім шляхом з урахуванням 

особистих якостей людини, адже «кліше» або «амплуа» 

(користуючись різнопредметною термінологією) повинны 

відповідати можливостям суб’єкта з урахуванням конкретних 

психолого-фізіологічних особливостей  [5].  

З висловлювання І. Кристунової слідує, що «імідж» - це символ, 

що інформує про соціальний статус індивіда, його професіональній 

приналежності, характер, темперамент, фінансові можливості, 

смак і навіть сімейне становище [2, с. 4]. Переконливими є 

результати дослідження Н.Гайдук, які свідчать про те, що 

«професійний імідж …  формується та удосконалюється в процесі 

всього життя людини, включеної в ту або іншу професійну 

діяльність у період професійного самовизначення до навчання у 

ВНЗ, так і в період фахової підготовки та в процесі самостійної 

професійної діяльності в результаті придбаного практичного 

досвіду» [1]. Виходячи з цього, професійний імідж зорганізується 
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професійною освітньою установою й систематичною 

цілеспрямованістю роботи самої особистості, що оволодіває 

професією. 

Аналіз актуальних досліджень показує, що «у навчанні 

майбутнього фахівця важливо розвивати установку на особистісно 

орієнтоване професійне самовдосконалення, яке досягається при 

створенні певних умов пізнання студентами своїх мотивів, цілей і 

можливостей реалізації особистісних властивостей та якостей» [4].  

Науковці по-різному трактують поняття «самовдосконалення». 

Зокрема, О. Солодовник характеризує його як процес і вміння 

використовувати набуті знання для свого інтелектуального 

зростання і вдосконалення професійно-значущих якостей [3]. У 

своїх дослідженнях Л. Сущенко визначила «професійне 

самовдосконалення» як внутрішній процес якісних самозмін, що 

відбувається за рахунок усвідомлення фахівцем необхідності 

самовдосконалення, грамотного самоаналізу, власних роздумів і 

порівнянь своєї діяльності з іншими спеціалістами, яких визнано 

зразковими; мотивованого, цілеспрямованого й добре організо-

ваного руху до найкращого в собі [4].  

При цьому слід зазначити, що самостійна робота студентів під 

час навчального процесу, що чітко визначена в навчальних 

програмах вищої школи, недостатньо забезпечує процес 

безпосереднього самовдосконалення молоді. Спираючись на 

твердження щодо ефективності поєднання різних форм навчання 

(формальне + неформальне + інформальне), процес самовдоскона-

лення студентів під час здобуття освіти носить звичний та 

обов’язковий характер. Важливим аспектом його ефективності 

стає вмотивованість та цілеспрямованість суб’єкта.  

Враховуючи результати науковців з цього питання та  власний 

досвід, самовдосконалення як складова формування професійного 

іміджу фахівця у процесі навчання має базуватися за такими 

принципами: абстрагування від зовнішніх факторів (розвиток 

почуття відповідальності за власну успішність); самокритичність 

(твереза оцінка своєї зовнішності, якості знань, навичок, 

особистісних якостей та площин, що потребують розвитку); 
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індивідуалізація (своєрідність стилю, несхожість на інших); 

векторність (конкретизована спрямованість на результат); 

комплексність (урахування усіх особистісних та професійних 

недоліків, одночасна робота над їх подоланням); активність 

(ініціатива та системна робота над собою); єдність (поєднання 

особистісного та професійного, асоціювання себе з професією); 

новаторство (залучення нових технік саморозвитку, створення 

нових особистісно-спрямованих методик самовдосконалення). 

У Політехнічному технікумі КІ СумДУ зазначені принципи 

самовдосконалення як складової формування професійного іміджу 

фахівця реалізовуються в навчально-виховній роботі зі 

студентською молоддю, яка включає у себе: залучення до участі в 

предметних гуртках, студентських клубах таких, як «Навчіть мене 

жити», «Наука бути Лідером», «Школа журналістики», «Школа 

управлінця», «Дискусійний клуб». Студенти охоче беруть участь у 

конференціях: «Освіта та професія», «Ярмарок вакансій», «Факти 

сьогодення: реагуємо на дійсність», у тренінгових програмах 

«Teambuilding», «Я - оратор», «Мистецтво командної роботи», 

«Тайм-менеджмент»; проходять додаткові навчальні курси такі, як 

«Веб-дизайн», «Бухгалтерська програма 1-С», «Англійська 

професійна мова», «Програми комп’ютерного проектування 

«Компас» та «Автокад» тощо; займаються проектною та 

дослідницькою діяльностями; реалізовують свій потенціал у 

рамках профспілкової організації та громадської організації 

«Новий час», створеної на базі закладу. Опитування студентів 

свідчать про високий рівень задоволеності широким спектром 

можливостей самовдосконалення студентської молоді в межах 

навчального закладу. 

Ураховуючи вищесказане, зауважимо, що процес формування 

професійного іміджу студентів у процесі навчання актуалізується 

вимогами сьогодення й не може бути можливим без 

самовдосконалення студентів. Навчально-виховна система вишу 

має вмотивовувати та спрямовувати студентів до активної 

діяльності, створювати організаційно-педагогічне середовище 

закладу, яке сприяє всім потребам у різнобічному 
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самовдосконаленні майбутніх спеціалістів. Адже сучасним 

професіоналам і водночас публічним людям потрібно навчитися 

робити успішну кар'єру, спираючись на попередньо й 

цілеспрямовано сформований професійний імідж.  

Подальших наукових розвідок у контексті окресленої проблеми 

потребує дослідження структуризації компонентів професійного 

іміджу студентів під час навчання. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДЛЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ 

ВИВЧЕННІ ГЕОДЕЗІЇ 

 

Заболотня Т.М., викладач  

Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ 

 

Успіх підготовки фахівців залежить від багатьох факторів, 

одним з яких є самостійна робота студентів. Значна частина 

навчального матеріалу вноситься на самостійне опрацювання 

студентами. Тому основним завданням викладача стає не 

репродуктивне викладання набору готових знань, а організація 

активної самостійної роботи студентів. Оволодіння уміннями та 

навичками самостійної діяльності є найважливішою умовою 

здійснення безперервної освіти. Реалізація цієї мети тісно пов'язана 

з посиленням ролі самостійної роботи в навчальному процесі.  

Основне завдання вищої освіти полягає у формуванні творчої 

особистості фахівця, здатного до саморозвитку, самоосвіти, 

інноваційної діяльності. Вирішення цього завдання навряд чи 

можливо тільки шляхом передачі знань в готовому вигляді від 

викладача до студента. Необхідно перевести студента з пасивного 

споживача на активного знань їх творця, що вміє сформулювати 

проблему, проаналізувати шляхи її вирішення, знайти 

оптимальний результат. У цьому плані слід визнати, що самостійна 

робота студентів  є не просто важливою формою освітнього 

процесу, а повинна стати його основою.  

Метою самостійної роботи студентів з курсу «Геодезія» є 

опрацювання навчальних посібників і додаткових  джерел для 

поглибленого вивчення положень дисципліни, систематизація 

інформації з використання сучасних геодезичних приладів та 

прикладних програм по обробці геодезичних вимірювань, а також 

підготовка до контрольних і практичних робіт. Самостійні 

завдання направлені на перевірку ступеня засвоєння студентами 

знань, вмінь і навичок, необхідних для самостійного виконання 

певних фахових функцій у різного роду геодезичних 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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дослідженнях. Самостійну роботу широко використовують також 

у випадках, коли студент з певних причин пропустив лекцію. 

Студентам в освітньому процесі не завжди вдається 

використовувати необхідну літературу, що може бути обумовлено 

її відсутністю у бібліотеках і книжкових магазинах. Крім цього, 

інформація може бути розкидана по різних джерелах, що 

ускладнює доступ до неї. У цьому випадку може допомогти 

мережу Інтернет. Студент отримує унікальну можливість для 

самоосвіти, оскільки освітні Інтернет-ресурси активізують 

пізнавальну діяльність, формують інформаційну культуру, навички 

дослідницької та аналітичної діяльності, а також формують вміння 

самостійно приймати рішення. 

Самостійна робота - навчальна діяльність студента, спрямована 

на вивчення й оволодіння матеріалом навчального предмета без 

безпосередньої участі викладача. Для підвищення  ефективності 

самостійної роботи студента навчальна допомога повинна також 

доповнюватися методичними вказівками, що виконують тільки 

кepівну й напрямну роль. 3міст цієї допомоги повинен вказувати, у 

якій послідовності варто вивчати матepіaл дисципліни, звертати 

увагу на особливості вивчення окремих тем і розділів, допомагати 

відбирати найбільш важливі й нeoбxідні відомості зі змісту 

навчальної допомоги, а також давати пояснення питанням 

програми, які звичайно викликають найбільші труднощі й 

призводить до помилок. 

Самостійну роботу студентів при вивченні геодезії у 

відповідності до навчального плану з використанням інформацій-

них технологій необхідно організувати як цілісну систему: 

-  використання освітніх сайтів; 

-  роботи з електронними виданнями; 

-  виконання індивідуальних завдань на основі використання 

ІКТ; 

- поточної атестації за допомогою електронного тестування, як 

однієї із форм організації контролю за самостійною роботою 

студентів, бо вона виноситься на підсумковий контроль разом з 

навчальним матеріалом. 
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При цьому контроль самостійної роботи студентів включає: 

- перевірку конспектів, рефератів, розв'язаних задач, 

розрахунків, виконаних графічних вправ, індивідуальних завдань; 

- відповіді на контрольні або тестові питання. 

Важливим для професійної освіти є навчити студента 

опановувати професійну термінологію, оперувати спеціальною 

термінологією, аргументовано висловлювати власну думку, 

аналізувати факти, опонувати та вміти вести дискусію. В зв’язку з 

цим значення набуває самостійна робота з додатковими джерелами 

(глосаріями, енциклопедіями, словниками, базами даних), що 

забезпечує можливість зіставлення матеріалу, узагальнення, 

порівняння, аналізу, класифікації. 

Робота з Інтернет-ресурсами дозволяє активізувати самостійну 

діяльність студентів. Завдання, які даються у навчальних закладах, 

можуть бути  побудовані таким чином, що виникає необхідність 

звернутися до тих або інших сайтів, щоб знайти додатковий 

матеріал, провести пошук або порівняння. До того ж, сучасні 

Інтернет-ресурси привабливі не тільки наявністю різноманітного 

текстового матеріалу, а й мультимедійного, що підвищує 

зацікавленість студента в освітньому процесі та самостійному 

пошуку інформації.  

Важлива роль в межах всіх видів діяльності при організації 

самостійної роботи приділяється формулюванню дидактичної 

мети, яка забезпечує цілеспрямоване вивчення матеріалу та 

індивідуальним завданнями, які повинні скеровувати та 

контролювати самостійну роботу студента, підказувати шляхи 

просування у вивченні матеріалу, в певній послідовності на основі 

методичних рекомендацій, інструкцій, пояснень, довідкової 

системи, що супроводжують матеріал та дають змогу студенту до 

самостійного пізнання, самоосвіти і самоконтролю. 

Необхідно зазначити, що саме самостійна робота студента 

здатна ефективно розвивати творчу активність, творче мислення з 

урахуванням індивідуальних можливостей, активізувати творчу 

самостійну роботу. При цьому відбувається адаптація навчального 
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матеріалу до рівня знань студента, яка досягається за допомогою 

багаторівневої структури діяльності. 

Раціональна організації самостійної роботи студентів з 

використанням інноваційних форм та ІКТ дозволяє не тільки 

інтенсифікувати роботу в якісному засвоєнні навчального 

матеріалу, а й закладає основи подальшої постійної самоосвіти та 

самовдосконалення, а інформаційно-освітнє середовище, яке 

створюється за допомогою інтеграції сукупності програмно-

апаратних та традиційних форм навчання визначає самостійну 

роботу студента як більш незалежну, пріоритетну та творчу. 

 

1. Белкін, Є. – Педагогічні основи організації самостійної роботи 

студентів у ВНЗ [Текст]: навч. посібник / Белкін; під заг. ред. 

Є.Л. Белкіна. – О.: Знання, 1989. – 165 с. 

2. Козаков, В. Самостійна робота студентів та її інформаційно-

методичне забезпечення [Текст]: навч. посібник / Володимир 

Козаков; за заг. ред. В.А. Козакова. – К.: Вища школа, 1990. – 

248 с. 

3. Самостійна робота студентів [Текст]: навч. посібник / В.І. 

Євдокимов; за заг. ред. В.І. Євдокимов; ХДПУ ім.. Г.С. 

Сковороди. – Х. Вид-во ХДГУ, 2004. – 140 с. 

4. www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=3867 

5. http://www-icsl.univer.kharkov.ua/pages/links.htm 
 

 

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ТА 

СТИМУЛЮВАННЯ ДО НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЗАДАЧ ПРАКТИЧНОГО 

ХАРАКТЕРУ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 

 

Кипарис В.Є., Комісаренко Н.І., Хвостов М.Б., викладачі  

Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ 

 

Розвиток мислення і пізнавальних здібностей є одним з 

найважливіших завдань, які стоять перед учителем. Складовою 

http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=3867
http://www-icsl.univer.kharkov.ua/pages/links.htm
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частиною розвитку мислення є розвиток творчих здібностей 

учнів. Творчий процес має суб'єктивну сторону, яка виражається у 

переживанні процесу. Це потрібно враховувати в навчальному 

процесі і організовувати його так, щоб учні ставали в положення 

першовідкривачів.  

Творчі здібності розвиваються в процесі діяльності, тому 

потрібно шукати шляхи і засоби організації творчої діяльності 

учнів у процесі навчання. Складовою частиною творчих 

здібностей є теоретичне мислення і пізнавальна активність. Цьому 

сприяють евристичні бесіди, проблемний виклад матеріалу, 

організація дискусій, виконання лабораторних робіт творчого 

характеру та розв'язування творчих задач [1]. 

Міністерство освіти і науки України наголошує, що однією з 

найважливіших ділянок роботи в системі навчання фізики є 

розв’язування фізичних задач. Задачі різних типів можна 

ефективно використовувати на всіх етапах засвоєння фізичного 

знання: для розвитку інтересу, творчих здібностей і мотивації 

учнів до навчання фізики. Слід підкреслити, що в умовах 

особистісно-орієнтованого навчання важливо здійснити 

відповідний добір фізичних задач. За вимогами компетентнісного 

підходу вони повинні бути наближені до реальних умов 

життєдіяльності людини, спонукати до використання фізичних 

знань у життєвих ситуаціях [2].  

Саме тому на уроках фізики та астрономії ми все більше 

пропонуємо реальних задач, в результаті розв’язку яких учні 

отримують конкретні результати, які можуть бути застосовані в 

практичній діяльності людини. Останніми роками все частіше 

використовується тематика енергозберігаючих технологій в 

зв’язку із зростанням її актуальності. Так як «Астрономія» 

передбачає вивчення Сонця, то було вирішено приділити увагу 

сонячній енергії та її використанню людиною. Розв’язок таких 

задач вимагає творчого підходу, стимулює до наукової діяльності, 

посилює міжпредметні зв’язки фізики, астрономії, математики та 

економіки. Пошук компаній, що займаються продажем сонячних 
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станцій, змушує учнів активно користуватися інформацією з 

мережі Інтернет. 

Як приклад, пропонуємо деякі з цих завдань: 

- Підрахувати енергію Сонця, яка потрапляє на дах вашого 

будинку протягом доби; 

- Розрахувати, яку кількість електроенергії можна зекономити, 

якщо на даху вашого будинку розмістити сонячні батареї з ККД 

80%, вважаючи, що дах освітлюється Сонцем 6 годин на добу; 

- Розрахувати, яку кількість електроенергії за місяць можна 

було б передати в мережу і скільки коштів за неї отримати за 

«зеленим тарифом»; 

- Розрахувати, скільки будуть коштувати сонячні панелі з усім 

необхідним устаткуванням, щоб забезпечити ваш будинок 

електроенергією від Сонця; 

- Розрахувати, скільки електроенергії та коштів можна 

зекономити, якщо замінити лампочки у вашій хаті на світлодіодні 

лампи  та ін. 

Об’єднання декількох таких творчих завдань дозволяє отримати 

повноцінний навчальний проект, який виконується студентом або 

групою студентів протягом декількох семестрів. Окрім фінального 

захисту, практикуються доповіді про проміжні результати 

дослідження, що спонукає інших учнів до участі в подібній роботі. 

Таким чином, застосування творчих задач практичного 

характеру про перетворення сонячної енергії долучає студентів до 

проблем екології та енергозбереження, розвиває мислення, творчу  

і пізнавальну діяльність, стимулює до наукової роботи, підвищує 

інтерес до вивчення фізики та астрономії. 

 

1. Бугаев А.И. Методика преподавания физики. 

Теоретические основы. - М.: Просвещение, 1981.- 288с. 

2. Ляшенко О.І. та ін. Фізика. Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. 10-11 класи. - К.: Освіта, 2014. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ В НЕМОВНИХ 

ВУЗАХ 

 

Лосицька К.В., Шапошниченко А.А., студенти 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Одна з найголовніших проблем сучасної вищої школи сьогодні 

– це формування творчої особистості. Завдання підготовки та 

формування творчої особистості фахівця, поступове перетворення 

навчальної діяльності студента в професійну діяльність ще в 

більшій мірі виступає на перший план в умовах росту інтеграції 

освіти, науки і виробництва. Проблема активізації пізнавальної 

діяльності студентів при вивченні іноземної мови як навчального 

предмету набуває зараз все більш актуального значення. З 

підвищенням вимог до спеціаліста з вищою освітою, його 

світогляду, культурного та професійного рівня підвищується і роль 

іноземної мови за професійним спрямуванням. Отже, виходячи з 

цього постає необхідність в безперервній освіті майбутнього 

фахівця. Будь-яка справжня освіта досягається лише шляхом 

самоосвіти. Саме вона здатна забезпечити постійний ріст 

професійної кваліфікації і самовдосконалення фахівця, сприяє 

удосконаленню стилю діяльності, спонукає до творчого пошуку. 

Отже, задача вищої школи – виховання спеціаліста, здатного 

постійно удосконалювати свої професійні навички в майбутньому. 

З чого ж власне складається поняття готовності до безперервної 

самоосвіти? Головним чином воно складається з оволодіння 

навичками самостійної роботи з літературою, і в першу чергу 

фахового спрямування, прийомами аналізу матеріалу, виділення в 

ньому головних думок, порівняння різних точок зору, що 

висвітлюються, систематизації та узагальнення матеріалу, потягу 

до постійного поповнення своїх знань та бажання удосконалення 

своєї професійної майстерності, творчої наснаги. Сучасні студенти 

вбачають задачею вищої школи не тільки в передачі їм, студентам, 
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інформації, а, й насамперед, навчання їх засобам самостійних дій 

для здобуття і осмислення нової інформації. Це не тільки 

самостійне читання, але й формування оптимальних методів і 

засобів здобуття знань, які необхідні для практичної діяльності. 

Уміння самостійно працювати має особливе значення. Загально 

відомо, що навчальний матеріал засвоюється краще, а навички 

пізнавальної діяльності формуються у студентів інтенсивніше саме 

під час самостійної роботи.  Слід зазначити, що саме цей вид 

діяльності викликає у студентів багато труднощів.  

Студентам дуже часто нелегко швидко і якісно освоїти новий, 

ще незнайомий їм матеріал під час самостійної роботи, не 

вдаючись до допомоги викладача. Таким чином, виникає проблема 

пошуку адекватних форм взаємодії викладача та студентів при 

організації самостійної роботи, що дозволяють перемістити 

викладача з позиції єдиного джерела знань на позицію помічника, 

вивести викладача і студента на діалог, на суб'єкт-суб'єктні 

відносини. 

Отже, метою даної роботи є дослідження ефективності 

застосування Інтернет технологій в організації самостійної роботи 

студентів  у вивченні англійської мови професійного спрямування. 

 Традиційне вивчення іноземної мови вже не забезпечує 

повного засвоєння все зростаючого обсягу знань. У сучасному 

світі стає все більш важливим вміти самостійно добувати 

додатковий матеріал, обробляти одержувану інформацію, робити 

висновки і аргументувати їх. Робота з інформацією іноземною 

мовою, особливо, якщо врахувати можливості, які відкриває 

глобальна мережа Інтернет, стає вельми актуальною, а 

використання інформаційних технологій розкриває величезні 

можливості комп’ютера як засобу навчання і дозволяє створити 

дивовижний світ знань, доступний кожному. 

Основні питання ефективності застосування Інтернет-

технологій в організації самостійної роботи студентів  у вивченні 

англійської мови професійного спрямування відображено у працях 

таких дослідників, як Є. Абашєвої, О.П. Юцкевича, Н.В. 

Анікеєнко, І. Ковалевського, С.М. Кустовського, И.А. Дмітрієва, 
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О.А. Солодовника та багатьох інших, що становить теоретичне 

підґрунтя для поставленого завдання.   

Самостійна робота студентів при вивченні професійної 

англійської відіграє першорядну роль. Самостійна робота студента 

є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, 

вільний від обов’язкових навчальних завдань. У процесі навчання 

засвоюється 15 відсотків інформації, що сприймається на слух, 65 

відсотків – слух і зір. При самостійному опрацюванні  навчального 

матеріалу  виконуються завдання від постановки до аналізу 

отриманих результатів, то засвоюється не менше 90 відсотків 

інформації. Отже, метою самостійної роботи є формування 

самостійності студента, що здійснюється опосередковано через 

зміст і методи всіх видів занять. Крім того, самостійна робота при 

вивченні англійської мови професійного спрямування  сприяє: 

поглибленню і розширенню знань; формуванню інтересу до 

пізнавальної діяльності; оволодінню прийомами процесу пізнання; 

розвитку пізнавальних здібностей студента. Власне тому 

самостійна робота при вивченні англійської мови професійного 

спрямування є головним резервом підвищення ефективності 

підготовки високо кваліфікованих спеціалістів [4]. 

Самостійна робота студентів при вивченні англійської мови 

професійного спрямування  розглядається як важливий фактор 

засвоєння навчального матеріалу. Тому вона повинна стати 

основою здобуття знань з професійної англійської, важливою 

частиною процесу підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців. 

Самостійна робота студентів – це складне педагогічне явище, 

особлива форма навчальної діяльності, спрямована на засвоєння 

студентами сукупності знань, вмінь, навиків [8]. 

Основні функції самостійної роботи студентів включають: 

пізнавальну, самостійну, прогностичну та коригуючи роботу. 

Пізнавальна функція визначається засвоєнням систематизованих 

знань з професійної англійської. Самостійна робота сприяє 

формуванню вмінь і навиків, самостійного їх оновлення і творчого 

застосування. Прогностична – розвиває вміння студента 

передбачати й оцінювати результат виконаного самостійного 
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завдання. Коригуюча функція визначається вмінням вчасно 

коригувати свою діяльність. Крім того, самостійна робота має 

виховну функцію: вона формує самостійність не тільки як 

сукупність вмінь та навичок, але й як рису характеру, яка відіграє 

суттєву роль у формуванні особистості сучасного спеціаліста 

вищої кваліфікації [3]. 

Самостійна робота виконує також інформаційну функцію. Тому 

використання комп’ютерних технологій для самостійної роботи – 

важлива складова ефективності навчання професійної англійської 

[8]. Комп’ютеризація розвиває додаткові можливості використання 

інформаційних технологій та становить важливу складову 

навчального процесу, є елементом інформаційної структури 

кожного навчального закладу, а якщо враховувати доступ до 

Інтернет-ресурсу, то й елемент глобального інформаційного 

середовища. Використання сучасних інформаційних технологій, 

може дати студентам, які вивчають професійну англійську, 

необхідну базову підготовку для грамотного використання 

отриманих знань [11]. 

Самостійна робота студента – це самостійна діяльність, яку 

викладач планує і систематично контролює. Студент виконує її під 

керівництвом і контролем викладача, але без його прямої участі. 

Всі види самостійної роботи  включаються у загальний рейтинг 

оцінювання знань та умінь. Кожен  вид самостійної роботи є 

позааудиторним і потребує від студентів наполегливої праці. Тому 

одним із головних завдань викладача при організації самостійної 

роботи студентів з професійної англійської є розробка форм і 

методів організації контролю за виконанням самостійної роботи 

[4]. Навчальний матеріал, який пропонується для самостійного 

опрацювання, передбачений робочим навчальним планом, 

виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним 

матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних 

занять. Контроль самостійної роботи з боку викладача включає: 

відповідь на контрольні або тестові питання; перевірку рефератів, 

доповідей, інформацій з заданої тематики, перевірку конспекту з 
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лексичними та граматичними вправами; перевірку домашнього 

читання; перевірку усних тем і т. д. 

Підтримка навчального процесу Інтернет технологіями формує 

у студентів навички роботи в глобальній мережі і, як наслідок, 

формує творче мислення. Можливості інформаційного середовища 

забезпечують реалізацію необхідних умов для формування 

самостійності і потреби в постійній самоосвіті. Ці якості на 

сьогодні є обов’язковою умовою успішності і затребуваності 

випускників на ринку праці [9]. 

Таким чином, вдосконалення способів самостійної роботи 

студентів з професійної англійської із залученням Інтернет 

технологій заслуговує на увагу як науковців, так і викладачів-

практиків для забезпечення інтелектуальної творчої діяльності 

студентів, підвищення їх мотивації до навчання та успішного 

засвоєння ними курсу англійської мови  професійного 

спрямування у ВНЗ.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ЗАКЛАДИ 

 

Атряскіна А.О., учениця  

Конотопська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 

 

Однією із форм навчання дітей з особливими освітніми 

потребами є нова, однак визнана в багатьох країнах світу 

інклюзивна форма освіти, яка забезпечує безумовне право кожної 

дитини навчатися в загальноосвітньому закладі за місцем про-

живання із забезпеченням усіх необхідних для цього умов.  

 У сучасній світовій освітній політиці за підтвердженням 

аналізу науково-педагогічних джерел та міжнародних нормативно 

- правових документів, розрізняють кілька підходів до надання 

освіти дітям з особливими потребами. Основні з них: інтеграція, 

інклюзія. В Україні модель інклюзивної освіти почала набувати 

значення переважно за ініціативи громадських організацій  і в  

останні роки досить широко використовується.  Відповідно до 

умов інклюзивного навчання усі учні є повноправними 

особистостями дитячого колективу, забезпечуються без перешкод-

ним доступом, підтримкою, психолого - педагогічним супроводом. 

У 2004 році в Україні було зареєстровано 135773 дитини з 

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

відсотка від загальної кількості дітей в Україні. За даними 

Міністерства освіти і науки України у 2005-2006 навчальному році 

освіту у спеціально організованих умовах здобувають 54,1 тис. 

дітей, які потребують корекції фізичного чи інтелектуального 

розвитку у 396 - ти спеціальних загальноосвітніх навчальних 

закладах. За даними Міністерства праці та соціальної політики 

України, у системі соціального захисту діють (на кінець 2004 року) 

56 будинків-інтернатів для дітей з різними психофізичними 

проблемами, де перебуває 7716 дітей. У 2014 році було 

зареєстровано 2-3% усіх дітей інвалідів, – це діти-інваліди які 

мають ознаки інвалідності й підлягають постійному 

медикопедагогічному супроводу. 
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  Серед наукових праць, які досліджують проблеми 

інклюзивної освіти, варто виокремити дослідження, які 

проводяться канадськими вченими університету Альберта, зокрема 

завідувачем Всеканадської кафедри інклюзії професором  Дж. 

Лупарт. Особливо значущою для методології інклюзивного нав-

чання є праця «The Inclusive Classroom: Educating Exceptional 

Children» («Інклюзивний клас: освіта особливих дітей»), яка дає 

змогу з’ясувати зміст термінологічних понять, таких, як інтеграція, 

інклюзія, оскільки у науковій, методичній, публіцистичній 

літературі вони трактуються досить вільно. 

Тому мета даної  статті  полягає у  теоретичному обґрунтуванні 

інклюзивного навчання в загальноосвітньому закладі та 

експериментальній перевірці можливостей інклюзивного навчання 

дітей з особливими потребами в Конотопській загальноосвітній 

школі І – ІІІ ступенів № 10. 

Гіпотеза: успішна адаптація дітей з освітніми особливими 

потребами в загальноосвітньому закладі з можливостями інклюзії.  

Мета дослідження передбачає розв’язання наступних завдань: 

- виявити та опрацювати психолого-педагогічну літературу 

проблем інклюзивного навчання дітей з особливими потребами; 

- проаналізувати психолого-педагогічні аспекти інклюзивного 

навчання 

- визначити дослідження адаптації та спроможності засвоєння 

дітьми з особливими потребами навчальної програми. 

Об’єктом дослідження є діти з освітніми особливими 

потребами. 

Предметом дослідження є рівень адаптації дітей з освітніми  

особливими потребами в загальноосвітньому закладі з 

можливостями інклюзії. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань 

використано такі методи досліджень: принцип системності, 

узагальнення, порівняння, абстрагування,аналіз та синтез, 

спостереження, конкретизація, аналіз даних, систематизація. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у визначені 

науково-методичних засад впровадження інклюзивного навчання 
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дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку.  

 Практичне значення результатів дослідження роботи полягає в 

тому, що розгляд цих питань сприяє створенню адаптації, 

покращення психологічного стану дітей з освітніми особливими 

потребами та сприяння більш повноцінній участі в житті 

суспільства. Отримані результати в процесі адаптації  засвідчують 

позитивну динаміку ефективності розроблених методів та 

прийомів корекційно-розвиваючої роботи для успішної адаптації 

дітей з освітніми особливими потребами. Це дає змогу 

стверджувати, що при систематичній роботі з дітьми, які мають 

освітні особливі потреби, рівень адаптації, соціалізації та розвитку 

дітей можна значно збільшити. Тому дана  робота, може бути 

корисною в кожному навчальному закладі, для практичного 

психолога, вчителів, батьків. 

У сучасному світі інтеграція дітей із особливими освітніми 

потребами в масові освітні заклади – це глобальний суспільний 

процес, який стосується всіх високорозвинених країн. Його 

основою є готовність суспільства і держави переосмислити 

систему ставлення до інвалідів та осіб із обмеженими 

можливостями здоров’я з метою реалізації їх прав на надання 

рівних з іншими можливостей у різних галузях життя, включаючи 

освіту [17, с. 64] . 

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти дітям із особливими освітніми 

потребами шляхом організації їх навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах на основі застосування особистісно-

орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних 

особливостей навчально- пізнавальної діяльності таких дітей. 

Метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей із 

особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, 

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

в навчально - виховному процесі [14, с. 76]. 

Основними завданнями інклюзивного навчання є: 



СЕКЦІЯ: Педагогіка, психологія та методика викладання 

45 

 здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти 

відповідного рівня в середовищі здорових однолітків відповідно до 

Державного стандарту загальної середньої освіти; 

  забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх 

здібностей; 

  створення освітньо-корекційного середовища для 

задоволення освітніх потреб учнів із особливостями 

психофізичного розвитку; 

  створення позитивного мікроклімату в загальноосвітньому 

навчальному закладі з інклюзивним навчанням, формування 

активного міжособистісного спілкування дітей із особливими 

освітніми потребами з іншими учнями; 

  забезпечення диференційованого психолого-педагогічного 

супроводу дітей із особливими освітніми потребами; 

  надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують 

дітей із особливими освітніми потребами, залучення батьків до 

розроблення індивідуальних планів та програм навчання. 

Термін інклюзивна освіта (англ. інклюзія – inclusion – вклю-

чення) базується на тлумаченні, викладеному в Саламанкській 

декларації та передбачає створення освітнього середовища, яке 

відповідало б потребам і можливостям кожної дитини, незалежно 

від особливостей її психофізичного розвитку та є гнучкою, 

індивідуалізованою системою навчання дітей [1, с. 48]. 

Основні принципи інклюзивної навчання полягають у тому, що: 

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

виявляється можливим, незважаючи на певні труднощі чи 

відмінності, що існують між ними; 

- навчальні заклади мають визнавати і враховувати різноманітні 

потреби своїх учнів узгодженням різних видів і темпів навчання; 

- освітні заклади повинні забезпечувати якісну освіту для всіх, 

розробляючи відповідні навчальні плани, вживаючи організаційні 

заходи, розробляючи стратегії викладання, використовуючи 

ресурси і партнерські зв’язки зі своїми громадянами; 
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- діти з особливими освітніми потребами мають отримувати 

будь-яку додаткову допомогу, яка може знадобитися їм у 

навчальному процесі; 

- інклюзивні форми навчання – найефективніший засіб, який 

гарантує солідарність, співучасть, взаємодопомогу, розуміння між 

дітьми з особливими потребами та їхніми ровесниками [1, с. 97]. 

Успішне   впровадження інтегрованого та інклюзивного 

навчання дітей з особливими потребами, потребує вирішення 

завдань на державному рівні, а саме: формування нової філософії 

державної політики щодо дітей з особливостями психофізичного 

розвитку, удосконалення законодавчої та нормативно - правової 

бази у відповідності до Конвенції ООН про права дитини, 

реалізації та поширення моделі інтегрованого та інклюзивного 

навчання дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних 

закладах. Аналіз  нормативної бази свідчить, що основні  закони 

України про освіту в цілому забезпечують соціальний захист дітей 

та осіб інвалідністю, гарантують створення умов для спеціального, 

компенсуючого та інтегрованого навчання.   

Згідно з гіпотезою нашого дослідження, успішна адаптація  

дітей з освітніми особливими потребами в загальноосвітньому 

закладі з можливостями інклюзії. 

Тому, ми провели дослідження адаптації дітей та спроможності 

засвоєння дітьми з особливими потребами навчальної програми, 

проводилось в Конотопській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів 

№ 10 протягом 2013 – 2014  та 2014 -2015 навчальних років. У 

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

поставлених завдань ми використали такі методики: 

спостереження за рівнем адаптації дитини до школи на початку 

дослідження та протягом  проведення корекційно – розвиваючої 

роботи, діагностика  основних компонентів готовності до навчання 

у школі (Ю. З. Гільбух),  діагностика адаптації дітей з освітніми 

особливими потребами,  діагностику пізнавальних процесів ( 

пам'ять, увага, мислення, сприймання, уява),  

Корекційно-розвивальні робота за програмою Горбатько Л. М., 

для роботи з розумово відсталими дітьми та дітьми з затримкою 
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психічного розвитку, повторна діагностика пізнавальних процесів 

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

та мотиваційної сфери. 

Зіставлення результатів дослідження дало змогу об’єктивно 

проаналізувати ефективність проведеної корекційно-розвиваючої 

роботи.  

На констатуючому етапі експерименту, ми виявили, що всі 4 

учні не готові до шкільного навчання та мають низький рівень 

адаптації. Другий етап експеременту, дав змогу визначити на 

якому рівні знаходиться розвиток пізнавальних процесів в дітей з 

освітніми особливими потребами. Порівняльний аналіз свідчить, 

що всі учні знаходяться на низькому рівні розвитку пізнавальної 

сфери.  Тому, для  успішної адаптації та спроможності засвоєння 

дітьми з освітніми особливими потребами навчальних програм,  та 

проходження процесу соціалізації ми провели корекційно-

розвивальну роботу за програмою Горбатько, для роботи з 

розумово відсталими дітьми та дітьми з затримкою психічного 

розвитку. Програма має на меті розвиток пізнавальної діяльності, 

емоційно – вольової сфери, моторики, удосконалення розумових 

операцій, узагальнення та комунікативних навичок у дітей з 

вадами розумового розвитку, затримкою психічного розвитку в 

умовах шкільного навчання.   

Для з'ясування ефективності та результативності проведеної 

роботи, ми здійснили повторне дослідження пізнавальних 

процесів, емоційно-вольової та мотиваційної сфери. Аналіз 

отриманих результатів дав змогу виявити, що в учнів з освітніми 

особливими потребами значно збільшився рівень розвитку 

пізнавальної, мотиваційної та емоційно-вольової сфер.  

Отже, аналіз отриманих результатів засвідчив позитивну 

динаміку ефективності розроблених методів та прийомів 

корекційно-розвиваючої роботи. Дані результати доводять гіпотезу 

нашого дослідження. 

У результаті цього діти долучаються до всіх соціальних систем, 

структур, соціальних зв’язків, беруть активну участь в основних 
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сферах життя і діяльності суспільства, готуються до повноцінного 

дорослого життя, самореалізації та розкриття як особистості. 
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ПРО ДЕЯКІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 

 

Коропець Л.В., викладач  

Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ 

 

З кожним роком зменшуються години аудиторних занять з 

вищої математики, натомість збільшується кількість годин 

самостійної роботи студентів. Об’єм нормативних програм 

математичних дисциплін, які викладаються в технікумі, 

зберігається. Тому питання якості знань студентів є дуже 

важливим. Які знання з вищої математики викладачі повинні 

вимагати від студентів?  

Чи можемо ми задовольнятися тим, що студент на іспиті зможе 

довести декілька формул та теорем? Яка цінність знання теореми, 

якщо ці знання не пов’язані з розумінням її ролі в науці та 

практиці?  

Ніхто не заперечує, що вивчення формул та їх доведення 

розвиває логіку мислення, навички використовувати формули. Але 

чи не замало цього? 

Великим недоліком сьогоднішньої математичної освіти є 

нестійкі та поверхневі знання студентів. Математичні предмети, 

які вивчаються в технікумі, містить велику кількість матеріалу. 

Викладач не встигає розібрати цікавий приклад або розповісти про 

якісь цікаві відомості ні на лекціях, ні на практичних заняттях. На 

розв’язання нестандартних завдань не залишається  часу. В таких 

умовах всі зусилля студента зосереджуються на тому, щоб вивчити 

хоча б заданий матеріал. У нього немає часу обмірковувати це. 

Отримані таким чином знання є нестійкими. Який вихід з цієї 

ситуації? 

Треба, на мій погляд, обов’язково в кінці кожної теми з вищої 

математики проводити заняття «Розв’язування прикладних 

завдань» та скласти дві програми курсу: скорочену і в повному 

обсязі. За першою програмою іспит складають ті, хто не має 

достатнього рівня знань навіть шкільних. Інші складають іспит за 
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другою програмою. Це дозволить більш раціонально 

використовувати сили та час студентів. 

І студент, який має середній рівень знань, буде прагнути до 

опанування конкретного об’єму програмового матеріалу. А 

відмінники матимуть стимул досягти більш складних вимог. 

 

 

ГУРТКОВА ФОРМА ПОЗАКЛАСНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

УЧНІВ КОНОТОПСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

І-ІІІ СТУПЕНІВ №10 

 

Кравченко Д.В., учениця  

Конотопська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 

 

На сучасному етапі модернізації системи освіти України 

невідкладним завданням загальноосвітніх шкіл є створення 

необхідних умов для творчого, інтелектуального, духовного й 

фізичного розвитку школярів у навчальній і позаурочній 

діяльності. При цьому важливого значення набуває позакласна 

робота, що дає змогу учням здобути поглиблені знання зі шкільних 

предметів, задовольнити свої запити й інтереси, розвивати 

здібності й таланти. 

Мета роботи: дослідити вплив гурткової  роботи  в позакласній 

діяльності на рівень навчальних досягнень учнів Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10.  

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: 

1) проаналізувати стан розв’язання  проблеми в педагогічній 

теорії і практиці, визначити педагогічні та соціальні умови 

організації позакласної діяльності учнів; 

2) вивчити ступінь зайнятості учнів в різних гуртках в 

Конотопській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №10; 

3) дослідити вплив зайнятості учнів в гуртковій роботі на 

рівень навчальних  досягнень. 
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Об’єкт дослідження: навчально-виховний процес загально-

освітньої школи.  

Предмет дослідження: гурткова форма організації позакласної 

виховної роботи загальноосвітньої школи.  

Наукова новизна роботи визначається з’ясуванням  впливу на 

рівень навчальних досягнень учнів участі їх у гуртковій формі 

позакласної виховної роботи. Результати дослідження доповнюють 

знання про організацію позакласної діяльності школярів у 

загальноосвітньому навчальному закладі та її значення в 

становленні й розвитку особистості учня. 

 Матеріали науково-дослідницької  роботи можуть практично 

використовуватися при плануванні позакласної роботи в школі, 

ефективної діяльності гуртків, при розгляді  на батьківських зборах 

питань розвитку особистості учня, організації його культурного 

дозвілля.  
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ДИСКУСІЯ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

ЗРІЛОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

Кузько О.Л., викладач  

Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ 

 

Пошук правди, істини займає важливе місце в житті суспільства 

демократичної держави, супроводжує людину упродовж всього 

життя. У ході цього пошуку, обговорюючи важливі життєві 

проблеми, його учасники прагнуть переконати один одного в 

правильності своїх поглядів, захищають, відстоюють і доводять 

істинність своїх міркувань, відкидають ті погляди і судження, які 

вони вважають помилковими. Тобто люди в процесі спілкування 

нерідко стають учасниками дискусії. Що ж таке дискусія? 

Дискусія (від лат. discussio – «дослідження») – це публічний 

діалог, під час якого зіштовхуються різні, протилежні точки зору. 

Метою дискусії є з'ясування і зіставлення позицій, пошук 

правильного рішення, яке з’являється в результаті «дослідження» 

проблеми. 

http://osvita-dnepr.com/index.php/metodichni-rekomendatsiji/2210-rozvitok-piznavalnikh-interesiv-uchniv-u-pozanavchalnij-chas
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У процесі громадянського виховання молоді, формування 

соціальної зрілості особистості та оволодіння знаннями і вміннями 

з обраної спеціальності важливе значення має надання можливості 

студенту висловити свою точку зору під час розгляду того чи 

іншого питання. У ході діалогу співрозмовник повинен відчувати 

свою значимість під час обговорення ситуації чи проблеми. Або ж, 

він перетвориться на незацікавленого слухача чиїхось думок, не 

висловивши своєї точки зору. У гіршому випадку тематична 

розмова перетворюється у справжню суперечку. 

Метою дослідження є порівняння дискусії та суперечки. 

Нерідко дискусію уподібнюють до суперечки (спору), і в якійсь 

мірі це правильно. Тільки потрібно чітко розмежовувати такі 

способи вирішення питання, оскільки суперечка нерідко 

супроводжується образними висловами на адресу обох сторін, 

провокуючи появу деконструктивних елементів у діалозі. 

Головною причиною виникнення такої ситуації є стереотипне 

мислення, нетерпимість до чужої думки або проста неприязнь. 

Причиною деструктивності можуть бути й індивідуальні 

особливості її учасників, егоїзм, амбіційність, надмірна 

впевненість у правильності власних суджень, категоричність, 

нездатність йти на компроміс, поступитися своїми інтересами, а 

також відсутність здорового глузду, нерозуміння реальних 

процесів, що відбуваються в суспільстві. 

Для того щоб максимально надати дискусійній бесіді 

конструктивності, необхідною умовою має стати правильна 

постановка мети розмови. Ціль повинна бути спрямована на 

досягнення істини, на те, щоб спростувати ненауковий, 

дилетантський підхід до вирішення проблеми на основі 

вироблення колективної думки і досвіду. Задля цього 

співрозмовники повинні дотримуватись таких правил ведення 

дискусії: 

– розпочинати дискутувати тільки якщо це необхідно; 

– із самого початку налаштуватись на дружелюбний тон 

розмови; 
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– не намагатися осоромити або образити один одного, 

зачіпаючи особисті інтереси; 

– вислови повинні обов’язково підкріплюватися фактами; 

– щиро намагатися дивитися на предмет розмови з погляду 

опонента; 

– ставитися з повагою до думок і бажань інших. 

І найголовніше правило, яким повинні керуватися учасники 

дискусії, – це в разі непереконливості власних тверджень визнати 

поразку, адже визнати перемогу над собою, над своєю гордістю, в 

деяких ситуаціях – високомірністю та прийняти правильне 

рішення дуже часто людині не вдається. Хоча не потрібно 

забувати, що правда лише одна і вона має право на існування, 

навіть якщо її стверджує опонент. Головне-добитися цього в 

процесі конструктивного діалогу, що і є основним завданням 

дискусії. 

В умовах демократичного розвитку нашої суверенної держави, 

де важливе значення надається свободі слова і гласності, взаємна 

критика думок та вчинків — явище цілком нормальне. Адже кожна 

людина, кожен громадянин має свій життєвий досвід, світоглядні 

установки, особливості характеру і психології, життєві цінності. 

Звідси і різноманітні оцінки соціальних процесів та історичних 

подій, своє бачення світу. Незважаючи ні на що, потрібно вміти 

вислуховувати чужі думки, володіти культурою дискусії, прагнути 

завжди вести аргументований діалог, толерантно поводитися під 

час вирішення спірних питань. У цивілізованому суспільстві, в 

прагненні до істини, кожна людина повинна мати право на 

волевиялення, на взаємну конструктивну критику. Адже, як писав 

видатний французький письменник і філософ Вольтер, «я 

ненавиджу Вашу думку, але я вмру за те, щоб Ви мали право її 

висловити». 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ 

ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Маслова О.В., викладач 

Конотопський інститут Сумського державного університету 

 

Математика є однією з найважливіших фундаментальних наук, 

що формує науковий світогляд, уміння аналізувати природні 

явища (як фізичні так і суспільні), робити узагальнюючі висновки, 

розповсюджувати узагальнені результати для вирішення 

конкретних задач в конкретних галузях виробництва. 

При викладанні математичних дисциплін доцільно 

дотримуватись наступного: 

1. Мотивації необхідності вивчення математичної дисципліни 

або їх розділів студентами даної спеціальності, з наведенням 

прикладів, задач, ситуацій, що виникають на виробництві, з 

короткою анотацією їх вирішення математичними методами, 

якими належить опанувати студентам, вивчаючи вказану 

математичну дисципліну. 

2. Погодженості робочих навчальних програм математичних 

дисциплін з кафедрами, що на них спираються.  

3. Послідовності вивчення математики, скорегованість окремих 

питань робочих програм відповідно до рівня підготовки студентів 

по програмі математики середньої школи.  

4. Всі нові математичні поняття повинні вводитись обґрунто-

вано, мотивовано, спираючись на відповідні задачі, формулюва-

тись на аналізі прикладів від інтуїтивних уявлень до точних 

визначень. На лекціях та практичних заняттях розглядати як 

класичні геометричні, механічні та фізичні задачі так і задачі, 

пов’язані з майбутньою спеціальністю, фаховою діяльністю. 

Підкреслювати узагальнені можливості математичних методів, 

можливість розв’язувань одним методом цілого класу задач 

різного фізичного змісту. Ні в якому разі цілком не відмовлятись 

від доведення теорем та виведення формул, широко 

використовувати приклади, рисунки, математичні аналогії, і т.п. 



СЕКЦІЯ: Педагогіка, психологія та методика викладання 

 

58 
 

5. Комп’ютер та іншу обчислювальну техніку використовувати 

як міцний інструмент підвищення продуктивності праці та 

економії часу, а не як єдине джерело математичної освіти. 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ДЛЯ 

АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

Мисник В.Д., викладач 

Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ 

 

Загальновідомо на скільки важливою є мотивація навчання. 

Якщо студент бачить, що знання та вміння йому потрібно буде 

використовувати надалі у навчанні, а тим більш у майбутній 

професійній діяльності, він  буде вчити . Однією з важливих умов 

міцності знань, умінь і навиків, які формуються у студентів, є 

здійснення міжпредметних зв’язків у процесі викладання 

навчальних  предметів.  

Сьогодні у зв'язку із збільшенням об'єму інформації, який 

підлягає засвоєнню в період вузівського навчання, а також з 

необхідністю підготовки студентів до самоосвіти, важливе 

значення набуває вивчення ролі міжпредметних зв'язків [1]. 

Проблему міжпредметної інтеграції, можна  віднести до числа 

традиційних, що стали вже класичними проблемами педагогіки. Її 

вивченню присвячені праці Ж.Ж.Руссо, Песталоцці, 

 Я.А.Коменського, К.Д.Ушинського, І.Д.Звєрєва, В.Н.Максимової, 

Н.А.Сорокіна, П.Г.Кулагіна, В.Т.Фоменка та інших. Міжпредметні 

зв'язки включають студентів в оперування пізнавальними 

методами, що мають загальнонауковий характер (абстрагування, 

моделювання, узагальнення,  аналогія та інші). Використання між-

предметних зв’язків значно підсилює мотивацію  навчання. 

При вивченні базових предметів студенти практично всіх 

спеціальностей нашого технікуму стикаються з необхідністю 

виконувати велику кількість математичних розрахунків. Досить 

часто вони повинні багато разів повторювати обчислення по одних 
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і тих же формулах з різними вихідними даними, щоб підібрати ті 

значення параметрів, які б задовольняли поставленим умовам. Такі 

ж проблеми виникають і при виконанні курсового і дипломного 

проектування. 

На жаль, у більшості випадків студенти виконують розрахунки 

за допомогою калькуляторів, витрачаючи на це багато часу. Це не 

додає знань, швидко втомлює, збільшує ймовірність допустити 

помилку. І звичайно, така методика не відповідає потребам 

сьогодення. У той же час можна значно спростити процес 

математичних розрахунків, використовуючи табличний процесор 

Microsoft Excel.  

З іншого боку, якщо вивчення можливостей програми  Microsoft 

Excel на заняттях з інформатики не супроводжувати розв’язанням 

конкретних задач, з якими студенти будуть стикатись у 

подальшому навчанні, то таке навчання стає їм нецікавим і 

малоефективним. 

У даній роботі розглядаються конкретні приклади використання 

міжпредметних зв’язків зі спецдисциплінами при виконанні 

лабораторних робіт  при вивченні теми «табличний процесор» 

Microsoft Excel, а саме: 

 Розв’язування систем лінійних рівнянь;  

 Розрахунок прибуткового податку на заробітну плату; 

 Розрахунок очікуваного прибутку від продажу будівельних 

матеріалів ; 

 Розрахунок будівельних конструкцій ; 

 Визначення побутової глибини і побутової швидкості при 

будівництві автодоріг. 

Студенти всіх спеціальностей на заняттях з вищої математики 

вивчають тему «Розв’язування систем лінійних рівнянь» методом 

Крамера. Багато конкретних технічних задач зводяться до 

розв’язування таких систем. На практичних заняттях студенти 

розв'язують системи трьох рівнянь з трьома невідомими. При 

цьому треба обчислювати чотири визначники третього порядку – 

процес не складний, але вимагає уважності і досить трудоємний. 

Розв'язати на заняттях систему чотирьох, а тим більше п'яти 
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рівнянь практично не можливо через велику кількість обчислень. У 

той же час, використавши функцію МОПРЕД у середовищі 

Microsoft Excel, яка дозволяє обчислювати визначники [2], такі 

системи можна розв'язувати за дуже короткий час. 

Виконуючи розрахунки будівельних конструкцій (студенти 

будівельної спеціальності), або розраховуючи побутову глибину і 

побутову швидкість при проектуванні автомобільної дороги 

(студенти –автодорожники), необхідно багаторазово повторювати 

обчислення по одних і тих же формулах з різними даними. 

Використавши функцію Підбір параметра [3], студенти виконують 

такі розрахунки за лічені хвилини. Набуті таким чином знання та 

уміння студенти використовують при виконанні курсового та 

дипломного проектування. 

Таким чином, використання міжпредметних зв'язків на заняттях 

дозволяє: 

 підвищити мотивацію студентів до вивчення предмету; 

 краще засвоїти матеріал, підвищити якість знань; 

 активізувати пізнавальну діяльність студентів на заняттях; 

 полегшити розуміння студентами явищ і процесів, що 

вивчаються; 

 аналізувати, зіставляти факти з різних областей знань; 

 якнайповніше реалізувати професіонально-освітні 

можливості кожного студента. 

 

1. Максимова В.Н. Міжпредметні зв'язки як дидактична 

проблема.-Радянська педагогіка, 1981, № 8. 

2. ВойтюшенкоН.М., Остапець А.І., Інформатика і 

комп’ютерна техніка: Навч. посіб., – К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. – 568 с. 

3. Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика і 

комп’ютерна техніка: навчальний посібник, 3-тє рвидання. – Суми: 

ВТД «Університетська книга», 2008. – 665 с.  

 

 

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІТ–ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ 

ПРОЦЕС НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ 

МАТЕРІАЛІВ НА ВЕРСТАТАХ ТА АВТОМАТИЧНИХ 

ЛІНІЯХ» 

 

Туманова Ю.В., викладач  

Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ 

 

Впровадження у навчальний процес ІТ – технологій – це вимога 

сучасної освіти  

До моменту вступу в технікум кожен учень має вже деякий 

запас знань, умінь, певні здібності, розумовий розвиток. Але 

знання зі спецдисциплін для учнів є новими, хоч вони тісно 

пов’язані з хімією, фізикою, математикою та іншими науками 

Я та мої колеги, як викладачі спецдисциплін якомога більше 

намагаємось зацікавити студентів, активізувати їх пізнавальну 

діяльність. А найкраще це зробити у поєднанні традиційних 

методів навчання з ІТ – технологіями  

Процес вивчення предметів спецдисциплін – це цілеспрямована 

взаємодія викладача й студентів, у ході якої вирішується завдання 

підготовки студентів як кваліфікованих робітників машино-

будівельної галузі. У процесі навчання формуються пізнавальні та 

практичні вміння і навички, відбувається розвиток студентів 

Ми помітили, що застосовуючи інновації на уроках 

спецдисциплін, студенти краще засвоюють новий матеріал, 

швидше та якісніше працюють, розвивають творче мислення 

Сучасний інженер повинен вміти грамотно використовувати 

системи автоматизованого проектування в своїй професійній 

діяльності, а саме: створити 3D-модель, підготувати різні 

креслення та специфікації, розробити технологічний процес 

майбутнього виробу  

Існує безліч комп’ютерних програм, що допомагають викладачу 

спецдисциплін й студентам реалізувати творчі здібності і досягти 

професійної майстерності 
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Це програмні продукти освітньої програми АСКОН, а саме: 

КОМПАС – 3D, ВЕРТИКАЛЬ, ЛОЦМАН 

При викладанні дисципліни «Лабораторний практикум» на 

спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах та АЛ», 

я використовую КОМПАС – 3D – систему трьохмірного 

моделювання. Це дає можливість створити на уроці повноцінну 

трьохмірну модель майбутнього виробу і отримати наступні 

переваги:  

- уникнути принципіальних помилок на самих ранніх стадіях 

проектування; 

- наочно представити майбутній виріб  

Якщо ж порівняти традиційне навчання з даної дисципліни, яке 

відбувалось раніше та навчання з використанням комп’ютерів, то 

можна зробити наступні висновки:  

- при традиційному навчанні – це був лише текст, без інших 

додаткових джерел; можлива відсутність мотивації до навчання, бо 

прослуховування теоретичної інформації не зацікавлює студентів; 

обмежена кількість інформації, часто застарілі дані; низький рівень 

засвоєння інформації 

- при комп’ютерному навчанні –  це робота з програмою 

КОМПАС – 3D, що значно спрощує процес навчання; висока 

мотивація до навчання, зацікавленість студентів; постійний доступ 

до оновлених програм, високий рівень засвоювання інформації, 

закріплення знань на практиці  

Хочу також зазначити, що підготовка студентів до занять також 

змінилася 

Під час впровадження інноваційних методів навчання студенти 

набагато більше почали знайомитися з технічною літературою, 

навчальними посібниками, підручниками, рекламними каталогами 

машинобудівельних фірм, матеріалами, розміщеними в Інтернеті 

У процесі дослідження, пошуку необхідної інформації 

покращилася і пошукова творча діяльність студентів під час 

розв’язання нових для них задач і проблем 

Щоб студенти творчо підходили до вивчення кожної теми, 

шукали нестандартні рішення виконання роботи, вміло 
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демонстрували свої проекти, творчі роботи, реферати необхідно 

періодично вдосконалювати електронну бібліотеку, а саме: 

- забезпечити раціональне поєднання різноманітних технологій 

подання матеріалу (текст, графіку, аудіо, відео); 

- матеріал повинен бути адаптований по відношенню до 

навчаючихся; 

- надавати можливість вивчення студентами більшого обсягу 

інформації; 

- запобігти дефіциту джерел навчального матеріалу. 

 

 

МІСЦЕ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ  МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ  

 

Осадча М.В., викладач ПТ КІ СумДУ 

 

Екологічні проблеми належать до числа найболючіших і 

глобальних проблем сучасності. Тому подальша життєдіяльність 

людства потребує нових засад взаємодії людини і природи; 

світоглядних змін, пов’язаних з переоцінкою місця людини у 

природному світі, корекції традиційних форм природокористу-

вання. Цьому сприятиме розвинута екологічна культура молодого 

покоління, в тому числі випускників будівельних спеціаль-

ностей [2]. 

Працюючи за фахом, майбутні фахівці у процесі своєї подаль-

шої роботи будуть відповідати за рівень забруднення навколиш-

нього середовища у ході власної професійної діяльності. Тому у 

сучасній освіті важливим є питання формування саме екологічної 

культури. 

Проблема формування екологічної культури є складною та 

багатогранною. Ії висвітлювали такі вчені, як Н.Єфіменко, 

Л.Лук’янова, Г.Пономарьва, Л.Фенчак та ін. 

Екологічна культура – це здатність людини відчувати живе 

буття світу, приміряти і пристосовувати його до себе, 

взаємоузгоджувати власні потреби й устрій природного довкілля 
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[1]. Тому у рамках нашого дослідження цінним є процес 

неперервності у формуванні екологічної культури. Слід відмітити, 

що основу формування певних якостей екологічної культури 

закладено під час навчання у загальноосвітньої підготовки. Тож 

досить важливо при плануванні  системи щодо формування 

екологічної культури майбутніх фахівців враховувати 

індивідуальні особливості, рівень сформованості екологічної 

культури та фахове спрямування студентів. 

При цьому слід зазначити, що екологічна культура посідає 

чільне місце у професійній підготовці майбутніх спеціалістів, у 

формуванні їх професійного іміджу. 

Отже, важливим аспектом подальших досліджень є вивчення 

взаємозв’язку предметів спеціального циклу та загальноосвітніх 

(біологія та основи екології). 

 

1. Крисаченко В.С. Екологічна культура :теорія і практика / 

Крисаченко В.С. – К.: Заповіт, 1996. – 352 с. 

2. Кук Т. Теоретичні засади формування екологічної культури 

майбутніх фахівців у системі професійно-технічної освіти / Т. Кук 

// Вісник Львівського університету: Сер.: Педагогічна . – 2010 . – 

Вип.26 . – С. 48-55.  
 

 

ІСТОРІЯ РАДІТЕХНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НТУУ «КПІ»  

 

Булашенко А. В. 

Шосткинський інститут Сумського державного університету 

 

Радіотехнічний факультет НТУУ «КПІ» - факультет, що 

входить до складу НТУУ «КПІ», здійснює підготовку бакалаврів, 

спеціалістів і магістрів за напрямком радіотехніка та електроніка. 

Історія факультету починається у 20-х роках XX століття, його 

засновником вважається Володимир Володимирович Огієвський. 

У 1921 р. В.В. Огієвський починає викладати радіотехніку у 

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/219228/source:default
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Києвському військовому училищі зв’язку та на електротехнічному 

факультеті КПІ. В КПІ він організовує радіолабораторію, що стало 

базою для розвитку радіотехнічних спеціальностей в Україні, а 

надалі – радіотехнічного факультету. 

У 1924 р. під керівництвом Огієвського була побудована перша 

в Україні та третя у СРСР станція радіомовлення. В цьому ж році 

на базі радіолабораторії під впливом загального інтересу до 

радіотехніки був створений радіогурток під керівництвом 

Огієвського. 

У 1925 р. вийшла у ефір перша в СРСР аматорська колективна 

радіостанція, вся приймально-передавальна апаратура якої була 

виготовлена членами радіогуртка В. Огієвського. Внаслідок 

великої зацікавленості драдіосправами авторам розробки виділили 

нові приміщення у старому корпусі Хіміко-технологічного 

факультету КПІ. З 1926 р. колективна радіостанція КПІ виходила в 

ефір позивним EU-058-RU. 

У 1928 р. були випущені два перших інженера-електрика по 

радіоспеціальності. У 1929 р. в КПІ були виділені спеціалізації за 

«транспортним зв’язком» та «радіотехніки та радистів». У 1930 р. 

електротехнічний факультет був реорганізований у Київський 

енергетичний інститут (КЕІ), в якому був створений 

радіотехнічний факультет (РТФ) та кафедра радіотехніки (зав. 

кафедрою та деканов був В.В. Огієвський). Тому 1930 р 

вважається днем народження радіотехнічного факультету КПІ. 

З 1931 р. на РТФ почали регулярно випускатися радіоінженери. 

В 1934 р. КЕІ був реорганізований у Київський індустріальний 

інститут (КІІ), в який РТФ увійшов тільки як спеціальність з 

лабораторіями: загальної радіотехніки та електронно-вакуумних 

приладів, апмймально-передавальних пристроїв, радіопередаваль-

них пристроїв, телебачення та джерел живлення. 

У 1938 р. радіоспеціальність у КІІ перетворена у спеціальний 

факультет та із кафедри радіотехніки виокремилась кафедра 

приймально-передавальних пристроїв (зав. кафедрою С. І. 

Тетельбаум). Деканами спецфакультету були Н. А. Правдолюбов, 

Ф.Ф. Шапошніков, Л.А. Радченко. У складі факультету були дві 
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кафедри радіотехніки (зав каф. В. В. Огієвський) та кафедра 

приймально-передавальних пристроїв (зав. каф. С.І. Тетельбаум). 

У 1941 р. у зв’язку із початком війни КІІ був евакуйований у м. 

Ташкент та включений у склад Середньоазіатського індустріаль-

ного інституту. Деканом РТФ та зав кафедрою радіотехніки був 

С.І. Тетельбаум, а з 1943 р. кафедру радіоприймальних пристроїв 

очолив Н.Ф. Волернер. У цей період факультет виконував важливі 

оборонні навчально-дослідні роботи. У 1944 відновлена назва КПІ 

та колектив інституту повернувся до Києва. У післявоєнні роки 

РТФ (декан В. В. Огієвський) продовжував свій розвиток. Кафедру 

приймально-передавальних пристроїв розділили на дві - радіопере-

давальних пристроїв (зав. кафедро. проф. С.І. Тетельбамум) та 

радіоприймальних пристроїв (зав каф. доц. Н.Ф. Волернер). 

Рідготовку інженерів за спеціальністю «Радіотехніка» здійснювали 

три спеціальні кафедри РТФ, а з 1956 р. також за спеціальністю 

«Конструювання та виробництво радіоапаратури» 

У 1952 до складу РТФ увійшли спеціальності «Діелектрики та 

напівпровідники» (зав. каф. Н.Н. Некрасов) та «Електронні 

прилади» (зав каф. А.І.Вишневський) розформованого інженерно-

фізичного факультету, але у 1962 р. на базі цих кафедр 

створюється факультет радіоелектроніки. У складі факультету 

залишаються чотири спеціальні кафедри – теоретичних основ 

радіотехніки (зав. каф. проф. В. В. Огієвський), радіопередаваль-

них пристроїв (зав. каф. проф. В.П. Тараненко), радіоприймальних 

пристроїв (зав. каф. проф. Н.Ф. Волернер) та кафедра 

математичної фізики (зав. каф. проф. Н.С. Смогоржевський). У 

1968 р. для покращення підготовки спеціалістів створена кафедра 

конструювання та виробництва радіоапаратури (зав. каф. доц. 

Ю.В. Михацький). На сьогоднішній день на РТФ працюють 

чотири кафедри: теоретичних основ радіотехніки (зав каф. проф. 

Ф.Ф. Дубровка), радіотехнічних пристроїв та систем (хав каф. 

проф. Правда В. І.), кафедра радіоконструювання та виробництва 

радіоапаратури проф. Е.А. Нелін) та кафедра радіоприймання та 

оброблення сигналів (зав. каф. доц. Р.С. Антипенко). 
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Масштабна науково-дослідна робота на факультеті почалася 

після його повернення із евакуації до Києва у 1944 р. Найбільш 

значимі були роботи члена-кореспондента Академії наук УРСР С.І. 

Тетельбаума, який у 1949 р. заснував научний напрямок потужної 

електроніки НВЧ та вже у 1956 р. вперше у СРСР створені 

конструкції нових потужних електронних приладів НВЧ. Також 

були створені оригінальні роботи в області радіозв’язку по 

створенню системи радіопередачі з амплітудно-фазовою 

модуляцією, а також базовою роботи С.І. Тетельбаума у області 

рентгенівської томографії. 

З 1959 р. на РТФ почалися роботи по створенню потужних 

підсилювальних ламп біжної хвилі та фундаментальним 

теоретичним дослідженням за цим напрямком. На РТФ з 50-х років 

проводилися роботи в області теорії кіл. У 1957 р. Я.К. 

Трохименко опублікував першу радянську роботу по сучасній 

методиці аналізу транзисторних кіл, що одержала розвиток у 

багатьох роботах по сучасній методиці аналізу транзисторних кіл. 

У ті ж роки проводилися дослідні роботи по промисловому 

використанню високочастотних струмів, антенної техніки, 

фазометрії, феритові термістори. 

У 60-ті роки на факультеті була створена научна група , яка 

розробляла електронні НВЧ пристрої керування поляризацією за 

фазою вихідного сигналу. Здійснювалися розробки хвилевидних 

конструкцій керування фазою, електродинамічних систем 

потужних електронних НВЧ пристроїв та прискорювачів 

заряджених частинок. 

З 70-х на РТФ розроблялась твердотільна електроніка, були 

розроблені методи розрахунку генераторів та підсилювачів 

міліметрового діапазону для хвиль на лавино-прольотних діодах та 

діодах Ганна. 

У 1989 керівник нової галузевої навчально-дослідної 

лабораторії надвисокочастотної твердотільної електроніки та 

вимірювальної техніки проф. М.Е. Ільченко разом із групою 

спеціалістів із галузевих інститутів були нагороджені премією 

СРСР в області науки і техніки за створення основ теорії та 
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впровадження радіоелектронної апаратури на новій елементній 

базі, в частності діелектричних резонаторах. 

У 90-ті роки на РТФ почалися роботи за медичною 

радіоелектронікою та була створена відповідна медична 

спеціалізація, навчання та наукові роботи по якій у теперішній час 

продовжуються на кафедрах ТОР, КІВРа, РОС. 

Тодфіж і по теперішній час здійснюються роботи по створенню 

нової антенної техніки. Був розроблений та впроваджений у 

серійне виробництво ряд крупних модифікацій антен Касегрена 

для наземних станцій супутникових інформаційних систем нового 

покоління, які стали предметом експорту України високотехно-

логічної продукції в Росію, Італію, Казахстан. 

Факультет готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за 

напрямками «Радіотехніка», «Радіоелектронні апарати». 

На факультеті діє спеціалізована навчальна рада із захисту 

кандидатських та докторських дисертацій по спеціальності 

«Антени та пристрої мікрохвильової техніки». 

До наукових видань факультету належать: 

Міжнародний науково-технічний журнал «Вісник вищих 

навчальних закладів» та Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. 

Радіоапаратобудування. 

 

1. Правда В.И. Исторический очерк: радиотехнический 

факультет НТУУ «КПИ» // Вестник НТУУ «КПИ». Серия 

Радиотехника. Радиоапаратостроение. – 2006 г. - № 33. – с. 5-10. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕНЗОРЕЗИСТИВНИХ ТА 

МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ 

Ni/Ge 

 

Голуб І.А., Леонтьєв І.В., студенти 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Тензорезистивні та механічні властивості нанокристалічних і 

нанорозмірних плівкових матеріалів постійно знаходяться в 

полі зору інженерів. Більш широке використання 

напівпровідників як чутливих елеметнів тензодатчиків 

порівняно з металами обумовлено тим, що вони найчастіше 

значно виграють у величині коефіцієнта тензочутливості (КТ). 

Проте для напівпровідників типовими недоліками залишаються 

низька температурна стабільність, висока хімічна активність, 

крихкість та інші. Цього пеною мірою можна уникнути, якщо як 

чутливі елементи тензодатчиків використовувати багатошарові 

плівкові системи метал/напівпровідник.  

На рис.1 наведено типову деформаційну залежність для 

першого циклу поздовжньої деформації на розтяг двошарової 

плівки  Ni(25)/Ge(50)/П (П – підкладка із тефлону). Перехід 

пружна-пластична деформація фіксується при 0,33%. При цьому 

в області пластичної деформа-

ції КТ зростає в декілька разів, 

ніж при пружній деформації.   

 

 

 

Рис. 1. Деформаційна 

залежність двошарової плівки 

Ni(20)/Ge(50)/П  

 

Дослідження тензоефекту в двошарових плівках Ni/Ge 

показали, що КТ в них збільшується в декілька разів порівняно з 
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плівками Ni. При деформації  близько 0,5% спостерігається 

різка зміна електроопру, що можливо пов’язано з 

розтріскуванням плівок. Для плівок Ni у діапазоні деформацій 

до 2 % подібної поведінки електроопору не зафіксовано.  

 

Науковий керівник: Бурик І.П. ст.викладач, 

                                                                      Карпенко Ю.І., доцент  

 

 

РОЗРОБКА ІНФРАЧЕРВОНИХ ДЕТЕКТОРІВ ГАЗІВ ТА 

ПИЛУ НА ОСНОВІ  MSP430 

 

Литвиненко Д.О., Ніколаєнко А.О., Луценко В.А., студенти 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Принцип дії швидкодіючих інфрачервоних газоаналізаторів 

грунтується на вибірковому поглинанні різними молекулами 

газів і парів інфрачервоного випромінювання (з довжинами 

хвиль в діапазоні 1-15 мкм). Дане випромінювання поглинають 

всі гази, молекули яких складаються з двох і більше різних 

атомів. Чітка відміна молекулярних спектрів поглинання різних 

газів дозволяє широко використовувати такі газові датчики для 

певних газів. Як приклад авторами роботи [1] для детектування 

метану пропонується використовувати оптопару  InAs-фотодіод 

та InGaAs-світлодіод з довжиною хвилі 3,3-3,4 мкм.  

В роботі розглядаються питання розробки апаратно-

програмного комплексу для вивчення проблем детектування 

газо-пилових сумішей.   У робочій камері встановлюються LED-

світлодіод та фотодіод. Блок керування формує сигнал 

спрацьовування, коли виявляється істотне поглинання 

випромінювального світла, що випромінює світлодіод. 

Алгоритм роботи датчика визначається 16-розрядним 

мікроконтролером MSP430F2012 з об'ємом вбудованої Flash-

пам'яті 2кБ. Серед переваг слід відзначити дуже мале 



СЕКЦІЯ:Нанотехнології та автоматика 

71 

споживання енергії пристроєм. Середнє споживання датчиком 

обмежується силою струму 2 мкА.  Це забезпечується повторно-

короткочасним режимом його роботи, при якому тривалість 

паузи в багато разів перевищує тривалість активної роботи. У 

такому випадку середнє споживання буде зводитися до 

сумарного статичного споживання енергії неактивними 

компонентами схеми. Мікроконтролер після переведення в 

черговий режим споживає струм 0,6 мкА. У цю величину також 

входить споживаний струм вбудованого RC-генератора та 

таймера. Останній дозволяє продовжувати відлік часу навіть 

після переведення мікроконтролера в черговий режим роботи. 

Проте, слід відмітити низьку стабільність генератора 

(номінальна частота 12 кГц в залежності від навколишньої 

температури може змінюватися в дуже широких межах ± 100%), 

що обумовлює необідність вирішення питання щодо його 

калібрування. Останнє досягається шляхом використання більш 

високочастотного генератора. Подібна задача реалізована  

автором роботи [2] на прикладі датчика диму. 

Для запису програми на мікроконтролер використовується 

USB-програматор. Перед цим у середовищі IAR Embedded 

Workbench IDE здійснюється компіляція програмного коду. 

Останній складається з чотирьох структурних блоків. Перший 

блок контролює встановлення початкових даних, таких як 

скидання та встановлення таймера, прапорців. Другий - 

відповідає за подачу/прийом сигналів на порти, запуск таймера. 

Третій - відповідає за умови та циклічність роботи мікро-

контролера. Четвертий - відповідає за роботу з LED-світло-

діодом. Напочатку програма сприймає освітленість LED-

світлодіода - як "середню". Далі вводяться дві змінні: перша 

відповідає "темному" освітленню світлодіода, друга - 

"яскравому". На всіх наступних етапах програма спирається на 

отримані значення про освітленість LED-світлодіода. 

Подальші дослідження можуть бути пов’язані з розробкою 

конструктивних рішень щодо блоку обробки сигналів, зокрема 
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для корегування встановлення нуля та підсилення дуже слабких 

сигналів на фотодіоді. 

Науковий керівник: Бурик І.П., ст.викладач  

 

1. B. Matveev, M. Aidaraliev, G. Gavrilov et al. // Sensors 

Actuators B 51, 233 (1998). 

2. К. Староверов // Новости электроники № 2, 16 (2010). 

 

 

МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК Bi 

 

Самусь А.А., Скрипник В.А., студенти 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Магнітосенсорика слугує універсальним інструментом для 

оцінки механічних рухів не тільки в штучних пристроях, 

зокрема в магнітосенсорних системах автоматизованого 

керування двигунами, в робототехниці та інших, але і в 

природних умовах. Розвиток сучасних напрямів електроніки 

вимагає створення гнучких і ультратонких функціональних 

елементів. Датчики магнітних полів на основі напівметалевих 

плівок Bi вважаються одними з найбільш перспективних для 

детектування магнітних полів. Актуальними продовжують бути 

дослідження магніторезистивних властивостей плівок та 

розмірних ефектів в них.  

Рис.1. Польова залежність 

магнітоопору плівки Ві(1000)/П 

при перпендикулярній геометрії 

вимірювання 

Дослідження магнітоопору 

плівок Ві на ситалових 

підкладках проводили на повітрі 

при кімнатній температурі. 

Типові залежності мають 

перпендикулярна геометрія

B, мТл-400 -200 0 200 400

МО, %
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подібний до параболи вигляд з вершиною в нулі. Зміщення 

залежності праворуч та стрибкоподібна зміна магнітоопору 

поблизу нуля, що зафіксовані на рис.1, пов’язані з 

інструментальною похибкою вимірюваня, в тому числі  

несиметричним розташуванням контактів.  

Попередні дослідження магніторезистивних властивостей 

плівок Bi  показали, що вони відрізняються більш високими 

значеннями магнітоопору та холівської чутливості (~ 0,1В/Тл), 

порівняно з іншими одношаровими плівками. Це обумовлює 

значну перевагу у їх використанні як чутливих елементів 

датчиків магнітних полів. 

Науковий керівник: Бурик І.П., Білоножко В.В.ст.викладач  

 

 

TIN DIOXIDE SEMICONDUCTOR COMPOUNDS 

APPLICATION FOR GAS SENSOR USAGE  

 

Baday M.V., Lavruk A.R., Ivashchenko M.M. 

Konotop Institute, Sumy State University 

 

Detection of toxic, refining, combustible and process gases is 

important for system and process controlling, safety monitoring and 

environmental protection. Gas sensors based on solid-state 

semiconductor materials offer considerable advantages in 

comparison to other gas sensing methods, such as IR-sensing, 

photoconductive sensors, etc [1]. These types of sensors are basic to 

production, easy to miniaturize, are reliable and they can be designed 

to operate over the range of conditions (working at high 

temperatures probability). 

Metal oxides such as SnO2, ZnO, TiO2 and WO3 have been 

largely studied for gas detection. Among them tin dioxide (SnO2) 

with low cost production and good sensitivity is the most explored 

material. Its conductivity increases in the presence of a reducing 

gases and decreases in the presence of an oxidation gases. SnO2 
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sensor’s sensitivity depends on the next conditions: grain size, 

porosity, compositional characteristics. The sensitivity is defined as 

the ratio of the resistance of the sensor in air to the resistance in the 

test gas. So, the sensor’s response is due to the surface interactions 

between the sensor’s layer and surrounding gases. The porous 

presence dictates the response of sensor mechanism. 

As a conclusion it should be noted that a type of sensor contact is 

on of the most important parameters. The most ideal contact 

materials in recent time are platinum (Pl), palladium (Pd) and 

rhodium (Ph) materials. Their suitable is questionable due to their 

high cost. Among them the most active catalyst for methane is Pd. 

Silver (Ag) is next to Pd in the periodic table and is expected to have 

similar chemical properties and may be used instead these metals.  

 

 [1] C.A. Grimes, G. Grimes, E.E. Dickey, M.V. Pishko. 

Encyclopedia of Sensors, 10
th
 Edition, American Scientific 

Publishers, USA, 2005. – 8006 p.          

 

 

FOURIER-TRANSFORM INFRA-RED (FTIR) 

SPECTROSCOPY STUDY OF Bi2O3 THIN FILMS SUITABLE 

FOR SENSOR APPLICATIONS  

 

Dmytrenko M.M., Snizhko V.V., Ivashchenko M.M. 

Konotop Institute, Sumy State University 

 

Bismuth oxide (Bi2O3) thin films have applications in optical 

coatings and optoelectronic devices, gas sensors, photocatalytic 

applications, etc [1]. This material has a large optical band gap value 

(Eg = 2 – 4 eV), the significant refractive index and high oxygen ion 

conductivity at high and medium temperatures. This compound may 

be obtained by different methods, such as: spray pyrolysis, pulsed 

laser deposition, magnetron sputtering, thermal evaporation, flash 

oxidation [2]. It is difficult to obtain by these methods pure 



СЕКЦІЯ:Нанотехнології та автоматика 

75 

stoichiometric films without additional impurities which can make a 

negative impact on the layer sensibility. Consequently, the goal of 

this study is to investigate Bi2O3 films purity, which is necessary in 

sensor applications. 

Bi2O3 films were obtained by deposition Bi powder on cleaned 

glass substrates using close-spaced vacuum sublimation (CSVS) 

technique in VUP-5M (Selmi, Ukraine) vacuum equipment. After 

thermal evaporation in vacuum Bi films were thermally oxidized on 

air (oxidation temperature was Ta = 483 K) during 3 h. For obtaining 

bismuth trioxide films were used the next deposition conditions: 

evaporator temperature was constant Te = 623 K; substrate 

temperature Ts was varied in the range Ts = (373 – 523) K; time of 

evaporation was t = 3 min. 

Fourier transform infra-red (FTIR) spectroscopy is an important 

analysing method to determine functional groups and bonding in 

semiconductor compounds. It was carried out by using Cary 630 

(Agilent Technologies, USA) spectrometer. The FTIR spectra were 

obtained in the full-refraction regime (Diamand ATR appliance). 

The measured absorption spectral range was varied in the range of ν 

= (400 – 4000) cm
-1

. 

Bi2O3 films FTIR spectra deposited at different substrate 

temperatures is presented on Fig. 1. 

 
Fig. 1 – Bi2O3 films FTIR spectra. Substrate temperature, Ts, K: 1 – 

423; 2 – 483; 3 – 503; 4 – 523. 

At frequencies 430 – 480 cm
-1 

the characteristic bismuth-oxygen 

stretching vibration modes were observed in all cases of investigated 
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films, whereas a typical bending vibration mode Bi-O-Bi is observed 

at 657 cm
-1

 in films deposited at Ts = 423 K. Other major peaks are 

observed at ν ~ 1554, 1994, 2104, 2333, and 2645 cm
-1

. They 

corresponds to Bi-OH, substrate material, nitrite, P-H mode and –

OH mode, respectively. Peak observed at 1701 cm
-1 

(Ts = 423 K) 

corresponds to the presence of carbonate moieties. At frequency 

1994 – 1997 cm
-1

 at all films were observed strong peaks, which 

correspond to the substrate material (glass) or the residual organic 

paths on these samples. The absence of strong peaks at frequencies 

more than 2700 cm
-1

 indicates that obtained films are well-

crystalline and have a good optical quality. It should be noted that all 

obtained Bi2O3 have strong absorption intensity and this indicates 

that polycrystalline bismuth oxide may have potential applications 

on nano-scale optics such as gas sensor optoelectronics, optical 

coatings, etc. 

 

[1] Patil R.B. Optical properties and adhesion of air oxidized 

vacuum evaporated bismuth thin films / R.B. Patil, J.B. Yadav, R.K. 

Puri (et al.) // J. Phys. Chem. Solids, 68, 665 – 669 (2007). 

[2] Iljinas A. Synthesis of bismuth oxide thin films deposited by 

reactive magnetron sputtering / A. Iljinas, S. Burinskas, J. Dudonis // 

Acta Physica Polonica A, 120(1), 60 – 62 (2011).     

 

 

OPTICAL STUDY OF ZnSe AND ZnSe:Eu THIN FILMS 

DEPOSITED BY CLOSE-SPACED VACUUM SUBLIMATION 

 

Moroz V.A., Ivashchenko M.M. 

Konotop Institute, Sumy State University 

 

In recent years there has been considerable interest in II-VI 

semiconductor compounds because of films of these materials can be 

used to make various device structures. Among them, zinc selenide 

(ZnSe) due to it’s considerably band gap value (Eg = 2.7 eV for bulk 
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material) may be used as a window layer in high-efficiency tandem 

solar converters [1]. An impurities doping may be significantly 

affect to the physical and compositional characteristics of the 

materials. The aim of our study is to investigate the influence of 

europium (Eu) doping on the optical properties of ZnSe 

semiconductor compounds and to their compare with pure ZnSe 

films obtained by close-spaced vacuum sublimation (CSVS) 

technique. 

ZnSe films were deposited on well-cleaned glass substrates in 

vacuum equipment by CSVS method. This technique allows 

obtaining the stoichiometrical films in conditions close to the 

thermodynamic equilibrium [2]. The deposition conditions were: 

evaporate temperature Te = 973 K (pure ZnSe), Te = 1023 K 

(ZnSe:Eu); substrate temperature Ts = 373 – 573 K; time of 

evaporation t = 1 min. ZnSe films surface morphology was 

performed by the scanning electron microscopy (SEM). The average 

grain size D was calculated by the Jeffries method: nMSkD 2/  , 

where D is the grain size; k is the shape grain coefficient (for ZnSe k 

= 0.94), S is the area of the photography region; M is a 

magnification; n is a number of investigated grains. Optical 

spectroscopy investigations were carried out by Guangdong 721-G 

UV-Vis spectrometer in the wavelengths λ = (320 – 600) nm. This 

optical range was chosen by us because of the ZnSe compounds’ 

photoelectric threshold is λ ~ 460 nm. The films thickness was 

measured by the interferometrical technique using MII-1 

microscope. Were obtained the spectral dependences of 

transmittance T(λ) and absorbance α(λ) coefficients. Calculation of 

the optical constants was performed with the Maple 7 environment. 

 To determine the optical band gap Eg we used the following 

equation: αhν = A×(hν – Eg)
m
, where A is constant which depends on 

the effective mass of the charge carriers in the material; hν is the 

photon energy; α is the measured absorption coefficient; m is the 

exponent defined by the mechanism of the photon absorption of the 

semiconductor. 
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Further extrapolation of the linear part of the curve (αhν)
2
 – hν  

on the photon energy axis allows to determine the energy band gap 

of the material (Fig. 1).            

 
Fig. 1 – Optical band gap of ZnSe and ZnSe:Eu films 

 

As a results of investigations it should be noted that obtained 

films had a fine-crystalline structure with the value of D = 0.5 – 1.0 

μm. Transmittance spectra shown that obtained films have a high 

transmission value T = 65 – 95 % which depends on the substrate 

temperature and Eu doping effect. Obtained films Eg values 

demonstrated that Eu impurities are significantly influenced on the 

films structure and optical quality while Ts is increasing. 

 [1] Khairnar U. Optical properties of polysrystalline zinc selenide 

thin films / U. Khairnar, S. Behere, P. Pawar // Mater. Sci. 

Application. 3, 36 – 40 (2012). 

[2] Ivashchenko M.M. Influence of deposition conditions on 

morphological, structural, optical and electro-physical properties of 

ZnSe films obtained by close-spaced vacuum sublimation / M.M. 

Ivashchenko, I.P. Buryk, A.S. Opanasyuk, (et al.) // Mater. Sci. 

Semicon. Proc. 36, 13 – 19 (2015).          
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ТЕЛЕФОН МАЙБУТНЬОГО 

 

Манжула А. студент  

Політехнічний технікум КІСумДУ 

 

Розробка модульного смартфона Project Ara спонукала, по 

ініціативі Google, створити безкоштовну платформу з відкритим 

апаратним забезпеченням. 

 Project Ara телефони будуються з використанням модулів, 

вставлених в металеву рамку. Рамка виступає основою для 

зв'язку всіх модулів разом. Основа має два слоти з лицьового 

боку та безліч квадратних і прямокутних слотів різних розмірів, 

які розташовуються на тильній стороні.  

Модулі підтримують «гарячу» заміну без виключення 

телефону. Вони на рамці закріплюються електропостійними 

магнітами. Оболонка модуля може бути роздрукована на 3D 

принтері для створенняі ндивідуального образу смартфона. 

Очікувана ціна рамки - близько 15 американських доларів. 

Впровадження нового мобільного пристрою в наше 

повсякдення відкриває нові можливості для швидкої та, 

відносно недорогій, модернізації смартфонів. Використання 

модульних елементів є одним із шляхів, що ведуть до 

зменшення відходів від сучасного виробництва електроніки. 

 

Науковий керівник: Печенко С.М. викладач  
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПРИ 

ПАРКОВЦІ PARK ASSIST 

 

Єфименко Б. студент  

Політехнічний технікум КІСумДУ 

 

Системи автоматичного або автоматизованого паркування 

допомагають при виконанні паралельного та перпендикуляр-

ного паркування.  

Робота системи паркування умовно поділяється на два етапи: 

пошук місця для паркування та безпосередньо паркування 

автомобіля. 

Автоматизоване паркування виконується за рахунок 

відповідного керування кутом повороту рулевого колеса та 

швидкості автомобілю. Конструкція системи містить 

ультразвукові датчики, вимикач, електронний блок керування та 

допоміжні пристрої автомобіля. 

Використання інтелектуальної системи паркування в 

подальшому можна розглядати, як частину майбутньої системи 

повного керування автомобілем без участі людини. Таким 

чином, усі ДТП залишаться у минулому. 

 

Науковий керівник: Печенко С.М. викладач  

 

 

ВИВЧЕННЯ РОБОТИ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ 

НА БАЗІ СТЕНДУ «РОЗУМНИЙ БУДИНОК» 

 

Черненок А.О. студент  

Політехнічний Технікум КІСумДУ 

 

«Розумний будинок» Білла Гейтса будувався на протязі семи 

років. Працювали над проектом сотні професіоналів: інженерів, 

програмістів, дизайнерів і будівників. 
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Основні функції «Розумного будинку» включають в себе 

управління наступними системами: 

- електропостачання та освітлення; 

- інтернет, телефонний зв'язок та система оповіщення; 

- дистанційне керування; 

- водопостачання та каналізація; 

- клімат контроль, опалення, вентиляція;  

- пожежна сигналізація та інші. 

На відділенні «Комп’ютерні та електронні технології» був 

створений проект «Розумного будинку» керування в якому 

відбувається на основі програмованого логічного контролера  

Unitronics. Даний проект є відкритим, що дозволяє змінювати 

конфігурацію системи та нарощувати її. Проект «Розумного 

будинку» був створений з метою зацікавлення студентів у 

вивченні мікропроцесорної схемотехніки. На даному етапі стенд 

вміщує в собі наступні функції: 

- клімат контроль; 

- водопостачання; 

- електропостачання та освітлення; 

- сигналізація. 

В майбутньому планується модернізація проекту яка буде 

вміщувати такі зміни: 

- дистанційне керування за допомогою універсального ІЧ 

приймача; 

- автоматичне відчинення дверей за допомогою 

мікрокрокового двигуна; 

- SMS оповіщення та інші. 

Студенти постійно цікавляться і вносять пропозиції стосовно 

модернізації вищевказаного проекту,  а отже поставлена мета – 

досягнута. 

Науковий керівник:Салій Ю.М., викладач  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ВІДДІЛЕННЯ « КОМП'ЮТЕРНІ ТА 

ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ» ПТ КІСумДУ 

 

Салій Ю.М., викладач 

 Політехнічний технікум КІСумДУ 

 

 На сучасному етапі розвитку електронних та комп’ютерних 

технологій навчання студентів на відділенні потрібно 

організовувати з урахуванням професійної зацікавленості. 

Вивчення великої кількості теоретичного матеріалу, згідно 

навчального плану відповідної спеціальності, повинно 

підтверджуватися відповідною кількістю практичних фахових 

навичок. Але студент не завжди зможе поєднати отримані 

навички з своєю майбутньою професією без допомоги 

досвідчених викладачів. А тому, починаючи з другого курсу 

навчання, потрібно зацікавлювати майбутніх молодший 

спеціалістів, створюючи цікаві практичні проекти, з 

можливістю їх доопрацювання на наступних курсах, на більш 

високому рівні, разом з отриманням відповідного досвіду. На 

відділенні «Комп’ютерні та електронні технології» 

Політехнічного технікуму КІСумДУ під час навчальних практик 

та курсових проектів створюються цікаві проекти, над якими 

студенти продовжують працювати в подальшому навчанні не 

один рік. Створюючи, в майбутньому, дипломний проект 

студент вже має професійну зацікавленість, певні фахові 

навички та бажання створити особистий проект. До цього його 

повинні підготувати і мотивувати професійна і філігранна 

робота викладачів відділення зорієнтованих на створення 

цікавих практичних проектів. 
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ІСКРОБЕЗПЕЧНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ НА ІОНІСТОРАХ 

 

Трофимчик Д.Д., студент  

Конотопський інститут СумДУ 

 

У блоках живлення систем пригнічення вибухів метану у 

вугільних шахтах використовуються акумулятори. Недоліком 

акумуляторів є обмежене число циклів заряд-розряд і 

обмежений термін служби. 

 Сучасні компоненти електроніки дозволяють створювати 

блоки обробки інформації для систем безпеки з мінімальним 

споживанням електроенергії. Для розробленого у Конотопсь-

кому інституті комплексу пригнічення вибухів пневматичного 

шахтного (КВПШ1), було запропоновано використати у блоці 

живлення іоністори. 

Іоністори мають дуже великий строк служби і широкий 

робочий температурний діапазон. Більшість хімічних джерел 

живлення виділяють тепло під час зарядки або розрядки, яке 

скорочує термін їх служби, тому потребують необхідності в 

схемах контролю зарядки і розрядки. Іоністори не мають ніяких 

обмежень в процесах зарядки та розрядки і не потребують 

засобів  контролю  процесу зарядки. 

Сьогодні іоністори випускаються багатьма виробниками. 

Ринок пропонує широкий діапазон типів іоністорів в різних 

корпусах. Ці пристрої можуть відрізнятися по робочому 

температурному діапазону, ємності, напрузі і струму, а також по 

застосуванню. Нами були досліджені іоністори різної ємності і 

побудовані графіки саморозряду. 

Проведені експерименти дозволили вибрати оптимальний 

тип іоністора для комплексу пригнічення вибухів пневматич-

ного шахтного КВПШ1. Блок живлення, дозволяє отримати 

стабілізовану напругу +12В для живлення датчиків і вузла 

детонатора та стабілізовану напругу +3В для живлення 
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контролера. Іскробеспечность блока живлення забезпечується 

резисторами і стабілітронами на виходах +12В і +3В.  

Використання іоністорів дало можливість спростити схему 

блоку живлення і підвищити його надійність. Результати 

детальних лабораторних досліджень дозволили розробити 

технічне завдання на створення промислових зразків блоків 

живлення для систем безпеки. 

Науковий керівник: Лєпіхов О.І., викладач 

 

 

ВПЛИВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ 

ВЛАСТИВОСТІ В ГРАНУЛЬОВАНИХ ПЛІВКОВИХ 

СПЛАВІВ НА ОСНОВІ Ag I Co 

 

Шамардін А.В., аспірант 

Сумський державний університет 

 

Метою роботи було проведення досліджень температурної 

залежності опору і термічного коефіцієнту опору плівкових 

гранульованих сплавів на основі Ag і Co; встановлення 

кореляції між структурно-фазовим станом і електрофізичними 

властивостями та вивчення впливу на них зовнішнього 

магнітного поля. 

Для отримання плівкових систем на основі Co і Ag, 

використовувалася установка ВУП-5М. Отримані зразки різної 

товщини піддавались термічному відпаленню для отримання 

гранульованих сплавів. Відпалювання здійснювалося у вакуумі 

в спеціальній печі (рис.1) в інтервалі температур Tв = 300–900 

К. Піч знаходилась в алюмінієвому каркасі, до якого 

підʼєднувалися магніти з індукцією 45 мТл. Для дослідження 

структурно-фазового стану використовувався просвічуючий 

електронний мікроскоп ПЕМ-125К. 
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Рис. 1 - Блок – схема печі для термічної 

обробки зразків: 1 – піч; 2 – алюмінієвий каркас; 

3 – магніти 

 

Орієнтуючись на досліди, представлені в 

роботі [1], був проведений розрахунок концентрацій атомів Со, 

при яких утворюються гранульовані сплави. Були отримані 

відповідні концентрації для всіх зразків. Вирахувавши 

усереднене значення коефіцієнта ТКО β побудований 

узагальнений графік (рис.2) залежності зміни опору при зміні 

температури в умовах дії магнітного поля і без нього від 

концентрації атомів Со. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Залежність 

середньої величини  від 

ССо: В = 45 (1) та  

В = 0 мТл (2) 

 

При ССо = 55 – 65 ат.% спостерігається збільшення , що 

може бути повʼязано зі збільшенням концентрації атомів металу 

Со, оскільки після нагрівання до 870К утворюється твердий 

розчин у матриці немагнітного Ag. Магнітне поле швидше за 

все впливає на розорієнтацію гранул Со, що підвищує опір 

зразка. Ці результати підтверджують проведені досліди у 

роботі [2]. 
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В інтервалі температур 750–870 К має місце різке зменшення 

величини термічного коефіцієнту опору, що пояснюється 

упорядкування в т.р.(Ag,Co) і паралельним процесом утворення 

високоомного інтерметаліду на основі атомів Ag і Co. 

Порівняння величини ТКО плівкових систем, отриманих при дії 

магнітного поля( до 45 мТл) і без дії вказують на незначний 

ефект магнітного поля. 

 

1. Шабельник Ю. М. Електрофізичні властивості 

гранульованих твердих розчинів у плівкових системах на основі 

Co та Ag / Ю. М. Шабельник, Л. В. Однодворець, І. Ю. 

Проценко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології.- 

2012.- Т.10, № 3. 

2. Проценко С.І. Структурно-фазовий стан, стабільність 

інтерфейсів та електрофізичні властивості двошарових 

плівкових систем / С.І.Проценко, І.В.Чешко, Д.В. Великодний // 

Успехи физ. мет. – 2008. – Т.9, №3 

 

 

РОЗРОБКА ГНУЧКИХ ПРИСТРОЇВ ЕЛЕКТРОНІКИ 

 

Наумов Д.О., студент 

 Конотопський інститут СумДУ 

 

Один із методів виготовлення елементів гнучкої електро-

ніки, базується на  деформації і вивільнення нанодротів. Рядом 

авторів [1,2] були розроблені електронні пристрої, які не 

змінюють свої характеристики при поздовжньому вигину. Це 

досягалося завдяки переносу вирівняних нанодротів, на 

полідиметилосилаксанову підкладку  ПДМС, з наступною 

деформацією зразка. 

В роботі [3] заздалегідь вирощені нанодроти, переносилися 

на підкладку з попередньою деформацією, що становила 90%. 

Тобто нанодроти наносилися на підкладку методом контактного 
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друку, а сама підкладка була заздалегідь піддана навантаженню.  

Після нанесення нанодротів підкладка вивільняється, разом з 

нею починали деформуватись нанодроти. 

Запропоновані моделі, дозволяють перевірити розрахунки і 

порівняти їх з експериментальними даними. Для подальшої 

перевірки результатів було застосоване циклічне навантаження 

ПДМС підкладки, з різним рівнем механічного навантаження. 

ВАХ зразків будувались для Si-нанодротів одночасно з 

механічним навантаженням на них від 0% до 37%. 

Нелінійна модель показала кращі результати для великих 

деформацій. Результати досліджень вказують, на перспектив-

ність даного методу, оскільки він є простим і економічним, 

ефективним процесом для виготовлення нанодротових пристрої 

на нетрадиційних підкладках. 

 

[1] Lu, W. Fabrication of Functional Nanowire Devices on 

Unconventional Substrates Using Strain-Release Assembly/ [Lu, W., 

Lieber, C., Phys. D.,]// Appl. Phys.- 2013.- V.39.- P.385-389. 

[2] Xia, Y. Controlled 3D Buckling of Silicon Nanowires for 

Stretchable Electronics / [Xia, Y., Yang, P., Sun, F., et oll]// Adv. 

Mater.- 2011.- V.44.- P.379-384. 

[3] Mc Alpine, M. C. Strain-Release Assembly of Nanowires on 

Stretchable Substrates / [Mc Alpine, M. C., Ahmad, H., Wang, D.,]// 

Nat. Mater.- 2012.- V.21.- P.273-274. 
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ПРОЕКТУВАННЯ WEB-СЕРВЕРА ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЇ ВІД СИСТЕМ ЗБОРУ ДАНИХ  

У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ ІНТЕРНЕТУ 

 

Остапенко О.С.,студент  

Конотопський інститут СумДУ  

 

У наш час існує безліч різних систем та модулів збору даних, 

які мають у режимі реального часу отримувати інформацію з 

аналогових датчиків і зберігати її. При сьогоднішньому рівні 

розвитку комп’ютерної техніки найоптимальнішим рішенням 

для збереження інформації є використання баз даних, які здатні 

забезпечити відкритий доступ до даних в інтернеті. Але при 

цьому виникає проблема, яка пов’язана з механізмом передачі 

інформації отриманої від системи збору на веб-сервер з 

установленою системою керування базами даних. Саме ця 

проблема і стала головною метою нашої роботи і ми намагалися 

її вирішити. 

У якості системи керування базами даних було використано 

MySQL, так як вона являється найпоширенішою та найпрості-

шою з точки зору освоєння. Програмне забезпечення для 

реалізації поставлених цілей було розроблене на графічній мові 

програмування «G» фірми National Instruments у середовищі 

LabView 2012. У якості аналогово-цифрового перетворювача 

(АЦП) було використано пристрій NI USB-6009, який має 

максимальну частоту дискретизації 48 кГц та 8 входів для 

аналогових сигналів. 

Принцип роботи даної програми в наступному: датчик збирає 

аналогову інформацію і передає її до АЦП, яке в свою чергу 

перетворює отримані дані в цифровий вигляд та за допомогою 

модуля Database Connectivity Toolkit відбувається з’єднання з 

веб-сервером та з створеною базою даних у яку і відбувається 

запис даних в режимі реального часу. Інформація зберігається 

до таблиці, де фіксується дата і час запису та отримане від АЦП 
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значення сигналу. На передній панелі розробленої програми 

будується графік залежності зміни показів вимірювання від 

часу. Отримати або переглянути збережені дані можна з будь 

якого місця де є доступ до інтернету. 

Отже, була вирішена проблема передачі даних на веб-сервер 

та протестована розроблена програма на датчику вимірювання 

світлового потоку. 

Науковий керівник: Грищук О.С., викладач 
 

 

НАНОЛІТОГРАФІЯ В ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЯХ 

 

Дементьєва О.О., студентка, Холод Т.С., викладач 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Нанолітографія – це сукупність методів створення 

наноструктур. Наноструктури – структури з розмірами до 100 

нм. [1-2]. 

Найбільш поширеними є такі методи нанолітографії: 

двовимірна (2D), тривимірна (3D), методи сканую чого 

зондового молекулярного друку - "нанолітографії занурення" 

(або «dip-pennanolithography, DPN») і полімерна літографія 

(polymer-penlithography, PPL), атомна нанолітографія, оптична 

нанолітографія, наноімпрінт, та інші[3]. 

Кожен з методів має свої переваги та недоліки. Наприклад 

найперспективнішим напрямком електронно-променевої 

літографії є MapperLithography, що не потребує застосування 

масок. Цей метод має високу швидкодію, і здатний створювати 

структури розміром 22 нм і менше. [4]. 

Отже, аналізуючи сучасні методи скануючої зондової 

мікроскопії нанолітографії є досить дешевими і дозволяють 

отримати структури розміром менше 10 нм. Недоліком можна 

вважати низьку швидкодію, і тому вони поки що не придатні 

для промислового виробництва.  
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РОЗРОБКА КЛІЄНТСЬКОЇ ЧАСТИНИ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИЙОМУ І 

ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Голиченко О. О., студент  

Конотопський інститут СумДУ  

 

На сьогоднішній день до веб-додатків висувають досить 

високі вимоги, які пов’язані з їх швидкодією та завантаженню 

серверів. Найкращим варіантом вирішення цієї проблеми є 

створення так званих REST-клієнтів, які виконуються 

безпосередньо у браузері користувача. Особливо це важливо у 

додатках, які працюють неперервно і, наприклад, відображають 

дані у режимі реального часу. Розробка саме такого REST-

клієнта і стало метою нашої роботи.  

Мовою написання додатку було обрано JavaScript. Це 

об'єктно - орієнтована мова програмування, але прототипи, що 

використовуються обумовлють відмінності в роботі з об'єктами 

в порівнянні з традиційними клас-орієнтованими мовами. Крім 

того, JavaScript має ряд властивостей, притаманних 
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функціональним мовам - функції як об'єкти першого класу, 

об'єкти як списки, каррінг, анонімні функції, замикання - що 

додає мові додаткову гнучкість. Ще однією зручністю мови 

JavaScript є можливість використання багатьох фреймворків. 

Наприклад: AngularJS, Backbone, Ember, jQuery. 

Для написання нашого додатку було використано бібліотеку 

jQuery, так як її можливостей достатньо для маніпулювання 

DOM-ом в наших цілях і для неї існує велика кількість 

додаткових модулів, які легко підключити і використовувати в 

додатку. Один із таких модулів ми і використали, а саме jQuery 

Flot для побудови графіка в режимі реального часу. Для 

здійснення динамічних запитів на сервер без перезавантаження 

сторінки було використано технологію Ajax, яка встроєна в 

бібліотеку jQuery і дозволяє гнучко керувати http запитами. 

В результаті, ми отримали REST-клієнт, який отримує дані 

від MySQL сервера і виводить інформацію у реальному часі у 

зручному для користувача вигляді. Додаток являється крос-

браузерним і буде знаходитися у відкритому доступі інтернету. 

Тому будь який користувач, який має вихід до глобальної 

мережі інтернет, зможе спостерігати за зміною даних у режимі 

реального часу.  

Науковий керівник: Грищук О.С., викладач 
 

 

РОЗРОБКА СЕРВЕРНОЇ ЧАСТИНИ  

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИЙОМУ І 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Артюх Г.С., студент 

Конотопський інститут СумДУ  

 

У наш час створено безліч web – сайтів які здатні приймати 

та зберігати інформацію, але існує проблема, яка  полягає в 

обміні  інформацією між клієнтом та сервером у реальному часі.  
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Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є створення REST 

– додатку. REST - це метод взаємодії компонентів 

розподіленого додатку в мережі інтернет, при якому виклик 

віддаленої процедури являє собою звичайний HTTP-запит (GET 

або POST), а необхідні дані передаються як параметри запиту. 

Однією з переваг REST є технологія “клієнт - сервер” за 

допомогою якої клієнти відокремлені від сервера єдиним 

інтерфейсом. Це розділення відповідальності означає, що 

клієнти не відповідають за збереження даних, що є внутрішнім 

для кожного сервера. В свою чергу сервери не відповідають за 

користувальницький інтерфейс або користувальницький стан, 

тому сервери можуть бути простішими і більш масштабо-

ваними. Це дає можливість вести розробку клієнтської та 

серверної частини незалежно один від одного, поки не 

зміниться інтерфейс. 

Для написання додатку було обрано мову програмування 

PHP. Це скрипкова мова, яка була створена для 

генерації HTML-сторінок на стороні web - сервера які потім 

передаються на сторону клієнта. На відміну від мови JavaScript, 

користувач не бачить PHP-коду, бо браузер отримує готовий 

html-код. Це є перевага з точки зору безпеки.  

В результаті, ми отримали  web – додаток який отримує запит 

від клієнта, на основі якого проводиться  вибірка з бази даних 

MySQL після чого сервер повертає запитувану інформацію 

клієнту у форматі JSON.   

 

Науковий керівник: Грищук О.С., викладач 
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ВИВЧЕННЯ ДАТЧИКА МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА 

ОСНОВІ МАГНІТОІМПЕДАНТНОГО ЕФЕКТУ 

 

Соломка С.І, студент, Циганкова Л.А., викладач 

Конотопський інститут СумДУ  

 

Одним з основних завдань досліджень фізики магнітних 

явищ, прикладної електродинаміки і радіоелектроніки впродовж 

останніх років є вивчення ефекту магнітоімпедансу.  

Ефект магнітного імпедансу полягає в сильній зміні повного 

опору провідника змінному струму в зовнішньому магнітному 

полі. Інтерес до нього пояснюється тим, що в деяких матеріалах 

було виявлено зміну імпедансу в зовнішньому магнітному полі 

в два і більше разів. Таку значну зміну імпедансу називають 

ефектом гігантського магнітоімпедансу, або коротко, ГМІ-

ефектом.  

Механічні датчики на основі магнітоімпедантного ефекту в 

аморфних і нанокристалічних сплавах відрізняються більш 

високою чутливістю і довговічністю. 

Мініатюрні магнітні датчики магнітного поля на основі 

магнітоімпедантного ефекту в аморфних феромагнітних сплавах 

можуть служити базовим елементом для створення приладів 

магнітної дефектоскопії і різних пристроїв автоматики і 

робототехніки. Як і датчики Холла, вони можуть мати розміри 

близько 1мм і не містять котушок індуктивності. При 

відповідному виборі аморфного сплаву і при його термо-

магнітній або термомеханічній обробці перекривається за 

допомогою магнітоімпедантного датчика діапазон постійного 

або низькочастотного магнітного поля може досягати 100 Е. 

У той же час магнітоімпедантний датчик магнітного поля 

вигідно відрізняється від датчика Холла високою температур-

ною стабільністю, тому прилади на його основі не вимагають 

ніяких схем температурної компенсації або стабілізації. Більш 

того, магнітоімпедантний датчик має всього два контакти і його 
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підключення за електричною схемою приладу здійснюється 

всього двома проводами, а не чотирма, як в датчику Холла, що 

значно простіше і надійніше в разі виконання виносного 

варіанту датчика. 

Таким чином, дослідження магнітного імпедансу є досить 

актуальним, оскільки поповнює знання про особливості цього 

ефекту і може розширити область його практичного 

застосування.  

 

 

ТЕМПЕРАТУРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ОПОРУ ПЛІВОК NI I AU 

ТА ПЛІВКОВИХ СИТЕМ НА ЇХ ОСНОВІ 

 

Холод Т.С., аспірант  

Конотопський інститут СумДУ 

 

При конструюванні приладів мікроелектроніки важливо 

враховувати температурну залежність опору окремих матеріалів 

і їх систем.  

В якості досліджуваних зразків було обрано плівки Ni i Au та 

плівкові системи з різною товщиною немагнітного прошарку 

Ni(5нм)/Au(dAu)/Ni(15нм)/П і Ni(5нм)/Au(dAu)/Ni(45 нм)/П з 

dAu=10-15 нм, враховуючи широкий спектр їх використання [1]. 

Зазначені плівкові системи цікаві і тому, що в залежності від 

термічної обробки, товщини шарів Au в даних зразках, можливе 

утворення, як твердих розчинів, так і систем зі збереженням 

індивідуальності окремих шарів. 

В роботі досліджувались тришарові системи на основі Ni і Au 

для отримання яких використовувались методи термічного (Au) 

та електронно-променевого (Ni) випаровування в установці 

ВУП-5М при тиску газів залишкової атмосфери 10
-3

 Па при 

температурі підкладки Тп = 300 К. Термічне відпалювання 

проводилось до Тв = 600 і 700К. Свіжосконденсовані зразки, 
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товщиною 30–65 нм, витримувалися у вакуумі протягом однієї 

години при температурі підкладки для їх стабілізації.  

Результати дослідження плівкових систем Ni(5 

нм)/Au(dAu)/Ni(15 нм)/П і Ni(5нм)/Au(dAu)/Ni(45 нм)/П з dAu=10-

15 нм показали, що відпалювання при Тв ≤ 600 К не викликає 

структурно-фазових змін і зразки залишаються тришаровими.  

Отже, можна сказати, що зменшення шару золота приводить 

до утворення твердого розчину уже в процесі осадження плівки. 

В межах товщини 30-60нмв в плівкових системах  приводить до 

збільшення значень опору, при відпалюванні. 

 

[1] Бігун Р.І. Структура та електропровідність ультратонких 

плівок металів /[М.М. Козак, Б.Р. Пенюх, Я.А. Пастирський, та 

інші]// Фізика та хімія твердого тіла, 2011. - Т. 12, № 3 - С. 602-

605.  

Науковий керівник: Гричановська Т.М., к.ф.-м.н 
 

 
ОСОБЛИВОСТІ ФОPМУВАННЯ ВПОPЯДКОВАНИХ 

МАСИВІВ НАНОЧАСТИНОК FENI 
 

Боюн А.В., аспіpант, Яців О.О., студентка 
Сумський дepжавний унівepситeт 

 

Мeтою пpовeдeної pоботи було вивчення особливостей 

формування, оцінка pозміpів і фоpми наночастинок (НЧ) FeNi 

для подальшого їх можливого викоpистання у спін вeнтильних 

систeмах. Зpазки для досліджeнь були отpимані з викорис-

танням мeтодики, описаної в pоботі[1]. Для досліджeння 

структурно-фазового стану викоpистовувався пpосвічуючий 

eлeктpонний мікpоскоп ПEМ-125К. Одним із поставлeних 

завдань було дослідити вплив тeмпepатуpи та тpивалості 

відпалювання на моpфологію впоpядкованого масиву НЧ FeNi. 

На pис. 1а зобpажeний масив НЧ бeз тepмообpобки, після 

тepмообpобки до 900 К пpотягом 10 хв. (рис. 1б) та 60 хв. (рис. 
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1в). Як видно з гістогpам pозподілу (pис. 1 г-e) після 

тepмообpобки пpотягом 10 хвилин найбільш ймовіpний діамeтp 

збільшується з 6 нм до 15 нм що свідчить пpо коалeсцeнцію НЧ 

та, як peзультат, зміни їх pозміpу. Після тepмообpобки пpотягом 

60 хвилин найбільш ймовіpний діамeтp НЧ збільшився до 20 нм, 

що свідчить пpо пpодовжeння коалeсцeнції НЧ. 

Під час тepмообpобки НЧ набувають більш пpавильної 

сфepичної фоpми в поpівнянні з нeвідпалeними частинками. 

Таким чином, викоpистовуючи тepмообpобку можна впливати 

на морфологію та розподіл НЧ і, як наслідок, наeлeктpофізичні 

властивості систeм на основі НЧ. 
 

 
Pисунок 1 – ПEМ зобpажeння 
впоpядкованого масиву НЧ FeNi 
бeз тepмообpобки(а), після відпалу 
до 900К пpотягом 10 хв. (б) та 
60 хв. (в). Гістогpами pозподілу 
НЧ за pозміpами відповідно(г-e) 
 

 
 

 
 
 

[1] S.A. Nepijko H.J. Elmers, et al., Appl Phys A. (November 2012). 
 

Кepівник: Пpоцeнко С.І., пpофeсоp 
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГРУЗОВИМ 

ЛІФТОМ З ЗАСТОСУВАННЯМ ПЛМ. 

Сущенко Б.І., студент  

Конотопський інститут СумДУ 

 

Для розробки системи управління грузовим ліфтом 

необхідно виконати наступні кроки алгоритму. На першому 

кроці  алгоритму роботи системи побудувати абстрактну 

математичну модель , яку на другому кроці кодують двійковим 

нормальним кодом. На третьому кроці, використовуючи 

структурну математичну модель , отриману на другому кроці 

алгоритму, будують таблиці переходів і виходів, за допомогою 

яких на четвертому кроці знаходять канонічні рівняння роботи. 

Мінімізація їх відбувається на п’ятому кроці, а на шостому – 

вибір необхідної ПЛМ і її програмування. На сьомому кроці по 

вибраній і запрограмованій ПЛМ, а також по отриманим на 

другому кроці елементам пам’яті, будують необхідну схему. 

Для виконання цих умов необхідно розпочати виконання 

поставленої задачі з технологічного алгоритму. Щоб отримати 

цей алгоритм, потрібно задати роботу ліфта абстрактною 

математичною моделлю. Для отримання з неї канонічних 

рівняннянь управління ліфтом, необхідно перетворити її в 

структурну математичну модель. Для цього необхідно 

закодувати її стани, наприклад, двійковим нормальним кодом. 

Для отримання з цієї математичної моделі канонічних рівнянь 

системи управління ліфтом, будуємо відмічену таблицю 

переходів і виходів. Оскільки дані рівняння представляють 

собою диз’юнктивну нормальну форму логічної функції, то їх 

оптимальна реалізація  може бути виконана на програмуємих 

логічних матрицях. 

 

Науковий керівник: Шинкаренко О.Г., ст.викладач 
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ТЕМПЕРАТУРНА ЧУТЛИВІСТЬ БАГАТОШАРОВИХ 

ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ FE І PT АБО PD 

 

Худенко Б. М., студент 

Конотопський інститут СумДУ 

 

Такі галузі промисловості, як металургійна, хімічна, 

машинобудівна, нафтопереробна та інше, потребують сучасних 

датчиків температури.   

Останніми роками в якості чутливих елементів датчиків 

використовують багатошарові плівкові системи. Отже, важливо 

знати фізичні характеристики плівкових матеріалів. В даній 

роботі було визначено температурну чутливість плівок 

[Pd(2нм)/Fe(2нм)]5 та Fe(30)/Pt(10)/Fe(30). 

Зразки були отримані за допомогою установки ВУП – 

5М, при тиску 10
-3

 Па та при температурі 20 
о
С. Багатошарові 

плівкові системи [Pd(2нм)/Fe(2нм)]5 та Fe(30)/Pt(10)/Fe(30), 

були отримані методом вакуумного термічного випаровування. 

Температурну чутливість розрахували за формулою 

 . Для плівки [Pd(2нм)/Fe(2нм)]5 чутливість розраховано в 

температурному інтервалі від 353 К до 633 К. Встановлено, що 

найменша чутливість була в інтервалі 513-553 К, найбільша – 

353-393 К. Для даної плівки температурна чутливість спочатку 

спадає, потім зростає. Для плівки Fe(30)/Pt(10)/Fe(30) темпера-

турну чутливість було розраховано в температурному інтервалі 

від 343 К до 763 К. Найменшу чутливість встановлено в 

інтервалі 343-403 К, найбільшу – 583-643 К. Для цієї плівки 

навпаки, температурна чутливість спочатку зростає, потім 

зменшується. 

Отже, за результатними розрахунків, можна зробити 

висновок, що значення температурної чутливості для плівкової 

системи Fe(30)/Pt(10)/Fe(30) значно вища ніж для 

[Pd(2нм)/Fe(2нм)]5 на температурному інтервалі 200-500 К та 

нижча на інтервалі 50-200 К. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ  СИНТЕТИЧНИХ 

НАДТВЕРДИХ  ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ  МАТЕРІАЛІВ У 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
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АЛЬТЕРНАТИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

ВІТРОГЕНЕРАТОРА, ЯК ІНСТРУМЕНТИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «РОЗУМНИЙ ДІМ» 

 

Еременко В.О., Емельянов О.А., студенти  

Конотопський інститут СумДУ 
 

«Розумний дім» - це невід'ємний атрибут будь-якого 

сучасного житла, у якому так багато різних інженерних систем: 

освітлення, силова електрика, опалення, вентиляція, кондиціону-

вання, техніка для домашнього кінотеатру, охоронно-пожежна 

сигналізація. Без комплексного підходу до вирішення цих завдань, 

неможливо досягти бажаного затишку. Тільки система «розумний 

дім» здатна доглядати за всією інженерією вашого житла 

цілодобово 365 днів у році. «Розумний дім» - це інтелектуальна 

система управління, яка об'єднує в єдиний комплекс все 

обладнання, вирішує різні завдання у сфері забезпечення безпеки, 

життєзабезпечення, розваг і зв'язку. Будь-яка система розумний 

будинок складається з датчиків, через які надходить інформація, і 

виконавчих пристроїв 

При вимкненні і ввімкненні світла, під час ранкових і 

вечірніх пікових навантажень від перевантаження системи 

знижується ресурс електроприладів або навіть виходять з ладу. В 

обласних центрах та районах центрах налагодження лінії 

електропередачі відбувається швидко, в інших містах та населених 

пунктах світла не буває по 2-3 доби. 

Вирішенням проблеми з відключенням є включення в 

систему «розумного дому» вітрогенератора. Це запобігає її 

відключенню та робить систему безперебійною, в цілому вся 

система електропостачання працює. 

Сама технологія реалізується дешево. У «розумному домі» 

вся електроніка і побутова техніка - від кліматичних систем до 

телевізорів - управляється надзвичайно складними комп'ютерними 

системами, які потребують постійного електропостачання. Було 

знайдено великий недолік, це перебої з відключенням світла та 
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альтернатива в заміні цього недоліку. В роботі розроблена схема 

з’єднання вітряка та контролера системи «Розумного 

дому»(Рисунок 1). Ця схема забезпечує безперебійне живлення 

системи.  

 
Рисунок 1 - Схема автоматичного перемикача 

 

Запропонована схема може бути ефективною як в умовах 

повного відключення електроенергії так і для здешевлення в 

умовах штатної роботи. Дана схема дозволяє подовжити ресурс 

приладів та компонентів «розумного дому» і запобігти 

передчасному виходу з ладу. Існуючий вітрогенератор потребує 

аеродинамічної доводки лопатей з використанням математичного 

моделювання в середовищі ANSYS. В подальшому необхідно 

провести роботи з експериментальних досліджень.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСТОТИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

МІСТА КОНОТОП МЕТОДОМ ЛІХЕНОІНДИКАЦІЇ 

 

Мірошніченко Ю.В., учениця 

Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 
 

25 березня 2014 року Всесвітня організація охорони здоров'я 

(ВООЗ) опублікувала нові дані відповідно до яких у 2012 році 

близько 7 мільйонів людей померли (кожен 8-й серед всіх 

померлих) від забруднень повітря. Серед цих смертей: 40% - 

ішемічна хвороба серця, 40% - інсульт, 11% - хронічна 

обструктивна хвороба легенів, 6% - рак легенів, 3% - гострі 

легеневі інфекції у дітей [7].  

Екологічний моніторинг стану повітряного середовища - це 

одне із центральних завдань сучасної екології. Адже від повітря, 

яким ми дихаємо напряму залежить тривалість і якість нашого 

життя. Один із перспективних та економічно-доцільних методів 

екологічного моніторингу - біоіндикація, що включає велику 

кількість аспектів, пов'язаних із використанням біологічних 

об'єктів для індикації впливу антропогенного навантаження на 

стан довкілля [6]. 
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Метою цього дослідження є: з'ясувати стан атмосферного 

повітря в місті Конотоп методом ліхеноїндикації. 

У ході написання роботи були виконані такі головні завдання: 

- З’ясувати, що таке біоіндикація, ліхеноіндикація, які існують 

методи даних досліджень. 

- Вивчити видовий склад лишайників поширених на території 

міста Конотоп. 

- З’ясувати стан атмосфери нашого міста та причини її 

забрудненості. 

- Використати на практиці найпростіші методики 

ліхеноіндикації. 

Як результат дослідження визначено території (вулиці) міста з 

середнім ступенем забруднення повітря. 

Лишайники - найвідчутніші  біоіндикатори забрудненості 

атмосферного повітря, які по чутливості до забруднення повітря 

поділяють на три типа: накипні, листуваті, кущисті. По  мірі  

забруднення повітря першими зникають кущисті, потім листуваті, 

пізніше всіх – накипні [6]. 

Методом ліхеноіндикації можна визначити не лише якість 

повітря в конкретний час, а й за певний період. 

Дослідження проводилось по вулицям Мир, Леніна, Б. 

Хмельницького, Дзержинського. У ході досліджень було виявлено 

три види лишайників: Фисция сомнительная, Ксанторія настінна, 

Пармелия борозчатая [4]. Методика основана на візуальному 

визначенні якості атмосферного повітря за зовнішніми ознаками 

лишайників. Стан лишайників характеризується показником 

життєвості G, яка визначається за формулою G ·S, де W- ваговий 

коефіцієнт типів лишайників, S- щільність популяції лишайників, 

%. 

Проаналізувавши отримані результати можна зробити 

висновок, що повітря на досліджуваних вулицях має середній 

ступінь забрудненості.  Найменший коефіцієнт має проспект 

Миру, що пов'язано з досить інтенсивним рухом транспорту. 
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Повітря по вулицям Леніна та Б.Хмельницького виявилося 

найбільш чистим. 

Для покращення ситуації необхідний перехід в автотранс-

портному секторі на використання екологічно сприятливих видів 

палива, впровадження екологічних норм до автомобільних 

бензинів та дизельних палив рівня Євро-3, Євро-4, забезпечення 

каталітичними системами нейтралізації автомобілів для зниження 

токсичності відпрацьованих газів.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАМП ТА ЇХ УТИЛІЗАЦІЯ 

 

Коноваленко В.О.  

Конотопська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 10 
 

Загроза зміни клімату й поступове зменшення запасів нафти й 

газу вимагають термінової зміни відношення до споживання 
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енергії. Насправді є просте рішення. Економити ресурси за 

рахунок ефективнішого використання енергії. Зараз приблизно 

20% загального запасу енергії нашої планети витрачається на 

освітлення. І проблема заощадження електроенергії виявляється 

однією з основних проблем, що робить вплив як на політику, так і 

на навколишнє середовище. Виробництво достатньої кількості 

якісного світла, його ефективного використання є одним із 

необхідних елементів забезпечення сучасних умов життя та 

ефективної виробничої діяльності. Жодна галузь не може 

функціонувати без електричного освітлення. Важливість створення 

ефективних джерел світла й покращення систем освітлення в наш 

час обумовлені сучасними вимогами енергоефективності та 

енергозбереження [5]. Ефективною варто вважати таку систему 

освітлення, яка створює високоякісне освітлення та зберігає свої 

характеристики протягом тривалої роботи при найменших 

капітальних та експлуатаційних затратах, у тому числі при 

мінімальному енергоспоживанні. Одним з шляхів підвищення 

енергоефективності та енергозбереження в мережах освітлення є 

використання енергозберігаючих ламп. На сьогоднішній день 

найбільш престижним напрямом енергозбереження у сфері 

освітлювання є значне збільшення обсягів люмінесцентного та 

світлодіодного освітлення [11]. 

Проаналізувавши дані встановлено, що ефективність 

енергозберігаючої лампи в 5-6 разів вища, ніж у лампи 

розжарювання. Для здобуття звичного рівня освітленості потрібно 

електроенергії на 80% менше. В той же час термін служби 

енергозберігаючої лампи у 8 разів перевищує час роботи 

звичайних ламп розжарювання. 

Одна світлодіодна лампа, у порівнянні із звичайною лампою 

накалювання, за двадцять років експлуатації може дозволити 

зекономити більше тисячі гривень, а якщо користуватись 

люмінесцентними лампами, то економія становитиме трохи менше 

тисячі гривень. Так, як зазвичай у побуті ми використовуємо 
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декілька лампочок одночасно, то і зекономити вдасться декілька 

тисяч. 

Зараз енергозберігаючі лампи стають все більш популярними, і 

можна тільки уявити, що буде, коли сотні таких ламп потраплять у 

контейнери для сміття поруч із нашими будинками та дитячими 

майданчиками. Лампи зроблені зі скла, тому, найімовірніше, до 

звалища вони не доїдуть, а розіб’ються вже в контейнері. Тож, усі 

ртутні випари осядуть поряд із нашими помешканнями - і нам 

доведеться цим дихати. 

Практика показала, що питання щодо істотного зниження 

енерговитрат можуть бути вирішені, коли проблема виділяється в 

окрему чітко структуровану систему, локалізується за терито-

ріальною ознакою в рамках населеного пункту, вивчається 

всебічно у взаємозв'язках з факторами зовнішнього середовища, 

установлюються причини виникнення зайвих енерговитрат та їх 

джерела, визначаються ключові цілі і виробляються конкретні чіткі 

рекомендації з їх досягнення. 

З впровадженням нових енергоефективних технологій, 

конфігурація яких спирається на використання економічних 

джерел світла, енергозберігаючих ламп, можна досягти значної 

економії коштів, що йдуть на оплату за електроенергію. 

Ефективність енергозберігаючої лампи в багато разів перевищує 

ефективність лампи розжарювання. Для здобуття звичного рівня 

освітленості буде потрібно електроенергії на 80% менше. 

Енергозберігаючі лампи мають набагато більший термін служби 

ніж лампи розжарювання. Купуючи енергозберігаючу лампу ми 

можемо обирати відтінки світла. Можна обрати затишно-теплий, 

нейтральний денний або яскраво прохолодний відтінок світла. До 

всіх цих переваг приєднується головна перевага – це економія 

коштів при використанні енергозберігаючих ламп. 

Але в наш час більше використовують компактні 

люмінесцентні лампи ніж світлодіодні. Причиною цього є велика 

вартість на світлодіодні лампи.  
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Розглянувши основні характеристики люмінесцентних та 

світлодіодних ламп встановлено, що цоколь цих ламп такий як і в 

ламп розжарювання, вони можуть мати різну колірну температуру, 

яка визначає колір горіння лампи. 

Порівнявши кількість споживання електричної енергії для 

освітлення лампами розжарювання та енергозберігаючими 

лампами отримано, що економія становить 640 кВт за 8000 годин 

горіння. 

На основі аналізу даних споживання електричної енергії для 

освітлення школи встановлено економію на 1415 кВт год., що дає 

можливість заощадити 1415 грн. за чотири місяці. 

Ртуть, що міститься у люмінесцентних лампах при їх пошкод-

женні, є потенційним джерелом забруднення різних приміщень.  

Як ми побачили в даній роботі, проблема утилізації 

люмінесцентних ламп стоїть достатньо гостро у сучасному світі, не 

тільки у зв'язку із зростанням рівня забрудненості планети 

важкими металами, але і із зростанням використання ртутних ламп 

в сучасному виробництві і побуті. 

Враховуючи постійне зростання вартості світових енерго-

ресурсів, легко зрозуміти, що найближчим часом альтернативи 

люмінесцентним лампам немає. Наприклад, все більше і більше 

компаній, зокрема бізнес-комплекси переходять зі звичайних ламп 

на люмінесцентні. Щорічно утворюються мільйони відпрацьо-

ваних люмінесцентних ламп, що вимагають утилізації. 

Проаналізувавши питання утилізації енергозберігаючих ламп 

ми дійшли висновку: 

- Питання утилізації повинно вирішуватись спільно, як 

громадянами, так і органами влади. Жителі повинні проявити 

свідомість та передавати використані енергозберігаючі лампи 

ліцензованому підприємству зі збору таких відходів для подальшої 

утилізації. Таким чином буде забезпечено екологічно безпечний 

стан в межах населених пунктів. 
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- Організовувати збір непошкоджених відпрацьованих 

люмінесцентних ламп в упаковці безпосередньо через магазини, 

що реалізують нові лампи. 

- Придбавати компактні демеркуризаційні установки, які зараз 

широко представлені на ринку очисних установок. 

 

1. Грищенко С.В. Гигиеническая оценка приоритетности 

различных путей поступлення тяжелых металлов в организм 

жителей экокризисного региона. / С.В Грищенко Довкілля та 

здоров’я. − 2004. − № 1. − с. 7−10  

2. Тараненко Е. Трофимец В. Энергоэффективные 

осветительные приборы на светодиодных источниках света – 

необходимость и реальность сегодняшнего дня / Е.Тараненко, 

В.Трофимец СвітлоЛюкс. – 2009. – №2. – с. 44-45  
 

 

ГЕОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИДОБУТУ СЛАНЦЕВОГО 

ГАЗУ В УКРАЇНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЙОГО 

РОЗРОБКИ 

 

Кравченко А.С., учень 

 Конотопська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 10 

 

Україна належить до країн, економічний розвиток яких значною 

мірою залежний від власних енергоресурсів. Тому останніми 

роками вона змушена все активніше займатися питаннями 

енергодиверсифікації. Однією із складових цього процесу є 

розробка нових родовищ вуглеводнів, зокрема видобуток 

нетрадиційних видів газу, до яких належить і сланцевий газ. 

Науковці стверджують, що ХХІ століття у глобально-

енергетичному аспекті має бути «століттям газу». Тому для 

України важливим є факт існування покладів сланцевого газу в 

межах більшої частини території, а також наявність розвиненої 

мережі газопроводів, які можуть забезпечити оперативну доставку 

видобутого газу до споживача. Зважаючи на назване вище, 
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опрацювання тематики, пов’язаної з освоєнням покладів 

сланцевого газу, є важливим і актуальним науковим завданням. 

Мета роботи:визначити поклади сланцевого газу в Україні та 

еколого-геологічні аспекти його видобування. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких 

завдань: 

- опрацювати відповідну наукову літературу; 

- з'ясувати особливості видобування сланцевого газу у різних 

країнах світу та в Україні; 

- розглянути технологію видобутку даного виду енергоносіїв; 

- проаналізувати екологічні проблеми, пов’язані з освоєнням 

сланцевого газу. 

 Об'єкт дослідження: сланцевий газ як нетрадиційний вид 

мінерально-сировинних ресурсів.   

Предмет дослідження: еколого-геологічні аспекти та 

перспективи видобутку сланцевого газу в Україні. 

Сланцевий газ (shale gas) – природний газ, який видобувається 

зі сланцю (осадової глинистої, вапнякової чи піщанистої породи, 

що містить 10-15% органічних сполук), і складається переважно з 

метану [1], – найпростішого вуглеводню, з хімічною формулою 

СН4, який залягає в сланцевих пластах – гірських породах з 

характерним пошаровим розміщенням мінералів [4].  

За даними Управління енергетичної інформації Міністерства 

США Україна посідає четверте місце в Європі за показниками 

прогнозних ресурсів та оцінених запасів сланцевого газу – 3,6 та 

1,3 трлн. м³ відповідно. В Україні процес розробки газу сланцевих 

товщ планувалося розпочинати з освоєння двох ділянок: Олеської, 

розміщеної в межах Люблінського басейну (Тернопільська, 

Львівська та Івано-Франківська області), та Юзівської, що 

знаходиться в межах Дніпровсько-Донецької западини та 

Західного Донбасу (Харківська та Донецька області). За 

попередніми даними оцінки Юзівської ділянки прогнозні ресурси є 

4 трлн. м³ газу, на Олеській – 3 трлн. м³, але видобуток може бути 

меншим через складні геологічні умови; на Юзівській ділянці 
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щороку можна буде видобувати 30-40 млрд. м³ газу, а на Олеській 

– 15-20 млрд. м³, поклади знаходяться в основному на глибині 

більше 2,5 км [2]. В умовах загального незабезпечення України 

енергоносіями вирішення проблеми шляхом використання 

сланцевого газу дозволить отримати як економічну, так і політичну 

незалежність.  

Технологія видобутку сланцевого газу є своєрідною, розроблена 

вона у США, де в 1947 році вперше було використано гідророзрив 

пласта (з англійського «фрекінг»), який і дотепер використовується 

для видобутку горючих сланців. Технологія складається із трьох 

головних етапів: вертикального буріння свердловини до місця 

розташування газоносного пласта (1 до 4 км), горизонтального 

буріння вздовж газоносного пласта і гідравлічного розриву в 

радіусі декількох сотень метрів навколо магістрального 

горизонтального каналу[3]. 

Ефект гідроудару створюється за рахунок закачування у 

свердловини води, піску і хімікатів. Найбільш поширеним є такий 

склад гідравлічного розчину: 98% водо-піскової суміші та 2% 

спеціальної хімічної речовини. Додавання у воду піску та 

наповнювача підвищує в’язкість розчину і викликає просторове 

утворення мікротріщин та  збільшення площі дренування. Після 

зменшення тиску вода вільно витікає з утворених тріщин, а пісок 

не дає їм закриватися для вільного витоку газу. Воду, що її 

відкачали, мають піддавати очищенню і використовувати повторно 

для проведення нових гідророзривів. Сланцевий газ міститься в 

надрах у невеликій кількості. Але за рахунок великих площ та 

відпрацьованої процедури буріння і викачування можна отримати 

значні його об’єми.  

Можливості використання сланцевого газу для вирішення 

енергетичних проблем є значними. Але у цього підходу є 

противники, які свою думку пояснюють негативними 

екологічними наслідками видобування сланцевого газу. 

До екологічних проблем, пов’язаних з видобутком сланцевого 

газу, відносять: використання для буріння свердловин і 
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гідророзривів великої кількості води, що може привести до певних 

порушень навколишнього середовища, особливо у тих регіонах, де 

є значні площі карстових порід; забруднення підземних вод; 

використання хімікатів для проведення гідророзривів; знищення 

ґрунтового шару; порушення гідродинамічного режиму надр; 

необхідність утилізації значних обсягів технічної води; 

забруднення атмосфери викидами СО2; міграція та 

неконтрольовані викиди газу після гідравлічного розриву породи; 

техногенні зрушення різних ділянок пласта. Тому перспективи 

розробки сланцевого газу в Україні у значній мірі залежать від 

вирішення екологічних проблем, які супроводжують даний 

напрямок виробництва [1, 3]. 

 

1. Альтернативи газозабезпечення України: скраплений 

природний газ та нетрадиційний газ: аналітична доповідь / 

[Колектив авторів; Український центр економічних і політичних 

досліджень імені Олександра Разумкова] // Національна безпека і 

оборона. – 2011. – №9 (127). – C. 2-47. 

2. Проскуряков О. Геологические перспективы оценки 

месторождений // Геология. – 2012. − № 4/7. – С. 36-38. 

3. Сергієнко М. І. Перспективи видобутку сланцевого газу в 

Україні / М. І. Сергієнко, І. О. Ополінський // Вісник НТУУ «КПІ». 

Серія «Гірництво». – 2011. – Вип. 21. – С. 97-101. 
 
 

ГІДРОЛОГО-ГЕОЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

РІЧКИ ЄЗУЧ 

 

Петрушенко Е.С., учень  

Конотопська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 10 

 

Малі та середні річки – невід’ємні компоненти природного 

середовища, які мають велике значення у житті та господарській 

діяльності людей. Гідрохімічний склад та якість води середніх та 

малих річок чутливо реагують на господарську діяльність 
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населення. Внаслідок зростаючого промислового і побутового 

забруднення, розорювання та гідротехнічної меліорації водозборів 

і заплав, знищення лісів у долинах річок, велика кількість 

водотоків і малих річок сьогодні знаходиться на різних стадіях 

деградації. Якість води в них погіршується, більшості з них 

загрожує повне зникнення. Тому актуальним питанням сьогодення 

є посилення водоохоронної діяльності. 

Мета дослідження: з’ясувати фізико-географічні умови 

формування поверхневого стоку в басейні річки Єзуч, дослідити 

геоекологічний стан річки. 

Для реалізації поставленої мети були визначені такі завдання:  

● проаналізувати географічні умови формування поверхневого 

стоку в басейні річки Єзуч; 

● визначити морфометричні показники річки та водозбору; 

●  обчислити кількісні характеристики стоку річки; 

● виявити особливості водного режиму річки Єзуч; 

● з’ясувати геоекологічну ситуацію, що склалася у басейні 

річки.  

Об’єкт дослідження – басейново-річкова система Єзучі. 

Предмет дослідження – річкова система Єзучі, її морфометричні 

характеристики, кількісні показники стоку, особливості водного 

режиму, природні умови басейну, гідрохімічна характеристика та 

оцінка якості води.   

Річка Єзуч – це мала річка, довжиною 49 км, площею водозбору 

849 км
2 

 [2]. Визначені морфометричні характеристики річки: 

коефіцієнт звивистості 1,5; загальне падіння річки 34 м, загальний 

похил 0,72 м/км, коефіцієнт густоти річкової мережі 0,45 км/км². 

До правих приток належить Єзуч -12, ліві – Липка, В’язова, 

Грузька. Серед морфометричних характеристик басейну річки: 

довжина – 43 км, ширина – 18 км, середня ширина – 19 км. Площа 

водозбору лівих приток більша ніж площа водозбору правих на 

336 км
2
,  тому асиметрія басейну 0,82. Похил басейну склав 0,84 

м/км.  
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Басейн р. Єзуч знаходиться в межах лісостепової зони 

Лівобережно-Дніпровської провінції, в межах тектоморфо-

структури південно-західної схилу Воронезького кристалічного 

масиву. Корінні породи представлені палеоген-неогеновими 

пісками та глинами з домішками піску, а антропогенові – 

моренними суглинками та глинами с валунами, воднольодо-

виковими пісками, що перекриті потужними лесовими відкладами. 

Рельєф рівнинно-низовинний слабо хвилястий. Природна зональна 

рослинність знищена людиною [1].  
Стік води характеризується кількісними показниками. 

Виміряний та розрахований особисто показник витрати води 

(0,5832 м
3
/с), за багаторічними даними витрати води в середньому 

становить 2,3 м
3
/с, а максимальні – 70-75 м

3
/с. Слід зазначити, що 

водність річки суттєво зменшилася через меліорацію басейну і 

спорудження водосховищ, витрата води у ній залежатиме від того, 

чи відкриті шлюзи-регулятори. Дослідження проводилися в час 

спаду весняної повені, рівень води був незначний, що пояснюється 

малою кількістю снігу цієї зими, показник витрати води має 

значення характерні не для повені, а для межені та у 132 разів 

менший за аналогічний. Обчислені показники становлять: об’єм 

стоку 72,45 млн м
3
/рік, шар стоку 86,35 мм, коефіцієнт стоку 15,7 

%, модуль стоку – 2,74 л/с з 1 км
2
. За водним режимом р. Єзуч  

відносять до помірного типу з перевагою живлення за рахунок 

весняного танення снігового покриву. Річний хід рівнів води в 

річці характеризується високим весняним водопіллям, слабо 

вираженими дощовими паводками і низькою літньо-осінньою та 

зимовою меженню. Снігове живлення складає 50-65% стоку. 

Господарська діяльність у басейні р. Єзуч посилює 

антропогенове навантаження. Коефіцієнт залісненості басейну 

річки складає всього 0,021, коефіцієнт розораності  – 0,71, 

коефіцієнт селітебності – 0,11, вздовж берегової смуги річки 

розташовано 3 населених пунктів, на річці та її притоках 

розташовано 4 водосховища. Заболоченість басейну (коефіцієнт 

0,019) річки спричинено впровадженням меліоративних заходів. У 
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басейні річки споруджено меліоративну осушувальну систему 

«Єзуч» площею 2575 га, яка занедбана, місцями перетворена на 

болота, а місцями – на пустоші з кропивою. Найбільш актуальні 

геоекологічні проблеми річки – це значне зарегулювання річки 

(коефіцієнт 0,09), що призводить до зменшення швидкості річки та 

видимого зменшення параметрів річки; знищення прибережних 

захисних смуг шляхом розорювання (коефіцієнт 0,8) призводить 

до знесення шару ґрунту у річку і як результат її замулення, 

зменшення швидкості течії, активне заростання; заселення 

водозбору річки призводить до забруднення русла річки; 

надмірний випас худоби у заплаві річки, спонтанні місця водопою 

і як результат обезлуження заплави  та значний схиловий змив 

ґрунту та порід. При активному водокористуванні річки Єзуч та її 

басейну, а саме водозабору та водовідведенню, селітебності, 

зарегульованості, розораності та діяльності меліоративних заходів 

спостерігаємо перевищення ГДК по показниках БСК20, ХСК, заліза 

загального, марганцю, що дозволяє, оцінити якість води річки за 

ступенем чистоти як «чисті», категорії «добрі», класу «помірно 

забруднені» [3].  

 

1. Атлас Сумської області / [наук. ред. кол. : Ф. В. Зузук та 

ін.]. – К. : Укргеодезкартографія, 1995. – 40 с.  

2. Каталог річок України / Фондові матеріали Сумського 

обласного комітету по охороні природи. – Суми, 1999. – 213 с.  

3. Хільчевський В. К. Загальна гідрологія: підручник / В. К. 

Хільчевський, О. Г. Ободовський, В. В. Гребінь. – К. : Видавничо-

поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 399 с. 
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ПІДГОДОВУВАННЯ ЗИМОВОЇ ОРНІТОФАУНИ ЯК ЗАСІБ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ ПТАХІВ 

 
Кошеляєва А.А., учениця 

 Конотопська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 10 

 

Підгодовування птахів узимку один із найважливіших чинників, 

що сприяє збереженню чисельності птахів та дає можливість 

поспостерігати за ними. Оцінка змін чисельності зимуючих видів 

птахів є важливим елементом орнітологічного моніторингу 

видового багатства й стану їхніх природних популяцій. Тому дана 

робота є актуальною [1]. 

Мета дослідження: вивчення видового та кількісного складу 

зимуючих птахів міста Конотопа та Конотопського району, 

проведення низки  заходів  з охорони та збереження орнітофауни. 

Наукова новизна роботи в тому, що такі спостереження не 

проводилися на території району досліджень. Також, вперше на 

даній території було проведено порівняльний аналіз  чисельності 

птахів на території парку ім. А.В.Луначарського,  де проводилася  

підгодівля птахів і на території парку Центральний, де підгодівля 

не здійснювалася. 

Практичне значення роботи  полягає в тому, що у зв`язку зі 

зміною клімату району досліджень, погіршенням умов зимівлі 

птахів, важко визначити чисельність та видовий склад птахів. 

Підгодівля зимуючих  птахів  вносить  невеликий  локальний вклад  

у збереження видової різноманітності орнітофауни. Матеріали 

спостережень передані до Конотопського краєзнавчого музею та 

станції Юних натуралістів м. Конотопа 

Особистий внесок автора полягає в самостійному аналізі та 

обробці літературних джерел, проведенні спостережень за 

зимуючими птахами, узагальненні та систематизації отриманих 

результатів. Автор особисто організував виготовлення та  

розвішування годівничок, дослідив ефективність використання 

різних видів кормів. 
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При проведенні досліджень було виявлено  види зимуючих 

птахів. Дятел великий строкатий, галка, грак, сойка, сорока 

звичайна, горобець польовий, горобець хатній, чикотень, 

костогриз, снігур звичайний, щиглик, омелюх, синиця велика, 

синиця блакитна, горлиця садова, яструб малий, сич хатній [2,3].  

У результаті проведеного дослідження в різних біотопах       м. 

Конотопа  та його околицях було виявлено 20 видів зимуючих 

птахів, які належать до 5 рядів, 10 родин, 15 родів. Найбільше 

представництво серед них має ряд Горобцеподібні (15 видів) з 

родиною Воронові (4 видів)  та родом Крук (2 види). 

Підгодовування птахів здійснювалось на території парку імені  

Луначарського, також декілька годівниць були розміщені в 

садочках біля приватних будинків, дві - на балконі квартир, 

розташованих  на 2 та 9  поверхах за якими спостерігали з вікна. 

В окремі дні до годівниць, розташованих  у багатоповерховому 

будинку зафіксовано понад 600 прильотів. Синиця, за 

підрахунками, за добу з'їдає 75 насіння, за кожен приліт птах бере 

не більше одного, очевидно, на годівниці годувалося 80 синиць. 

Птахів прикормлювали на годівниці 3 місяці, а потім годівницю 

поступово пересували в інший кінець 9 поверхового будинку на 2 

поверх. Рухалися слідом за нею і птахи. Проте птахи слідували за 

годівницею лише на кілька десятків метрів, вже при переміщенні 

за 400 м залишилося тільки 15% початкового числа птахів, інші 

повернулися туди, де була годівничка.  Ці досліди переконливо 

показують, що птахи, в даному випадку синиці і горобці, не тільки 

влітку, але й взимку суворо дотримуються своїх територій.   

Найбільше птахів відвідували годівниці на вікні багатоповер-

хового будинку та в садочку біля приватного будинку. У 

приватних будинках часто живуть домашні птахи і цілорічно 

присутній корм. Пояснити те, що біля годівнички на вікні 

багатоповерхового будинку птахів більше, можна тим, що тут 

висока щільність населення, тому зосередження і кількість корму 

мають високі показники. Цікаво, що годівничку розміщену на 9 

поверсі синиці й горобці практично не відвідували.   
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На території парка ім. А. Луначарського було розвішано 10 

годівниць виготовлених учнями школи, на території парка 

Центральний – годівниці відсутні. Спостереження проводились по 

суботам і неділлям протягом листопада і січня місяця 2014 року з 

9.00 -12.00 години. Освоєння годівниць першими почали синиці. 

Горобці прилітали невеликою зграйкою, поодиноко снігури й 

костогризи.  

За час спостереження до годівниць у парку ім. Луначарського 

прилітали:синиці – 334, горобці – 225, голуби – 150, ворони – 144, 

омелюхи – 54, сороки – 10, снігурі – 2. На території парку 

Центральний видовий і чисельний склад птахів візуально значно 

менший. 

Для підгодовування птахів використовують різні типи 

годівничок виготовленних спеціально (відкритого та закритого 

типу), та з підручних матеріалів. 

Спостерігаючи за живленням птахів у годівниці, ми за 

допомогою експерименту з`ясували, яка їжа найкраще смакує 

сойкам, горобцям, костогризам і синичкам. Для вибору корму 

птахам запропонували  насіння соняшника, білий хліб, сало, 

пшоно. Сойки та синички спочатку поїдають насіння соняшника 

давлене й ціле, потім пшоно і хліб, наостанок – сало. Горобці й 

вівсянки найперше поїдають насіння соняшника давлене, потім 

пшоно й сало, наостанок – хліб. Усі перелічені птахи мирно 

співіснували біля годівнички, проте сойки виявляли агресивну 

поведінку по відношенню до представників свого виду, 

відлякували менших птахів, але вони самі були дуже полохливі. 

Толерантною поведінкою відрізнялися костогризи [5]. 

Усе зазначене вище дає підставу стверджувати, що погодні 

умов, місце розташування годівничок, склад корму впливають на 

кормову міграцію птахів, а підгодовування птахів взимку зберігає 

їх чисельність. 

 

1. Благосклонов К.Н. Гнездование и привлечение птиц в сады и 

парки/Константин Николаевич Благосклонов.-М.:Издательсто 



Секція: Прикладні науки про природу 

118 

Моск. ун-та, 1991. – 251 с. 

2. Второв П.М. Определитель птиц фауны Єврвзии/П.Второв, 

Н.Дроздов.-м.: Просвещение,1980.-345 с.  

3. Книш М.П. Розуміючи – оберігай. Тваринний світ Сумщини: 

навчальний посібник/М.П.Книш, В.М.Грищенко. - Суми: 

Університетська книга.2010.-235 с. 

4. Слюсар М.В. Методичні рекомендації студентам 

дипломникам,що спеціалізуються з орнітології/ Михайло 

Володимирович Слюсар.-Полтава: Полтавський ДППІ, 1996. – 13с. 

5. Зимова орнітофауна України [Електронний ресурс]/ 

О.В.Петренко//Школа.-2012.-№8.-с.45.- Режим доступу до журналу 
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РОЗРОБКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТУ З ФІЗИКИ НА 

ТЕМУ «МАГНІТНЕ ПОЛЕ» 

 

Ступак О.Ю., студент 

 Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ 

 

В курсі фізики  тема «Магнітне поле» має важливе значення для 

розуміння явищ електромагнетизму. При вивченні теми студенти 

розширюють свій світогляд, дістають уявлення про природу 

магнітного поля, його властивості та застосування. Величини, що 

характеризують магнітні властивості середовища, мають 

векторний характер. Для визначення напрямів цих фізичних 

величин потрібно використовувати правила дій із векторами, 

зокрема, поняття множення векторів. Цей факт може викликати 

труднощі під час вивчення теми «Магнітне поле». Для  визначення 

напрямів фізичних величин застосовують також правила, 

наприклад, правило правого гвинта правило лівої руки і т.п. 

  В даній розробці для іллюстрацій фізичних процесів в 

магнітних полях: виникнення магнітного поля навколо провідника 

зі струмом, взаємодія провідників зі струмами, а також правил 

знаходження напрямів векторних величин застосовано динамічні 

http://community.livejournal.com/birdlife_ua/45657.html
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аплікації у відповідності до ретельно підібраного теоретичного 

матеріалу. 

Для перевірки якості засвоєння теоретичного матеріалу 

застосовано тестовий контроль.    

Особливу увагу необхідно приділяти розрахунку величин, що 

характеризують магнітне поле. 

В даній розробці підібрано чотири типові  задачі на розрахунок 

магнітної індукції різних рівнів трудності. 

Програма дозволяє оцінювати точність розрахунків, виявляти 

помилки та наочно шукати шляхи подолання труднощів при 

розрахунках; ілюстрації до задач дають можливість визначити 

напрями магнітної індукції. 

Навчальна програма дає можливість: 

 краще засвоювати поданий матеріал; 

 простіше сприймати навчальний матеріал; 

 вивчати теоретичні відомості та наглядно сприймати фізичні 

явища; 

 звіряти свої розрахунки з правильними відповідями, які 

обраховує програма; 

 проходити тестування; 

 виконувати певні практичні вправи та розрахунки; 

 оцінити свій рівень знань та покращити його. 

Програма  має достатній функціональний склад для задоволення 

потреб користувача, простий інтерфейс і є нескладною в 

користуванні. 

Перелічені вище можливості дають змогу використовувати 

програму в різних сферах навчання, як на заняттях з фізики так і 

вдома для вивчення та засвоєння матеріалу. 

Кваліфікаційний рівень персоналу – мінімальні навички роботи 

з ПК. 

Плюси програми: 

Краще засвоєння та розуміння матеріалу. 

Зрозумілий та цікавий інтерфейс. 
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Програмне забезпечення розробляється для ПК (IBM PC – 

сумісний) з наступними характеристиками: 

 Процесор з частотою не менше 800 МГц; 

 Об’єм оперативної пам’яті не менше 128 Мб; 

 Графічний адаптер SVGA; 

 Маніпулятор типу «мишка» + клавіатура; 

 Браузер з підтримкою HTML5, CSS3, Flash та JavaScript 

 

Керівник: Струк М.В., Лютий М.А., викладачі 

 
 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І СУЧАСНІ МЕТОДИ ПОБУДОВИ 

ПОРТАЛУ РІДНОГО МІСТА 

 

Пинков Є.О., Толкачова  М.Г.,  студенти   

 Індустріально-педагогічний технікум   КІ  СумДУ 

 

Комп’ютери з кожним днем все більше і більше  інтегруються у 

наше життя. Сьогодні практично не можливо знайти людину, яка 

немала б вдома цього «розумного пристрою». І це не дивно, адже 

комп’ютерні технології допомагають нам в усіх сферах нашого 

життя, а саме: удосконалюють процес освіти, автоматизують 

роботу підприємств, дозволяють проводити якісне медичне 

обслуговування, робити наукові дослідження, тощо.  

Метою нашої розробки є створення порталу нашого міста, який 

буде об’єднувати всіх охочих, які прагнуть зробити наше місто 

кращим, на якому можна буде переглянути всі останні новини, 

знайти роботу, відпочити, поспілкуватись і ще багато всього 

цікавого.  

Наша розробка забезпечує: 

1) Активну участь громадян у житті сайту: кожен може 

поділитися цікавою новиною, прокоментувати прочитану статтю, 

вести свій блог, завантажувати фотографії та відео, тощо. 
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2) Унікальний дизайн та ергономічний інтерфейс, що дає 

змогу не дуже напружувати зір під час читання статей, та легко 

орієнтуватися на сайті. 

3) Легкий пошук роботи в нашому місті: на нашому порталі є 

можливість переглядати всі вакансії, які розміщені на різних 

сайтах з пошуку роботи.   

4) Безкоштовні оголошення: у нас є розділ, де кожен охочий 

має можливість розмістити своє оголошення або рекламу. 

5) Народне голосування: на сайті можна проводити 

різноманітні конкурси, на зразок «Красуня міста» чи «Кращий 

малюнок», в яких можуть приймати участь всі бажаючі, а 

оцінювати роботи будуть не члени журі, а всі відвідувачі нашого 

порталу. 

6) Адаптивність до будь-яких пристроїв, починаючи з 

слабеньких мобільних телефонів і закінчуючи потужними 

комп’ютерами і планшетами. 

Керівник: Бараболіков В.М., викладач  

 
 

СТВОРЕННЯ АНІМАЦІЙ  

ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ MACROMEDIA FLASH  

 

Державецький І.А., учень 

 Конотопська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 10 

 

Характерною особливістю сучасного розвинутого суспільства 

стає його інформатизація. Інформатизація суспільства - це 

глобальний соціальний прогрес, особливість якого полягає в тому, 

що домінуючим видом діяльності в сфері виробництва є збір, 

накопичення, продукування, обробка, зберігання, передавання та 

використання інформації, що здійснюються на основі сучасних 

засобів  обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних 

засобів інформаційного обміну. 

Процеси, що відбуваються у зв'язку з інформатизацією 

суспільства, сприяють не тільки прискоренню науково - 

http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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технічного процесу, інтелектуалізації всіх видів людської 

діяльності, але й створенню якісно нового інформаційного 

середовища, що забезпечує розвиток творчого потенціалу людини.  

Саме тому автором була обрана ця тема, актуальність якої 

безперечна, оскільки на даний момент сьогодення просто не можна 

уявити без інформаційних технологій.  

У даний час розробці мультимедійних продуктів приділяється 

багато уваги, особливо коли мова йде про енциклопедії, 

розважаючі і навчаючі програми. Мультимедійний проект - це, по-

перше, програмний продукт, який обов'язково надає користувачу 

інтерактивний, діалоговий режим роботи, що припускає обмін 

командами і відповідями між людиною і комп'ютером. По-друге, - 

це середовище, де використовуються різноманітні відео - і аудіо 

ефекти. Отже, мультимедійний продукт - це інтерактивна 

комп'ютерна розробка, в склад, якої можуть входити музичне 

супроводження, відео кліпи, анімація, галереї картин і слайдів, 

різноманітні бази даних і т. д.  

Під час створення мультимедійних продуктів за допомогою 

програмних засобів, виділяють такі етапи розробки проекту: 

 вибір теми і опис проблеми; 

 аналіз об’єкту; 

 розробка сценарію і синтез моделі; 

 вибір програмних продуктів і форма подання; 

 синтез комп’ютерної моделі об’єкта. 

Щоб продукт був цікавіший можна використати різноманітні 

додаткові програми, які зроблять роботу користувача кращою для 

сприйняття.  

Безсумнівною перевагою і особливістю технології є наступні 

можливості мультимедіа: 

а)  зберігання великого обсягу різної інформації на одному носії 

(текст, зображення, відеозапис, звук); 

б)  збільшення на екрані зображення або його найцікавіших 

фрагментів, іноді у двадцятиразовому збільшенні при збереженні 

якості зображення; 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
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в)  порівняння зображення й обробки його різноманітними 

програмними засобами з науково – дослідницькю або 

пізнавальною метою; 

г)  виділення в супровідне зображення текстовому або іншому 

візуальному матеріалі «гарячих слів», по яких здійснюється 

одержання довідкової або будь-якої іншої пояснювальної 

інформації; 

д)  здійснення безперервного музичного або іншого 

аудіосупроводу; 

е)  використання відеофрагментів з фільмів, відеозаписів і т.д., 

функції «стоп-кадру», покадрового перегляду відеозапису; 

ж)  включення в зміст диска баз даних, методик обробки 

образів, анімації; 

з)  підключення до глобальної мережі Internet; 

и)  працювати з різними додатками; 

к)  створення власних «галерей» з інформації, що презентується 

в продукті; 

л)  «запам'ятовування пройденого шляху» і «створення 

закладок» на екранній «сторінці»; 

м)  автоматичного перегляду всього змісту продукту («слайд-

шоу») або створення анімаційного й озвученого «путівника-гіда» 

по продукту; включення до складу продукту ігрових компонентів з 

інформаційними складовими; 

н)  «вільної» навігації за інформацією й виходом в основне 

меню (укрупнений зміст), на повний зміст або зовсім із програми. 

Можливості технології мультимедіа безмежні. У бізнес-

додатках мультимедіа в основному застосовуються для навчання й 

проведення презентацій. Завдяки наявності зворотного зв'язку й 

живому середовищу спілкування, системи навчання на базі 

мультимедіа мають приголомшливу ефективність і істотно 

підвищують мотивацію навчання. Уже давно з'явилися програми, 

що навчають користувача іноземним мовам, які в інтерактивній 

формі пропонують користувачеві пройти кілька уроків, від 

вивчення фонетики й алфавіту до поповнення словникового запасу 
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й написання диктанту. Завдяки вбудованій системі розпізнавання 

мови здійснюється контроль вимови того, кого навчають. Мабуть, 

найголовніша особливість таких навчальних програм – їхня 

ненав'язливість, адже користувач сам визначає місце, час і 

тривалість заняття. 

Областями застосування мультимедіа  є: 

а)  Навчання з використанням комп'ютерних технологій. 

Застосування мультимедіа в освіті і навчанні передбачається як 

для особистого використання, так і для бізнесу. У майбутньому 

важливість цієї області застосування мультимедіа зростатиме, 

оскільки знання, що забезпечують високий рівень професійної 

кваліфікації завжди швидко змінюються. Сьогоднішній рівень 

розвитку, особливо в технічних областях, вимагає постійного 

оновлення (up to date). 

б)  Фірмові презентації і реклама продукції. 

в)  Область телекомунікації.  

г)  Застосування систем мультимедіа має довгострокові шанси 

для запису і обробки відеозображень як в приватному, так, 

звичайно, і в професійному середовищі.  

Отже, поява систем мультимедіа зумовлена як вимогами 

практики, так і розвитком теорії. Різкий ривок, що відбувся в 

цьому напрямі за останні декілька років, забезпечений перш за все 

розвитком технічних і системних засобів. Це і прогрес в розвитку 

ЕОМ: різко збільшений об'єм пам'яті, швидкодія, графічні 

можливості, характеристики зовнішньої пам'яті, і досягнення в 

області відеотехніки, масове впровадження інформаціно – 

комунікаційних технологій. 

Технологія Macromedia Flash – дуже потужний і простий у 

використанні засіб створення анімаційних проектів на основі 

векторної графіки у форматі Shockwave Flash (SWF).  

Можливість створення інтерактивних мультимедійних додатків 

зумовили швидке зростання популярності формату SWF серед 

Web-дизайнерів. Тому майже одночасно з появою самого формату 

фірмою Macromedia були створені вбудовані компоненти (Plug-In) 
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для двох основних браузерів мережі: Internet Explorer і Netscape 

Communicator. А це, у свою чергу, сприяло ще ширшому 

розповсюдженню SWF на просторах Всесвітньої Павутини. В 

результаті розробники цих браузерів оголосили про намір 

включити підтримку SWF безпосередньо в ядро своїх продуктів. 

Підтримали подібний підхід і інші провідні виробники 

програмного забезпечення.  

У даний час існує цілий набір інструментів Macromedia. Одні з 

них орієнтовані на створення мультимедійних презентацій, інші 

призначені для підготовки графічних зображень і треті 

забезпечують створення інтерактивних навчальних курсів. Проте, 

серед розробників Web-публікацій найбільшою популярністю 

користується Macromedia Flash, оскільки саме цей продукт 

дозволяє створювати закінчені Web-сторінки, які здатні 

забезпечити популярність будь-якому сайту. Мабуть, завдяки 

цьому формат SWF все частіше стали називати просто Flash. Отже, 

складовими Flash-технології є: 

а)  векторна графіка; 

б)  підтримка декількох видів анімації; 

в)  підтримка взаємодії з графічними форматами, що 

імпортуються, зокрема растровими; 

г)  можливість включення звукового супроводу; 

д)  забезпечення експорту Flash-фільмів у формат HTML, а 

також в будь-який з графічних форматів, використовуваних в 

Інтернеті; 

е)  можливість проглядання Flash-фільмів як в автономному 

режимі, так і за допомогою Web – браузера. 

Технологія Flash стала фактичним стандартом для розробки 

насичених мультимедійних Web-сайтів. Для роботи в Flash не 

обов'язково мати досвід у професійному програмуванні – це й 

дозволяє створювати Web – вузли з елементами інтерактивності 

без необхідності написання вихідних кодів JavaScript, Java або 

HTML. 
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Підводячи підсумки, можна назвати основні цілі і завдання 

застосування мультимедійних продуктів і технологій: 

 популяризаторська і розважальна (використовують як 

бібліотеки); 

 науково – просвітницька чи освітня (використовують у ролі 

методичних посібників); 

 науково – дослідницька (використовують як сховище 

інформації). 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА 

ПРОБЛЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ЯКІСНОЇ ПИТНОЇ 

ВОДИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ СУМЩИНИ 

 

Владимирова Н.В., Харламов Є.М. 

Індустріально-педагогічний технікум  

Конотопського інституту СумДУ 

 

Питання екології належать до числа найболючіших глобальних 

проблем сьогодення. Екологічні проблеми в Сумський області 

пов’язані з забрудненням повітря, води і ґрунтів, нераціональним 

водокористуванням та водоспоживанням, економічними та 

соціальними факторами у суспільстві тощо, хоча за більшістю 

екологічних показників Сумщина входить у десятку найбільш 

екологічно чистих регіонів України. 19 березня 2015 року 

Всеукраїнська екологічна ліга провела в м. Суми круглий стіл 

«Екологічні проблеми Сумської області та шляхи їх розв’язання», 

де були наведені демографічні показники, дані кореляційного 

аналізу, помічена тенденція зростання захворюваності серед 

населення області, розглянуто питання забезпечення сельчан 

регіону доброякісною питною водою, вказано шляхи вирішення 

проблеми збору і видалення побутових відходів, та утилізації 

непридатних до застосування пестицидів. 

Проблема якісного водозабезпечення населення Сумщини є 

нагальною, а тому дослідження сучасного екологічного стану 

джерел та систем водопостачання є актуальним і має значний 

науковий та практичний інтерес. 

Історично склалося, що більшість сільського населення регіону 

не має водопроводів і споживає воду з індивідуальних систем 

забору воду (таких як колодязі, криниці, індивідуальні 
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свердловини, каптажі тощо), які за своєю якістю не завжди 

відповідають нормативам, встановлених для джерел 

нецентралізованого водопостачання. Централізованим 

водопостачанням забезпечується більш ніж 60% населення області. 

Система водопостачання містить артезіанські свердловини 

глибиною 100–280 м, насосні станції, водонапірні башти, водоводи 

і водорозподільні мережі, водорозбірні колонки, пожежні гідранти. 

Джерелом водопостачання є підземні води. Якість питної води 

відповідає вимогам ДСанПіН2.2.4–171–10 і не потребує постійного 

знезараження. Відмінності в показниках проб, узятих на різній 

глибині (200 м і більше та на глибині до100 м) знаходяться в межах 

норми. Перекачування стічних вод здійснюється каналізаційними 

насосними станціями. Очистка стічних вод забезпечується 

очисними спорудами. З очисних споруд стоки скидаються у річки. 

Покращення системи водовідведення і водопостачання потребує 

реконструкції насосних станцій системи водовідведення, 

будівництва нових глибоких свердловин, часткової заміни старих 

мереж водопостачання, акредитації лабораторій очисних споруд на 

мікробіологічне дослідження. 

За результатами досліджень питної води з різних джерел у 

містах області можна стверджувати, що водопровідна вода іноді 

залишає сліди іржі та утворює накип у посуді. Перед споживанням 

таку воду потрібно профільтрувати та прокип’ятити. Вода з 

колодязів різної місцевості області різна, але в більшості районах 

утворює незначну кількість накипу на стінках посуду. Таку воду 

перед уживанням необхідно відстоювати, фільтрувати та 

кип’ятити. Деякі зразки води можна вживати після додаткового 

очищення: відстоювання, фільтрування. Визначено, що за 

органолептичними показниками проби води з місцевих колодязів 

відповідають чинним в Україні нормам ГОСТ2874–82 «Вода 

питна. Гігієнічні вимоги, контроль за якістю», але вода з 

громадських криниць становить потенційну небезпеку для 

здоров’я населення області. 
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Однією з важливих екологічних проблем в регіоні є стан якості 

поверхневого стоку малих і середніх річок, пов’язаний зі зміною 

екологічного стану басейнів річок і умов формування якості 

поверхневих вод малих річок за рахунок антропогенного 

навантаження. У зв’язку з цим стає необхідним оцінювання 

екологічного стану басейнів річок області. Так із-за геологічної 

будови, впливу басейну ріки Сула та активної 

сільськогосподарської діяльності у минулому (розміщення складів 

з добривами), а також надвірних туалетів і вигрібних ям, якість 

питної води в мікрорайоні Засулля міста Ромни (який є одним із 

трьох великих мікрорайонів міста) є незадовільною та з кожним 

роком погіршується: в декілька разів перевищують показники 

гранично допустимої концентрації нітратів, окислення та 

жорсткості. З метою вирішення проблеми забезпечення населення 

якісним водопостачанням у серпні 2014 року Роменська міська 

Рада затвердила міську програму модернізації та розвитку 

централізованої системи водопостачання міста Ромни на 2014-2017 

роки спрямовану на модернізацію та розширення централізованої 

системи водопостачання міста для забезпечення його населення 

якісною питною водою.  

Особливістю вирішення проблем постачання якісної питної 

води в Сумському регіоні є те, що більшість споруд 

водопостачання та водовідведення вже відпрацювала нормативні 

терміни і потребує оновлення, сталася складна екологічна  та 

економічна ситуація в країні. За час експлуатації споруд відбувся 

науково-технічний розвиток виробництва, суттєві зміни в 

екологічній та соціально-економічній ситуації регіону, які 

зумовили потребу забезпечення сучасних вимог постачання якісної 

питної води та водовідведення. На сьогодні перед підприємствами 

галузі повинні бути поставлені такі завдання: 1) забезпечити 

стабільну роботу систем з водопостачання та водовідведення для 

всіх категорій споживачів області відповідно до норм, правил і 

стандартів згідно чинного законодавства; 2) забезпечити 

самоокупність підприємств галузі та їх перехід на прозору 
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економічно обґрунтовану тарифну політику, з прописаною 

методикою підрахунків та правами споживачів, питаннями 

спільної власності та будівництва, законодавчим обґрунтуванням 

компенсування та надання послуг тощо; 3) забезпечити споживачів 

лічильниками (водомірами) та виконати технічне переоснащення 

підприємств водопровідно-каналізаційного господарства та 

питного водопостачання. 

Значна сума витрат, необхідних для виконання цих завдань, 

дозволить розв’язати проблеми припинення потрапляння 

неочищених стічних вод у відкриті водойми та покращення 

екологічної обстановки в регіоні, проте вимагає від фахівців 

всебічного аналізу існуючої проблеми та розробки чіткої стратегії 

та розрахунків щодо її вирішення. 
 
 

АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ АВАРІЙНОСТІ –  

ШЛЯХ ДО ОБГРУНТОВАНОГО ПЛАНУВАННЯ 

ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ 

 

Мельниченко І.В., викладач  

Політехгічний технікум Конотопського інституту СумДУ 

 

Швидке кількісне зростання автомобільного парку нашої 

країни та збільшення кількості дорожньо-транспортних подій 

потребують безперервного спостереження за динамікою 

аварійності та впровадження економічно обґрунтованих заходів із 

покращення організації та підвищення рівня безпеки дорожнього 

руху . 

Необхідність впровадження системи керування безпекою 

руху набуває особливої актуальності на автомобільних дорогах 

України . 

Кількість ДТП та тяжкість наслідків змінюють своє значення 

в просторі та часі і є різними для різних країн, регіонів, окремих 

доріг та окремих ділянок доріг тому, що залежать від багатьох 

факторів. Якщо не вживати ніяких заходів, можна прогнозувати 
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велику кількість ДТП для певного періоду часу, регіону, окремої 

ділянки доріг(із поправкою на зміну інтенсивності руху ). 

Всі відомі методи оцінки впливу дорожніх умов на 

виникнення ДТП мають деяку наближеність висновків, що 

спричинили до появи ДТП. Тому методи визначення факторів, що 

впливають на виникнення і на зниження кількості ДТП 

потребують постійного удосконалення з урахуванням 

накопиченого досвіду . 

Висновки  

Оцінка рівнів безпеки руху на автомобільних дорогах 

загального користування, на основі впровадження інформаційних 

технологій статистики Галузевої бази даних обліку та аналізу ДТП 

на автомобільних дорогах , надасть можливість оцінювати 

відповідність мережі доріг умовам руху, що склалися на поточний 

період, встановлювати рейтинг автомобiльних дорiг за ступенем 

небезпеки, планувати черговість виконання робіт з підвищення 

безпеки руху в межах фінансових можливостей. 
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