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КОЛЕДЖ У МОЄМУ ЖИТТІ 

 

 

05.05.2017р. виповнилось би 80 років Мяченку Георгію Олександро-
вичу – викладачу спеціальних дисциплін, талановитому конструктору, пе-
дагогу, який за 42 роки трудової діяльності (1966 – 2008 рр.) в Херсонсь-
кому машинобудівному технікумі – Херсонському політехнічному 
коледжі Одеського національного політехнічного університету був 
відзначений Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти нагруд-
ним знаком «За відмінні успіхи в середній спеціальній освіті». 

Георгій Олександрович – випускник Херсонського машинобудівного 
технікуму (1952 – 1956 рр.). Його природне прагнення до техніки розвива-
лось зусиллями викладачів навчального закладу, які своїм 
професіоналізмом та високим рівнем вимог сприяли формуванню 
досвідченого фахівця-механіка та висококваліфікованого педагога. Уже в 
студентські роки він відзначався акуратністю, прагненням до пізнання но-
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вого та впертістю у протидії труднощам молодої людини, що навчається 
на відстані від дому та рідних.  

Після закінчення технікуму він працював на комбайновому заводі, 
де займався проектуванням та випробуванням кукурудзозбиральної 
техніки.  Потім  - служба в армії (1957 –1959 рр.), навчання в Одеському 
технологічному інституті (1960 – 1966 рр.)  на вечірній формі, отримання 
спеціальності «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та 
інструмент».  

З 1966 р., після майже 10 років роботи на виробництві, Георгій 
Олександрович став викладачем Херсонського машинобудівного 
технікуму, де і працював до виходу на пенсію. Він мав талант зацікавити 
своєю дисципліною студентів із першого заняття, дуже любив свою спра-
ву і пишався професією педагога. Викладав такі дисципліни:  «Інженерна 
механіка», «Металорізальні верстати», «Приводи верстатів», «Автоматич-
не управління типовими технологічними процесами», «Лабораторний 
практикум». Керував технологічною та переддипломною практиками. 

Професіонал своєї справи, він багато творчих і професійних сил 
віддавав залучаючи студентів до технічної творчості, організовував вис-
тавки, працював із студентами індивідуально, створюючи реальні 
механізми, займався конструкторською роботою, створив лабораторію 
приводів технологічного оснащення. Під його керівництвом виготовлено в 
металі всі типи механізмів, багато діючих моделей, унікальних тренажерів 
та коробок швидкостей, створено теоретичну базу для виготовлення наоч-
ностей на замовлення інших навчальних закладів.  

Як людина талановита і творча,  Георгій Олександрович започатку-
вав фаховий клуб «Металіст», в якому був головним генератором ідей, на-
дихав студентів до творчої роботи. Під його керівництвом було розробле-
но 1945 збірних креслень та схем. Робота клубу сприяла розвитку у 
майбутніх фахівців особистісно-професійних якостей, необхідних під час 
вирішення виробничих завдань у їхній  професійній діяльності. 

Завжди дивувала кількість часу, яку викладач присвячував роботі: 
працював практично весь рік, навіть у відпустці займався своєю улюбле-
ною справою – розробленням і виготовленням стендів, плакатів та моде-
лей його улюблених машин, що створюють металорізальні верстати (курс 
металорізальних верстатів був його основним). Лабораторна база весь час 
потребувала оновлення, розвитку і поповнення, тому створені ним стенди, 
плакати, моделі верстатів та практично всіх спеціальних механізмів доз-
волили суттєво підвищити рівень підготовки фахівців-технологів у Хер-
сонському машинобудівному технікумі.  
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Мяченко Г.О. з членами клубу «Металіст» 
 
Він ніколи не шкодував часу на виготовлення будь-чого, що могло 

допомогти студентам краще засвоїти матеріал, постійно вивчав найновіші 
здобутки верстатобудування, аналізував періодичну та навчальну 
літературу.  

З метою виконання лабораторних робіт з дисципліни «Приводи 
верстатів» ним було розроблено достатньо складні стенди для 
дослідження гідро- та пневмоприводів, які з успіхом використовувались у 
навчальному процесі.  

Георгій Олександрович був вимогливим насамперед до себе, чітко 
усвідомлював відповідальність викладача перед молодим поколінням. 
Протягом багатьох років виконував обов’язки голови циклової комісії 
спеціальності «Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях», 
мав високий авторитет серед усіх викладачів. 

У роботі  був надійним союзником у створенні нового і корисного 
для навчального процесу. Оточуючим завжди імпонувала його порядність, 
доброта, готовність прийти на допомогу, самовідданість, відповідальність, 
наполегливість, навіть деяка впертість у кращому розумінні цього слова. 

Георгій Олександрович безсумнівно був великою людиною – 
світлою і надійною, порядною і справедливою, людиною виняткової 
скромності та працелюбності, від нього годі було чекати зради чи обману. 
Він мав чудову родину: прекрасну дружину, сина, двох онуків, дочекався 
правнука, для яких завжди був надійною опорою.  

Глибока шана до цієї людини зігріває серця і сотень студентів, яким 
пощастило вчитись у талановитого викладача, і багатьом людям, які його 
знали.  
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Так склалася доля, що Георгій Олександрович був змушений 
переїхати з сім’єю до Криму. До останніх днів його життя викладачі нашої 
циклової комісії підтримували тісний зв’язок із ним, неодноразово 
відвідували його сім’ю в сонячній Ялті. Під час цих коротких, але душев-
них зустрічей він заряджав нас енергією та надихав на нові звершення у 
педагогічній діяльності. 

 
 

Мяченко Г.О. з виклачами циклової комісії 
    
 2013 р. наш трудовий колектив втратив великого професіонала.  У 

вічність пішов наш колега, друг. Але на все життя він буде у наших спога-
дах, бо залишив яскравий слід у серці кожного, хто його знав. Тож  буде-
мо пам’ятати, продовжувати і розвивати його ідеї. 

 Сьогодні всі, кому довелося працювати з Мяченком Георгієм Олек-
сандровичем, із теплотою і повагою згадують вчителя, колегу, друга. 

Він залишив після себе величезну спадщину, якою до наших днів 
користуються викладачі коледжу. Як людина завжди був доброзичливим, 
з тонким почуттям гумору, вимогливим, усвідомлював свою особисту 
відповідальність за долю підростаючого покоління. 

Світла та вічна пам'ять, дорогий ПЕДАГОГУ! 
 
Колектив циклової комісії «Галузевого машинобудування» 
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ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  

НА СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

В.Д. Гогунський, І.В. Прокопович. 

Вплив забруднення атмосферного пові-

тря на стан здоров’я населення. Запро-

поновано метод оцінки інтегрального ри-

зику для населення у разі дії множини 

шкідливих речовин в атмосферному пові-

трі, що базується на ймовірнісній моделі 

впливу забруднення на здоров’я людей. 

V.D. Gogunsky. I.V. Prokopovich. The 

impact of air pollution on public health. The 

method of evaluation of integrated risk for 

the population in the event of a plurality of 

harmful substances in the air, based on a 

probabilistic model of the impact of pollution 

on human health 

 

Вступ. В опублікованих роботах провідних вчених в області безпеки 

(В. Маршалл, Д. Гофман, Е.Дж. Хенлі і Х. Кумамото) розпочато форму-

вання наукового підходу до оцінки ризику впливів техногенного та при-

родного походження [1 - 4]. Зазвичай при цьому досліджується система 

“людина-середовище” із визначенням реакції населення на стан навколи-

шнього середовища, якість якого визначається техногенною діяльністю 

[5]. Основу теорії впливу забруднення атмосферного повітря складають: 

аксіома про потенційну небезпеку будь-якої діяльності, закон Вебера-

Фехнера, принцип Фармера, закон толерантності Шелфорда [6]. 

Постановка проблеми. Існуючі методи визначення рівня небезпеки 

від сумісної дії шкідливих факторів засновані на принципі мінімума Лібі-

ха, недоліком якого є урахування тільки факторів, що мають максималь-

ний вплив [7]. У той же час, інші фактори, навіть якщо вони не мають пе-

ревищення допустимих нормативів, теж впливають на стан здоров’я пра-

цівників. Одним із засобів подолання цього пртиріччя є впровадження 

ймовірнісних оцінок рівня небезпеки від дії шкідливих факторів. Запропо-

новано визначати рівень ураження здоров’я населення за допомогою фун-

кції ризику, яка дозволяє визначати інтегральний рівень ураження. 

Мета дослідження полягає у розробці теоретичних основ кількісної 

оцінки рівня безпеки населення на базі концепції ризику у разі забруднен-

ня атмосферного повітря при комплексній дії множини шкідливих речовин в 

атмосферному повітрі. 
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Аналіз публікацій щодо оцінки ризику для здоров’я населення. 

Відомі рішення щодо оцінки екологічного ризику (або рівня небезпе-

ки) створюваного техногенними системами носять, як правило, конкрет-

ний, практичний характер [4, 7 - 10]. При визначенні якості навколишньо-

го середовища переважає емпіричний підхід, заснований на виявленні 

причинно-наслідкових зв'язків типу «рівень впливу - наслідок» для окре-

мих факторів середовища [11 - 13]. Всі живі істоти постійно піддаються 

багаторазовому, а часто і безперервному впливу шкідливих і небезпечних 

факторів, присутніх в навколишньому середовищі через аварії, техноген-

них викидів або природних катастроф [13 - 17]. Найбільшою мірою це 

стосується людини: він, на додаток до природних факторів, які незмінно 

присутні в атмосферному повітрі, воді та їжі, створив і продовжує винахо-

дити все нові і нові з'єднання для виробничої діяльності, для побуту, для 

розваги і лікування [16 - 18]. Більшість чинників довкілля чужорідні орга-

нізму і викликають дискомфортні стани, порушення функцій органів, за-

хворювання і ін. [19]. 

Закон України «Про охорону охорону праці» виділяє наступні види ан-

тропогенного впливу: хімічне забруднення; електромагнітні випроміню-

вання; акустичні коливання (шум); іонізуючі випромінювання [20]. В 

Україні оцінки екологічної безпеки навколишнього середовища засновані 

на нормативному підході, який визначає пороги впливу і гранично допус-

тимі рівні впливу [19]. Цей підхід орієнтований на таку оцінку безпеки: 

нижче допустимого рівня - добре; вище - погано [21]. 

Поведінка людини, як свідома, так і рефлекторна, заснована на оцінці 

ситуації у взаємозв'язку з можливими негативними наслідками [22]. На 

оцінці ризику здоров'ю базується вся система інформаційного зв'язку лю-

дини з довкіллям. Такі поняття, як «небезпека», «загроза» пов'язані, перш 

за все, з інформацією про ризик здоров'ю. Тому оцінка ризику, який ви-

кликається забрудненням атмосферного повітря, є однією з найважливі-

ших проблем забезпечення екологічної безпеки [23] 

Якість довкілля оцінюється з точки зору ступеня задоволення певних 

потреб [4]. Умовно ці потреби можна розбити на індивідуальні та групові. 

Останні характерні, наприклад, для групи осіб що працюють або мешка-

ють на певній території [12 -14]. 

Рівень безпеки здоров’ю у разі дії шкідливої речовини за нормативно-

го підходу характеризується ступенем відповідності певного фактора по-

требам організму, тобто наскільки задовольняється певна потреба за да-

ним каналом, або як вона наближається до еталонного рівня. Визначення 

оцінки полягає у порівнянні значення показника з деяким базовим (ета-

лонним) показником. Так, зазначеними базовими показниками у разі 

оцінки впливу забруднень атмосферного повітря, як правило, приймають-

ся нормативи гранично допустимих концентрацій (ГДК). 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 2(15) 

Technologes of informations are in education, science and production, 2017, ed. № 2(15) 
       

 

© В.Д. Гогунський, І.В. Прокопович, 2017 

 

Управління проектами та якістю 

15 

В опублікованих роботах різних авторів переважають дослідження 

щодо вивчення впливу окремих шкідливих факторів або деяких груп 

факторів [2 - 4]. До теперішнього часу не вирішені проблеми багатофак-

торного впливу довкілля на здоров’я працюючих і населення [6]. Для 

розв’язання окремих завдань такий підхід цілком прийнятний, оскільки 

результат може бути досягнутий при мінімальних витратах [8]. Разом з 

тим, практика виявляє множину об’єктів, для кожного з яких необхідно 

шукати специфічні рішення у разі сумісної дії факторів [9]. 

При сучасному погіршенні стану довкілля важливе значення для ви-

значення шляхів підвищення екологічної безпеки працюючих і населення 

набувають теоретичні методи оцінки рівня ураження здоров’я людей від 

дії шкідливих факторів. 

Оцінка стану здоров’я населення від забруднення атмосферного 

повітря. Ключовим дією в пропонованому методі є оператор перетворен-

ня даних про деяку властивість параметрів середовища в показник ризику. 

Складність, що виникає на цій стадії, пов'язана, перш за все, з тим, що всі 

попередні дослідження про характер впливу шкідливих речовин та інших 

факторів проводились, як правило, без урахування взаємного впливу 

факторів. Тому питання про те, на якому щаблі застосовувати перетворен-

ня “доза-ефект” має вирішуватися виходячи з наявних експериментальних 

даних. Хоча, в загальному випадку, якщо розглядати характер причинно-

наслідкового зв'язку в послідовності подій: вплив - відчуття – реакція, - це 

не є принциповим. За наявності експериментальні даних типу “доза-

ефект” можливе проведення даного перетворення також на останній стадії 

оцінки якості довкілля при розрахунку рівня екологічного ризику. 

Слід підкреслити, що пропонована методика не заперечує численних 

досліджень, які базуються на концепції гранично допустимих навантажень 

(ГДК, ГДВ і ін.). Речовини, що досліджені раніше, і їх конкретні порогові 

значення, як по хімічному забрудненню, так і гранично допустимі рівні 

впливу шуму, вібрації, електромагнітних випромінювань можуть бути 

використані в якості базових показників для визначення ризику. 

Ризик рівня ураження здоров’я населення в основному оцінюють 

ймовірнісною характеристикою (безрозмірною величиною від 0 до 1), але 

можливе використання і частоти реалізації ризику. Частота реалізації – це 

відносне число випадків можливого прояву небезпеки за певний період 

часу. Наприклад, на рік, – тоді одиниця виміру ризику буде такою – 

[1/рік]. 

Можна виділити дві давно сформовані точки зору на ризик. Перша за-

снована на наукових і технічних оцінках - це так званий теоретичний ри-

зик. Друга залежить від людського сприйняття ризику - це так званий ефе-

ктивний ризик. Теоретичний ризик виражається у формі статистичного 

показника, який часто зводиться до ймовірності деякого небажаної події. 
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Зазвичай ймовірність такої події і деяка оцінка очікуваної шкоди об'єдну-

ється в один показник, який комбінує набір ймовірностей ризику і шкоди 

або винагороди. Таким чином, в статистичній теорії прийняття рішень, 

функція ризику оцінки δ(x) для параметра θ, обчислена при деяких спо-

стережуваних параметрах x, визначається як математичне очікування фу-

нкції втрат ))(,( xL δθ : 

∫ ⋅= dxxfxLR )|())(,()( θδθθ        ( 1) 

де ))(,( xL δθ – функція втрат від параметра оцінки θ і значення оцінки δ(x); 

)|( θxf – ймовірність небажаної події . 

На практиці, як правило, використовують приватні форми виразу (1), 

що істотно спрощує залежність, якщо врахувати конкретні умови прояву 

ризику. Як відомо, ймовірність небажаної події, визначається частотою 

реалізації небезпек : 

)(

)(
)|(

xQ

tN
xfP == θ ,     ( 2 ) 

де    N(t) – число небажаних подій за час t ; 

Q(x) – загальне число подій в системі. 

Так, оцінки ризику ураження здоров’ю при дії факторів середовища 

виконуються за умов, що рівень забруднення відомий. Це означає, що по-

дія забруднення вже відбулась, тобто  Р = 1. 

Для функції втрат ))(,( xL δθ  зазвичай приймають деяку вартісну міру 

одиниці ризику, яка характеризує наслідки деякої події. Вартісна міра ри-

зику з точки зору суспільства може бути прийнята згідно до законодавст-

ва. Так, подія зі смертельними наслідками має вартісну міру, що дорівнює 

розміру п’ятирічного заробітку працівника [20]. Подібну вартісну оцінку 

можна встановити і для інших рівнів тяжкості небажаних подій. 

Надалі, в рамках цього дослідження будемо розглядати наслідки від 

впливу несприятливих факторів середовища для умов Р = 1. Пропонується 

також не застосовувати вартісну міру ризику, оскільки вона віддзеркалює 

рівень розвитку суспільних відносин, а не характеристики якості організа-

ційно-технічної системи. Для визначення наслідків можна використовува-

ти функцію ризику, яка характеризує величину ймовірності ушкодження 

з’доровя людей. 

Оцінка стану здоров’я за офіційною методикою. На даний час для 

визначення ризику від забруднення повітря хімічними речовинами в Укра-

їні впроваджена міжнародна методика [19], яка при оцінці ризику перед-

бачає, що: 

– для неканцерогенних речовин та канцерогенів негенотоксичної дії 

передбачається наявність порогових рівнів, нижче від яких шкідливі ефек-

ти ушкодження з’доровя не виникають; 
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– канцерогенні ефекти, обумовлені дією генотоксичних канцероген-

них чинників, можливі за дії будь-яких доз, що викликають пошкодження 

генетичного матеріалу; для такого роду сполук відсутні порогові рівні. 

Характеристику ризику прояву неканцерогенних ефектів здійснюють 

шляхом порівняння фактичних рівнів експозиції з безпечними (референт-

ними) рівнями впливу та визначенням коефіцієнта небезпеки: 

RfD

AD
HQ =  або 

RfC

AC
HQ = ,      (3) 

де   HQ – коефіцієнт небезпеки;  

AD – середня доза, мг/кг;  

AC – середня концентрація, мг/м
3
;  

RfD – референтна (безпечна) доза, мг/кг;  

RfС – референтна концентрація, мг/м
3
. 

За інгаляційного надходження, якщо цього не потребують спеціальні 

задачі дослідження, немає необхідності розраховувати дозу впливу, а роз-

рахунок коефіцієнта небезпеки можна здійснювати за формулою: 

i

i

i

RfC

AC
HQ =                                                   (4) 

де   HQі – коефіцієнт небезпеки впливу і-тої речовини;  

Cі – рівень впливу і-тої речовини, мг/м
3
;  

RfCi – безпечний рівень впливу, мг/м
3
. 

Коефіцієнт небезпеки розраховують окремо за умов короткотривалого 

(гострого), підгострого і тривалого впливу хімічної речовини. При цьому 

період осереднення експозиції і відповідних безпечних рівнів впливу має 

бути аналогічним. Критерії для характеристики коефіцієнта небезпеки на-

ведено у табл. 1. 

Таблиця 1 - Критерії неканцерогенного ризику 

Характеристика ризику 
Коефіцієнт не-

безпеки (HQ) 

Ризик виникнення шкідливих ефектів розглядають як 

зневажливо малий 
< 1 

Гранична величина, що не потребує термінових захо-

дів, однак не може розглядатися як досить прийнятна  
1 

Імовірність розвитку шкідливих ефектів зростає про-

порційно збільшенню HQ 
> 1 

 

Характеристику ризику розвитку неканцерогенних ефектів за комбі-

нованого впливу хімічних речовин проводять на основі розрахунку індек-

су небезпеки за формулою: 

∑
=

=
s

i

i
HQHI

1

,                                                    (5) 
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де  НQі – коефіцієнти небезпеки для окремих компонентів суміші хімічних 

речовин, що впливають. 

За аналогічною методикою розраховується індивідуальний канцеро-

генний ризик CR: 

CR = LADD⋅SF,                                               (6) 

де   LADD – середня добова доза протягом життя, мг/(кг*доба); 

SF – фактор нахилу, (мг/(кг*доба))
-1

. 

Розробка нового методу оцінки стану здоров’я населення від за-

бруднення атмосферного повітря.  

У загальному випадку при забрудненні атмосферного повітря, відпо-

відно до закону Вебера-Фехнера, має місце існування деякої функціональ-

ної залежності між рівнем забруднення, відчуттям і  ризиком: 

0

lg
1

C

С

k
r ⋅=  ,          (7) 

де   r – рівень  ризику; 

С – концентрація  шкідливих речовин в повітрі, мг/м
3
; 

k – коефіцієнт пропорційності; 

С0– найменша концентрація, при якій відчувається дія шкідливої ре-

човини, мг/м
3
. 

На основі нормативних показників, визначуваних експериментально 

для кожної речовини, можна встановити дві закріплені точки залежності 

(7). Для спрощення перетворень виконаємо заміну 1/k на λ. 















⋅=

⋅=

⋅=⋅ −

0

0

50

0

сд6

lg

ЛК
lg5,0

ГДК
lg101

С

C
r

С

С

λ

λ

λ

                                     (8) 

де   ГДКсд – середньодобова гранично-допустима концентрація, мг/м
3
; 

ЛК50 – середньосмертельна концентрація, мг/м
3
. 

Розв’язання системи рівнянь (8) для концентрацій забруднюючих ре-

човин, що перевищують ГДКсд: 

сд

50

6

ГДК

ЛК
lg

1015,0 −⋅−
=λ ,     (9) 
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Рівняння (9) – (11) протирічать гіпотезі, що наслідки дії хімічних фак-

торів відповідають закону Вебера-Фехнера. Відмінність (10) від класично-

го виразу для залежності Вебера-Фехнера полягає в тому, що (10) містить 

вільний член 10
-6

, який характеризує нижню границю дії. Другою відмін-

ністю виразу (10) є введення нормування ризику в координатах ЛК50 і 

ГДКсд. Це дозволяє обчислити тангенс кута нахилу лінійної залежності 

ризику від логарифма нормованого відносно ГДКсд речовини, що діє. Та-

ким чином отримана залежність (10) є узагальненням закону Вебера-

Фехнера стосовно дії хімічних речовин на людський організм.  

Якщо величина концентрації забруднюючої речовини Сі < (ГДКс.д)і 

прийнятного нормативного значення, то величина ризику від впливу цієї 

речовини розраховується з припущення щодо лінійної зміни ризику від 

фактичного значення Сi: 

ііi Сr ⋅=α ,                                                (12) 

де  αі = 10
-6

/ (ГДКс.д.)і; і – признак забруднюючої речовини, і = 1, 2, …, m; 

      Сi – величина фактора впливу у разі Сі < (ГДКс.д)і. 

Оцінка ризику ушкодження здоров’я населення України від за-

бруднення атмосферного повітря за даними середніх концентрацій. 

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря в містах України 

проводилася за даними спостережень у 53 містах на 162 стаціонарних та 

двох маршрутних постах системи моніторингу гід- рометеорологічних ор-

ганізацій [25]. В атмосферному повітрі визначався вміст 31 речовини - за-

бруднювача. Середня річна концентрація формальдегіду становила на рів-

ні 2,7 гранично допустимих концентрацій (ГДКс.д.), фенолу – 1,3 ГДКс.д., 

діоксиду азоту – 1,25 ГДКс.д., фтористого водню – 1,2 ГДКс.д., завислих 

речовин – 1,1 ГДКс.д. Перевищення відповідних ГДКс.д. за середньоріч-

ними концентраціями спостерігалось з формальдегіду у 38 містах України, 

діоксиду азоту – у 30, завислих речовин – у 23, фенолу – у 12, оксиду вуг- 

лецю – у 11, бенз(а)пірену – у 8, фтористого водню – у 6, аміаку – у 5, ок-

сиду азоту – у 2, сажі – в одному місті.  

За середніми концентраціями забруднення атмосферного повітря в 

Україні виконані розрахунки ризику ушкодження здоров’я населення і 

скорочення очікуваної тривалості життя (табл. 2).  
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Взначення сумарного ризику ушкодження здоров’я населення вико-

нувалась у такій послідовності. Спочатку визначались значення величини 

річного ризику ушкодження здоров’я населення для кожної забруднюючої 

речовини ri, а потім обчислюється величина інтегрального ризику, як для 

подій, що відбуваються паралельно: 

∏
=

−−=
n

i

irR
1

)1(1 ,    (13) 

де n – кількість забруднюючих речовин.  

Результати розрахунків приведені в табл. 2. 
 

Таблиця 2 – Розрахунок ризику ушкодження здоров’я населення і 

скорочення очікуваної тривалості життя за середніми концентраціями за-

бруднення атмосферного повітря в Україні 

Нормативи Розрахунок  

Речовина rc СОТЖ 

 

ПДКс.д. 

мг/м
3
 

LК50 

мг/м
3
 

С,  

частка 

ГДКс.д. рік
-1

 днів/рік 

Формальдегід 0,003 400 2,7 0,0421 15,4 

Фенол 0,01 316 1,3 0,0127 4,6 

Фтористий водень 0,005 313 1,2 0,0083 3,0 

Діоксиду азоту 0,04 140 1,25 0,0137 5,0 

Завислих 0,05 920 1,1 0,0049 1,8 
 

Індивідуальний інтегральний ризик ушкодження здоров’я для насе-

лення України в умовах середнього забруднення, що приведений в [25], 

визначений за формулою (13) складає Rсум= 0,0793. 

Величина, зворотна Rсум, має сенс групи вибірки - числа днів, з яких 

один втрачається, скорочуючи середню тривалість життя. У розглянутому 

прикладі група вибірки дорівнює 1 / Rсум = 12,6 днів, а скорочення очіку-

ваної тривалості життя (СОТЖ) за один рік життя в умовах прийнятого 

забруднення атмосферного повітря, складає:  

СОТЖ = 365 * 0,0793= 29,0 днів / рік. 

Співставлення відображення даних, які отримані за різними ме-

тодиками, щодо рівня ушкодження здоров’я населення від забруднен-

ня атмосферного повітря. Сума коефіцієнтів небезпеки для окремих 

компонентів суміші хімічних речовин (5) в атмосферному повітрі визначає 

загальний рівень впливу на населення від дії шкідливих речовин. Для ха-

рактеристик атмосферного забруднення, що приведені в табл. 2, сумарний 

коефіцієнтів небезпеки дорівнює S = 7,55. Як видно, ця величина, хоча і 

характеризує існуючий рівень небезпеки атмосферного повітря, не має пе-

вного фізичного виміру.  
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Інша методика, яка запропонована в цьому дослідженні, дозволяє ві-

добразити рівень ушкодження здоров’я (табл. 2) у зрозумілих фізичних 

одиницях виміру – СОТЖ [днів/рік] або загального ризику [рік
-1

]. 

Висновок. Розроблений метод щодо розрахунку оцінки ушкодження 

здоров’я для населення є достатньо зручним: немає необхідності вводити 

множину шкал для характеристики якості середовища. Використання оці-

нки у вигляді відношення двох величин еквівалентно переходу від інтен-

сивної до екстенсивної характеристики впливу – дози, яка, як відомо, є 

інтегральною величиною і визначається з врахуванням часу дії. Отримані 

залежності можна застосовувати для зонування міст і окремих територій 

за рівнем ушкодження здоров’я для населення, що дозволить раціонально 

планувати природоохоронну діяльність державних установ. 
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ВІД КОНЦЕПЦІЇ «КОНУСА В ОСВІТІ» ЕДГАРА ДЕЙЛА 
ДО МОДЕЛІ «ВОРОНКИ ЗНАНЬ» І ГНУЧКИХ МЕТОДОЛОГІЙ 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ОСВІТІ 
 

Д.В. Лук’янов, В.Д. Гогунський,         

О.Є. Колесніков. Від концепції «конуса в 

освіті» Едгара Дейла до моделі «воронки 

знань» і гнучких методологій управління 

проектами в освіті. Запропоновано 

підходи вдосконалення базових концептів 

проактивного управління навчанням на 

основі інноваційційних програм 

професійного навчання. Показано, що в 

умовах скорочення життєвого циклу знань 

трансформація «Конусу в освіті» Едгара 

Дейла до моделі «Воронка знань» і гнуч-

ких методологій управління проектами 

дозволяє реалізувати систему «навчання 

дією» зі зміщенням методології навчання 

в область прагматизму. 

D.V. Lukianov, V.D. Gogunsky, 

A.E.  Kolesnikov. From the concept of the 

"cone in education" by Edgar Dale to the 

"funnel of knowledge" model and agile 

project management in education. He 

turned approaches to improve basic concepts 

of proactive learning management through 

innovative training programs. It is shown 

that in the conditions of reduction of the 

knowledge lifecycle transformation "Cone in 

education" by Edgar Dale to the model of 

"Knowledge Funnel" and flexible project 

management methodology allows for a sys-

tem of " learning by doing" offset methodol-

ogy of trained-to pragmatism. 

 
Вступ. Розвиток нових методів і технологій навчання породжує нові 

можливості і завдання в галузі освітньої і наукової діяльності у вищій шко-

лі України. Одним із напрямів удосконалення системи професійної освіти є 

визначення підходів до планування навчального процесу, спрямованого на 

набуття випускниками з вищою освітою компетенцій для реалізації профе-

сійних завдань. 

Зміна парадигми сучасної професійної освіти пов'язана з розв’язанням 

основної проблеми компетентнісного навчання, щодо забезпечення 

необхідного рівня підготовки фахівців, щоб сформовані компетентності 
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могли бути застосовані на практиці «прямо зараз» [1]. Така установка 

породжує потребу в проектуванні, як короткострокових навчальних 

програм, так і середньострокових програм, спрямованих на придбання 

нових компетентностей на базі раніше отриманої кваліфікації, аж до 

перепрофілювання професіоналов з переходом в нову спеціальність [2]. 

У світовій освітній практиці компетентність виступає центральним 

концептом, що об'єднує цінності освіти: по-перше, інтелектуальної та 

практичної складових навчання; по-друге, ідеологію інтерпретації напов-

нення освіти, що формується на основі "стандарту на виході"; по-третє, ін-

тегративну характери-стику професіонала, яка включає совокпность знань і 

досвіду, що відносяться до широких сфер культури і діяльності (інформа-

ційної, правової та ін.) [3]. Серед знань і практичного досвіду, що форму-

ються в процесі досягнення особистістю певного рівня компетентності, на-

вички самоосвіти, критичного мислення, самостійної роботи, самооргані-

зації і самоконтролю, роботи в команді, вміння прогнозувати результати і 

можливі наслідки різних варіантів рішення, встановлювати причинно-

наслідкові зв'язки, знаходити, формулювати і вирішувати проблеми [4 6]. 

Мета дослідження. Формування базових концептів проактивного 

управління компетентнісний навчанням на основі інноваційних програм 

професійного навчання в умовах постійного оновлення технологій і стрім-

кого скорочення життєвого циклу знань. 
Актуальність дослідження. Ключовим фактором сучасної системи 

професійної підготовки стає стратифікація професій в залежності від шви-

дкості «оновлення» знань у відповідних галузях знань. Деякі сфери людсь-

кої діяльності залишаються досить «консервативними» і там таке явище як 

«напіврозпад компетенцій» проявляється в набагато меншому ступені, ніж 

це може відбуватися в високотехнологічних галузях знань, завдяки яким 

багато в чому і виникла необхідність говорити про швидкість змін в люд-

ських знаннях за аналогією з явищами, які до того розглядалися виключно 

«фізиками-ядерниками» [7].  

Спеціальний термін - «період напіврозпаду компетенції» означає час 

після закінчення навчання, коли отримані знання застарівають на 50% [7]. 

Зрозуміло, що і цей період змінюється швидкими темпами. У XVIII 

столітті девальвація 50% знань відбувалася протягом 10 поколінь. В 

середині минулого століття період напіврозпаду становив в середньому 12 

років, в 70-і роки ХХ століття - вже 5 років. Як кажуть фахівці, в 

динамічних галузях знань (наприклад, інформаційні технології і 

управління, техніка і технології) оновлення знань відбувається менш ніж за 

три роки, період напіврозпаду компетенцій відповідно становить 1,5 року. 

Якщо врахувати, що студент навчається на бакалаврській програмі 4 роки, 

можна очікувати, що за цей час його знання повністю втратять актуаль-
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ність. Такі темпи розвитку та оновлення знань докорінно змінили системи 

освіти багатьох розвинених країн світу. Змінився сам підхід. В ході нав-

чання слід передавати не знання, які, як говорилося вище, застарівають вже 

в процесі передачі. Необхідно переходити до нової концепції набуття знань 

на основі формування алгоритмів «генерації» знань в професійній сфері, 

тих хто навчається. Іншими словами, нова парадигма навчання передбачає 

розширене тлумачення компетентності, що складається в тому, що ні «ре-

цепт» або деяке вміння визначають рівень якості професіонала, а здатність 

швидко отримати рішення конкретних проблем і застосувати ці рішення на 

практиці. Завдання безперервного генерування ідей становить основу 

сучасної концепції професійного навчання [8]. 

Це веде до того, що відбувається порушення у синхронізації в образі 

життя і використовуваних знань, навиків, інструментах і методах роботи і 

прийняття рішень в навколишньому світі на основі абсолютно різних під-

ходів [9]: «Завжди люди одного покоління, однієї культури жили в єдино-

му історичному часі із загальним ритмом життя. Сьогодні ж ми стикаємося 

з латентним ефектом часового дісхронозу - в одному суспільстві 

співіснують люди, які фактично живуть в різних «темпосвітах». Причому 

ці різні «темпсвіти» обростають і своєї «інфраструктурою», яка обслуговує 

свою «темпоспіьноту». Відповідно, представники цієї «нової 

інфраструктури» будуть змушені шукати нові такі, що раніше не існували, 

або модифікувати існуючі підходи для забезпечення, зокрема, і освітнього 

процесу в усьому, що більш прискорюється «темпсвіту», який, зокрема, 

віддаляється і від того світу, де були створені існуючі концепції освіти і все 

ще існують «класичні» університети зі звичними багатьом з нас величез-

ними лекційними аудиторіями, місткими лабораторіями і стандартними 

«типовими» навчальними планами [3]. 

Аналіз публікацій. Деякі автори [10, 11] бачать вирішення проблем і 

протиріч сфери освіти в трансформації процесу освіти на якісно новий ви-

сокий рівень за рахунок активізації наукових досліджень. Це знаходить 

своє відображення в тотальному захопленні аналізом різних наукометрич-

них баз даних [12, 13]. Подібна точка зору, є далеко не безперечною. Прак-

тичний досвід авторів в сфері розробки нових навчальних програм, 

освітніх стандартів і створення нових спеціальностей, як раз, навпаки, 

посилює протиріччя, що розглядаються. Вирішити цю проблему можуть 

тільки нові такі, що кардинально відрізняються за своєю логікою форми 

організації освітнього процесу, нові педагогічні методи і інструменти [14 

16]. Хоча це можуть бути і звичні моделі, але з іншим, альтернативним, ча-

сом буквально «діаметрально протилежним» трактуванням. У запропоно-

ваному Едгаром Дейлом «Конусі інформації» були оформлені в модель 

виявлені та проаналізовані ним здатності учнів студентів відтворювати от-
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риману інформацію в залежності від того чи іншого способу подачі одного 

і того ж навчального матеріалу (рис. 1) [17]. 

Різні дослідники по-різному дивляться на інтерпретацію цієї моделі 

[17, 18]. З іншого боку, можливо, саме аналіз властивостей цієї моделі мо-

же стати «ключем» до розуміння необхідності зміни самої моделі навчання 

- «від пояснення до дії» до моделі «від дії до пояснення». 

 
Рисунок 1 – «Конус» Эдгара Дейла 

Пропонується «перевернути» модель «конусу» і перетворити її в мо-

дель «воронки» (рис. 2) і перш за все стосовно до професійної освіти всьо-

го лише з однієї причини - і ця причина також відображена на наведеному 

рисунку - це «рівень абстракції», який є мінімальним саме у разі виконання 

реальних дій або імітації таких. Для звичної картини навчального процесу 

на початку, перш за все, характерні методи навчання, що вимагають 

здатності до сприйняття абстрактних ідей. А потім надається можливість 

застосувати отримані знання на практиці, або отримати деяку 

демонстрацію того, що раніше було вивчено, але вже у вигляді якогось 

підтвердження. Подібна послідовність не завжди сприймається учнем з ог-

ляду на те, що він, як і біблійний Хома невіруючий [19], вже не здатний до 

сприйняття пропонованої «реальної демонстрації» з огляду на заперечення 

/ нерозуміння тієї інформації, сприйняття якої вимагало готовності до ос-

мислення абстрактних ідей і положень. З дедалі більшим зануренням 

ітераційним шляхом вглиб «граніту науки», все більше число тих, хто на-

чається, були вже не здатні до подальшого оволодіння знаннями в такій 

освітньому середовищі.  
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Простий приклад - всі випускники ВНЗ, у яких в дипломі вказано 

кваліфікацію «Фізик» так чи інакше, склали відповідні заліки і екзамен з 

дисципліни «Квантова механіка». Але ось чи здатні вони побачити прояви 

її в навколишньому світі? Навіть на рівні моделей? Ставлення до науки, як 

етап формування світогляду Ейнштейна, описано в роботі Марка Перель-

мана, де він наводить таку цитату самого Ейнштейна з посиланням на його 

автобіографію: «... на моє щастя, мені попалися книги, в яких зверталася не 

надто багато уваги на логічну строгість, зате добре була виділена головна 

думка ... Мені пощастило також отримати поняття про найголовніші ре-

зультати і методи природничих наук по дуже хорошому популярному ви-

данню, в якому виклад майже всюди обмежувалося якісною стороною пи-

тання ... »[20]. 

Зауважимо - саме «пощастило» і, як не дивно, не по академічній праці 

з величезною кількістю абстрактних положень, а саме «за дуже хорошим 

популярним виданням, в якому виклад майже всюди обмежувався якісною 

стороною питання ...»! 

Далі Марк Перельман доходить такого висновку: «Отже, ми бачимо, 

що побудова в 1905 році теорії відносності не була одиничним, нехай 

навіть геніальним прозрінням [20]. Для його здійснення необхідно було 

зробити послідовну серію досліджень і відкриттів, кожне з яких, взяте ок-

ремо, могло б обезсмертити ім'я автора: 

1) Переконатися в атомарної структурі матерії; 

2) Переглянути закон равнораспределенія енергії за ступенями сво-

боди; 

3) Показати (або припустити) можливість поширення світла у вигляді 

частинок-квантів, фотонів (звідси випливає, що Нобелівський комітет 

зовсім не був неправий у своїй формулюванні заслуг Ейнштейна); 

4) Повністю відмовитися на цій підставі від концепції ефіру, одним 

ударом розрубати цей багатовіковий гордіїв вузол; 

5) Запропонувати загальний "забороняє" принцип (типу принципів 

термодинаміки); 

6) Об'єднати принципи відносності в механіці і в електродинаміки. 

Такий ланцюжок геніальних відкриттів, зроблених однією людиною 

за один рік, не має навіть приблизних аналогів в історії науки: Ейнштейн 

послідовно пройшов за всіма цими сходами, і тому створення ним теорії 

відносності зовсім не стало деяким одиночним, хоч і геніальним 

відкриттям. Але ні Лоренц, ні Пуанкаре здійснити таку програму не могли 

- психологічно вони так і не звільнились від концепцій ефіру. Саме тому 

про них можна і треба говорити як про попередників Ейнштейна, але лаври 

творця теорії відносності належать йому і тільки йому [20]. 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 2(15) 

Technologes of informations are in education, science and production, 2017, ed. № 2(15) 
       

 

© Д.В. Лук’янов, В.Д. Гогунський, А.Е. Колесніков, 2017 

 

Управління проектами та якістю 

28 

Якщо спробувати порівняти ці 6 етапів моделі Дейла, то вони скоріше 

будуть відповідати саме «воронкці», а не «конусу» Дейла! (рис. 2). Так чо-

му б не використати досвід великих відкриттів, перетворюючи його в 

логіку планування освітніх проектів, так і всього освітнього процесу в 

цілому? 

 
Рисунок 2 – «Воронка» Эдгара Дейла 

В якійсь мірі ця логіка кореспондується з логікою, використовуваної в 

одному з сімейств «гнучких методологій» в управлінні проектами - DSDM 

[21], яка і була створена саме для розробки і створення динамічних систем 

(рис. 3). 

 
Рисунок 3 – «Конус» традиційного управління проектами і  

«Воронка» DSDM [17] 
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Глибинний зміст переходу від «Конуса» або «Водоспадної моделі» до 

моделі «Воронки», або, як іноді її називають «витягаючого підходу», поля-

гає саме в тому, щоб з усього можливого різноманіття змісту, яким може 

володіти «продукт проекту» вибрати « витяганням »саме ті елементи, які 

мають найбільшу цінність для споживача / замовника «тут і зараз» - за ана-

логією з «витягуванням» продуктів з полиці гіпермаркету. Тільки стосовно 

до освітньої сфери йде «витягування знань» з усього неозорого 

різноманіття теорій, методологій, методів, інструментів і технологій того і 

тільки того, яке необхідно для забезпечення конкретних результатів в 

практичній діяльності, в яку втягнута команда проектів / група учнів. Та-

кий підхід, зокрема, підвищує ймовірність того, що «період напіврозпаду» 

знань, одержуваних таким чином, буде збільшуватися за рахунок того, що 

в цей «багаж» потраплятиме те і тільки те, що має найвищу ступінь 

актуальності для учня / учнів при такому підході. 

Колись такий підхід був запропонований послідовником «прагматиз-

му» Джоном Дьюї [22], автором відомого під назвою «Learning by Doing» 

підходу до навчання шляхом «навчання дією». Навіть не здається вже див-

ним і те, що в якості «фундаменту» в методології DSDM також лежить 

прагматизм (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – «Пантеон»  DSDM [21] 

І, після всього вищесказаного, абсолютно логічним і закономірним є 

те, що в такому, що набирає все більшої популярності в світі, педагогічно-

му підході, як Project-Based Learning [23] в якості його ідейного попере-

дника і натхненника вказують саме Джона Дьюї в такій чудовій « компанії 

попередників », як Конфуцій, Сократ, Аристотель, Марія Монтессорі і Jean 

Piaget [24]. 
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Поки в практичній діяльності такий підхід вдалося застосувати в ході 

реалізації освітніх програм з дисциплін, безпосереднім-ного пов'язаних з 

управлінням проектами, що докладно описано в ряді відповідних публіка-

цій [25 - 27], а також у підготовці дипломних робіт [28]. Але цей підхід 

може широко застосовуватися і в реалізації навчальних програм, де поки 

немає ні слова про «управлінні проектами». Ці «проекти» можуть і повинні 

там з'явитися - принаймні «де факто» і трошки «інкогніто» - саме за допо-

могою своєї присутності в самому освітньому процесі як то, що уособлює 

собою прагматизм і здоровий глузд, які становлять фундамент сучасних 

гнучких технологій управління проектами кращих університетів світу [29]. 

Висновки. Удосконалення базових концептів проактивного 

управління навчанням на основі інноваційних програм профессио-

нального навчання в умовах постійного оновлення технологій і стрімкого 

скорочення життєвого циклу знань є актуальним напрямком розвитку 

компетентнісного підходу в освіті. Трансформація «Конуси в освіті» Едга-

ра Дейла до моделі «Воронка знань» і гнучкими методологіями управління 

проектами в освіті дозволяє реалізувати систему «навчання дією» зі 

зміщенням методології навчання в область прагматизму. 

Значуще місце може зайняти цей підхід і в реалізації такої концепції як 

Lifelong learning («Навчання через все життя») - як для формування власно-

го індивідуального «навчального плану», так і в плануванні «дорожніх карт 

розвитку компетенцій персоналу» в рамках корпоративних навчальних 

програм, спрямованих на персонал конкретних організацій [1, 14]. 
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Вступ. За принципом дії пошукові сервери поділяються на пошукові 

каталоги і пошукові індекси. Пошукові каталоги дозволяють здійснювати 

тематичний пошук. Початкова сторінка таких серверів є тематичним руб-

рикатором верхнього рівня. Вибравши рубрику, підрубрику і т.д., можна 

поступово опускатися до переліку матеріалів, які присвячені досить вузь-

кій темі. Пошукові індекси працюють як алфавітні вказівники. У них за-

пит робиться в полі пошуку у вигляді послідовності ключових слів, які 

відповідають змісту пошукової інформації. У відповідь на такий запит бу-

де видано список Web-сторінок, в яких зустрічаються вказані слова. У да-

ному дослідженні ІПС є одночасно і пошуковими каталогами, і пошуко-

вими індексами. ІПС дозволяє шукати інформацію не тільки на Web-

сторінках, але й  в місцях, де зберігаються файли [1]. 

Ініціація  проектів ІПС завершується формальним санкціонуванням 

початку проектів [1 – 3]. Але санкціонування проекту не відбувається без 

попереднього аналізу і планування, тому роботи на цій фазі можна роз-

глядати як окремий проект, що виконується командою і замовником у іс-

нуючому внутрішньому і зовнішньому оточенні. 

Постановка проблеми. Недооцінка значення фази ініціації може 

привести до проблем на усіх наступних фазах ЖЦП. У цій фазі ведеться 

концептуальне планування майбутнього проекту та планується робота 

тимчасової робочої групи проекту [1]. Вартість вивчення питання на мо-

мент ініціації і майбутньої ефективності проекту значно нижче за можливі 

збитки в майбутньому [2]. 
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У розвиток досліджень [4-8, 9-13], де доведена принципова можли-

вість відображення за допомогою ланцюгів Маркова процесів взаємодії 

основних сутностей проектів у фазі ініціації, пропонується удосконалення 

моделі на основі виділення фрагмента із загальної структури ПУ,  що  до-

зволить встановити загальні властивості системи. 

Матеріали дослідження.  На початкових етапах ЖЦП розробки ІПС  

формуємо вимоги до системи, які коректно і точно відображають цілі  і 

завдання замовника. Для успішної реалізації проекту розробки ІПС з'ясо-

вуємо вимоги замовників до системи і перетворюємо їх на мо-

ву формальних моделей  так, щоб забезпечити відповідність цілям і за-

вданням організації. Структура системи формується в процесі здійснення 

її системного аналізу та представлена у вигляді ієрархічної організації об'-

єктів і їх взаємодій (рис. 1). Сукупність функціональних підсистем стано-

вить функціональну частину ІПС.  

 

 
 

 

Рис. 1 – Структура ІПС 

 

Вона визначає склад, порядок і принципи взаємодії функціональних 

підсистем для досягнення поставленої перед системою мети функціону-

вання.  
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Функціональна частина ІПС включає ряд підсистем, що охоплюють 

рішення конкретних задач планування, контролю, обліку, аналізу і регу-

лювання діяльності керованих об'єктів. Функції ІПС визначають її струк-

туру, що включає процеси (процедури): збору і реєстрації даних; підгото-

вки інформаційних масивів; обробки, накопичення і зберігання даних; фо-

рмування результатної інформації; передачі даних від джерел виникнення 

до місця обробки, а результатів – до споживачів інформації для ухвалення 

ними відповідних рішень. 

Заявлена стратегія розробки ІПС як проекту створення автоматизо-

ваних систем пошуку інформації для формування професійного та публі-

каційного профілю активності співробітників з метою інформаційного су-

проводу процесу ліцензування і акредитації ВНЗ у процесі практичної ре-

алізації зазнала змін.   

На думку автора використання результатів роботи ІПС тільки для 

інформаційного супроводу процесу ліцензування і акредитації ВНЗ не 

розкриває всі можливості системи. Тому автор пропонує розвивати роботу 

системи за двома напрямками (рис.1): 

1. Використання результатів роботи ІПС  для інформаційного супро-

воду процесу ліцензування і акредитації ВНЗ; 

2. Рейтенгування НПП,  кафедр, структурних підрозділів, ВНЗ в ці-

лому.  

Методи організації пошуку в ІПС розділені на дві групи. До першої з 

них відноситься так званий атрибутивний пошук. Він заснований на тому, 

що кожен документ характеризується певним набором атрибутів (полів). 

Ці поля заповнені конкретною інформацією, яка постійно змінюється. При 

пошуку перевіряється збіг значень, що містяться в запиті, із значеннями у 

відповідних полях кожного документу. Такий метод організації пошуку 

характерний для фактографічної моделі. До другої групи засобів відно-

ситься повнотекстовий пошук і вибірка документів. Дійсно, будь-який до-

кумент, зокрема – в електронному вигляді, є слабо структурований набір 

символів, організованих в слова, пропозиції, розділи, параграфи і розділи. 

Для організації повнотекстового пошуку необхідно спочатку провести ін-

дексацію видань, скласти для них так званий повнотекстовий індекс. У 

простому випадку він є списком всіх значущих слів в текстовій базі даних 

з вказівкою, в яких виданнях зустрічаються ці слова.  

Ефективність – головний критерій при визначенні вживаного методу 

повнотекстової вибірки. Ефективність пошуку видання можна описати 

двома характеристиками: точність і охоплення. Точність P визначається 

відношенням числа релевантних документів R до загальної кількості до-

кументів у вибірці N (P=R/N). Обхват а характеризується відношенням 

числа релевантних документів у вибірці R до загального числа релевант-

них документів в базі даних Т (a=R/T). 
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Пошук професійних досягнень науковця відбувається за двома база-

ми: окремо вигружена БД1 ЄДЕБО та внутрішня БД2, яка постійно нако-

пичується та коригується науковцем за відповідним алгоритмом з автома-

тизованого робочого місця (АРМ) в кінці кожного семестру. АРМ створює 

автоматизоване середовище для людино-машинного розв’язання задач і є 

структурними (системоутворюючими) елементами ІПС. 

Для наповнення цієї бази НПП необхідно зайти у свій інформацій-

ний кабінет та:  

– заповнити розділ «Особисті дані»;  

– сформувати план роботи на навчальний рік (розмежовуючи семес-

три) за  розділами: показники визначення рівня наукової та професійної 

активності (ліцензійні вимоги). Цей розділ повинен містити дані за попе-

редні 5 років на початок поточного навчального року; 

– індивідуальний план роботи на навчальний рік; 

– інші досягнення (види діяльності),  які виходять за межі посадових 

обов’язків, але працюють на престижність навчального закладу; 

– проведення прикладних наукових досліджень (ПНД). 

Фактично зазначена БД2 є результатами досягнень науковця та зві-

том за виконання індивідуального плану науковця. 

Пошук в БД1 і БД2 на практиці реалізуються за чотирма головними 

видами пошуку:  простий пошук полягає у введенні в поле запиту одного 

або декількох слів. У цьому разі кінцевий результат залежить як від пошу-

кової системи, так часто і від порядку та написання слів; розширений по-

шук практично завжди передбачає введення запиту із групи слів і налаго-

дження зв’язків між ними за допомогою логічних операторів (AND- И- І , 

OR – ИЛИ - АБО, NOT – НЕТ - НІ тощо), форма запису яких в різних по-

шукових системах є достатньо подібною; контекстний пошук базується на 

точному збігові фраз або групи слів, які в більшості пошукових систем під 

час введення беруть у лапки; спеціальний пошук призначений для отри-

мання додаткової інформації, наприклад, ключових слів, що належать до 

заголовків Web-сторінок. 

За результатами пошуку інформації в базах БД1– БД3 формуються 

вихідні форми за двома напрямками (рис.1): 

1. Використання результатів роботи ІПС для інформаційного су-

проводу процесу ліцензування і акредитації ВНЗ. 

Інформація з баз БД1–БД3 фомує профіль науковця у вигляді вихід-

них форм: 

– «Якісний склад випускової кафедри». 

– «Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпе-

чення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» (дод. 3 до Ліцінзійних 

умов)[14]; 
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 – «Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечу-

ють навчальний процес із спеціальності» (дод. 3 до Ліцінзійних умов)[14]. 

Крім того профіль науковця можна представити у вигляді пелюстко-

вої діаграми. На рис. 4.2 представлено результати роботи ІПС, а саме візу-

алізацію профілю науковця у часовому діапазоні Т1–1.07.2016 р., Т2–

15.12.2016 р. та Т3– 10.05.2017 р.  
 

 

Рис.  2 – Візуалізація  профілю науковця у часовому діапазоні 

 

Рівень наукової та професійної активності кожного з НПП засвідчу-

ється виконанням за останні п’ять років не менше трьох Ліцензійних 

умов: для початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) з 19 пунктів (1–

19), для першого (бакалаврського) рівня з 16 пунктів (1–16), для другого 

(магістерського) рівня з 16 пунктів (1–16),  для третього (освітньо-

наукового) рівня з 12 пунктів (1–12). 

Здобувач ліцензії забезпечує подання в електронному вигляді даних 

та відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу 

освіти, його відокремленого структурного підрозділу згідно з цими Ліцен-

зійними умовами до ЄДЕБО та підтримує їх в актуальному стані. Інфор-

мація про кадрове забезпечення подається кожного навчального року до 1 

березня, а про матеріально-технічне забезпечення – до 31 грудня або про-

тягом трьох місяців після зміни інформації. Заклад освіти має право у разі 

потреби оновлювати інформацію протягом року. 

2. Рейтенгування НПП,  кафедр, структурних підрозділів, ВНЗ в ці-

лому.  

Інформація з баз БД1–БД3 формує профілі науковців у вигляді будь-

яких вихідних форм, необхідних для аналізу, експертного оцінювання, ко-

ригувальних дій та постійного покращення показників. В дослідженні для 

внутрішнього використання показники для формування профілів розши-

рено до 24. 
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Рейтенгування пропонується проводити використовуючи метод опи-

саний у роботі [15], де запропоновано модель оцінки якості діяльності 

ВНЗ з структуризацією показників. Показники визначаються за оцінками, 

які характеризують певну складову якості процесу функціонування ВНЗ.  

Висновок. Створена ІПС забезпечує інформаційну підтримку і ав-

томатизацію основних функцій з організаційного управління, а саме фор-

мування профілю науковця. 

Результати оцінювання  кожного показника у конкретному періоді 

зберігаються, що дозволяє особам які приймають рішення (ОПР) контро-

лювати процес покращення (погіршення) профілів. За результатами аналі-

зу результатів оцінювання показників адміністрація ВНЗ може змінити 

стан показників, які не відповідають нормі, за допомогою управлінських 

та інвестиційних заходів. 

Для аналізу використано результати оцінювання діяльності кафедри 

природничо-наукової підготовки (ПНП) ОНПУ у часовому діапазоні.  

При реалізації запропонованого методу визначення оцінок показни-

ків у часовому діапазоні (за датами Т1 – 1.07.2016 р., Т2 – 15.12.2016 р. та 

Т3 – 10.05.2017 р. ) отримано результати, які дали змогу ОПР провести 

аналіз та прийняти рішення щодо додаткових дій на показники, які не від-

повідали нормі. 

Результати аналізу свідчать, що даний показник суттєво змінився у 

бік покращення за річний період, це  позитивно впливає на профіль науко-

вця. 

 Визначення впливу кожного показника на профіль оцінюємо за 

складовими: оцінкою, коефіцієнтом вагомості, рангом.  

 Вибір впливових показників за рівнями досконалості здійснено за 

допомогою принципу Парето.  

Застосування принципу Парето у робочій ситуації керівника ВНЗ 

означає, що 20 % витрат на вдосконалення дійсно важливих показників 

забезпечують 80 % результату.  
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ GOOGLЕ-СЕРВІСІВ 

 

С.А. Букарєва. Можливості 

використання хмарних технологій у 

освітній діяльності на прикладі 

Google-сервісів. У статті розкривається 

актуальність модернізації сучасної 

системи освіти через впровадження 

інформаційно-комунікаційних 

технологій. Визначаються особливості 

використання хмарних технологій у 

навчанні, їх переваги та недоліки. На 

прикладах показано використання 

Google-сервісів в освітній діяльності. 

 

S.A. Bukaryeva. The possibility of 

using cloud technologies in educational 

activity on the example of Google-services.

The article reveals the urgency of 

modernization of modern education system 

through the introduction of information and 

communication technologies. Identify 

features of using cloud technologies in 

education, their advantages and 

disadvantages. In the examples shown using 

Google-services in educational activity 

 

Постановка завдання. Сучасний розвиток суспільства 

характеризується переходом на новий етап, в якому важливу роль 

виконують нові інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). 

Комп’ютерна грамотність являється необхідним атрибутом сучасної 

людини,є яка сприяє соціалізації в сучасному світі. Саме тому, пріоритетом 

розвитку системи освіти в Україні є створення належних умов для 

виховання людини інноваційного типу мислення та культури. Освітня 

галузь потребує модернізації, яка буде залежати не лише від змін у змісті 

навчальних дисциплін, в удосконаленні методики викладання та 

розширення методичних прийомів на заняттях, а, в першу чергу, 

повиннабути направлена на впровадження у навчальний процес 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що забезпечує подальше 

вдосконалення освітнього процесу, доступність та ефективність освіти, 

підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному 

суспільстві. Слід враховувати і те, що теперішні учасники освітнього 

процесу постійно користуються мобільними телефонами, планшетами та 

іншими ґаджетами, проводять багато часу за спілкуванням або іграми у 
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соціальних мережах, не усвідомлюючи, що можливості використання 

даних сучасних засобів більш ширші. Все це пояснює актуальність 

використання нових світових інформаційних розробок в освітній 

діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційно-комунікаційні 

технології – це широкий спектр цифрових технологій, що 

використовуються для створення, передачі, розповсюдження інформації та 

надання послуг: програмне забезпечення, мобільний зв'язок, Інтернет, 

електронна пошта тощо.  

Однією з інновацій в освітньому процесі, що використовується в 

сучасному світі, є «хмарні технології», впровадження яких у навчальний 

процес є відмінним рішенням проблем комп’ютеризації освіти. 

Концепція хмарних технологій включає в себе багато понять: 

інфраструктура, програмне забезпечення, платформа, дані, робоче місце 

тощо [1]. 

Хмарні технології (англ. Сloud Technology) – це кардинально новий 

сервіс, який дозволяє віддалену обробку та зберігання даних. Ця технологія 

надає користувачам мережі Інтернет, доступ до комп’ютерних ресурсів 

сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса. Тобто 

якщо є підключення до Інтернету то можна виконувати складні 

обчислення, опрацьовувати дані використовуючи потужності віддаленого 

сервера[3].  

Хмарні технології мають ряд переваг: 

- Веб-сервіси не залежать від операційної системи (тобто не 

потрібні потужні комп’ютери); 

- Менші витрати на закупівлю програмного забезпечення та його 

оновлення, оскільки все знаходиться у хмарі; 

- Доступ до інформації з будь-якого комп’ютера, який підключений 

до мережі Інтернет (не обов’язково брати з собою флешку чи інший носій 

інформації); 

- Доступність з різних пристроїв (планшет, мобільний телефон, ПК і 

т.п.) і відсутня прив’язка до робочого місця; 

- Необмежений обсяг збереження даних; 

- Забезпечення захисту даних від втрат (при пошкожденні ПК); 

- Інформація завжди актуальна; 

- Можна легко поділитися інформацією (з колегами, студентами); 

- працювати з одними і тими ж даними можна декільком людям з 

різних пристроїв одночасно; 

- Забезпечує виконання багатьох видів навчальної діяльності, 

оцінювання та контроль,тести-онлайн, анкетування тощо; 

- Дуже багато сервісів безкоштовно [1]. 
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Сьогодні існує вже багато хмарних технологій, які можна 

використовувати у навчальному процесі. Найбільш поширеними у 

використанні є хмарний сервіс від Google, який включає в себе можливість 

створення документів та хмарне зберігання даних. 

Щоб отримати доступ до колосальної бази послуг Web-сервісу, 

користувачу необхідно лише зареєструватися в системі Google. 

Серед сервісів та інструментів Google, які можуть бути корисними в 

навчально-виробничій діяльності викладача можна виділити наступні:  

 
 

Рис.1 – Google-сервіси 

 

� Google Пошук (google.com) – сама перша і основна послугаGoogle. 

Пошук вGoogleє простим і компактним – нічого лишнього, все продумано 

до найдрібніших деталей. Вводимо ключові слова – отримуємо найбільш 

підходящий і необхідний нам результат; 

� Gmail (gmail.com) - безкоштовна електронна пошта. Реєстрація в 

системіGmailвідкриває вільний доступ до всіх інших сервісів та служб 

Google, що є досить зручно для розробки та користування освітніми 

можливостями Google; 

� Google Groups (groups.google.com) - групи Google дозволяють 

створювати як сторінки з розміщенням на них навчального контенту, так і 

персональні сторінки для обміну інформацію за схемою «студент-студент», 

«викладач-студент», «викладач-викладач»; 

� Blogger (blogger.com) - це сервіс для ведення блогів. Блог 

викладача вищого навчального закладу дозволяє в інтерактивному режимі 

доноситидо студентів будь-яку необхідну їм інформацію; 

� Google Docs (docs.google.com) - безкоштовний онлайн-офіс, що 

включає в себе текстовий, табличний процесор і сервіс для створення 
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презентацій, а також Інтернет-сервіс хмарного зберігання файлів з 

функціями файлообміну; 

� Google Maps (maps.google.com.ua) - набір додатків, побудованих на 

основі безкоштовного картографічного сервісу. GoogleMaps є досить 

корисним для педагога, коли необхідно продемонструвати учням певний 

географічний об’єкт чи місцевість, що стає можливим завдяки функції 3D 

перегляду; 

� Picasa (picasa.google.ru) - безкоштовна програма, яка дозволяє 

опрацьовувати фотоматеріали, створювати Web-альбоми, які можна 

розміщати на сайтах, блогах та інших Web-ресурсах; 

� Youtube (youtube.com) - сервіс, що надає послуги відеохостингу. 

YouTube дозволяє створювати власні аккаунти, на яких можна 

розміщувати різноманітні відеофайли – відеоуроки, презентації, 

практикуми, семінари, майстер-класи та інше. YouTube є ідеальний 

сервісом для проведення он-лайн конференцій та презентацій різного 

масштабу. Аккаунти педагогів та цілих навчальних закладів стають в 

мережі звичайною справою; 

� Google+ (plus.google.com) – проект соціальної мережі. Соціальні 

мережі вже давно переросли рівень простого спілкування, тому є вагомим 

важелем впливу в будь-якій сфері суспільства, зокрема в освіті [2]. 

Усі вище перераховані Google-сервіси можна успішно застосовувати 

у освітньому процесі вищого навчального закладу, причому як у роботі 

адміністрації, педагогічного колективу, так і безпосередньо у навчальному 

процесі. Як саме Google-сервіси можна використовувати у навчально-

виховному процесі?  

1. Сумісна робота педагогічного колективу над документами. 
Наприклад, робота над планом роботи навчального закладу на рік. 

Цей масштабний документ складається силами адміністрації та викладачів, 

які відповідальні за той чи інший напрям, таких як директор, заступник 

директора з НВР, заступник директора з господарської частини, соціальний 

педагог, завідувач з навчально-виробничої практики тощо. Кожен 

відповідає за певну частину документа, відповідно використовуючи сервіс 

Google Docs, це можливо робити сумісно з різних пристроїв. 

Інший приклад – таблиця, яку повинні заповнити класні керівники з 

інформацією про студентів своїх груп. При роботі з такими документами в 

локальній мережі виникає проблема, яка пов’язана з тим, що одночасно з 

одним і тим же документом працювати на різних ПК неможливо. Виникає 

безліч копій одного і того ж документу, які потім треба поєднати в один. 

Для сумісної роботи в хмарних технологіях необхідно лише створити або 

помістити документ в «хмару» та надати доступ до нього тим, у кого є на 

посилання або за адресою електронної пошти. 
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2. Сумісна проектна робота студентів.  
Наприклад, студенти отримують тему проекту та діляться на групи. У 

групі розподіляються обов’язки. Потім, керівник групи створює документ 

та надає доступ до нього останнім учасникам (за посиланням або за 

адресою електронної пошти). Студенти працюють над проектом вдома або 

у навчальному закладі, наповнюючи документ інформацією. Коли робота 

над проектом закінчилася, студенти надають доступ до викладачу. 

Викладач може прокоментувати будь-які частини документу, щоб студенти 

могли скоректувати його зміст до захисту проекту. При оцінці студентів 

важливо те, що викладач може відстежити хронологію змін. За цією 

хронологією можна оцінити вклад кожного учасника групи у проект.  

Дані сервіси можна вдало застосовувати при виконанні практичних і 

лабораторних робіт, при оформленні звітів практики кожного студента. 

Викладач створює документ лабораторної роботи, надає доступ до цього 

документу студенту і потім перевіряє виконання роботи.  

3. Дистанційна освіта (або самостійної роботи студента). 
Викладач видає завдання студентам за допомогою електронного 

щоденника. Це можуть бути будь-які письмові завдання. Студент повинен 

буде або створити необхідний документ, або попрацювати над уже 

створеним викладачем документом (відповісти на питання, вирішити 

задачу, заповнити таблицю). Викладач може переглянути цей змінений 

документ, так як має до нього доступ.  

4. Ведення блогу. 
Викладач-предметник за допомогою сервісу Blogger може створити 

власний блог, на якому постійно розміщувати інформацію для студентів, 

завдання з дисципліни, теоретичні матеріали, навчальні відео та 

фотоматеріали тощо. В управлінській роботі навчального закладу можна 

створювати блоги циклових комісій, практики, блог соціального педагога, 

класного керівника тощо. На таких блогах розміщуватиметься інформація 

необхідна для студентів з відповідних направлень (графік практики, план 

роботи для академічної групи і т.п.). 

Ми навели лише декілька прикладів використання  Google-сервісів у 

навчальному процесі. Проте уже видно їх переваги: 

- Безкоштовність; 

- Один аккаунт – всі сервіси; 

- Хмарне зберігання інформації; 

- Мінімальні вимоги до доступу; 

- Сумісне створення документів; 

- Історія всіх змін; 

- Розмежування прав на доступ; 

- Спільнота користувачів [1]. 
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Враховуючи наведену вище інформацію можна прийти до висновку, 

що хмарні технології, зокрема Google-сервіси, є повноцінним навчальним 

інструментом, що дозволяє створити власний онлайн-простір та формувати 

особисте освітнє середовище викладачів та студентів максимально 

ефективно. 

Проте крім переваг хмарних технологій, можна виділити певні 

недоліки: 

- Повна залежність від Інтернету (можуть виникнути ситуації, коли 

доступ до Інтернету відсутній, або його швидкість не дозволяє повноцінно 

працювати з матеріалами); 

- Не бажано зберігати конфедиційну інформацію. 

Таким чином можна прийти висновку, що дидактичною перевагою 

використання хмарних технологій у навчальному процесі являється 

організація сумісної роботи студентів та викладачів, що сприяє 

ефективному навчанню. Хмарні технології є актуальними, перспективними 

та альтернативними на противагу традиційним формам організації 

навчального процесу. Впровадження хмарних технологій знизить витрати 

на придбання необхідного програмного забезпечення та підвищить якість і 

ефективність навчального процесу, підготує студента до існування у 

сучасному інформаційному суспільстві, допоможе оперативно і якісно 

організувати методичну роботу з викладачами. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

 

О.І. Куценко,     В.Д. Яковенко,         

Є.О. Яковенко. Практичні аспекти вну-

трішнього аудиту. Запропоновано 

підходи для встановлення та оцінювання 

рівня відповідності нормативним вимогам 

та визначення необхідності проведення 

коригувальних дій для покращення систем 

управління якістю. 

О.І. Kutsenko, V.D. Iakovenko,

E.О. Iakovenko. Practical aspects of inter-

nal auditing. Approaches for establishing 

and assessing the level of compliance with 

regulatory requirements and for determining 

the need for corrective actions to improve 

quality management systems are proposed. 

 

Вступ. ISO 19011:2011 – міжнародний нормативний документ, який 

містить більш детальні настанови щодо керування програмою аудиту, пла-

нування і проведення аудитів СУЯ, а також щодо компетентності та оці-

нювання аудитора і групи аудиту. Тотожним перекладом цього стандарту є 

національний ДСТУ ISO 19011:2012 Настанова щодо здійснення аудитів 

систем управління (ISO 19011: 2011, IDT). 

Цей стандарт є нормативним для організацій, які формують свою 

внутрішню систему перевірок (внутрішні аудити), та установ, які прово-

дять сертифікаційні аудити систем управління. 

За визначенням ДСТУ ISO 19011:2012 «аудит (audit) – це системати-

чний, незалежний і задокументований процес отримання доказів аудиту та 

об'єктивного їх оцінювання, щоб визначити ступінь дотримування критері-

їв аудиту». Аудити можуть бути внутрішні та зовнішні.  

Внутрішні аудити (далі-ВА), що їх іноді називають «аудити першою 

стороною», провадить зазвичай або сама організація або за її дорученням 
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певна особа для критичного аналізування з боку керівництва і для інших 

внутрішніх цілей (наприклад, щоб підтвердити результативність системи 

управління чи отримати інформацію для поліпшування системи управлін-

ня). Внутрішні аудити можуть бути основою для самодекларування відпо-

відності організації. У багатьох випадках, зокрема, в малих організаціях, 

незалежність може бути продемонстровано звільненням від відповідально-

сті за діяльність, аудит якої провадять, або відсутністю упередженості та 

конфлікту інтересів [1]. 

Мета внутрішнього аудиту не тільки у встановленні та оцінюванні рі-

вня відповідності нормативним вимогам, а й у визначенні необхідності 

проведення коригувальних дій для покращення СУЯ.  

Матеріали дослідження: При розробці системи ВА необхідно керу-

ватися в першу чергу вимогами стандарту на відповідність якого організа-

ція проводитиме сертифікацію - ДСТУ ISO 9001:2009 (до початку дії 

ДСТУ ISO 9001:2015).  

Загальний порівняльний аналіз вимог діючого і нового національного 

стандарту серії ISO 9001 наведені у розділі 3, п.п. 3.3 видання [2].  Більш 

детально звернемо увагу на порівняння вимог щодо внутрішніх аудитів за-

значених у цих стандартах. 

 ДСТУ ISO 9001:2009, розділ 8 «Вимірювання, аналізування та по-

ліпшування», п.п. 8.2.2 «Внутрішній аудит». 

Організація повинна провадити внутрішні аудити в заплановані про-

міжки часу, щоб установити: 

а) чи відповідає система управління якістю запланованим заходам, 

вимогам цього стандарту та вимогам до системи управління якістю, уста-

новленим організацією; 

b) чи результативно її запровадили та підтримують. 

Програму аудиту потрібно планувати з урахуванням статусу та важ-

ливості процесів і ділянок, що підлягають аудиту, а також результатів по-

передніх аудитів. Потрібно визначити критерії аудиту, сферу аудиту, пері-

одичність і методи проведення аудиту. Потрібно, щоб вибір аудиторів і 

проведення аудитів забезпечували об’єктивність і неупередженість проце-

су аудиту. Аудитори не повинні здійснювати аудит своєї роботи. 

Потрібно розробити задокументовану методику, щоб визначати від-

повідальність і вимоги щодо планування та проведення аудитів, складання 

протоколів і звітування про результати [1]. 

ДСТУ ISO 9001:2015, розділ 9 «Оцінювання дієвості», п.п. 9.2 «Внут-

рішній аудит». 

Організація повинна провадити внутрішні аудити в заплановані про-

міжки часу для отримання інформації про те, чи система управління якіс-

тю: 
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а) відповідає власним:  

1) вимогам організації до її системи управління якістю; 

2) вимогам цього стандарту; 

b) результативно запроваджена та її підтримують. 

Організація повинна 

а) планувати, розробляти, виконувати та актуалізувати програму(-и) 

аудиту, охоплюючи періодичність, методи, відповідальність, вимоги щодо 

планування і звітність. Потрібно, щоб у програмі (-ах) аудиту було врахо-

вано важливість процесів, яких це стосується, зміни, що впливають на ор-

ганізацію, і результати попередніх аудитів; 

b) визначати критерії аудиту та сферу застосування кожного аудиту; 

c) добирати аудиторів і провадити аудити так, щоб було забезпечено 

об’єктивність і неупередженість процесу аудиту; 

d) забезпечувати звітування про результати аудитів перед відповід-

ним керівництвом; 

 е) виконувати відповідні коригування та коригувальні дії без необ-

ґрунтованої затримки; 

f) зберігати задокументовану інформацію як доказ виконання програ-

ми аудиту та результатів аудиту [3]. 

Аналізуючи вимоги цих стандартів щодо організації та проведення 

ВА, можна зробити висновок, що основа залишилась незмінною (плану-

вання, проведення, вимоги до аудиторів). Але слід зауважити, що у ДСТУ 

ISO 9001:2015 виокремлено та розмежовано вимоги до організації,  додано 

роз’яснення стосовно необхідності проведення «коригування та коригува-

льних дій без необґрунтованої затримки»,  конкретизована вимога щодо 

звітування про результати аудиту. Стосовно документації ВА новий стан-

дарт дає можливість організації самій визначати, яка задокументована ін-

формація слугуватиме доказом виконання програми аудиту та результатів 

аудиту.  

Аналіз дієвості СУЯ має проводитися керівництвом в плановому по-

рядку, щонайменше один раз на рік. Попередні ВА стосуються всієї систе-

ми якості. Результати проведених усіх видів аудитів служать підставою для 

офіційної оцінки керівництвом дієвості системи якості, її відповідності по-

літиці і цілям у сфері якості. 

 Планування та проведення будь-якого аудиту повинно характеризу-

ватися низкою визначених ISO 19011 принципів. Встановлено шість най-

важливіших принципів, на основі яких базуються настанови, наведені в та-

ких розділах міжнародного стандарту: «Керування програмою аудиту», 

«Здійснення аудиту», «Компетентність і оцінювання аудиторів».  

1. Дотримання етичних норм — основа професіоналізму. 

Аудитори та особа, яка керує програмою аудиту, мають: 
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— виконувати свою роботу чесно, старанно та відповідально; 

— знати та дотримувати будь-які правові вимоги; 

— демонструвати свою компетентність під час виконування своєї ро-

боти; 

— виконувати свою роботу неупереджено, тобто залишатися справед-

ливими й безсторонніми у всіх своїх справах; 

— бути здатними протистояти будь-якому тиску, який міг би вплину-

ти на їхні судження під час здійснювання аудиту. 

2. Чесність у поданні результатів — зобов'язання звітувати правдиво 

й точно. 

Треба, щоб дані аудиту висновки аудиту та звіти про аудит правдиво 

й точно відображали аудиторську діяльність. У звітах потрібно наводити 

суттєві перешкоди, які мали місце під час аудитування, а також неузгодже-

ності в судженнях між групою аудиту та об'єктом аудиту. Треба, щоб по-

дання інформації було правдивим, точним, об’єктивним, своєчасним, чіт-

ким і вичерпним. 

3. Належна професійна ретельність — прояв старанності та розсудли-

вості у здійсненні аудиту. 

Аудитори мають виявляти належну старанність відповідно до важли-

вості виконуваного ними завдання та довіри до них з боку замовника ауди-

ту й інших зацікавлених сторін. Важливою особливістю у виконанні їхньої 

роботи з належною професійною ретельністю є здатність висловлювати 

вмотивовані судження в усіх ситуаціях, пов'язаних з аудитом. 

4. Конфіденційність — захищеність інформації. 

Аудитори мають виявляти обачність у використанні та забезпечувати 

конфіденційність інформації, отримуваної під час виконання своїх обов'яз-

ків.  

5. Незалежність — основа неупередженості аудиту та об'єктивності 

висновків аудиту. 

Аудитори мають, наскільки це практично можливо, бути незалежни-

ми від діяльності, аудит якої провадять, та в усіх випадках діяти так, щоб 

уникати упередженості та конфлікту інтересів. У разі внутрішніх аудитів 

аудитори мають бути незалежними від керівників робіт, аудит яких прова-

дять. Аудитори мають підтримувати об’єктивність протягом усього проце-

су аудитування для забезпечення того, щоб дані та висновки аудиту базу-

валися лише на доказі аудиту. 

У малих організаціях внутрішні аудитори не завжди можуть бути 

цілком незалежними від діяльності, аудит якої провадять, але треба 

докладати всіх зусиль, щоб запобігти упередженості та сприяти 

об'єктивності. 

6. Підхід, що базується на доказі — раціональний метод формування 
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надійних і відтворюваних висновків аудиту в систематичному процесі 

аудиту. 

Треба щоб доказ аудиту можна було перевірити. Узагалі його базува-

тимуть на вибірках наявної інформації, оскільки аудит провадять протягом 

обмеженого проміжку часу та за обмежених ресурсів. Треба забезпечувати 

належне використання вибірки, оскільки це тісно пов'язано з довірою, на 

яку можуть заслуговувати висновки аудиту [1]. 

Дотримання цих принципів дасть можливість організації отримати 

обґрунтовані висновки аудиту, а також за подібних обставин аудитори, 

працюючи незалежно один від одного, робитимуть однакові висновки. 

Керуючись цими принципами, відповідно до вимог ISO 9001 та ISO 

19011 робоча група з розроблення і впровадження СУЯ у Херсонському 

політехнічному коледжу Одеського національного політехнічного універ-

ситету розробила задокументовану методику ДП-4.3-2014 Внутрішні ауди-

ти, Версія 01. Цей документ встановлює порядок, правила і відповідаль-

ність при плануванні та проведенні внутрішніх аудитів СУЯ коледжу, які 

спрямовані на визначення відповідності системи встановленим вимогам 

стандарту, оцінку результативності та визначення можливості вдоскона-

лення системи управління.  

Основою для успішного проведення ВА - визначення членів комісії з 

ВА та розподіл обов’язків між усіма посадовими особами, які задіяні в ау-

диті. 

У документованій процедурі (задокументованій методиці) ДП-4.3-

2014, Версія 01 визначена поетапність проведення ВА ХПТК ОНПУ та ке-

рівники, відповідальні виконавці і виконавці кожного виду діяльності під 

час аудиту табл. 2.1 . 

Аудит проводиться на відповідність СУЯ організації (її визначеним 

процесам), вимогам стандарту (за яким організація сертифікована, чи 

планує сертифікацію), тому в Програмі аудиту зазначається конкретний 

розділ стандарту та процес перевірку яких заплановано під час проведення 

ВА структурного підрозділу. Інформація про періодичність проведення  

аудитів надається у задокументованій методиці. У Херсонському 

політехнічному коледжі Одеського національного політехнічного 

університету кожен процес і кожен структурний підрозділ піддається ВА 

не рідше 1 разу на рік.  

При цьому протягом року повинні бути перевірені всі вимоги станда-

рту та всі визначені процеси.  

Основним нормативним документом для проведення аудиту - про-

грама аудиту, яка складається один раз на рік. 
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Таблиця 2.1 

Посадова особа               Вид діяльності 

П
К

Я
 

Н
ач

ал
ь
н

и
к
 

 В
У

Я
 

П
р

ац
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н
и

к
  

В
У

Я
 

К
ер

ів
н

и
к
 П

А
 

К
ер

ів
н

и
к
  

к
о
м

іс
ії

 з
 В

А
 

А
у
д

и
то

р
и

 

Планування внутрішнього аудиту 

СУЯ 

К ВВ В    

Підготовка проекту наказу, розроб-

лення програми ВА, графіку ВА 

К ВВ В  В  

Коригування складу групи аудиторів К  ВВ  В В 

Підготовка аудиторів до проведення 

ВА 

К  ВВ  В В 

Організація та проведення ВА  К  В ВВ  

Проведення заключної наради в ПА  К  В ВВ  

Виконання КД  К  ВВ   

Контроль усунення невідповідностей  К  В ВВ  

Підготовка звіту з ВА СУЯ  К   ВВ В 

Обробка даних опитувальних прото-

колів 

 К ВВ  В  

Аналіз результатів ВА на Раді з яко-

сті коледжу 

К ВВ В В В  

Зберігання документів ВА СУЯ  К В    

Аналіз ефективності процедури ВА К ВВ В  В  

Скорочення: К – керівник, ВВ – відповідальний виконавець,  

                       В – виконавець. 

 

 Організація визначає відповідальну особу за складання та моніто-

ринг програми. У ХПТК ОНПУ  програма ВА розробляється начальником 

ВУЯ, погоджується з ПКЯ і затверджується директором коледжу (форму-

ється наказ).  

За рішенням Ради з якості коледжу у «Комплексний план навчально-

виробничої, методичної та виховної роботи коледжу на навчальний рік» 

введено розділ «Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльно-

сті та якості вищої освіти (Система управління якості коледжу)» де зазна-

чається інформація про попереднє планування ВА структурних підрозділів 

на навчальний рік. Це дає можливість керівникам структурних підрозділів 

підготувати необхідну документацію та погодити терміни проведення ау-

диту, що зазначатимуться у програмі аудиту. 
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У «Програмі проведення внутрішнього аудиту структурних підрозді-

лів ХПТК ОНПУ» зазначаються: цілі, критерії та методи проведення ауди-

ту; керівник комісії з ВА та її склад; підрозділи, які підлягають ВА; крите-

рії та терміни проведення аудиту; керівник аудиту та аудитори.  

За рішенням Ради з якості коледжу у програму ВА можуть вноситись 

зміни (за ініціативою будь-якого керівника підрозділу  при виникненні не-

штатної ситуації або збільшення кількості невідповідностей, претензій то-

що). 

Наступним етапом проведення ВА є складання плану проведення ау-

диту. Керівником структурного підрозділу, що підлягає аудиту, надається 

задокументована інформація, яка є доказом виконання вимог документів 

СУЯ коледжу та стандарту. Керівник комісії з ВА спільно з аудиторами 

вивчають документи і складають істотні запитання, що підлягають квалі-

фікованому обговоренню з персоналом ПА. На основі проведеного аналізу 

документів складається план ВА у якому зазначається конкретна дата і час 

прибуття аудиторів у підрозділ, а також розподіляються між аудиторами 

процеси та критерії, які необхідно перевірити. План погоджується з нача-

льником ВУЯ, керівником ПА та затверджується у представника керівниц-

тва з якості.  

На підставі плану ВА аудитори складають контрольний запитальник 

внутрішнього аудиту (кожен відповідно визначеного у плані критерію, 

процесу), який погоджують із начальником ВУЯ та керівником групи з ау-

диту. У контрольному запитальнику аудитор зазначає: критерій аудиту (на-

зва критерію за планом та пункт документу СУЯ), зміст питання, свідоцтво 

аудиту (за наявності - номер протоколу невідповідності), спостереження 

аудиту (відповідність або невідповідність (зміст зауваження)). 

За наявності невідповідності аудитор складає протокол невідповідно-

сті (якщо їх декілька, то на кожну невідповідність свій протокол). У цьому 

документі аудитор описує невідповідність, визначає її категорію (знач-

на/незначна). Керівник ПА у протокол невідповідності заносить розроблені 

коригування та коригувальні дії, а також термін їх виконання, визначає 

відповідального за виконання цих КД. У термін для проведення КД (вста-

новлений керівником ПА), керівник комісії з ВА перевіряє у структурному 

підрозділі усунення невідповідностей, вносить запис в оригінал протоколу 

невідповідності про проведений контроль. Аудит вважається завершеним, 

якщо усунуті всі виявлені невідповідності. Результативність проведених 

КД оцінюється під час наступного аудиту, а інформація заноситься у звіт з 

аудиту. 

Для ефективного проведення коригувальних дій, а також на виконан-

ня вимог ДСТУ ISO 9001:2009 у коледжі розроблена задокументована ме-

тодика ДП-4.6- 2014 Коригувальні та запобіжні дії. 
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 Після проведення коригування та коригувальних дій керівник комісії 

з ВА складає звіт з ВА, який затверджує ПКЯ. Усі звіти з внутрішніх ауди-

тів розглядаються на засідання Ради з якості. 

За певний проміжок часу, який визначає сама організація, необхідно 

здійснювати моніторинг (аналіз) виконання програми аудиту та 

результативності внутрішніх аудитів. Підсумком проведеного  аналізу є 

зведений (підсумковий) звіт про результати ВА СУЯ. 

Висновки. Постійне поліпшування системи управління якості будь-

якої організації залежить, як уже підкреслювалося вище, у першу чергу від  

правильно організованої і втіленої системи внутрішніх аудитів. Заверше-

ний ВА і передбачає покращення, а циклічність та систематичність цієї ро-

боти в результаті дає постійне поліпшування. 

Основні принципи здійснення аудиту дають можливість ще раз підкре-

слити, що успіх внутрішнього, а також зовнішнього аудиту залежить від 

компетенції та особистих якостей аудитора і керівника аудиту.  
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО  
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА БАЗІ МОДИФІКОВАНОЇ 

ТИМЧАСОВОЇ МЕРЕЖІ ПЕТРІ 

В.І. Наконечна. Моделювання   сис-

теми організаційного управління   під-

приємством на базі модифікованої 

тимчасової мережі Петрі. Стаття при-

свячена моделюванню системи організа-

ційного управління підприємством на базі 

модифікованої тимчасової мережі Петрі з 

урахуванням процесу функціонування си-

стеми та аналізу операційних характерис-

тик з гнучкою логікою їх використання. 

V.I. Nakonechna. Modeling of 

organizational business management based 

on the modified temporal Petri net. The 

article is devoted to modeling the 

organizational system of enterprise 

management on the basis of the modified 

temporal Petri nets based on the process of 

functioning of the system and analyzes the 

operating characteristics of a flexible logic of 

their use. 

 

Вступ. У наш час широко застосовуються інноваційні методи адмі-

ністративного управління підприємством, тому сьогодні актуальним пи-

танням є розвиток існуючих та створення нових універсальних методів і 

засобів моделювання систем організаційного управління (СОУ), що функ-

ціонують на базі інформаційних ресурсів в сукупності з комп'ютеризова-

ною підтримкою. В рамках даної статті, під СОУ будемо розуміти певну 

сукупність внутрішньо взаємозалежних частин підприємства, що формує 

його цілісність. Задачі організаційно-технологічних процесів, які вирішу-

ються в рамках СОУ, поділяються на задачі розподілення та координації в 

залежності від того, яким є об’єкт управління статичним або динамічним 

[1]. Якщо управління зводиться до встановлення зв'язків між внутрішніми 

об'єктами статичного складеного об'єкта, то завдання, яке необхідно ви-

рішити є завданням розподілу (наприклад, розподіл робітників організації 

за робочими місцями, розподіл преміальних). У разі, якщо управління по-

лягає в організації взаємодії між рухомими внутрішніми об'єктами дина-

мічного складеного об'єкта, то завдання управління полягає у координації 
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(наприклад, формування табельного розкладу робітників на поточний мі-

сяць). 

Слід зазначити, що більшість СОУ є динамічними і постійно перехо-

дять у нові стани, тому недостатньо одноразово виконати їх моделювання. 

Будь-яка СОУ має вирішувати нові завдання організаційно-технологічних 

процесів протягом всього життєвого циклу системи для досягнення нею 

поставленої мети. Тому у якості формальної моделі організаційно-

технологічних процесів розглядається апарат модифікованих тимчасових 

мереж Петрі (МТМ Петрі), який знайшов відображення в роботах [2,3]. 

Відмінною особливістю МТМ Петрі є проблемна орієнтація на завдання 

моделювання і аналіз операційних характеристик з гнучкою логікою фун-

кціонування. Технологічні процеси в СОУ з точки зору формального уяв-

лення близькі до дискретних потокових процесів. Ця обставина дає під-

ставу застосувати апарат МТМ Петрі до вирішення завдань ситуаційного 

моделювання в інтегрованих системах з розподіленими інформаційними 

та обчислювальними ресурсами. 

Матеріал для дослідження. В рамках даного дослідження введемо 

поняття МТМ Петрі, спираючись на класичні роботи в цій області [3,4]. 

Ключовими термінами для такої мережі є «дія» та «подія». Подія відбува-

ється миттєво, а дія – на протязі певного часу. Подія зв'язується з настан-

ням умов, необхідних і достатніх для виконання тих чи інших дій, що реа-

лізуються в системі, а дія – з виконанням деякої операції або перебуван-

ням об'єкта в режимі очікування. В якості основних атрибутів дії висту-

пають її ім'я, опис тривалості та можливості результатів виконання даної 

дії, а події – її ім'я та пріоритет. Припустимо, що тривалість і результат 

виконання в загальному випадку носять випадковий характер, проте мо-

жуть бути описані за допомогою відомих законів розподілу ймовірностей. 

Залежно від стану системи процес функціонування з тих чи інших причин 

може перериватися. У разі переривання дії поточний результат її виконан-

ня може втрачатися або зберігатися в залежності від характеру виконува-

ної дії. Спираючись на роботи [1,3], визначимо МТМ Петрі у вигляді кор-

тежу:  

0, , , , , ,S P T F M E Q R= ,                                             (1)  

де 0, , ,P T F M  – базова мережа Петрі, яка складається з P  – непорожньої 

множини елементів мережі – позицій;  T – непорожня множина елементів 

мережі – переходів; F – матриця інцидентів; PTQTP ××  – відношення 

інцидентності; { }0 : 0,1, 2,...M P →  – початкова розмітка мережі; 

{ }: 0,1E F →  –  функція, яка задає ваги дуг мережі, причому всі дуги ви-
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значають її тип; Q  – множина опису позицій мережі; { }: 0,1,2,...R T →  – 

функція, яка задає пріоритети переходів мережі.   

Кожній позиції IiPpi ∈∈ ,  відповідає елемент Qqi ∈ , який являє 

собою набір виду: ),,( iiii cq φϕ= , де ic – константа, яка визначає колір по-

зиції iip ϕ;  – показник часу затримки маркерів в позиції iip ϕ;  – показник 

результатів блокування маркерів в позиції ip . 

Показник iϕ   може бути представлений у вигляді функції розподілу 

або у вигляді константи, яка задає необхідну тривалість блокувань марке-

рів у позиції ip . Показник iϕ  представлено в трьох варіантах: у вигляді 

деякої константи, яка визначає результат блокувань маркерів в позиції ip  

або у вигляді функції розподілу можливих значень цього результату, або 

явно не заданий. Під результатом блокування маркера в тій чи іншій по-

зиції розуміється один з переходів мережі, для якого (і тільки для нього) 

може бути доступний даний маркер. Будемо також вважати, якщо показ-

ник iϕ   в описі позицій ip  не заданий, то результат блокування будь-якого 

маркера в даній позиції має «невизначене» значення.  

Кожен маркер мережі Петрі характеризується набором додаткових 

параметрів ( )54321 ,,,, ηηηηηη = ,де 1η  – момент часу генерації маркера в 

мережі; 2η – момент появи маркера в позиції ip , в якій він знаходиться в 

поточний момент часу; 3η –необхідна тривалість блокування маркера в по-

зиції ip ; 4η – параметр, який використовується для фіксації інтервалу часу, 

який залишився до закінчення необхідної тривалості блокування маркера 

в позиції ip , в якій він знаходиться, у випадку переривання цього блоку-

вання; 5η  – параметр, значення якого визначає закінчення блокування ма-

ркера в позиції ip , в якій він знаходиться в поточний момент часу. 

Введемо додаткові умови: 

1) при початковій розмітці мережі параметри , 1, 4i iη =  всіх 

маркерів мають нульове значення, а параметр 5η  має значення, яке дорів-

нює деякій константі χ – закінчення блокування маркера має «невизначе-

не» значення. 

Приймемо наступне позначення: }{ FxyyxI ∈= ),()( – підмножина 

елементів POTy ∈ , пов’язаних з елементом x відношенням F , POTx ∈ ; 

}{ FyxyxO ∈= ),()(  – підмножина елементів POTy ∈ , з якими елемент 
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x пов'язаний відношенням F , POTx ∈ ; ( , )AP p t  – множина маркерів, які 

знаходяться в позиції p  в поточний момент часу τ , які доступні для пе-

реходу t , тобто має місце A(t) ( , )
p P

AP p t
∈

= U ; ( , )tτ α  – момент переведен-

ня маркеру α  в стан доступності для переходу t ; 5,1),( =ii αη   – значення 

i -го параметра маркера. 

2) Будь-який маркер α , який знаходиться в позиції Pp ∈ , 

вважається доступним для конкретного переходу. 

Вважатимемо, що перехід t  знаходиться в стані часткової активації, 

якщо ( ) : ( , ) 0p I t AP p t∃ ∈ > . При цьому величину 

 

 

 

 

 

будемо називати тривалість поточної фази часткової активації пере-

ходу t . 

Будь-який перехід t  мережі Петрі спрацьовує в той самий момент 

часу, коли виконуються наступні умови [3,4]: 

( ) : ( , ) 0 ,p I t AP p t∀ ∈ >                                              (2) 

а для наступного переходу 't , для якого виконується вимог  

1 1 1( ) ( '); ( ) ( ') ( ( ) ( ')R t R t R t R t e tφ φτ τ > = ∧ ∆ ≥ ∆  .     (3) 

Якщо пріоритети переходів однакові, то першим спрацьовує той, у 

якого поточна фаза часткової активації максимальна. 

Алгоритм спрацювання переходів в мережі Петрі складається з двох 

етапів.  

На першому етапі з кожної вхідної позиції активізованого переходу 
t вилучається по одному доступному для нього маркеру. Якщо для деяко-

го маркера α , вилученого з позиції )(tIp ∈ , виконується умова 

Θ>+ )()( 32 αηαη , то блокування переривається. 

Усі маркери, вилучені з позиції )(tIp ∈ , такої, що OC(t,c(p))=Ø, по-

глинаються переходом t . Інакше, будь-який маркер, вилучений з позиції 

входу p  переходу t , поглинається даним переходом, якщо всі його вхідні 

позиції мають інакший колір від кольору позиції p . 

[ ] min ( , ), ( ) 0
( )

0, ( ) 0

t якщо A t
t

якщо A t
φ

τ α
τ

 Θ − ≠ /
∆ = 

=
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Кожний маркер, вилучений з позиції )(tIp ∈ , такий, що 

OC(t,c(p))≠Ø, поширюється в числі екземплярів ))(,( pctOC=µ   і в кожну 

з позицій ))(,,( pctOCp ∈  поміщується по одному з цих екземплярів. По-

передньо над кожним з них виконується стандартна процедура по зміні 

параметрів. 

На другому етапі поступово для кожної з позиції )(tOp ∈  такий, що 

≠))(,( pctIC Ø, генерується маркер, який потім поміщується в позицію p . 

При цьому послідовно над кожним з генерованих маркерів виконується 

стандартна процедура встановлення значень його параметрів. При цьому 

параметру  1η  присвоюється значення поточного моменту часу, а параме-

тру 4η  – нульове значення.  

Таким чином, спрацьовування будь-якого переходу у мережі Петрі 

при поточній розмітці М  породжує розмітку 'М , яка визначається на-

ступним рекурентним співвідношенням [6]: 

: '( ) ( , ) ( , ) ( , )p P M p L p t L t p Z t p∀ ∈ − + ⋅ ,   (4) 

де ,L Z – функції, які визначаються наступним чином: 

1, ( , )
( , )

0, ( , )

якщо x y F
L х y

якщо x y F

∈
= 

∉
; 

 

1, ( , ( )) 0
( , )

( , ( )) , ( , ( )) 0

якщо IC t c p
Z t p

IC t c p якщо IC t c p

= /
= 

= /
. 

У структурному плані мережу Петрі можна інтерпретувати, як фор-

мальне відображення всіх суттєвих причинно-наслідкових зав’язків між 

діями та подіями, які реалізуються в досліджуваній системі [ В динаміч-

ному плані функціонування мережі Петрі має досить адекватно відобра-

жати функціонування системи, яка моделюється у вигляді процесу пере-

ходу з одного стану в інший [4]. 

У рамках розглянутого підходу кожна поточна розмітка інтерпрето-

ваної мережі Петрі буде характеризувати певний стан інформаційної 

управляючої системи, формальним описом якої вона являється, а кожен 

маркер мережі – деякий об'єкт або сукупність об'єктів (у тому числі мате-

ріальних, інформаційних та ін.), що забезпечують реалізацію відповідної 

дії. 

Висновки. Таким чином, МТМ Петрі являє собою певну сукупність 

відносин між елементами, які конкретизуються при завданні предметної 

області. Інфологічна модель функціонування інформаційної управляючої 
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системи розглядається у вигляді дводольного орієнтованого графа із впо-

рядкованим стохастичним алгоритмом спрацьовування активізованих пе-

реходів і механізмів зміни маркування. Це дає підставу віднести МТМ Пе-

трі до класу стохастичних, а її апарат – до спеціальної групи математич-

них схем, орієнтованих на мережеве подання динамічних процесів з дис-

кретним логічним управлінням. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ КОНСТРУКЦІЇ  
КОРСЕТНОГО ЗАСОБУ ЛІКУВАННЯ СКОЛІОЗУ І-ІІ СТУПЕНЯ 

 

О.Є. Яковенко, П.С. Носов,                

В.О. Костенко. Особливості розробки 

конструкції корсетного засобу лікування 

сколіозу І-ІІ ступеня. Запропоновано 

конструкцію модульного корсету для лі-

кування сколіозу, що містить основу, ви-

конану з еластичного матеріалу, лікуваль-

ні елементи, утримуючий елемент  і фік-

суючий засіб, який відрізняється тим, що 

утримуючий елемент виконаний у вигляді 

жорсткої рами, на якій зафіксовані моду-

льні лікувальні елементи і плата управлін-

ня  

Ключові слова: ортопедичний корсет, 

сколіоз, 3D моделювання, медичні при-

стосування 

O.E. Iakovenko, P.S. Nosov,            

V.O. Kostenko. Features of the 

development of the corset treatment of 

scoliosis I-II degree. The construction of a 

modular corset for the treatment of 

scoliosis is proposed, comprising a base, 

which is made of an elastic material, 

medical elements, a fastening member and 

a fixing device, which differs in that its

fixing element is made in the form of a 

rigid frame, on which the modular medical 

elements and the control board are fixed 

Keywords: orthopedic corset, scoliosis, 

3D modeling, medical devices 

 
Вступ. В наш час, незважаючи на тривале вивчення питань лікування 

сколіозу, не існує доведеного методу здатного усувати деформацію хребта 

або гарантовано зупиняти її прогресію у дітей та підлітків [1]. 

Консервативне лікування сколіозу ефективно лише при початкових 

стадіях хвороби, при важких і швидко прогресуючих формах сколіозу ефе-

ктивна лише хірургічна корекція [2]. 
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До традиційного лікування сколіозу відносяться: лікувальна фізкуль-

тура, лікувальний масаж, міостимуляція м'язів і корсетування. 

Аналіз літературних джерел. Найбільш складною формою лікуван-

ня сколіозу є запобігання прогресії хвороби при ефективній корсетотерапії, 

що дозволяє зменшити кут деформації хребта та больовий синдром. 

У світовій практиці корсетування ось уже понад 30 років є основним 

науково доведеним способом лікування проміжних форм (II-III ст) сколіо-

зу, а решта вищеназвані методики - його доповненням. 

Сучасні корсети з доведеною клінічною ефективністю є активними 

ортопедичними виробами, які забезпечують виправлення існуючої дефор-

мації, перешкоджаючи подальшу прогресію сколіозу [3]. 

Ефективне використання коригуючих корсетів при лікуванні дис-

пластичного сколіозу можливо за умови триваючого росту пацієнта. 

Діапазон кута викривлення, при якому призначається коригуючий 

корсет, за даними різних авторів коливається від 20 до 60 градусів за Коб-

бом.  

 

 
Рис. 1. Милуоки (Milwaukee)-корсет 

Має стабілізуючу (що не 

дозволяє розвиватися ви-

кривленню) дію на хребет, 

а не коригуючу (що впли-

ває на викривлення). Має 

кільце на шиї поєднане 

штангами з тазовим корсе-

том. Хворий повинен акти-

вно випрямлятися при опо-

рі на потиличний пелот 

(Рис. 1). Такі корсети засто-

совуються у країнах Аме-

риканського континенту. 

 

Бостонський коригуючий корсет сколіозу з готових модулів виготов-

лено за профілем здорової людини (Рис. 2). 

На передній і задній вертикальних шинах прикріплена роз'ємна тазо-

ва гільза з кріпленнями на тулубі. Залежно від виду сколіозу на шини при-

кріплюються поперековий і грудний пелоти (Рис. 3). 
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Рис. 2. Бостонський корсет  

(Boston brace) 

Рис. 3. Корсет Ліон (або Стагнара) 

(Lion/Stagnara) 

 

 

 

 

 

Конструкція корсета враховує всі 

основні відділи скелета, що залуче-

ні у процесі деформації хребта лю-

дини. 

Корекція здійснюється створеною 

системою дії сил в трьох точках. 

Сила тиску, діюча на опуклості по-

верхні тіла створює ефект трансфо-

рмації увігнутих ділянок у створені 

в корсеті вільні. 

Одночасне дію зазначених сил су-

проводжує деротаційний ефект на 

деформацію хребта, що є головною 

перешкодою для процесу прогресу-

вання хвороби. 

Направлене натреноване дихання 

створює умови розправлення обся-

гу легеневої тканини, яка впливає 

на деформацію грудної клітки і 

хребта зсередини (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Корсет Шено  

(Cheneau brace) 
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На сьогоднішній день більшість корсетів в Європі виготовляють не за 

гіпсовим зліпком фігури, а за допомогою комп'ютерного моделювання тіла 

пацієнта під майбутній корсет, що спрощує виготовлення ортеза (Рис. 5) 

[4]. 

 

 
Рис. 5. 3D - моделювання корсета і подальший друк на 3D принтері 

 

Відомі ортопедичні корсети, що містять також лікувальні засоби з ма-

гнітним, тепловим та електричним впливом, мають спинку з розташовани-

ми на відстанях один до одного кишенями, в яких закріплені ребра, вико-

нані жорсткими у напрямку, що є перпендикулярним до площині спинці та 

з'єднаним зі спинкою фіксуючим засобом для закріплення корсета на від-

повідному відділі тулуба людини, причому або спинка або фіксуючий засіб 

виконані з можливістю регулювання обхвату корсетом відділу тулубу лю-

дини [патенти UA №29610, UA №48641, UA №69579, RU 100719 U1]. Не-

доліком усіх цих технічних рішень є відсутність засобів регульованого ме-

ханічного корегувального впливу безпосередньо на кожний хребець люди-

ни за індивідуальною лікувальною програмою, що спричинює недостатньо 

сильний лікувальний або оздоровчий ефект та обумовлює значну трива-

лість окремих лікувальних або оздоровчих процедур. 

Відомий аналогічний пристрій [патент UA №29610] для запобігання 

викривленню постави також кріпиться на тулубі людини використовуючи 

міцний корсет із тканини. Але даний аналог не має рухомих елементів для 

поступової зміни положень хребців людини по лікувальній траєкторії, він є 

жорстким, що викликає атрофування м’язів відповідальних за підтримку 

постави, не дозволяє динамічно ідентифікувати положення хребта людини 

у просторі як засіб комп’ютерної сигналізації відхилень у режимі реально-

го часу.  
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Найбільш близькою є конструкція, наведена в патенті [UA 29610]. 

Корсет містить спинку з розташованими на відстанях одна від одної кише-

нями, в яких закріплені ребра, виконані жорсткими або еластичними у на-

прямку, перпендикулярному площині спинки, та з'єднаний зі спинкою фік-

суючий засіб для закріплення корсета на відповідному відділі тулуба лю-

дини, додаткові лікувально-оздоровчі елементи у вигляді голок, закріпле-

них у спинці, при чому частина голок виконана з частковим покриттям із 

хрому, нікелю, міді або срібла таким чином, щоб зони поблизу вістер голок 

були утворені щонайменше з двох матеріалів з різними електрохімічними 

потенціалами та має додаткові лікувально-оздоровчі елементи виконані у 

вигляді гумових смужок - магнітофорів, закріплених з проміжками на реб-

рах. 

Але даний ортопедичний корсет має наступні недоліки:  

- не щільне прилягання до поверхні тіла; 

- не має прямого безпосереднього впливу на зміну положення кожно-

го хребця людини траєкторії при сколіозі; 

- не можливо програмовано подавати через лікувальні елементи віб-

раційні на теплові впливи; 

- не можливо ідентифікувати положення лікувальних елементів у 

просторі і динаміку їх переміщення; 

- постійний вплив гальванічних токів який можна змінити лише знят-

тям; 

- гаманці для лікувальних елементів мають фіксоване, незмінне по-

ложення. 

Отже, не дивлячись на широкий діапазон конструкцій корсетів і су-

часних засобів виготовлення залишається проблема в тому, що відсутня 

можливість підстроювання корсета в режимі on-line. Існуючі засоби інди-

відуального підстроювання мають досить жорстку конструкцію з великим 

кроком кріплень у вигляді ременів і т.п. Крім того корсети статичні і не 

мають пересувних частин для точкової корекції хребців пацієнта [5-9]. 

Основний матеріал дослідження. Все вище зазначене дає підстави 

вважати, що розробка корсету із застосуванням сучасних 3D технологій 

[10] та можливістю гнучкого підстроювання в режимі реального часу засо-

бами керуючої комп'ютерної програми є актуальним завданням досліджен-

ня. 

В основу розроблюваної моделі поставлено задачу створити модуль-

ний корсет для лікування сколіозу, в якому шляхом об’єднання декількох 

модульних лікувальних елементів і особливості конструкційного виконан-

ня модульного лікувального елемента, забезпечити підвищення ефективно-

сті лікування сколіозу за рахунок діагностування відхилень відносно кож-
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ного хребця людини у реальному часі, а також зменшити вагу, підвищити 

надійність конструкції. 

Поставлена задача вирішена конструкцією модульного корсету для 

лікування сколіозу, що містить, основу, виконану з еластичного матеріалу, 

лікувальні елементи, утримуючий елемент  і фіксуючий засіб, тим, що на 

відміну від аналогів, утримуючий елемент виконаний у вигляді жорсткої 

рами, на якій зафіксовані модульні лікувальні елементи і плата управління. 

Окрім того, кожен модульний лікувальний елемент виконаний у вигляді 

корпусу, всередині якого установлений кроковий двигун, патронний керо-

ваний нагрівач, вібромотор, та електронний модуль визначення координат, 

при цьому кроковий двигун сполучений з ходовим валом для переміщення 

модульного лікувального елемента, на верхній частині корпусу виконані 

вушка для закріплення балансувальних джутів, а в нижній частині корпусу 

виконана заглибина для хребця, при цьому кроковий двигун, патронний 

керований нагрівач, вібромотор та електронний модуль визначення коор-

динат сполучені з платою управління. 

 

Модульний корсет для лікування сколіозу зображений на рисунках 6-9: 

 

 

  
Рис. 6 – вид корсету на тілі людини у 

вигляді зі спини  

та справа відносно людини 

Рис. 7 – вигляд корсету у розгорнутому 

виді 
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Рис. 8 – фрагмент кріплення модулю відносно рами корсету 
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   Рис. 9 – конструкція модуля у розрізі та горизонтального виду 

 

Модульний корсет для лікування сколіозу виконаний у вигляді набо-

ру модульних лікувальних елементів 6, що прикріплені до металевої пря-

мокутної рами 2 кронштейнами 8 з’єднанням гвинт-гайка 9. Рама 2 сполу-

чена із основою корсету 1 через отвори 4. Основа корсету 1 виконана із мі-

цної тканини має застібки 3 для його зручного використання та забезпечує 

можливість  регулювання  обхвату корсетом  всіх відділів  хребта людини. 

Модульні лікувальні елементи 6 сполучаються між собою трубками для 

відкачування повітря 14, наприклад, за допомогою мікрокомпресора магні-

тоелектричного МКМ -7 (на кресленні не показано) та електричними і ін-

формаційними проводами. Кожен модульний лікувальний елемент 6 міс-

тить корпус 18, виконаний з полімерного матеріалу (ABS). В корпусі 18 

установлено кроковий двигун 7 (наприклад, PM20L-020-CTD3), що передає 

рух до ходового валу 10 для переміщення модульного лікувального елеме-

нту 6. Корпус 18 також оснащено патронним керованим нагрівачем 12 (на-
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приклад, M1020 Pt6,8 32208172), вібромотором 11 (наприклад, Apple 

iPhone 5) та електронним модулем визначення координат 16 (наприклад, 

акселерометр для мобільних телефонів GY-298 ADXL346Z, SPI / I2C). Си-

гнали від електронних модулів надходять до плати управління 17, що роз-

ташована у нижній частині корсету і захищена корпусом із полімеру АВS. 

На корпусі 18 виконані вушка 13 для закріплення гумових балансувальних 

джгутів 5, у нижній частині є заглибина для хребця 15 (отримано шляхом 

сканування 3D Systems Sense, фрагментів тіла людини та 3D друку).  

 

Модульний корсет використовується в наступному порядку. 

 
 

Рис. 10. Фіксація корсету відповідно до 

розташування хребців 

Корсет складається медичним 

працівником. Спочатку визнача-

ються положення та кількість мо-

дульних лікувальних елементів 6 

(від п’яти до семи) в залежності 

від амплітуди викривлення хребта 

людини, при цьому перший і 

останній модульний лікувальний 

елемент 6 повинні бути розташо-

вані над хребцями що не мають 

викривлень відносно еталонної 

траєкторії хребта людини, а інші 

модульні лікувальні елементи 6 

розташовуються між ними уздовж 

хребта, утворюючи таким чином 

замкнену криву для більш ефекти-

вного лікувального впливу (Рис. 

10). 

Коли модульні лікувальні елемен-

ти 6 виставлені, шляхом пересу-

вання по ходових валах 10, вони 

прикріплюються до рами 2 гвин-

тами 9 через кронштейни 8, які 

також утримують ходові вали 10. 

Далі натягуються гумові джгути 5 

утворюючи навантаження на мо-

дульні лікувальні елементи 6 і бі-

льше притискання до хребців. 
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Утримуючи конструкцію, остаточно прикріплюється рама 2 до осно-

ви корсету 1 через отвори 4 і стягується на тілі для забезпечення достатньої 

надійності функціювання без обмежень у пересуванні і базових рухів лю-

дини. До всіх трубок для відкачування повітря 14 модульних лікувальних 

елементів 6 приєднуються шланги. На внутрішні модульні лікувальні еле-

менти 6, що мають змінювати положення хребців, установлюються елект-

ронні модулі визначення координат 16, патронні керовані нагрівачі 12, віб-

ромотори 11 та підключається живлення до крокових двигунів 7. Всі дроти 

та шланги сполучаються з платою управління 17, що розташована у нижній 

частині корсету, де також розташовано акумулятор живлення (на кресленні 

не показано). 

Спочатку налаштування модульних лікувальних елементів 6 і вико-

нання  необхідних підключень має робити тільки медичний працівник. Він 

також установлює програму і визначає сеанси, від трьох до семи, самостій-

ного використання корсету у певні проміжки часу, визначає додаткові осо-

бливості експлуатації корсету. Запропоновані наступні сеанси людина мо-

же пройти без участі медичного працівника не завжди знаходячись вдома. 

Під час використання корсету не слід піднімати навантаження, що переви-

щують 8-10 кг, робити різких рухів та змінювати запропоновану програму. 

Пацієнт може виконувати нескладну роботу, що не передбачає нахили та 

повороти з великою амплітудою. 

Під час експлуатації корсету модульні лікувальні елементи 6 перемі-

щуються з різною амплітудою від 0,06 до 0,24 мм. Кількість рухів за сеанс 

не перевищує трьох-чотирьох, змінюючи положення хребця лише до 1 мм.  

 

Таким чином виконується поступова 

нетравматична процедура повільного ліку-

вального впливу. 

За рахунок вібрації та нагрівання за-

безпечується ефект масажу що позитивно 

впливає на перебіг ортопедичного сеансу 

лікування. В окремих випадках для більш 

щільного притискання модулів до хребців 

можна застосовувати спеціальні медичні 

пасти та клеї (ВербаФарм БФ-6). Після за-

вершення першого циклу сеансів пацієнт 

повинен прийти до лікаря для встановлення 

нової програми лікування. 

Експериментально встановлено, що 

корсет доцільно використовувати у випад-

ках І та ІІ ступенів сколіозу самостійно і ІІІ 

ступеню під наглядом лікаря ортопеда.  

Рис. 11. Патент на корисну мо-

дель 
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За результатами розробки отримано патент на корисну модель Украї-

ни №115015 (Рис. 11). 

Висновок. Модульний корсет для лікування сколіозу буде викорис-

тано у безпосередній лікарській практиці для лікування дітей із вадами 

опорно-рухового апарату у закладах діагностики та реабілітації.  

Подальші дослідження буде спрямовано на розробку програмно-

апаратних засобів для більш дієвої діагностичної та корегуючої дії розроб-

леного модульного корсету. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ  
СУДНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА  

 
О.М. Дудченко, В.І. Новиков,         

С.О. Карпова, Б.М. Політикін.  

Математична модель оптимізації суд-

нобудівної галузі виробництва. Створено 

мате матичну модель функціювання галу-

зей суднобудування-експлуатації та суд-

норемонту-випробування. Основним кри-

терієм моделі є зміна якості продукту 

виробничого призначення, що познача-

ється на затратах його споживача. Модель 

проаналізовано відповідно до оптималь-

ності по Парето.  

O.M. Dudchenko, V.I. Novikov, 

S.O. Karpova, B.M. Politicin. Mathematical 

model of optimization of the shipbuilding 

industry. A mathematical model for the 

operation of the shipbuilding-operation and 

ship repair-testing areas was created. The main 

criterion for the model is the change in the 

quality of the product of the production 

purpose, which affects the costs of its 

consumer. The model is analyzed in 

accordance with the Pareto optimality. 

 

Вступ. Одним з найважливіших є питання фіксації або адміністративно-

го регулювання якості продукції у виробничих суднобудівних системах [1]. 

Модель, явно враховує можливість знижувати трудовитрати за рахунок 

зниження якості продукції, дозволяє описати основні характерні особливості 

розвитку галузі в умовах відтоку кадрів. Рівень якості продукції і ремонтних 

робіт в суднобудуванні може служити "гнучкою змінної", зміни якої дозво-

лять в даному випадку компенсувати неминучі негативні наслідки. 

Основний матеріал дослідження. Розглянемо дві галузі: суднобуду-

вання-експлуатація та судноремонт-випробування. Продукт виробництва 

(ремонту), що випускається кожною галуззю, витрачається інший галуззю 

в процесі виробництва. Крім того, кожна галузь повинна поставити певну 
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кількість продукції замовникам-споживачам. Розрахунки за поставки про-

дукції здійснюються за фіксованими цінами. Така ситуація видається при-

родною для державних галузей-монополістів, які працюють на держзамов-

лення в умовах держрозрахунку, коли розподіл доходів в значній мірі ви-

значається рішенням трудового колективу. 

Припустимо, що крім згаданих вище матеріальних витрат, на вироб-

ництво продукції в кожній галузі необхідний ще один ресурс – кваліфіко-

вана людська праця. Передбачається, що в кожній галузі є різні технологі-

чні способи виробництва продукції (наприклад, нові і старі верстати і тех-

нологічні лінії). Матеріальні витрати на випуск одиниці продукту для всіх 

технологій даної галузі ми вважаємо однаковими (a і b для першої і другої 

галузі відповідно), а витрати праці різними. Це дозволяє описувати вироб-

ничі можливості галузей розподілами виробничих потужностей за шкалою 

трудомісткості λ . 

Припустимо, що виробничі потужності i-ї галузі, i = l, 2, розподілені 

за технологіями з щільністю ( )λ
i

m  (тобто при повному забезпеченні фак-

торами виробництва перша галузь може в одиницю часу провести 

( ) λλ dm
i

 одиниць продукту за технологією з трудомісткістю, що лежить в 

інтервалі від λ до λλ d+ . Нехай vi - найкраща, a 
i

Λ - найгірша наявні тех-

нології (тобто ( ) 0≠λ
i

m лише при
ii

v Λ<< λ ). 

Головна відмінність даної моделі від інших моделей, в тому, що ми 

тут не виключаємо можливість порушення технології. Підприємство може 

скоротити або збільшити трудовитрати в порівнянні з нормативом λ  за 

рахунок погіршення або поліпшення якості продукції, що випускається. 

Відповідно до цього введемо показники якості k і ξ для першої і другої га-

лузі суднобудування-ремонту в такий спосіб: якщо витрати праці на випуск 

одиниці продукту при одиничному (тобто деякій еталонній якості) стано-

вили λ , то випуск того ж продукту якості k потребує вже трудових ресур-

сів в кількості kλ . Точно таким же чином визначимо і ξ - показник якості 

продукції другої галузі. Будемо вважати, що [ ]Kk ,0∈ і [ ]Ψ∈ ,0ξ , де K і Ψ - 

реально недосяжні, високі показники якості. 

Зміна якості продукту виробничого призначення позначається на за-

тратах його споживача. Припустимо, що в першій галузі норма витрат пра-

ці зростає в 
( )ξϕ
1

, якщо в якості сировини використовується продукт не 

еталонної якості, а якості ξ . Функція ( )ξϕ  - деяка безперервна зростаюча 

опукла функція ( ) 00 =ϕ , ( ) 11 =ϕ , ( ) ∞=∞ϕ . (Наприклад, ( ) nξξϕ = , п>1. 
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Конкретний вид функції ( )ξϕ <р(я) залежить від специфіки виробничого 

процесу). Аналогічну функцію для другої галузі позначимо ( )kψ . 

Головне завдання полягає в тому, щоб з'ясувати, чи можуть описані 

механізми взаємодії галузей привести до встановлення в системі певного 

сталого рівня якості продукції, що випускається. Перейдемо до формальної 

постановки цього завдання. 

Нехай ( )λξ ,,ky - кількість продукту першої галузі якості k, вироб-

леного з продукту якості ξ за технологією з витратами праці на одиницю 

продукції qp,,λ - ціни на продукцію першої і другої галузі. 

Тоді додана вартість (виручка від продажів виробленої продукції за 

вирахуванням матеріальних витрат) першої галузі визначається як: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) 







−−= ∫∫ ∫ ∫

Λ Ψ

2

0

1

1 0 0

1
,, CdZwqddkdkykpu

K

v

K

ξξξλξλξω           (1) 

 

де ( ) ( ) λλξξ dkdkzZ
v

∫ ∫
Λ Ψ

=
2

2 0

,,  - щільність розподілу випуску другої га-

лузі за шкалою якості, а С2 - заданий план кінцевого споживання продукції 

другий галузі, при цьому повинні виконуватися наступні обмеження: 

 

1) обмеження по виробничим потужностям 

                                    ( ) ( )λξλξ
1

0 0

,, mdkdky

K

≤∫ ∫
Ψ

                                       (2) 

2) обмеження з матеріальних ресурсів 

( ) ( ) ( )ξξλλξ Zw
b

dkdky
v

1
,,

1

1 0

≤∫ ∫
Λ Ψ

                                   (3) 

3) обмеження по продукції кінцевого споживання 

( ) ( ) ( ) 







−≤ ∫∫ ∫ ∫

Λ Ψ K

v

K

CdZw
b

ddkdky
0

2

1

1 0 0

1
,, ξξξλξλξ                     (4) 

4) Обмеження по трудовим ресурсам 

 

( )
( )

1

1

1 0 0

,, Lddkdky
k

v

K

≤∫ ∫ ∫
Λ Ψ

λξλξ
ξϕ
λ

                                  (5) 
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де Lx - заданий обсяг трудових ресурсів першої галузі 

Аналогічно визначаються додана вартість і обмеження по ресурсах 

для другої галузі. 

 

( ) ( ) ( ) ( ) 







−−= ∫∫ ∫ ∫

ΨΛ Ψ

0

1

1

1 0 0

2
,, CdkkYkpddkdkzwqu

v

K

ωλξλξξ             (1*) 

 

де ( ) ( ) λξλξ ddkykY
v

K

∫ ∫
Λ

=
1

1 0

,,  - щільність розподілу випуску першої галу-

зі за шкалою якості, а С1 - заданий план кінцевого споживання продукції 

першої галузі, 

 

( ) ( )λξλξ
2

0 0

,, mdkdkz
K

≤∫ ∫
Ψ

                                  (2*) 

( ) ( ) ( )kYk
a

ddkz
v

K

ωλξλξ
1

,,
2

2 0

≤∫ ∫
Λ

                               (3*) 

( ) ( ) ( )∫ ∫ ∫ ∫
Λ Ψ Ψ









−≤

2

2 0 0 0

1

1
,,

v

K

CdkkYk
a

ddkdkz ωλξλξ                  (4*) 

( )
( )∫ ∫ ∫

Λ Ψ

≤
2

2 0 0

2
,,

v

K

Lddkdkz
k

λξλξ
ψ
ξλ

                              (5*) 

де L2 - заданий обсяг трудових ресурсів другий галузі. 

 

Як видно, в точці Неша [2-4] ефективним є не тільки обмеження по 

праці, а й обмеження з матеріальних ресурсів; збільшення обсягу трудових 

ресурсів не призводить до збільшення випуску продукції, тому що кіль-

кість прийнятого в обробку продукту вже не можна збільшити. Навіть при 

збільшенні кількості трудових ресурсів в обох галузях змінюється лише 

якість, але не кількість продукції, що випускається. 

 

( ) ( )qbp
ab

aCC
qbpYu −

−
+

=−=
1

21

1
 та 
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( ) ( )apq
ab

CbC
apqZu −

−
+

=−=
1

21

2
 

не залежить від обсягу трудових ресурсів. 

 

Розглянемо питання про оптимальність по Парето [3,4] знайденого 

рішення. Неважко довести, що при підвищенні доходу першої галузі в по-

рівнянні з доходом в точці Неша зростає також і дохід другої галузі, і на-

впаки. 

Висновок. Таким чином, можна стверджувати, що якщо точка Неша 

оптимальна по Парето, вона є також і глобальним максимумом функцій 

виграшу обох учасників. Але Парето - оптимальна вона в тому і тільки в 

тому випадку, коли одна з умов виконується як рівність, тобто коли одне з 

підприємств має рівно стільки виробничих потужностей, скільки потрібно 

(не більше і не менше). Таке узгоджене підвищення якості дає збільшення 

не тільки кількості, але і якості кінцевого продукту, проте, на жаль, воно не 

є стійким. Як тільки виробники перестають узгоджувати дії, починається 

процес почергового зниження якості. 
 

Література: 
 
1. Письменна К. С. Стан і тенденції розвитку суднобудівної промисловості в Украї-

ни: господарсько- правовий аспект / К. С. Письменна // Вісник Національної юридичної 

академії України імені Ярослава Мудрого. – 2010. – № 1. – С. 221–228.  

2. S. Thomas Foster Jr. Management Quality An Integrative approach. New Jersey. 

Prentice Hall. 2001. – P. 476. 

3. Коротков Б. Система сертифікації “Спе- ціальний регістр” / Б. Коротков, О. Ша-

ра- пов, І. Царик // Стандартизація, сертифі- кація, якість. – 2005. – № 2. – С. 23–25. 

4. Дорошин О. Стандарти ДСТУ ISO 9000 у питаннях та відповідях / О. Дорошин // 

Стандартизація, сертифікація, якість. – 2001. – № 4. – С. 39–43. 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 2(15) 

Technologes of informations are in education, science and production, 2017, ed. № 2(15) 

© Н.В. Ламберг, П.С. Носов, 2017 

Сучасні системи автоматизованого проектування  

76 

УДК 378.147:317  

Н.В. Ламберг 
викладач вищої категорії, 

викладач-методист, 

Новокаховський 

політехнічний коледж 

Одеського  

національного 

політехнічного  

університету 

e-mail:lamberg.nv@uandex.ua 

 

П.С. Носов, 
к.т.н., доцент, 

Херсонський 

політехнічний 

коледж Одеського 

національного 

політехнічного 

університету 

e-mail: pason@ukr.net 

 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ 
СТУДЕНТАМИ У РАМКАХ ВИВЧЕННЯ 3D ТЕХНОЛОГІЙ 

Н.В. Ламберг, П.С. Носов 

Інноваційні методи роботи з 

обдарованими студентами у рамках 

вивчення 3D технологій. У статті наведені 

інноваційні методи роботи, які дозволяють 

не тільки виявити обдарованих студентів, 

але й допомогти розкрити їх талант, 

розвити нестандартне, творче  мислення та 

залучити до участі в предметних 

олімпіадах. 

N.V. Lamberg, P.S. Nosov. The 

innovative methods of studing talented 

students in the study of 3D technology. This 

article deals with the innovative methods of 

studing which allow not only to identify the 

talented students but help to d non-standard 

creative thinking and to involve these 

students to take part in the olimpiads. 

         Вступ. Одним із пріоритетних напрямків   сучасної викладацької 

діяльності, в особливості у вищих навчальних закладах,  є створення  

цілісної скоординованої системи з виявлення, розвитку, підтримки та 

стимулювання обдарованої молоді. 

Обдаровані студенти характеризуються порівняно високим 

розвитком мислення, тривким запам'ятовуванням навчального матеріалу, 

розвинутими навичками самоконтролю в навчальній діяльності, високою 

працездатністю тощо, їм властива висока розумова активність, підвищена 

схильність до розумової діяльності, неординарність, свобода самовияву, 

багатство уяви, сформованість різних видів пам'яті, швидкість реакції, 

вміння піддавати сумніву і науковому осмисленню певні явища, 

стереотипи, догми. 

Для того, щоб кожний студент міг розвинути свої творчі можливості, 

необхідне продумане керівництво з боку викладача.  Розвиток творчих 

здібностей студентів - це справа не одного дня, тижня чи місяця, а 

результат наполегливої і систематичної праці впродовж року, усього часу 

навчання у коледжі. З іншого боку, будь-які здібності потребують 
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подальшого розвитку, певної огранки. Так, одним з основних завдань 

викладача є розвиток в студента дивергентного мислення, тобто такого, 

що спрямоване на відхилення від стандартів, пошук нових методів 

вирішення проблеми. Взагалі, поняття про дивергентність виникло 

відносно недавно, але є основою для якісної підготовки  студентів до 

предметних олімпіад. Предметна олімпіада  - це вид інтелектуального 

змагання між  студентами, яке допомагає розвинути дух суперництва, 

проявити характер, урізноманітнити навчальний процес, надати навики 

практичної підготовки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інноваційні методи 

роботи з обдарованими студентами вражають своєю різноманітністю, 

тому важливо обрати з них найбільш ефективні та дієві для вдосконалення 

навчального процесу і розвитку практичних навичок у студентів. Основну 

методичну підготовку в галузі  комп'ютерної графіки проводять 

професори Большаков В.П., Михайленко В.Є., Муравйов С.М., Ларіна 

С.В., Павлов А.В., Підгорний О.Л., Ковальов С.М., Ванін В.В. та ін.  

Виклад основного матеріалу. При вивченні інженерної та 

комп'ютерної графіки викладачі одразу звертають  увагу на обдарованих 

студентів з розвиненим просторовим  мисленням. Для викладачів робота з 

обдарованими студентами поділяється на три етапи: 

- виявити здібності; 

- розвинути талант; 

- вдосконалити навички. 

Для виявлення наявності просторової уяви в Херсонському 

політехнічному коледжі розроблені тести, які пропонують, розпочинаючи 

з нескладних завдань, знайти відповідну фігуру, спочатку у двовимірному 

моделюванні, потім за моделлю знайти її креслення. На початку тестів 

надається набір базових фігур. Перший рівень завдань пропонує за 

наданим зображенням знайти в базових варіантах схожу фігуру (рис. 1а). 

Другий рівень пропонує за об'ємним зображенням знайти базову фігуру 

(рис. 1б). Далі завдання ускладнюються і вже в третьому рівні необхідно 

знайти фігуру, яка була базовою для побудови моделі (рис. 1в). 

   
а) перший рівень б) другий рівень в) третій рівень 

Рис. 1 – Фрагменти тестів для виявлення наявності 
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 просторової уяви розроблені 

 

Для розвитку здібностей талановитих студентів, викладачі 

Новокаховського політехнічного коледжу  пропонують роботи підвищеної 

складності та додаткові завдання, які дозволяють краще дізнатися  

можливості тривимірного проектування, які не розглядаються у  

навчальній програмі. 

Після вивчення основ тривимірного моделювання, студентам 

пропонується самостійно розробити  алгоритми виконання нескладних 

моделей. Це надає можливість мислити творчо, прораховуючи всі 

варіанти побудови та обираючи варіант з найменшою кількістю операцій 

[2]. Приклад моделі для розробки алгоритму виконання надано на рисунку 

2. Розроблений алгоритм виконання моделі рекомендується робити у 

вигляді таблиці з вказівкою усіх ескізів та формоутворюючих операцій 

(див. таблицю 1). 

 

 *Отвори наскрізні 

 

Рис. 2 – Модель для розробки алгоритму виконання 

Таблиця 1 – Алгоритм побудови корпусу 

Ескізи Операції 

Орієнтація ХУZ 

Площина ZУ → ескіз Операція витискування . Відстань – 

30мм 
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Продовження таблиці 1  

Верхня площина моделі → ескіз Операція вирізання, відстань → 29 

мм 

  
Верхня площина деталі → ескіз Операція вирізання, відстань  через 

все 

  
Ескізи Операції 

Лівий бік → ескіз  Операція вирізання, відстань  через 

все 

  
Розробка алгоритму виконання корпусної деталі, при умові 

побудови її з найменшою кількістю формоутворюючих операцій, 

дозволяє студенту вдумливо працювати над моделлю, шукати шляхи 

раціональної побудови, самостійно вирішувати ряд питань моделювання. 

Оформлення послідовності алгоритму виконання дозволяє студенту 

аналізувати різні варіанти виконання, контролювати послідовність 

операцій, знаходити власні помилки . 
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     Майстер-класи  проводять як завершальний етап відточення 

майстерності та вдосконалення навичок при підготовці до предметних 

олімпіад.  

Майстер-клас — на сьогодні одна з найефективніших форм навчання 

і отримання нових знань. Основні переваги майстер-класу — це унікальне 

поєднання короткої теоретичної частини та індивідуальної роботи, 

спрямованої на придбання і закріплення практичних знань і навичок. 

Необхідно враховувати що при підготовці майстер-класу  головне – не 

повідомити  інформацію, а передати способи діяльності, в даному випадку 

раціональні прийоми побудови. 

Деталі для проведення майстер-класу приймають середньої важкості 

із  застосуванням трьох основних формоутворюючих операцій. Приклад 

деталей надано на рисунку 3. 

 

  
а) черв'як б) корпус крану 

 
Рис. 3 – Приклад деталей для проведення майстер-класу 

 

При проведенні майстер-класу основною умовою є максимальне 

залучення учасників до активної діяльності в процесі моделювання [5]. В 

процесі роботи, необхідно виносити на загальне обговорення питання, які 

виникають в процесі побудови. Перелік питань повинен бути продуманий 

завчасно. Перше питання, яке виникає перед початком роботи: де 

розташовувати початок координат? Обов'язково необхідно визначити з 

якої формоутворюючої операції необхідно розпочинати роботу. Одну й ту 

ж поверхню деталі, або їх сукупність, як правило, можна зробити різними 

способами, тому справа майстра – спрямувати побудову моделі  в 

необхідному напрямку, з використанням найменшої кількості операцій [1, 

2,6]. Розглянемо основні прийоми побудови  на прикладі деталі «черв'як» 

(рис.3а). 
Про виконанні операції обертання звернути увагу студентів  про 

необхідність відсутності тонкої стінки (рис. 4). 
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а) виконання операції обертання б) отриманий результат 

Рис. 4 – Фрагмент побудови моделі 

Використання допоміжних площин та просторових кривих надає 

додаткові навички студентам при  роботі (рис.5) .     

 

Рис. 5 – Побудова циліндричної спіралі 

При  виконанні кінематичної операції  необхідно  дотримуватись 

умови: траєкторія руху повинна знаходитись посередині ескізу ( рис.6) [1, 2]. 

  

а) побудова ескізу  б)  результат операції 

Рис. 6 – Виконання кінематичної операції 
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Передача викладачем досвіду шляхом прямого та коментованого 

показу послідовності дій, методів і раціональних прийомів роботи надає 

учасникам впевненість у своїх силах, поштовх у розвитку таланту, 

визначення завдань для саморозвитку.  

Висновки.  На сучасному етапі розвитку промисловості актуальним 

становиться  розвиток просторового конструкторського мислення у 

студентів, пробудження в них самостійного, творчого мислення, високої 

професійної підготовки. Вища школа має забезпечувати всебічний 

розвиток індивідуальності людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства на основі виявлення її задатків, здібностей, обдарованості і 

талантів. В Україні прийнято цілий ряд законів і програм які спрямовані 

на  відтворення та розвиток інтелектуального потенціалу нації, 

забезпечення умов для розвитку кожної особистості. 
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ САПР DELCAM FEATURECAM,           
ЯК ЗАСІБ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОЗРОБКИ КЕРУЮЧИХ ПРОГРАМ 

ДЛЯ ВЕРСТАТІВ З ЧПК 

К.В. Дядюн, О.В. Крижановська 

Аналіз можливостей САПР Delcam 

FeatureCAM, як засіб автоматизації 

розробки керуючих програм для 

верстатів з ЧПК. В сучасних умовах 

програмний пакет Future CAM 

призначений для автоматизованої 

розробки керуючих програм для верстатів 

з ЧПК. Особливістю даного програмного 

продукту є швидка автоматична 

підготовка керуючих програм на основі 

визначення типових елементів моделі яка 

буде оброблятися на верстаті. Впродовж 

всього циклу розробки та створення 

керуючої програми для верстата з ЧПК  

пакет Future CAM здатен автоматично 

визначати і задавати параметри обробки. 

В результаті чого значно скорочується 

час на підготовку керуючої програми. 

K.V. Dyadyun, O.V. Kryzhanovska. 

Analysis of Delcam FeatureCAM CAD 

capabilities as a tool automation system the 

automation development of control 

programs for CNC machine. 

In modern conditions the software package 

CAM is designed for Future automated 

development of control programs for CNC 

machine tools. Feature of this software is 

fast, automated preparation of control 

programs based on the definition of typical 

model elements which will be processed on 

the machine. Throughout the whole 

development lifecycle and writing the 

program for CNC machine package Future 

CAM is able to automatically determine and 

set the treatment parameters. Resulting in 

significantly reduced preparation time of the 

control program. 

          
Вступ. В сучасних умовах програмний пакет Future CAM 

призначений для автоматизованої розробки керуючих програм для 

верстатів з ЧПК. Особливістю даного програмного продукту є швидка 

автоматична підготовка керуючих програм на основі визначення типових 

елементів моделі яка буде оброблятися на верстаті. Впродовж всього 

циклу розробки та створення керуючої програми для верстата з ЧПК  

пакет Future CAM здатен автоматично визначати і задавати параметри 
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обробки. В результаті чого значно скорочується час на підготовку 

керуючої програми.  

Матеріал і результати дослідження. Для того, щоб розробити 

керуючу програму програміст-технолог повинен виконати три дії - 

наслідки: створити в FeatureCAM (або імпортувати) CAD-модель, вручну 

або автоматично ідентифікувати елементи де талі (отвори, пази, кишені 

тощо) і натиснути кнопку симуляції обробки (осьовий, 3D, верстатній), в 

процесі якої відбувається розрахунок керуючих програм.  

Всі інші дії CAM-система FeatureCAM виконує повністю 

автоматично на основі закладених у неї алгоритмів: обирає з бази даних 

наявний ріжучий інструмент, призначає стратегії обробки, розбиває 

припуск на проходи, розраховує режими різання і генерує управління 

програму. Після цього готова керуюча програма в G-кодах може бути 

відправлена на верстат з ЧПК. Такий підхід дозволяє навіть 

недосвідченим користувачам якісно і без поломок виготовити деталь на 

верстаті з ЧПК з першого разу. Досвідчений програміст-технолог може 

налаштувати FeatureCAM так, щоб надалі внесені їм у алгоритм роботи 

програми зміни застосовувалися автоматично.  

Крім того, можливе завдання користувачем пророблених елементів, 

що дозволяє адаптувати CAM систему під особливості конкретного 

виробництва. Висока ступінь автоматизації дозволяє мінімізувати час 

розробки керуючих програм для великої номенклатури верстатів з ЧПК. 

FeatureCAM містить у базах даних великий перелік постпроцесорів, в 

тому числі для п’ятивісьових фрезерних верстатів і багатозадачних 

токарно-фрезерних оброблювальних центрів (рис. 1).  

У число підтримуваних постпроцесорів входять такі популярві серії 

верстатів, як DMG CTX і GMX, Doosan Puma MX іTT, Mazak Integrex ST, 

Nakamura NTX і NTJX, Okuma Macturnі багато інших. CAM-система 

FeatureCAM ефективно використовується тисячами підприємствами по 

всьому світу на різних етапах як одиничного, так і серійного виробництва.  

Наявність постпроцесорів для широкого спектру верстатів з ЧПК і 

можливість їх доопрацювання під можливості конкретной стійки завжди 

було одним з ключових переваг FeatureCAM. Користувач може 

привласнювати параметрами (змінним) постпроцесора власні імена згідно 

з їх призначенням – це корисно в тому випадку, якщо  програмісту-

технологу доводиться розбиратися в роботі, виконаної  іншою людиною. 

FeatureCAM успадкував більшість високоефективних стратегій 

фрезерної обробки з PowerMILL – флагманської CAM-системи компанії 

Delcam, призначеної виключно для фрезерних верстатів з програмування 

ЧПК. 
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Стабільне навантаження на інструмент сприяє підвищенню його 

терміну служби і зменшує знос обладнання. 

 
Рис. 1. CAM-система FeatureCAM дозволяє програмувати комбіновані 

види обробки приводним інструментом 

 

В CAM-системи є також великий вибір методів для підводів, 

відводів, переходів, підвищують ефективність керуючих програм в 

цілому. 

Розробники FeatureCAM постійно вдосконалюють можливості цієї 

CAM-системи: кожен рік виходить нова версія і три планових релізу. 

Важливо відзначити, що розробники не тільки постійно додають у 

FeatureCAM нові прогресивні методи обробки на верстатах з ЧПК, але і 

підвиють зручність і продуктивність повсякденної роботи користувачів з 

цією програмою. 

У 2014-й версії FeatureCAM також була зроблена більш інтуїтивно 

зрозумілою процедура вибору ріжучого інструменту користувачем: 

зображення фрези автоматично орієнтується в діалоговому вікні бази 

даних у відповідності з напрямом осі Z даного конкретного установа 

деталі на верстаті. 

Для підвищення зручності роботи користувачів в FeatureCAM 2014 

була додана можливість вибору скруглень на кромках твердих тіл за 

допомогою функції аналізу кривизни поверхонь. Це не тільки дозволяє 

уникнути виснажливих процедур вимірювання радіусів і вибору 

поверхонь, але і значно розширює функціональні можливості 

автоматичного розпізнавання типових елементів. 

У FeatureCAM 2015 було значно спрощено програм формування 

токарної обробки сімейства однотипних деталей завдяки вдосконаленій 
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процедурі взаємодії з бібліотекою користувальницьких елементів. Для 

завдання токарної обробки нової модифікації деталі користувач повинен 

дати всім керуючим ескізами назви за аналогією з раніше збережених у 

базі даних проектом, наприклад, "кривая_01", "канавка_02" і т. п. CAM-

система автоматично порівнює за назвами керуючі ескізи з нового і 

бібліотечного проекту, після чого згенерує траєкторії для токарної 

обробки по аналогу. 

Функція автоматичного розпізнавання типових оброблюваних 

елементів розпізнає всі отвори як незалежні, тому в результаті її роботи 

кожний автоматично розпізнаний отвір представляється в дереві проекту 

FeatureCAM у вигляді окремої операції. Це може викликати у користувача 

певні незручності при роботі з великою кількістю масивів отворів, 

особливо при зміні параметрів обробки цих отворів, – доводиться 

змінювати параметри обробки для кожного отвору індивідуально, що 

забирає багато часу. З метою підвищення зручності роботи в FeatureCAM 

2015 було введено поняття масиву регулярно розташованих отворів. При 

п’ятивісьовії обробці в новій версії CAM-системи підтримуються лінійні 

та кругові (довільно розташована ) масиви однакових отворів (рис. 2). При 

завданні обробки масиву користувач повинен вказати його методику 

побудови, орієнтацію направляючих осей, розміри першого отвору і 

параметри обробки. У дереві проекту FeatureCAM 2015 обробка масиву 

відображається у вигляді однієї операції, тому користувач може легко 

змінити параметри обробки відразу всіх отворів, що входять в цей масив. 

 
Рис. 2. У FeatureCAM 2015 підтримується п’ятивісьова обробка 

масивів регулярно розташованих однакових отворів 
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Треба також визначити, що для підвищення зручності роботи 

користувача в FeatureCAM 2015 з'явився новий тип допоміжної прив'язки 

– до центру кола торців циліндричних і конічних поверхонь. Даний тип 

прив'язки значно спрощує вказівку геометричних характеристик довільно 

орієнтованих отворів при п’ятивісьовій обробці. 

 Висновки  Розглянуті  можливості FutureCAM, у тому числі, 

враховуючі гнучкість та швидкодію та вимого апаратно – програмованим 

засобам  роблять її ефективною для використання не тільки в серійному та 

дрібносерійному виробництві, але й в одиничному виробництві. 
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3D ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ І НАУЦІ – ТЕРИТОРІЯ МАЙБУТНЬОГО 

С.О. Якушенко, Г.В. Носова, Н.В. 

Воронова. 3D технології в освіті і науці – 

територія майбутнього. Розглянуто 

питання швидкого створення протитипів в 

освіті та науці, а також доцільність 

використання 3D сканера та 3D принтера у 

навчальному процесі в Херсонському 

політехнічному коледжі Одеського 

національного політехнічного ніверситету. 

S.О. Yakushenko, GV Nosova, N.V. 

Voronovа. 3D technology in education and 

science is the territory of the future. The 

questions of the rapid creation of anti-types in 

education and science are considered, as well 

as the expediency of using a 3D scanner and a 

3D printer in the educational process at the 

Kherson Polytechnic College of the Odessa 

National Polytechnic University. 
 

Вступ. Революційна 3D печать зростає у глобальному масштабі 

завдяки багатьом перевагам та доступним цінам. Від освіти до охорони 

здоров’я, від археології до інженерного мистецтва, 3D принтери вже 

надають практичну взаємодію по всьому світу. Застосування 3D принтерів 

в галузі освіти поступово стає ідеальним рішенням для залучення студентів 

в освітній процес. Використання 3D друку в коледжі робить навчання 

цікавим і захоплюючим, зрозумілим, дозволяє студентам торкнутися того, 

що являють собою складні і не завжди зрозумілі абстракції і теорії, 

відображені в їх зошитах, ознайомитися з характеристиками і 

властивостями досліджуваного предмета, отримати наочне уявлення про 

його функціях  [1]. 

Основний матеріал дослідження. 3D друк – це процес створення 

твердих тривимірних об'єктів будь-якої форми з цифрової комп'ютерної 

моделі. 3D друк досягається за допомогою так званих аддитивних процесів 

(процес пошарової побудови деталі по її цифровій CAD-моделі) під час 

яких кожен шар матеріалу кладеться в різній формі. Це відрізняє її від 

традиційних технік механической обробки, більшість яких заснована на 
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видаленні матеріалу шляхом його обрізання або свердління (субтрактивні 

процеси). Об'єкти вироблені аддитивно, можуть бути використані на будь-

якій стадії життєвого циклу продукції, від створення попередніх зразків 

(наприклад, в швидкому прототипувані) до повноцінного виробництва 

(наприклад, в швидкому виробництві), в добавок до механічної обробки і 

поствиробничого доопрацювання.  

Сьогодні ця технологія широко застосовується в ювелірному і 

взуттєвому виробництві, промисловому дизайні, архітектурі, інженерії та 

конструювання, автомобільній, космічній, стоматологічній та медичній 

промисловості, освіті, геоінформаційних системах, цивільному будівництві 

і в багатьох інших професійних сферах, і нові сфери застосування 

додаються в цей список щороку.  

Робота з реальними фізичними моделями дає безліч переваг тим, хто 

застосовує технологію 3D друку. В першу чергу, це можливість оцінити 

ергономіку майбутнього виробу, його функціональність і збирання, а також 

виключити можливість прихованих помилок перед запуском виробу в 

серію. Таким чином, можна заощадити значну кількість фінансових коштів 

і часу завдяки скороченню циклу виробництва. 

Застосування 3D принтера дозволить створювати 3D моделі різних 

математичних формул і фігур, хімічних елементів, молекули ДНК, будова 

земної кори, запчастин автомобілів та їх вузлів та інше. Сучасні технології 

дозволяють з високою точністю, з найменшими витратами і в найкоротші 

терміни створювати 3D моделі технічних деталей (Рис. 1 а,б). 

 

 
Рис. 1.а Розробка студентами деталі поршень у 3D  
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Рис. 1.б Друк деталі поршень на 3D принтері 

 

3D принтери широко використовуються в освіті: 

• Машинобудування. 3D принтери здатні створювати наочні 

прототипи прямо по цифрових даних, дозволяючи студентам оглянути 

свою конструкцію в 3D. 

• Промисловий дизайн. 3D принтери можуть виробляти моделі будь-

якої складності, які можуть бути відшліфовані і розфарбовані для додання 

їм виду готового виробу. 

• Образотворче мистецтво. Студенти отримують можливість 

втілювати свої проекти в матеріалі і отримувати цінні відгуки про свої 

роботи. 

• Біомедицина. Унікальна здатність 3D принтерів друкувати 

кольорові вироби дозволяє дослідникам точно представляти тривимірні 

моделі молекул. 

В освіті 3D принтер річ не замінна, особливо якщо мова йде про 

технічні напрями навчання. Студенти можуть розробляти дизайн 

предметів, деталей та макетів прямо в аудиторії, роздруковувати, 

оцінювати і тестувати їх. 3D друк дає можливість студентам втілювати в 

життя свої конструкторські задуми та ідеї, тим самим збільшує частку 

інновацій в їх проектах. 

Студенти, які використовують 3D принтер в освітніх цілях, 

отримують можливість навчатися на власних помилках. Адже на папері 

або комп'ютері недоліки тієї чи іншої моделі помітити не завжди можна, а 

створюючи макет або яку-небудь деталь, студент, змоделювавши її на 
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комп'ютері в 3D програмі, вже через невеликий проміжок часу тримає її в 

руках і якщо щось не виходить, то це не проблема, можна спробувати 

безліч разів. 

Сучасний спеціаліст в галузі ІТ також повинен вправно володіти за-

собами автоматизованого проектування електричних та електроних схем, 

мати необхідні компетенції з графічної побудови друкованих електроних 

плат та ін. (рис. 2) .  

 
Рис. 2. Розробка друкованої плати у САПР  

 

До того ж застосування комп'ютерних технологій в автоматизованому 

3D проектуванні електроніки дає повніше уявлення про закони, яким під-

корюються процеси в пристроях комп’ютерної техніки (рис. 3). 
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Рис. 3 Приклади автоматизованого 3D проектування елементів електроніки 

 

Слід також зазначити, що розробка та оформлення конструкторської 

документації мають здійснюватися відповідно до вимог чинних стандартів, 

що забезпечує єдину технічну мову і термінологію, взаємообмін 

конструкторською документацією між галузями промисловості та 

окремими підприємствами, автоматизоване створення документації та 

організацію виробництва будь-якого виробу на підприємстві у 

найкоротший термін. 

Також треба враховувати, що одним із напрямів діяльності майбутніх 

фахівців-проектвальників в галузі ІТ є використання засобів 

CAD/CAM/CAE/PLM у якості сучасного підходу до забезпечення життєвого 

циклу виробу (Рис. 4) [7]. 

 
Рис. 4 Структура PDM/PLM system 
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Все це ставить перед викладачами цілий комплекс проблем з пере-

оснащенням навчального процесу. Найбільш складною є науково-

методична сторона: яким способом і який матеріал запропонувати для ви-

вчення студентові. Це особливо актуально у зв'язку із загальною тенденці-

єю збільшення кількості годин на самостійне вивчення матеріалу дисцип-

лін: «Інженерна графіка» та «Креслення» [8,9].  

Висновок. Тривимірний друк і прототипування вдосконалюють 

освітній процес в рамках різних спеціалізацій та спеціальностей, 

включаючи архітектуру (створення наочних макетів), промисловий дизайн 

і машинобудування (механічне конструювання), хімію і біологію 

(застосування 3D принтера при молекулярному моделюванні), географію і 

археологію (географи і археологи можуть працювати над 3D 

моделюванням місцевості), медичне моделювання та хірургічне 

планування і т.д. 

У навчальних закладах 3D друк і 3D принтери повинні ставати 

невід'ємною частиною навчання. Якщо ж освітні установи в нашій країні 

не будуть використовувати нові технології, вони перестануть бути по-

справжньому освітніми.  
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ПРІОРИТЕТНІ  КРИТЕРІЇ ТА ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 

 
Г.В. Аблова. Пріоритетні критерії та 

фактори забезпечення конкуренто-

спроможності туристичного продукту. У 

статті досліджені критерії об’єктивної оцінки та 

групи факторів формування  конкурентоспро-

можності туристичного продукту, розглянуті 

питання необхідності створення повноцінної 

системи стандартизації діяльності у туристич-

ній сфері. 

 G.V. Ablova. The priority criteria 

and factors of competitiveness of tourist 

product. In the article the criterions of the 

objective marks and the groups of factors 

of competitiveness formation of tourist 

product are observed, the questions of the 

necessity of the valuable system marking 

of the standartization activity in the tourist 

sphere are examinated 

 
Вступ.  Конкурентоспроможність  у туристичній галузі має принци-

пові відмінності, пов`язані  з функціями, які виконують підприємства ту-

ристичної індустрії, розміром ринку, на якому функціонують підприємст-

ва та на який орієнтовано їх діяльність, специфіки сфери послуг, де кон-

курентна боротьба набуває особливого напруження [1]. 

У Концепції розвитку туризму до 2022 р. [6];  зазначено необхідність 

створення конкурентоспроможного на міжнародному ринку національно-

го туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристич-

ні потреби населення країни. Туристичний продукт представляє собою 

складну сукупність параметрів задоволення споживчих вимог щодо забез-

печення відпочинку, оздоровлення та інших потреб, пов`язаних з геогра-

фічним переміщенням (подорожжю). 

Конкурентоспроможність туристичного продукту, який пропонуєть-

ся споживачеві певним учасником ринку, стає відображенням наявності 

відносних переваг цього туристичного продукту  над іншими альтернати-
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вами задоволення потреб у проведенні дозвілля та відпочинку, рекреації й 

оздоровлення. 

Розмаїття особливостей утворення та неоднорідність елементів скла-

дного процесу задоволення потреб  людей у проведенні дозвілля та відпо-

чинку, рекреації й оздоровлення, обумовлює наявність параметрів, які ви-

значають  якість і конкурентоспроможність туристичного продукту. 

Тому, для об`єктивної оцінки, на нашу думку, слід визначити  крите-

рії , якими оперує споживач, тобто визначити параметри, що підлягають 

аналізу, і є істотними з точки зору споживача. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням оцінювання 

конкурентоспроможності туристичного продукту присвячені публікації 

зарубіжних та   вітчизняних авторів, які розкривають суть встановленої 

проблеми. Серед них дослідження:  Каплана Р. і Нортона Д., які запропо-

нували збалансовану систему показників ефективності  організації  регіо-

нального туристичного  продукту[2]; Портера М., в працях якого обґрун-

товані інструменти стратегічного та конкурентного аналізу матриць «На-

ціонального ромба» та «П`яти сил”[5];   Карчевської О., в працях якої роз-

глянута багатофакторна система регіональних ціннісних критеріїв турис-

тичного регіону як результат поєднання і взаємодії кількісних і якісних 

факторів: ресурсного, споживчого, екологічного, інфраструктурного, що є 

пріоритетними при оцінці можливостей регіону розвивати туризм[3]; Ку-

ніцина С. , який розробив систему показників оцінки конкурентоспромо-

жності туристичного продукту, запропонував методику визначення його 

складу та структурної перебудови, що ґрунтуються на комплексному охо-

пленні предметної сфери формування та споживання туристичного проду-

кту[4]; 

Актуальність теми дослідження. Актуальність дослідження  єдиної  

системи цільових і контрольних показників, що визначають основні еле-

менти стратегії конкурентоспроможності регіонального туристичного 

продукту, зумовлена прагненням визначити певні умови для створення 

туристичного продукту конкретного регіону і просування його на внутрі-

шній і зовнішній ринок 

Матеріал і результати дослідження. Для споживачів туристичний 

продукт – це абстрактний продукт, що складається з благ, джерела яких 

знаходяться в природі (кліматичні умови), в матеріальній сфері (будівлі, 

інфраструктура, товари туристського призначення), і в нематеріальній 

(послуги, суспільне середовище). Зведення вказаних благ до єдиного ціло-

го є об`єктивною необхідністю, так як споживач задовольняє свої потреби 

не тільки за рахунок одного виду туристичних послуг, а в комплексі. Спо-

живача цікавлять  основні умови подорожі, його безпека, рівень комфорту 
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і якості наданих послуг. Але головним фактором задоволення залишають-

ся враження, які отримує споживач від очікуваних і побачених історичних 

пам`яток, красоти навколишнього природного середовища. 

Слід відмітити, що пропозиція туристичного продукту в умовах роз-

винених ринкових відносин має двоєдину характеристику: економічну та 

маркетингову. З економічної точки зору пропозиція представлена в між-

народному документі зі статистики "Допоміжні рахунки в туризмі" (ДРТ), 

який розроблений ООН з позицій попиту . Схематично уся сукупність то-

варів і послуг туристського призначення за ДРТ може бути представлена 

наступним чином (рис.1). 

 
Рис.1. Складові елементи туристичного продукту 

 

До характерних туристичних продуктів ДРТ відносять послуги з 

тимчасового розміщення, напої та харчування, послуги пасажирського 

транспорту, послуги турагентів, туроператорів і туристичних гідів, послу-

ги в сфері культури, організація відпочинку та розваг, інші послу-

ги(фінансові та страхові,прокат туристських товарів та послуг). 

Характеристика туристичного продукту з маркетингової точки зору 

може мати декілька підходів. Одна з них може бути заснована на класифі-

кації ресурсів, в якій всі ресурси розділені на 7 особливих груп:  природні 

багатства; енергетичні багатства; «людський фактор»; інституційні, полі-

тичні, юридичні та адміністративні аспекти; соціальні аспекти; різні блага 

та послуги, транспорт та обладнання, що становить інфраструктуру сфери 

відпочинку та дозвілля; економічна та фінансова діяльність. 

Таким чином, конкурентоспроможність туристичного продукту обу-

мовлюється синергетичним поєднанням економічної і маркетингової 

складової, у пропорції ціна -якість "враження", як інтегральної характери-

стики, що визначається як його перевага порівняно з іншим продуктом, 

який є аналогічним за призначенням чи його замінником, під час задово-

лення потенційним покупцем його потреб. Проте слід враховувати, що для 

оцінки якості туристичного продукту не існує реальних величин вимірю-

вання. 
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У зв'язку з цим, на нашу думку, виникають проблемні питання щодо 

визначення та оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту: 

 як оцінити рівень якості і споживчої цінності туристичного про-

дукту; 

 як визначити об'єктивну основу ціни туристичного продукту: 

 як визначити конкурентні переваги туристичного продукту. 

На міжнародному туристичному ринку різні види послуг залежно від 

конкурентної позиції їх виробників реалізуються за монопольно високи-

ми, середньогалузевими та заниженими цінами (нижчими від середніх). 

При цьому постає питання: чи можуть існувати світові ціни на окремі ви-

ди туристичних послуг, як це ми спостерігаємо у світовій торгівлі нафтою, 

зерном, металом та іншими товарами. 

Звичайно, особливості споживної цінності туристичних продуктів, 

що виступають як критерії, які мають унікальний характер у різних краї-

нах світу займають монопольне положення серед інших туристських цін-

ностей і зумовлюють монопольно високі ціни на відповідні послуги. Най-

частіше в основі вибору туристичного маршруту до іншої країни покладе-

но мотиви, які мають виключно індивідуальний характер для кожного ту-

риста і важко піддаються узагальненню. 

Водночас монопольне становище туристичних цінностей діє лише як 

природна перепона до вимірювання національних цін на туристичні по-

слуги та в  ніякому разі не визначає їхньої суспільно-необхідної вартості. 

Найчастіше вартість визначається національними умовами виробництва 

послуг, витратами, прибутком, податковими ставками. Також існують і 

галузеві методики оцінки якості та споживної цінності туристичних про-

дуктів. 

Для об'єктивної оцінки вважаємо слід використовувати критерії, 

якими оперує споживач (рис.2) 

Критерії конкурентоспроможності туристичного продукту включа-

ють конкурентоспроможність самого продукту та конкурентоспромож-

ність пропозиції і надання продукту . 

Перший критерій - конкурентоспроможність самого продукту - хара-

ктеризують такі показники, як номенклатура, асортимент, ціна та якість 

продукту. 

Номенклатура - це різноманітність туристичних продуктів, до складу 

яких включають послуги і товари з аналогічним призначенням, що відріз-

няються один від одного різним ступенем пристосування для задоволення 

однорідних потреб. 
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Асортимент - це впорядкована за певними ознаками сукупність ту-

ристичних продуктів, тобто набір продуктів, їх видів і різновидів, згрупо-

ваних за певними ознаками. Залежно від призначення в туризмі можна ви-

ділити низку асортиментних різновидів туристичних продуктів, що пов'я-

зані із маршрутно-пізнавальним, діловим (бізнес-туризмом), рекреацій-

ним, клубним, лікувальним, релігійним, аграрним, транзитним, спортив-

ним, пізнавальним, шопінг-, хоббі-, екотуризмом тощо 

Ціна туристичного продукту характеризує витрати споживачів на 

придбання туру і залежить від цін на транспортні послуги та відстані до 

об'єкта туристичного призначення, категорійність і місцезнаходження го-

телю, обсягу продажу, валюти платежу, тривалості і характеру ділових 

зв'язків з клієнтами, іміджу фірми.. Вона повинна покривати витрати під-

приємства, забезпечувати необхідний прибуток і відповідати фінансовим 

можливостям подорожуючих.. 

Якість турпродукту прийнято розглядати як його здатність задово-

льняти певні передбачувані потреби споживачів: комфортність і зручність 

розміщення, харчування і автотранспортне обслуговування, привабливість 

туристичних ресурсів, що позитивно впливають на психологічний стан 

туристів.  

Другий критерій - конкурентоспроможність пропозиції  і надання 

продукту - характеризують показники обслуговування, режим роботи ту-

ристичного об'єкта, середній час надання послуги, середовище обслугову-

вання, кваліфікація та вміння обслуговуючого персоналу. 

Форма обслуговування - це спосіб прийому замовлення на тур та йо-

го надання споживачам. До одиничних показників, що характеризують 

форму обслуговування, відносять: наявність безпосереднього контакту 

при обслуговуванні, економію часу клієнтів, економію ресурсів фірми 

Робочий режим туристичних підприємств - це астрономічний і кале-

ндарний час, при якому пропонують послуги. Залежно від конкретних 

умов в одному випадку застосовують оптимально розподілений однозмін-

ний режим, беручи до уваги вільний час споживачів а в другому - продов-

жений, двозмінний і тризмінний робочий день. 

Час надання послуги - це час від прийняття до виконання замовлен-

ня. Від часу здійснення послуги у туристичних підприємствах  (під час 

оформлення документів, здійсненні розрахунків по туру, ін.), готелях (під 

час реєстрації, поселенні в  готелях), закладах ресторанного господарства, 

торгівлі (під час розрахунку), щонайбільше залежить задоволеність спо-

живача від здійснення послуги. 
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Рис.2. Критерії конкурентоспроможності туристичного продукту 

 

Середовище обслуговування, яке включає зовнішнє оформлення, 

стан утримання і обстановку туристичного підприємства і характеризуєть-

ся показниками, що оцінюють екстер'єр підприємства (розмір, обстановка, 

підтримання порядку і чистоти в приймальній залі і на робочому місці об-

слуговуючого персоналу). 

Дотримання вимог до зовнішнього вигляду і кваліфікації персоналу. 

Постійне спілкування з клієнтами висуває особливі вимоги до фірмового 

одягу, привабливості працівників, обличчя, зачіски, особистої гігієни, хо-

ди і міміки тобто до всього того, що можна віднести до їх зовнішнього ви-

гляду.. Не менше значення мають і відносини персоналу з клієнтами, їх 

професійні вміння та кваліфікація, манери поведінки, спосіб виконання 

операцій обслуговування.  

Таким чином до головних параметрів оцінки якості та споживчої 

цінності туристичних продуктів слід віднести показники, що визначають 

технічну, функціональну та етичну якість окремих видів послуг і комплек-

сного туристичного продукту та показники їхньої суспільно-необхідної 

вартості (табл.1). 
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Таблиця 1. Показник якості туристичного продукту 

№ Показник яко-

сті 

Характерні ознаки 

патентно-правові (наявність ліцензії, інших докуме-

нтів) 

безпечність туру 

відповідність умов обслуговування санітарним ви-

могам  

1 

Технічна 

 якість 

відповідність класності засобів розміщення рівню 

комфортності обслуговування 

ступінь досягнення мети подорожі, культура обслу-

говування в засобах розміщення 

психологічна атмосфера туру, взаємовідносини з об-

слуговуючим персоналом та між учасниками туру  

якість харчування та культура ресторанного обслу-

говування 

якість експлуатаційної програми, ставлення місце-

вого населення   

2 

Функціональна 

 якість 

зручність та швидкість транспортного обслугову-

вання на маршруті  

3 

Етична якість 

громадська думка конкретних споживачів послуг 

(реальних і потенційних) про можливість досягнен-

ня мети подорожі та якість туристичного обслугову-

вання     

 

Завдяки застосуванню диференційованого підходу до використання 

критеріїв і параметрів оцінки якості туристичного продукту створюються 

підстави для відповіді на актуальні питання, зокрема щодо досягнення за-

планованого рівня конкурентоспроможності туристичного продукту в ці-

лому; виявлення конкретних параметрів, які не були досягнуті в процесі 

надання туристичних послуг; виокремлення тих параметрів, які мають 

найбільшу відмінність від якісного зразка пропонованої або наданої тури-

стичної послуги. Подібний підхід до визначення рівня зниження до якіс-

ного стандартного показника має стати еталонним зразком для подальшо-

го застосування відповідних критеріїв оцінки якості послуг або окремого 

продукту під час визначення відповідної ціни, тобто стати основним еле-

ментом сегменту ціноутворення та конкурентоспроможності на ринку які-

сних туристичних послуг, а в подальшому - іміджевої складової туристич-

ного продукту. Для цього застосовують відповідну спеціальну матрицю 
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значень. В міжнародній теорії та практиці бізнесу концепцію іміджу під-

приємства ототожнюють з мотивацією системи цінностей 4-х суспільних 

груп: власників підприємства, споживачів продукції, постачальників і пе-

рсоналу підприємства.  

Конкурентні переваги туристичного продукту за інтегральною хара-

ктеристикою "ціна-якість" мають бути підкріплені системою цінностей, 

яка створюється як результат роботи туристичного підприємства. Ство-

рення системи цінностей можна вважати визначальною функцією турис-

тичного підприємства з точки зору його конкурентоспроможності як на 

вітчизняному, так і на міжнародному туристичному ринку. 

Адже,туристичний продукт як товар характеризується споживчою вартіс-

тю, тобто корисністю або здатністю задовольняти конкретні рекреаційні 

потреби людей. Корисність туристичного продукту визначається його 

цінністю для споживача. Відповідно, туристичне підприємство (туропера-

тор) прагне створити такий туристичний продукт, який був би цінний для 

максимально більшої кількості людей(табл..2) 

 

Таблиця 2. Рівні зацікавленості суб'єктів туристичного ринку 

№ Суб'єкт ринку Характеристика рівня зацікавленості 

1 Власники під-

приємства 

зацікавлені в постійному зростанні доходів та збі-

льшенні своєї власності 

2 Персонал під-

приємства 

зацікавлені у стабільності показників діяльності під-

приємства, в підтриманні з ним довгострокових від-

носин, у збереженні сприятливої робочої атмосфери 

3 Постачальники зацікавлені у стабільності показників діяльності під-

приємства, в підтриманні з ним довгострокових від-

носин, у збереженні сприятливої робочої атмосфери 

4 Споживачі найвищу цінність для них становлять послуги, що 

задовольняють їх за якість та ціною 

 

Специфікою туристичного ринку є внутрішньогалузева конкуренція 

між підприємствами - суб'єктами туристичної інфраструктури. Конкурен-

тне суперництво зорієнтоване на різні цільові функції з використання так-

тик, заснованих на ціновій та неціновій конкуренції: досягнення певної 

частки на ринку; завоювання власної ніші; отримання прав на обслугову-

вання VIP-туристів; утримання монополії на окремі туристичні продукти. 

В окремих випадках виникає ситуація, коли продукт, який пропонує 

туристичне підприємство, має подібні споживчі характеристики з послу-

гою чи продуктом іншого підприємства. У даному випадку мова йде про 
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використання субститутів (замінників). Конкуренція з боку підприємства з 

інших галузей проявляється у випадку, коли є можливість доступу на ри-

нок туристично-рекреаційних послуг. В Україні близько третини підпри-

ємств з ліцензіями на туристичну діяльність не займаються туризмом, 

проте залишаються потенційними конкурентами. 

Конкурентна сила постачальників у сфері туризму визначається мо-

жливістю і вартістю зміни постачальника складових туристичного проду-

кту чи послуги (транспортні, страхові підприємства, екскурсійні організа-

ції, заклади розміщення та харчування тощо). Постачальники здатні про-

явити ринкову владу над учасниками туристичної галузі загрозою підви-

щення цін чи зниження якості продуктів та послуг, які надають. 

Конкурентна сила споживачів визначається попитом, який вони фо-

рмують внаслідок своїх потреб та сподівань. Саме їх, у повному обсязі 

відповідно до визначених умов, має задовольнити туристичне підприємст-

во. Якщо покупець володіє інформацією про попит та пропозицію турис-

тичних продуктів, фактичні ринкові ціни та альтернативні варіанти про-

дуктів чи послуг, існуючих конкурентів, це забезпечує йому більше мож-

ливостей отримати прийнятну ціну у порівнянні з іншими. 

Враховуючи розглянуті вище конкурентні сили, можемо встановити, 

що визначальними критеріями конкурентоспроможності туристичного 

підприємства є конкурентоспроможність продукту (послуги) В свою чер-

гу, конкурентоспроможність туристичного продукту залежить від двох 

факторів: зовнішніх, які не залежать від підприємства, та внутрішніх, які 

залежать від підприємства (рис.3). 

 
Рис.3. Групи факторів формування конкурентоспроможності 

 туристичного продукту  
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Враховуючи вказані фактори та те, що підґрунтям конкурентоспро-

можності туристичного продукту є  якість його надання споживачеві, слід 

наголосити на відсутності повноцінної системи стандартизації діяльності 

у туристичній сфері. Гармонізація стандартів в туризмі є обов`язковою 

умовою відповідно до підписаної Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом. З метою реалізації даного завдання в березні 2015 

р. було видано розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвален-

ня розробленого Міністерством  інфраструктури плану імплементації Ди-

рективи Ради ЄС від 13 червня 1990 р. 90/314/ЄЕС про організовані тури-

стичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні 

турне». Відповідно до плану імплементації передбачається внести перелік 

визначених стандартів до національного плану розроблення стандартів на 

2016-2017рр., а в грудні 2017 року прийняти акт щодо введення в дію ста-

ндартів, які передбачатимуть вимоги до туристичних послуг, що надава-

тимуться всередині країни: 

- послуги з надання транспортного обслуговування; 

- послуги готелів та інших видів туристичного розміщення; 

- умови організації туристичних послуг; 

- вимоги до таборів, центрів відпочинку; 

- послуги екологічного туризму; 
- послуги туристично-екскурсійного обслуговування та мовного супро-

воду; 

- безпека життя і здоров`я  туристів; 

- інформування споживачів туристичних послуг; 

- послуги для споживачів з обмеженими фізичними можливостями; 

- інші послуги [5].  

Виконання роботи в сфері регулювання туризму забезпечить дотри-

мання Україною взятих зобов`язань перед країнами ЄС, надасть вітчизня-

ним туристичним продуктам  європейський рівень якості та підвищить 

імідж кпаїни на міжнародній арені. 

Висновки. Досвід провідних туристичних країн свідчить про те, що 

дієвим засобом у проведенні ефективної туристичної політики є відповід-

ність критеріям, за якими споживач оцінює туристичний продукт, враху-

вання факторів  формування конкурентоспроможності туристичного про-

дукту та використання конкурентних стратегій, які забезпечують активний 

розвиток галузі туризму в країні, сприяють створенню конкурентоспро-

можного туристичного продукту і  допомагають посісти вагоме місце на 

міжнародному рину туристичних послуг. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 
Л.А. Чайка, О.О. Комліченко. 

Удосконалення організаційно-економіч-

ного механізму розвитку агробізнесу в 

Україні. Досліджуються особливості 
формування організаційно-економічного 
механізму розвитку агробізнесу в Україні. 
Запропоновані напрями його 
удосконалення.     

L.А. Chaika, O.O. Komlichenko. 

Improving organizational and economic 

mechanism of development of agribusiness 

in Ukraine. The features of formation of 
organizational-economic mechanism of 
development of agribusiness in Ukraine. 
Directions of its improvement. 

 
Вступ. Агробізнес - сукупність економічних відносин у аграрному 

секторі країни, це повний перелік підприємницьких відносин, існуючих в 
сільському господарстві, забезпечуючих безперервність процесу 
виробництва продукції сільськогосподарського походження. 

Те до чого спрямовується агробізнес це найбільш якісне забезпечення 
потреб населення, як у продовольчих товарах, так і в інших продуктах, які 
отримують завдяки сільському господарству, і виконуються при менших 
затратах як матеріальних засобів, так і засобів виробництва. 

Аграрний бізнес є важливим структурним елементом ринкової 
економіки. Його роль та функції полягають у сприянні формуванню 
інфраструктури аграрного ринку, що своєю чергою спонукає підприємства 
різних сфер агробізнесу до поглиблення інтеграційних процесів зі 
збереженням і примноженням агропромислового капіталу та зміцненням 
продовольчої безпеки країни. Тобто спонукає цю сферу для розвитку. 

Матеріал і результати дослідження. В останні роки на державному 
рівні вжито певних заходів з подолання аграрної кризи та створено умови 
для становлення й розвитку аграрного бізнесу, зокрема, прийнято низку 
законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань прозорості 
аграрного ринку, вдосконалення функціонування ринків продовольчих 
товарів. Однак аграрне виробництво як вид бізнесу й надалі відзначається 
нестабільністю та високою ризикованістю, не гарантує достатніх прибутків 
для розширеного відтворення. Вказані проблеми тісно пов'язані з 
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необхідністю розробки ефективного і дієвого організаційно-економічного 
механізму розвитку агробізнесу і гарантування продовольчої безпеки 
держави [2]. 

Особливості формування організаційно-економічного механізму 
розвитку агробізнесу в Україні значною мірою зумовлюються характером 
перехідного періоду: інфляцією, дефіцитом державного бюджету, 
відсутністю сприятливого ринкового середовища; браком інвестиційного 
та кредитного забезпечення; спадом виробництва; негативною 
демографічною ситуацією; низьким рівнем реальних доходів і 
недостатньою соціальною захищеністю населення [3]. 

Уже сьогодні Україна відчуває зростаючий опір просуванню своїх 
товарів і послуг на зовнішні ринки і втрачає позиції в 
зовнішньоекономічній сфері. 

За таких умов головним чинником вироблення ефективного 
механізму розвитку національного аграрного бізнесу, формування в ньому 
технологічно досконалого, екологічно безпечного та високопродуктивного 
виробничого потенціалу є, на наш погляд, радикальне вдосконалення 
взаємозв'язків між промисловістю, яка забезпечує аграрний сектор 
необхідними засобами й предметами праці та переробляє 
сільськогосподарську сировину (продукцію), і безпосередньо сільським 
господарством як специфічною галуззю економіки. 

Як доводить світовий і вітчизняний досвід, аграрний бізнес як 
особливий вид діяльності розвивається у відповідному соціальному 
середовищі. Для ефективного механізму розвитку бізнесу, і зокрема 
аграрного, в суспільстві повинен сформуватися авторитет підприємницької 
діяльності. Водночас досягти успіху неможливо, якщо не буде спільних 
зусиль уряду і підприємств. Оптимальний розвиток агробізнесу 
досягається поєднанням ринкового механізму та державного регулювання 
[10]. Сьогодні на підтримку розвитку агробізнесу діють такі державні 
програми: Державна цільова програма розвитку українського села на 
період до 2020 року, Державна цільова програма розвитку аграрного 
сектору економіки на період до 2020 року. Розроблений проект Закону 
України «Про стимулювання розвитку АПК». 

Особливу увагу треба звернути на удосконалення організаційно- 
економічних механізмів цінового регулювання, кредитно-фінансової 
системи та податкової політики, спрямованих на стимулювання розвитку 
агробізнесу. 

Розвиток аграрного бізнесу не можна забезпечити за рахунок лише 
закликів, гасел чи навіть досконалої законодавчої бази. Фундаментальна 
ідея ринкової економіки - це ідея вільної конкуренції [1]. Саме завдяки 
конкуренції ціни повною мірою виконують як стимулюючу, так і 
селективну функції. Для цього вони повинні формуватися лише під 
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впливом попиту і пропозиції, що у свою чергу потребує не будь-якої, а 
певної технології обмінних процесів. Ринкова інфраструктура об'єднує 
сферу виробництва, обігу та споживання продукції сільського господарства 
в єдиний ланцюжок, забезпечуючи прискорення обороту матеріальних, 
фінансових і інформаційних потоків в агропродовольчій системі, що 
сприяє підвищенню ефективності суспільного розвитку. 

Особливо важливим чинником формування цивілізованої системи 
господарювання є розвиток аграрного біржового ринку, який є 
індикатором цін у будь-якій економічно розвинутій країні. Виробництво 
сільськогосподарської продукції характеризується різкою нестабільністю, 
що значно утруднює процес оцінки обсягів майбутнього врожаю та умов 
його реалізації, зумовлює стрибкоподібний характер ціноутворення (табл. 
1, 2).  

Таблиця 1 - Індекси споживчих цін на основні групи товарів та послуг 
(відсотків, до попереднього року) 

Назва продуктів 2010 2012 2013 2014 2015 
Продукти харчування:  110,7 96,9 97,6 112,1 144,4 
хліб і хлібопродукти  112,3 98,0 101,1 113,4 160,6 
макаронні вироби  107,1 102,7 101,9 110,6 154,1 
м’ясо та м’ясопродукти  102,0 107,1 98,1 110,9 131,3 
риба та продукти з риби  105,1 104,0 96,1 117,1 160,2 
молоко, сир та яйця  121,9 102,2 99,9 110,9 128,5 
олія та жири  109,6 102,9 99,6 106,5 145,5 
фрукти  105,1 94,5 88,0 124,8 172,4 
овочі  114,5 54,0 88,3 104,1 130,8 
цукор  157,5 71,0 92,3 146,3 136,0 

 
Таблиця 2 - Індекси цін реалізації продукції сільського господарства 

сільськогосподарськими підприємствами 
(відсотків до попереднього року) 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Продукція сільського 
господарства  

130,0  113,6  106,8  97,1  124,3  154,5  

Продукція рослинництва  139,8  115,7  105,6  91,8  129,2  167,2  
Зернові культури  140,3  121,4  109,1  90,8  132,8  156,6  
Картопля  164,3  95,5  47,6  146,4  112,3  79,9  
Овочі  143,0  90,9  74,1  92,8  137,6  142,7  
Плоди та ягоди  118,0  131,7  92,9  96,0  116,6  163,7  
Виноград  138,0  103,6  113,1  93,7  100,8  194,2  
Баштанні культури  113,1  180,0  161,5  60,1  200,2  101,0  
Продукція тваринництва  114,3  109,2  108,0  102,4  119,1  141,3  
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Худоба та птиця  104,2  110,8  111,6  95,4  122,9  138,6  
Молоко та молочні продукти  155,5  103,4  86,7  125,0  106,5  120,8  
Яйця  116,3  110,2  117,4  104,8  118,6  167,5  

 
У цій ситуації саме біржа з властивою їй системою торгівлі дає змогу 

сформувати ефективний механізм установлення цін та забезпечити 
страхування можливих ризиків несприятливих змін кон'юнктури [8]. 

Важливе місце на аграрному ринку посідає інформаційно- 
консультативна інфраструктура, до основних функцій якої входить 
надання консультацій товаровиробникам, підготовка спеціалістів, вивчення 
динаміки ринкової інфраструктури, прогнозування та моделювання 
наслідків тих чи інших рішень, розробка економічної поведінки 
підприємств на ринку. 

Однією з головних умов належного функціонування аграрного 
бізнесу є наявність і розвиток зовнішньоекономічної інфраструктури. 
Вихід вітчизняних товаровиробників продовольства на зовнішні ринки 
спричинив низку невирішених проблем. Крім того, вихід України із 
сільськогосподарською продукцією на світовий ринок пов'язаний з 
великими труднощами, оскільки останній є перенасиченим. У більшості 
розвинутих країн встановлюються квоти й обмеження на виробництво і 
ввезення такої продукції. Тому, щоб продати продукцію АПК України на 
світовому ринку, треба забезпечити її самоокупність, виконати значні 
маркетингові дослідження, знайти вільні сегменти. 

Обсяги експорту та імпорту продукції сільського господарства 
наведені в табл. 3-8. Експорт перевищує імпорт за такими видами 
продукції: молоко та молочні продукти, яйця, зернові та зернобобові 
культури, овочі та баштанні культури. Разом з тим, м'яса  та  м'ясних 
продуктів, картоплі більше імпортується.   

Таблиця 3 - Баланс  м'яса  та  м'ясних продуктів 
 (за  календарний рік;  тисяч тонн) 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Виробництво 2059 2144 2210 2389 2360 2323 
Зміна запасів на кінець року -3 -37 23 -20 -18 -1 
Імпорт 378 244 423 332 201 158 
Усього  ресурсів 2440 2425 2610 2741 2579 2482 
Експорт 48 79 125 182 218 245 
Витрачено на нехарчові цілі 
(на корм, втрати та ін.)  8 7 7 9 8 8 
Фонд споживання 2384 2339 2478 2550 2325 2179 
   у розрахунку на  

  1 особу, кг 52,0 51,2 54,4 56,1 54,1 50,9 
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Таблиця 4 - Баланс молока та молочних продуктів 

     ( за  календарний рік;  тисяч тонн) 
Показники  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Виробництво 11249 11086 11378 11488 11133 10615 
Зміна запасів на кінець року -11 -9 90 -45 85 -41 
Імпорт 273 257 410 548 357 78 
Усього  ресурсів 11533 11352 11698 12081 11405 10734 
Експорт 956 964 820 769 527 464 
Витрачено на корм 1099 1020 1072 1252 1153 1097 
Втрати 8 5 9 10 14 15 
Фонд споживання 9470 9363 9797 10050 9581 8995 
 у розрахунку на   1 особу, кг 206,4 204,9 214,9 220,9 222,8 209,9 

 
Таблиця 5 - Баланс  яєць (включаючи яйцепродукти) 

(за  календарний рік;  тисяч тонн) 
Показники  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Виробництво 985 1079 1104 1133 1131 969 
Зміна запасів на кінець року 9 8 7 0 0 -4 
Імпорт 7 3 4 5 7 11 
Усього ресурсів 983 1074 1101 1138 1138 984 
Експорт 75 83 82 105 147 126 
Витрачено на корм та 
інкубацію 125 148 172 180 163 136 
Втрати 16 25 37 40 37 21 
Фонд  споживання 767 818 810 813 771 694 
у розрахунку на 1 особу, шт. 290 310 307 309 310 280 

 
Таблиця 6 - Баланс зернових  і  зернобобових  культур 

(за  календарний рік; тисяч тонн) 
Показники  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Виробництво 39271 56747 46216 63051 63859 60126 
Зміна запасів на кінець року -2054 12784 -10052 6933 2977 -3204 
Імпорт 175 273 228 242 263 190 
Усього ресурсів 41500 44236 56496 56360 61145 63520 
Експорт 14239 14825 27798 27836 33423 38338 
Витрачено на посів 3222 3226 2953 2890 2883 2597 
Витрачено на корм 14787 16334 16147 16183 15678 14189 
Втрати 794 1570 1491 1506 1593 1400 
Переробка на нехарчові цілі 1650 1551 1454 1367 1281 1089 
Витрачено зерна для   спож-я 6808 6730 6653 6578 6224 5897 
Фонд споживання  5106 5047 4990 4933 4668 4423 
у розрахунку на 1 особу,  кг  111,3 110,4 109,4 108,4 108,5 103,2 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 2(15)  
Technologes of informations are in education, science and production, 2017, ed. № 2(15) 

© Л.А. Чайка, О.О. Комліченко, 2017 
 

Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах 

110 

Таблиця 7 - Баланс  картоплі 
(за календарний рік;  тисяч тонн) 

Показники  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Виробництво 18705 24248 23250 22259 23693 20839 
Зміна запасів на кінець року -410 2232 -370 -641 1211 -937 
Імпорт 30 41 23 23 40 17 
Усього  ресурсів 19145 22057 23643 22923 22522 21793 
Експорт 8 13 7 16 17 15 
Витрачено на корм 5606 6906 7434 7377 6970 6538 
Витрачено на посадку 4897 5377 5873 5660 5600 5416 
Втрати та переробка на 
нехарчові цілі 2720 3393 3935 3709 3824 3799 
Фонд споживання 5914 6368 6394 6161 6061 5892 
 у розрахунку на 1 особу, кг 128,9 139,3 140,2 135,4 141,0 137,5 

 
Таблиця 8 - Баланс  овочів і баштанних продовольчих культур 

(за календарний рік;  тисяч тонн) 

Показники  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Виробництво 8873 10562 10815 10668 10323 9792 
Зміна запасів на кінець року -22 514 458 -13 183 -213 
Імпорт 311 285 213 237 225 95 
Усього ресурсів 9206 10333 10570 10918 10365 10100 
Експорт 335 303 346 379 294 212 
Витрачено на корм 1337 1473 1568 1747 1620 1564 
Витрачено на посадку 118 126 127 130 117 110 
Втрати 835 991 1077 1231 1223 1203 
Фонд споживання 6581 7440 7452 7431 7019 6890 
 у розрахунку на 1 особу, кг 143,5 162,8 163,4 163,3 163,2 160,8 

 
Управління підприємством у системі агробізнесу вимагає в першу 

чергу вміння і здатності приймати обґрунтовані рішення й готовності йти 
на ризик. Останнє визначається західними підприємцями-аграріями як 
уміння використовувати доступні ресурси і всі безплатні чинники в 
досягненні доходності і конкурентоспроможності. Необхідною умовою 
розвитку аграрних підприємств і нарощування продовольчих ресурсів є 
наявність попиту на продукцію продовольчого підкомплексу. В умовах 
конкурентного ринку саме попит - головна рушійна сила виробництва, 
оскільки його розмір визначає можливості продажу. Тобто в ринковій 
економіці обсяги споживання зумовлюють виробництво, а не навпаки [4]. 

За даними державної служби статистики споживання основних видів 
продукції сільського господарства на душу населення за аналізований 
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період зменшується (табл. 9). Населення України у 2015 р. порівняно з 
2010 р. споживало менше м’яса, яєць, хлібних продуктів, цукру, олії та 
риби. Разом з тим збільшилось споживання молока та молочних продуктів, 
картоплі, плодів, ягід та винограду, овочів та баштанних. Якщо 
порівнювати обсяги споживання основних продуктів харчування населення 
України у 2015 р. порівняно з 2014 р., то за всіма позиціями спостерігаємо 
падіння обсягів споживання.  

Таблиця 9 – Споживання основних продуктів харчування населенням 
України 

(на одну особу за рік; кг) 

Види продукції 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 р. у 

% до 
2010 р. 

М’ясо та м’ясо-
продукти  

52,0 51,2 54,4 56,1 54,1 50,9 97,9 

Молоко та 
молочні продукти  

206,4 204,9 214,9 220,9 222,8 209,9 101,7 

Яйця (шт.) 290 310 307 309 310 280 96,6 
Хлібні продукти  111,3 110,4 109,4 108,4 108,5 103,2 92,7 
Картопля 128,9 139,3 140,2 135,4 141,0 137,5 106,7 
Овочі та баштанні 
продовольчі 
культури 

143,5 162,8 163,4 163,3 163,2 160,8 112,1 

Плоди, ягоди та 
виноград (без 
переробки на 
вино) 

48,0 52,6 53,3 56,3 52,3 50,9 106,1 

Риба та рибні 
продукти 

14,5 13,4 13,6 14,6 11,1 8,6 59,3 

Цукор 37,1 38,5 37,6 37,1 36,3 35,7 96,2 
Олія 14,8 13,7 13,0 13,3 13,1 12,3 83,1 

 
Однією з невідкладних умов подальшого розвитку агробізнесу в 

Україні є цілеспрямована політика захисту внутрішнього продовольчого 
ринку. Рівень розвитку міжнародного агробізнесу поки що не гарантує 
внутрішньої продовольчої безпеки, не відображає експортних можливостей 
АПК країни. У 2015 р. Україна була забезпечення м’ясом та м’ясними 
продуктами, молоком та молочними продуктами, яйцями, зерном, овочами 
та баштанними власного виробництва. Обсяги виробництва картоплі, 
плодів, ягід та винограду не забезпечили потребу країни у споживанні цих 
продуктів (рис. 1).  
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Рис. 1.   Рівень самозабезпеченості основними  видами 
продовольства у 2015 році 

 (виробництво до внутрішнього використання на території України) 
 

Продукція вітчизняних товаровиробників є дорожчою за іноземну, а 
тому й неконкурентоспроможною. Тому зовнішньоекономічну діяльність в 
агробізнесі треба спрямовувати не на імпорт будь-яких продуктів, а на 
створення національних виробництв за рахунок спільного інвестування на 
території України, з випуском конкурентоспроможної продукції, що 
відповідає міжнародним вимогам якості і може йти на експорт. 

Таблиця 10 - Прямі іноземні інвестиції в Україні за видами економічної 
діяльності у 2015 році 

(млн. дол. США)  

Види економічної діяльності на 1 січня на 31 грудня 
Усього  45744,8 43371,4 
Сільське, лісове та рибне господарство  617,0 500,6 

За даними табл. 10 стає зрозумілим, що прямі іноземні інвестиції в 
сільське господарство у 2015 році порівняно з 2014 роком зменшились на 
19%. Україна для розвитку агробізнеса має великий потенціал, головним 
багатством нашої країни є її земельний фонд який складає 42 млн. га 
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сільськогосподарських угідь, а також трудовий потенціал на селі. Щодо 
спеціалізації агробізнесу, можна відзначити, що найбільшого 
розповсюдження набули рослинництво (зернові культури, цукрові буряки, 
вирощування соняшників) і тваринництво (виробництво молочних 
продуктів, курячих яєць). Потенціал сільського господарства України 
представлений у табл. 11-13.  

Таблиця 11 - Парк тракторів і зернозбиральних комбайнів 
сільськогосподарських підприємств, тис. шт.  

Роки Трактори Зернозбиральні комбайни 
2010 151 33 
2011 147 32 
2012 151 32 
2013 146 30 
2014 131 27 
2015 128 27 

 

Таблиця 12 - Поголів’я худоби та птиці, тис. голів 
Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Велика рогата худоба  4494 4426 4646 4534 3884 3750 
у тому числі корови  2631 2582 2554 2509 2263 2167 
Свині  7960 7373 7577 7922 7351 7079 
Вівці та кози  1732 1739 1738 1735 1371 1325 
Птиця, млн. голів  203,8 200,8 214,1 230,3 213,3 204,0 
 

Таблиця 13 - Прийняття в експлуатацію окремих об’єктів с.-г. призначення 
та потужностей харчової промисловості 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Тваринницькі приміщення, тис. скотомісць 

для великої рогатої худоби  3,4 23,3 14,4 7,6 10,5 7,4 
для свиней  23,7 15,1 2,8 0,8 15,4 18,5 
для овець  0,2 — 0,1 — 0,1 0,1 

Потужності з виробництва 
хлібобулочних виробів, тис. т 32,4 32,7 57,1 6,8 11,3 7,6 
м’яса, тис. т  17,0 43,0 92,5 84,6 10,0 2,1 
продукції з незбираного 
молока, тис. т  

14,7 7,7 122,1 — 0,3 — 

сиру, тис. т  20,8 7,7 8,3 0,7 2,0 0,4 
олії, тис. т  1096,9 539,5 626,6 1296,1 1422,2 763,4 
плодоовочевих консервів, млн. 
умовних банок  

11,0 20,8 0,5 0,1 — — 

Зрошувані землі, тис. га  0,5 0,8 0,3 2,0 3,7 3,5 
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За даними табл. 10-13 можна стверджувати, що потенціал сільського 
господарства України знижується. Така ситуація вимагає удосконалення 
організаційно-економічного механізму розвитку агробізнесу.    

Висновки. Таким чином, на сучасному етапі функціонування 
вітчизняного агробізнесу головними завданнями удосконалення 
організаційно-економічного механізму його розвитку є: забезпечення 
економічно зрівноваженого і екологічно збалансованого використання 
ресурсного потенціалу АПК; налагодження раціональних взаємозв'язків 
між промисловістю, яка забезпечує аграрний сектор необхідними засобами 
і предметами праці та переробляє сільськогосподарську сировину, і 
безпосередньо сільським господарством як специфічною галуззю 
економіки, та широкий розвиток інтеграційних процесів; розвиток мережі 
інститутів ринкової інфраструктури, удосконалення інформаційно-
консультаційного забезпечення суб'єктів агробізнесу; підвищення попиту 
на продукцію АПК як головної рушійної сили виробництва, оскільки саме 
його розмір визначає можливості продажу. 

Отже, належне виконання наведених завдань організаційно- 
економічного механізму розвитку агробізнесу в Україні необхідно в першу 
чергу пов'язувати з розробкою державної стратегії його розвитку, чітким 
розмежуванням функцій держави і ринкового саморегулювання, переходом 
до ринкових методів аграрної та продовольчої політики.  

Незважаючи на очевидний прогрес у розвитку фінансово-кредитних 
відносин в аграрній сфері й істотне розширення банківського кредитування 
останніми роками, існуюча ситуація набагато складніша та строкатіша, 
оскільки обсяги залучених фінансово-кредитних потоків є ще далекими від 
потреб сектора, а кредитні механізми й технології не є досконалими, 
оскільки кількісні та якісні параметри не відповідають викликам і запитам 
сьогодення, не враховують повною мірою об’єктивних економічних 
інтересів суб’єктів аграрного ринку через незначні обсяги, 
короткостроковість та високу вартість фінансово-кредитних ресурсів. 
Низьке фінансове забезпечення, нестача власних оборотних коштів, 
нерівномірність грошових надходжень від реалізації продукції,  
недостатній внутрішній платоспроможний попит,  високий рівень боргових    
зобов’язань,    обмеженість    зовнішніх    джерел    фінансування 
гальмують розвиток агроформувань. Без ефективного кредитування та 
спрямування державних коштів, сільське господарство не зможе добре 
розвиватись та функціонувати. А це, в свою чергу, є загрозою втрати 
всього продовольчого ринку країни. 
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O.V. Mashkov, I.A. Nosova. The po-

tential of the hotel services market in the 

Kherson. This article reviews the main chal-
lenges and achievements, development pros-
pects of the hotel industry. Kherson. Types of 
hotel enterprises analyzed by functional 
features 

 
Постановка проблеми. За даними Державного комітету статистики 

України, починаючи з 2005 року, кількість закладів розміщення в нашій 
державі невпинно зростала і станом на 2010 рік в Україні було зареєстро-
вано 1731 підприємств готельної індустрії [5]. За прогнозами фахівців [2, 3] 
ця тенденція збережеться. Не оминула ця тенденція і місто Херсон, у яко-
му, починаючи із 2005 року кількість готелів збільшилась з 5 до 22 (2011 
рік, дані Головного управління статистики у Херсонській області) [4], од-
нак нами було визначено, що вже у 2015-2017 році фактично функціону-
ють 26 готелів та аналогічних закладів розміщення. Тому, щоб вирізнитись 
із множини і забезпечити успішне функціонування власного готельного 
підприємства в умовах ринкових відносин, необхідно постійно шукати 
шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності, удосконалю-
вати управління закладом розміщення, а для цього необхідно постійно 
здійснювати моніторинг кон’юнктури ринку готельних послуг, відповідно 
тема дослідження є досить актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням розвитку 
сфери гостинності в Україні займаються Нечаюк Л. І., Нечаюк Н. О., Пуце-
нтейло П. Р., Роглєв X. Й., Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю., Смаль 
І. В. та багато інших. Ними було визначено основні підходи щодо менедж-
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менту та маркетингу готельних господарств. Однак вимоги сучасності по-
требують постійного моніторингу стану готельного господарства з метою 
підвищення його конкурентоспроможності. 

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз про-
блем і досягнень розвитку готельної індустрії м. Херсона, а також окрес-
лення подальших перспектив його розвитку.  

Виклад основного матеріалу. Для оптимізації роботи фахівців на 
ринку гостинності м. Херсона нами було проведене маркетингове дослі-
дження готельної індустрії міста (26 готельних підприємств, таблиця 1, де 
OА – only accommodation (тариф до якого включено лише вартість послуг з 
тимчасового проживання), B&B – bed&breakfast (тариф до якого включено 
вартість послуг з тимчасового проживання та сніданку).  

 

Таблиця 1 Маркетингове дослідження готельної індустрії м. Херсона 
Назва засобу 
розміщення 

Product  

(категорія, тариф, асортимент 
додаткових послуг, рівень оці-
нювання) 

Place  

(місце розташу-
вання) 

Price  

(цінове пози-
ціювання) 

Promotion  

(сегмент 
спожива-
чів) 

1 2 3 4 5 
Готель 
«Анжеліна» 

на рівні 2*, OА  
автостоянка, Wi-Fi, кафе, СПА, 
туристичні послуги 

пл. Привокзальна, 
1 
біля залізничного 
вокзалу 

€ 11-26 
Клас: бю-
джетний 

транзитні 
туристи 

Бізнес-готель 
«Бордо» 

на рівні 3*, OА 
автостоянка, Wi-Fi, ресторан, 
бар, конференц-зал 
 

вул. Перекопська, 
20,  
бізнес-центр 

€ 22-53 
Клас: бю-
джетний, 
економічний 
середній 

ділові ту-
ристи, від-
почиваючі 

Готель  
«Версаль» 

на рівні 3*, OА і B&B 
автостоянка, ресторан, бар, 
трансфер, прання, прокат авто-
мобіля, туристичні послуги 

вул. Кримська, 93,  
центр міста 

€ 22-24 
Клас: бю-
джетний 

відпочива-
ючі, екску-
рсанти 

Готель 
«Диліжанс» 

на рівні 3*, B&B 
автостоянка, Wi-Fi, ресторан, 
бар, прання, хімчистка, прасу-
вання, трансфер 

вул. Гоголя, 39/ 
Гірського, 17,  
бізнес-центр 

€ 21-56 
Клас: бю-
джетний, 
економічний 
середній 

відпочива-
ючі, ділові 
туристи 

Готель 
«Елена» 

на рівні 3*, OА і B&B  
автостоянка, Wi-Fi, туристичні 
послуги, 
трансфер, екскурсійне бюро, 
прання, прасування, гіпоалер-
генний номер 

пров. Козацький, 
21а,  
центр міста 

€ 19-25 
Клас: бю-
джетний 

відпочива-
ючі, екску-
рсанти, 
ділові ту-
ристи 

Готель  
«Іріс» 

на рівні 2*, ОА  
автостоянка, СПА 

вул. Маяковсько-
го, 32, 
центр міста 

€ 10-15 
Клас: бю-
джетний 

ділові ту-
ристи 
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Продовження табл..1 
1 2 3 4 5 

Готель 
«Компас» 

на рівні 4*, B&B 
автостоянка, Wi-Fi, солярій, СПА, 
фітнес-центр,  
оздоровчий центр, масаж, ресторан, 
бар, робоча зона у номері, факс, 
трансфер, прання, прасування, пе-
рукарня, 

вул. Петренка, 25, 
біля річкового  вок-
залу 

€ 22-58 
Клас: бюджет-
ний,  
економічний 
середній 

ділові турис-
ти, транзитні  
туристи, 
відпочиваю-
чі 

«Классик», хостел на рівні 1*, ОА 
автостоянка, Wi-Fi, робоча зона в 
номері, загальна кухня, трансфер, 
прання, прасування, санвузол зага-
льний 
 

пр-т Адмірала Сеня-
віна, 11б, 
околиця міста 

€ 4 
Клас: бюджет-
ний 

транзитні 
туристи, 
екскурсанти, 
спортивні 
туристи 

Готель 
«Apartments 0552» 

на рівні 2*, ОА 
автостоянка, Wi-Fi 

вул. Потемкінська, 29 
центр міста 

€ 24-30 
Клас: бюджет-
ний 

відпочиваю-
чі 

Готель «Мускат» на рівні 4*, B&B 
автостоянка, Wi-Fi, ресторан, бар, 
трансфер, консьєрж, прання хімчис-
тка, прасування, конференц-зал, 
банкетний зал, факс, VIP-послуги 

вул. Радянська, 10, 
бізнес-центр 

€ 25-58 
Клас: бюджет-
ний, економіч-
ний 
середній 

ділові турис-
ти, відпочи-
ваючі 

Готель  
«Нінель» 

на рівні 3*, B&B 
автостоянка, ресторан, кафе, бар, 
банкетний зал, прання, СПА 

вул. Бєлінського, 22 
і вул. Суворова, 42,  
центр міста 

€ 8 - 23 
Клас: бюджет-
ний 

відпочиваю-
чі 

Готель «Оптима» 
Національна ме-
режа готелів 
Reikartz Hospitaliti 
Group 

на рівні 4*, B&B 
автостоянка, Wi-Fi 
бар, трансфер, камера зберігання, 
прання, чищення взуття, конфе-
ренц-зал/ банкетний зал, бізнес-
центр, факс, сейф, ліфт  

пр-т Ушакова, 43, 
бізнес-центр 

€ 18-27 
Клас: бюджет-
ний 

ділові турис-
ти, відпочі-
ваючі 

Апарт-готель 
«Тихая гавань» 

на рівні 3*, ОА,  
автостоянка, Wi-Fi, трансфер, екс-
курсійне бюро, прання, прасування 

вул. Соборна, 3 
центр міста 

€ 24-30 
Клас: бюджет-
ний, 

відпочиваю-
чі 

Мотель «Sweet»  на рівні 1*, ОА 
автостоянка, Wi-Fi, СПА,  

вул. Кутузова, 2, 
околиця міста 

€ 10- 17 
Клас: бюджет-
ний 

Транзитні 
туристи 

Готель 
«Vivaldi» 

на рівні 2*, B&B 
Wi-Fi, ресторан, бар 

вул. 295-ї Стрілецької 
Дивізії, 26-А,  
центр міста 

€ 17- 34 
Клас: бюджет-
ний 
економічний 

ділові турис-
ти 

Туристичний 
комплекс 
«Фрегат» 

на рівні 3*, B&B 
автостоянка, Wi-Fi, ресторан, бар, 3 
конференц-зали, СПА, перукарня, 
туристичні послуги 

просп. Ушакова, 2,  
на узбережжі р. Дніп-
ро 
 

€ 9-60 
Клас: бюджет-
ний, економіч-
ний 
середній 

Транзитні 
туристи,  
ділові турис-
ти, відпочи-
ваючі 
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Продовження табл.1 
1 2 3 4 5 

Готель 
«Non stop» 

на рівні 2*, ОА 
автостоянка, Wi-Fi, ресторан 
трансфер 

Миколаївське шо-
се, 4-й км  
при автомобільній 
трасі 

€ 17- 40 
Клас: 
бюджетний 
економічний 

ділові ту-
ристи, тра-
нзитні ту-
ристи 

Готель 
«Гостинний 
двір»  

на рівні 2*, ОА 
автостоянка, Wi-Fi, ресторан, 
трансфер, конференц-зал 

Миколаївське шо-
се, 4-й км 
при автомобільній 
трасі 

€ 17- 40 
Клас: бю-
джетний 
економічний 

ділові ту-
ристи, 
транзитні 
туристи 

Готель 
«Club Friends» 

на рівні 3*,  
ОА, B&B 
автостоянка, Wi-Fi, сад, боу-
лінг, СПА, бари, ресторан, 
трансфер, прання, прасування. 
конференц-зал, банкетний зал, 
факс 

вул. Фрітаун, 84, 
околиця міста 

€ 24-36 
Клас: бю-
джетний, 
економічний 

ділові ту-
ристи, від-
почиваючі 

Апарт-готель 
Uyutnaya and 
Prostornaya Apt 

на рівні 2*, ОА, 
автостоянка, Wi-Fi 

вул. Комунаров, 5, 
центр міста 

€ 16 
Клас: бю-
джетний 

ділові ту-
ристи, від-
почиваючі 

Апарт-готель 
City Centre 

на рівні 2*, ОА,  
автостоянка, Wi-Fi 

вул. Краснощекі-
ної, 2 
центр міста 

€ 21 
Клас: бю-
джетний 

ділові ту-
ристи, від-
почиваючі 

Готель 
«Imperial» 

на рівні 3*, ОА, B&B 
автостоянка, Wi-Fi, СПА, ба-
сейн,  

вул. Ломоносова, 
55, 
околиці міста 

€ 24-44 
Клас: бю-
джетний, 
економічний 

відпочива-
ючі 

Гостьовий дім  
«Welcome 
Home» 

на рівні 3*, ОА, B&B 
автостоянка, Wi-Fi, СПА, біль-
ярд, прання, прасування, транс-
фер, факс 

вул. Чайковського, 
60,  
на узбережжі р. 
Кошева 

€ 22-26 
Клас: бю-
джетний 

відпочива-
ючі 

Гостьовий дім 
«Придніпров-
ський» 

на рівні 2*, ОА, 
автостоянка, Wi-Fi, 

вул. Перекопська 
152, 
центр міста 

€ 5 
Клас: бю-
джетний, 

відпочива-
ючі 

Готель 
«Greenstone» 

на рівні 4*, B&B 
автостоянка, Wi-Fi, ресторан, 
бар, СПА,оздоровчий центр, 
масаж, трансфер, екскурсійне 
бюро, прасування, конференц-
зал, факс, банкетний зал, VIP-
послуги 

вул. Перекопська, 
83 
центр міста 

€ 24-50 
Клас: бю-
джетний, 
економічний 

ділові ту-
ристи, тра-
нзитні ту-
ристи, від-
почиваючі 

Готель  
«Дніпро»  

на рівні 3*, B&B 
автостоянка, Wi-Fi, трансфер, 
бар, прасування, факс, VIP-
послуги 

вул. Текстильни-
ків, 3, 
центр міста 

€ 24-46 
Клас: бю-
джетний, 
економічний 

ділові ту-
ристи, від-
почиваючі 
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З метою якісного аналізу ринку готельних послуг м. Херсона дослі-
джувалися об’єкти, що мають не менше 5 номерів і використовуються за-
кладами різних організаційно-правових форм та індивідуальними підпри-
ємцями для тимчасового перебування туристів. 

Так ринок готельної індустрії м. Херсону складається з 26 готельних 
підприємств всіх категорій, з них:  

• 4 готельних підприємств, здійснюють послуги на рівні «4 зі-
рок», (15%) 

• 11 готельних підприємств, здійснюють послуги на рівні «3 
зірок», (42%) 

• 9 готельних підприємств, здійснюють послуги на рівні «2 зі-
рок», (35%) 

• 2 готельних підприємств, здійснюють послуги на рівні «1 зі-
рок», (8%) 
Порівнюючи структуру готельних підприємств м. Херсону із євро-

пейськими тенденціями, спостерігаються значні неузгодженості, оскільки у 
країнах Європи найбільшу частку займають готелі одно- та двозіркові (бі-
льше 70%), а на чотири- та п’яти зіркові припадає до 10%. Враховуючи 
умови сьогодення, а саме, щорічне збільшення туристів, ми вважаємо, що 
доцільним буде збільшення кількості готельних підприємств за рахунок 
сегменту 1* та 2*. 

Аналізуючи готелі м. Херсону за місцем їх розташування можна ви-
явити такі сегменти: 

• бізнес-центр міста – 4 готелів, (15%); 
• центр міста – 12 готелів, (46%); 
• околиці міста – 4 готелів, (15%); 
• біля транспортних шляхів – 4 готелів, (15%); 
• рекреаційні зони (на узбережжі річок Дніпро та Кошова) – 2 

готелів, (9%). 
Слід зазначити, що найбільшу частку (більше 75%) займають готелі, 

що розташовані у межах міста, однак враховуючі рекреаційний потенціал 
міста вважаємо доцільним розвивати саме цей напрямок. 

За останні роки ціни на проживання у готелях м. Херсону зросли 
майже на 30%. Також слід зазначити, що не дивлячись на ріст цін, заван-
таженість готелів м. Херсона складає - 54%, однак у деяких підприємств з 
більш високою диверсифікацією послуг та більш якісним номерним фон-
дом вона суттєво зростає (67%). Основний сегмент у структурі попиту за-
ймають ділові туристи (близько 80%), саме тому 62% готелів міста нада-
ють такі послуги. 
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Порівнюючи готельні підприємства міста за ціновим позиціюванням 
слід зазначити, що більшість з готелів надають послуги комплексно за різ-
ними ціновими категоріями відповідно можна виділити наступні сегменти: 

• бюджетні – 14 (54%); 
• бюджетні, економічні – 7 (27%); 
• бюджетні, економічні, середні – 5 (19%); 
Аналіз цінової політики свідчить, що більшість готельних підпри-

ємств навіть такі, що надають послуги високого рівня (3* та 4*) намага-
ються не підвищувати вартість готельних послуг, враховуючи те що рівень 
оплати праці в Україні доволі невисокий. 

Дослідження сегменту споживачів готельних послуг показали, що по-
тік спортсменів, екскурсантів, залишається не високим – до 10%. У серед-
ньому період проживання у готелях складає 3 дні. Відповідно потенціал 
туризму у структурі готельних підприємств міста потребує зростання.  

Більшість готелів міста мають власні сайти, де надається послуга on-
line бронювання. Однак спостерігається невчасне оновлення сайтів, відпо-
відно важко виокремити готелі, що вже не функціонують («Авлабар», 
«Бригантина», «Меридіан», «1 травня» та інші) 

Разом із тим у сучасних умовах в м. Херсоні стрімко збільшується кі-
лькість готелів, за офіційними даними майже на 40% щорічно, з них найбі-
льше – апарт - готелів (15%), вони пропонують зважені ціни (бюджетний 
клас), можуть бути представлені як мережа квартир, що здаються в оренду 
(«Apartaments 0552», «Тихая гавань», «City Centre» тощо). 

Аналіз готельної індустрії показав, що у м. Херсоні представлено такі 
типи готельних підприємств за функціональною ознакою: транзитні, діло-
ві, для відпочинку, туристсько-екскурсійні. При цьому слід зазначити, що у 
сучасних умовах більшість готелів пропонують пакети послуг комплексно, 
що значно збільшує сегменти споживачів та відповідно прибутки підпри-
ємств  

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Характеризуючи перспективи розвитку готельного господарства у мі-

сті Херсоні, слід зазначити, що ринок готельного бізнесу безперервно роз-
вивається. Актуальним є: розширення спектру послуг, поліпшення сервісу, 
вдалий маркетинг.  

Дуже актуальним є подальший розвиток співпраці готельних підпри-
ємств із пошуковими системами (www.booking.com, www.doroga.ua, 
www.stejka.com, www.hotels.360.net.ua тощо), що дозволить розширити ри-
нок гостей готелів. 
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Подальшого дослідження потребує детальний аналіз конкурентосп-
роможності готельних підприємств міста в умовах євроінтеграції України. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

 

О.О. Нарожна. Проблеми та перс-

пективи готельного бізнесу. Розглянуто 

проблемні аспекти розвитку готельного 

бізнесу у період кризи та перспективні 

шляхи підвищення  якості надання готе-

льних послуг. 

O.O. Narozhna. Problems and prospects 

of hotel business. The problem aspects of 

hotel development business in a crisis period 

and perspective ways of upgrading  grant in 

hotel services. 

 

 

Вступ. Політика розвитку готельного господарства набуває масшта-

бності, її мета - створення конкурентного готельного продукту, що дасть 

змогу забезпечити пропозицію широкого спектра послуг, збільшення об-

сягів в’їзного і внутрішнього туризму, зростання бюджетних надходжень. 

Ця тенденція поширюється на всі готельні підприємства незалежно від 

організаційно-правової форми власності і відомчого підпорядкування. 

Номерний фонд і кількість самих готелів в Україні зростає незалежно від 

кризи в країні. Проблемними аспектами залишаються слабка динаміка їх 

зростання і співвідношення “ціна-якість” самих пропозицій [1]. 

У сучасних ринкових умовах, що характеризуються посиленням 

конкуренції, для успішного розвитку бізнесу підприємства готельного 

комплексу, безумовно, зацікавлені в тому, щоб сприйняття послуг відпо-

відало очікуванням гостей, що створює основу для повторного візиту (фо-

рмування сегменту постійних гостей). Підприємство повинне створити 

певний рівень якості, відповідний передбачуваним запитам споживача, 

заявити про це споживачеві, а потім в процесі обслуговування продемонс-

трувати цю якість на практиці.  

Матеріал і результат дослідження. Питаннями готельного бізнесу 

займалися такі вчені: Кифяк В.Ф., Пуцентейло П.Р., розглядали  можливо-

сті організація туристичної і готельної діяльності в Україні. Особливості 

формування індустрії гостинності та ринку готельних послуг на сучасно-

му етапі, формування державної політики регулювання виробничо-
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комерційної діяльності та розвитку конкуренції в готельному бізнесі ана-

лізуються в працях В.І. Карсекіна.  

За абсолютними  даними Держтуризму, за кризовий 2014 рік до 

України в’їхало на 49% менше іноземних туристів ніж попереднього 

2013року. При цьому у Держтуризмі зазначають, що “за період 2010-2014 

рр. найбільша кількість іноземних туристів, які в’їхали до України, спо-

стерігалася у 2013 році, ніж у 2012 році, коли очікували пік туризму за ра-

хунок “Евро-2012” 

Таблиця 1. Топ-10 країн, громадяни яких в’їхали до України у 2014р. 

 з туристичною метою. 
Місце Назва країни Кількість осіб 

1 Білорусь 67 446 

2 Росія 51 574 

3 Туреччина   4 885 

4 Німеччина   4 552 

5 Ізраїль   3 061 

6 США   3 038 

7 Австрія   1 702 

8 Велика Британія   1 203 

9 Італія      981 

10 Франція      851 

Разом топ-10                           146 804 

  

Більшість громадян, які, за існуючою класифікацією, розглядаються 

як іноземні туристи, фактично такими не є, а відвідують Україну зі служ-

бовими або приватними цілями. Це водночас є яскравим свідченням недо-

статності розвитку в Україні організованого туризму. Найбільшим попи-

том користується м. Київ та традиційно АР Крим, далі – Карпатський ре-

гіон, Південний регіон і решта країни, на яку в середньому припадає бли-

зько 15% із загальної кількості відвідувань щороку. Стійке зростання за-

повнюваності сьогодні зафіксовано не тільки у готелях центральної час-

тини міст, що традиційно є лідерами на ринку, а й у менш рентабельних 

готелях зі значною одночасною місткістю та віддалених від центральної 

частини міст. В Україні лише 18% готелів відповідають вимогам міжнаро-

дних стандартів якості за рівнем комфорту бізнес-класу, що вказує на не-

достатній рівень розвинутості об’єктів туристичної інфраструктури  і є  чи 

не головною проблемою  гостинності. Не менш вагомою є підготовка кад-

рів і кадрового менеджменту. Аналіз кадрового потенціалу готельних під-

приємств України свідчить, що лише 10 - 15 % персоналу має вищу або 

середню спеціальну туристичну освіту. Значна частка персоналу має ко-

роткотермінову освітню підготовку на платних семінарах чи курсах. Осо-

бливо актуальною є проблема професійної підготовки та кваліфікації кері-
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вників структурних ланок і підрозділів у готелях. Головною проблемою 

підготовки персоналу готельних підприємств України, за винятком прові-

дних установ столиці та найбільших регіональних центрів, є володіння ос-

новами гостинності - іноземною мовою, психологією, етикою спілкування 

і поведінки тощо. Вторинними проблемами є розвиток туристичної інфра-

структури у мережі міжнародних транспортних коридорів, оскільки авто-

шляхи є глобальною проблемою у всі часи незалежності. В Україні прак-

тично не застосовуються туристичні технології, які в розвинутих країнах 

набули ознак повсякденної ужитковості: електронні інформаційні довід-

ники щодо готелів, транспортних маршрутів і туристичних фірм з перелі-

ком і вартістю послуг, які ними надаються; у світі практично всі довідни-

ки з туризму випускаються в електронному, а більшість – у Internet-

форматах, що дає їх користувачам можливість бронювати місця в готелях 

і на транспортні у режимі реального часу – “on-line”. Останнім часом в 

галузі інформаційних технологій України спостерігається незначне по-

жвавлення [2]. 

Зростання попиту на готельні послуги вимагає диверсифікації про-

позиції шляхом розширення послуг, формування гнучкої цінової політики. 

Однак за рівнем цін на послуги розміщення українські готелі залишаються 

дорогими.  

Упродовж останніх двох років сталися позитивні зміни у норматив-

но-правовій базі господарської діяльності готельних підприємств: крім 

скасування готельного збору, ухвалено - закони, які сприяють активізації 

готельного бізнесу. І хоч у більшості випадків вартість проживання не 

зменшилася, вивільнені фінансові ресурси найчастіше спрямовують у ди-

версифікацію виробництва - реконструкцію номерного фонду, розширен-

ня спектра послуг. За таких умов простежується зростання заповнюванос-

ті в готельних закладах різної категорії, розмірів і просторового розташу-

вання.  

У розпорядженні готельних підприємств незначна кількість способів 

передати споживачеві інформацію про якість. У споживача можуть знахо-

дитися лише непрямі свідоцтва даної якості - думки інших споживачів, 

реклама в Інтернеті, інформація про досягнення підприємства готельного 

комплексу в області якості (сертифікати, дипломи). В результаті прийма-

ючи рішення скористатися послугами підприємства готельного комплек-

су, споживач у будь-якому випадку ризикує не отримати очікуваної по-

слуги. Управління якістю передбачає наявність управлінських підсистем в 

готельному підприємстві, контролюючу організацію і надання послуг. 

Як і будь-який процес управління, управління якості здійснюється 

шляхом реалізації управлінських функцій: процес планування, організації 

і контролю процедур, ресурсів і структур, необхідних для досягнення ці-



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 2(15) 

Information technologies in education, science and production, 2017, ed. № 2(15) 

 

© О.О. Нарожна, 2017 

 

Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах 

126 

лей в області якості.  Згідно ІСО 9000 в систему якості входять лише ті 

елементи, які найбільшою мірою впливають на якість. У готельному біз-

несі до забезпечуючих елементів якості відносяться: наявність відповідної 

матеріально-технічної бази, кваліфікований персонал і функції управління 

якістю. 

Для підвищення якості готельних послуг необхідно сприяти постій-

ному розвитку матеріально-технічної бази готелів з урахуванням їх спеці-

алізації і міжнародних вимог до рівня комфортності розміщення. Перш 

ніж розробити систему якості на підприємстві готельного бізнесу необхід-

но провести оцінку стану якості послуг на даному підприємстві. Керівни-

цтво готелю повинне призначити комісію за оцінкою якості послуг. Вели-

ке значення має оцінка з боку споживача: його реакція, претензії і пропо-

зиції. Для оцінки якості готельних послуг, що надаються, з боку спожива-

ча можна використовувати такий метод експертної оцінки як анкетування. 

Якщо сукупний результат оцінки якості буде менше середнього показника 

–це означає рівень якості готельних послуг низький. Якщо результат вище 

середнього показника - якість послуг в даному готелі висока. На основі 

отриманих результатів розробляється система управління якістю. Така 

оцінка дає можливість виділити недоліки в області якості готельних по-

слуг та їх усунення. Відсутність недоліків це головний крок на шляху до 

досягнення високої якості [3]. 

Висновок. Якість туристичної продукції і послуг - це не лише пев-

ний рівень технічної бази, технології, економіки, організації виробництва і 

культури, але і відповідний рівень професіоналізму і культури управлін-

ських стосунків. Недостатня увага до процесу управління може понизити 

або звести до нуля ефект від використання найсучаснішої технології. До-

сягнення необхідної якості пов'язано з постійним динамічним процесом 

по її удосконаленню. 

Удосконалення сучасної інфраструктури туризму, визнано одним з 

пріоритетних напрямів розвитку національної економіки. 
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Вступ. В умовах ринкової економіки та обмеженності фінансових ресурсів 

вагомого значення  набуває  проведення економічного обгрунтування та аналізу 
техніко-економічних показників інвестиційних проектів з метою максимізації 
прибутку та підвищення конкурентоспроможності підприємства. Особливо це 
важливо саме в умовах створення нових видів продукції або удосконалення 
існуючих. 

Створення нових видів продукції здійснюється в процесі підготовки 
виробництва і є основою економічного розвитку. Процесс підготовки виробнитцва 
нових видів продукції потребує проведення аналізу різних організаційно-
економічних аспектів нововведень [3]. Завдання підготовки виробництва полягає у 
тому, щоб забезпечити необхідні умови для функціонування виробничого процесу. 

Перед впровадження проекту необхідно з’ясувати, чи є даний проект 
економічно вигідним, чи є потреба в заміні окремих конструктивних елементів, 
технології в цілому, використаних матеріалів тощо. Щоб з’ясувати ці питання, 
Саме тому проводять економічне обгрунтування проекту. 

Матеріал і результати дослідження.  

Під проектом розуміють  задум (завдання, проблема) та необхідні засоби 
його реалізації з метою досягнення бажаного економічного, технічного, 
технологічного чи організаційного результату [3]. 
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На всіх стадіях організації технічної підготовки виробництва необхідно 
здійснювати економічну оцінку доцільності розроблення і впровадження проекту 
за різними критеріями та методиками.  

Визначення величини ефекту вимагає також маркетингових досліджень, 
визначення потреби у фінансових та інших видах ресурсів. Це дає змогу обрати 
оптимальні варіанти рішень з урахуванням реальних можливостей і переваг 
впровадження у виробництво нових виробів і технологій. 

Розглянемо методику економічного обгрунтування на прикладі 
інноваційного проекту  створення платформи для 3D сканування об'єктів. Сутність 
данного проекту полягає в тому, що в наш час широко використовуються 
технології 3D друкування і сканування. Створення цифрової моделі і наступне 
„вирощування” готового виробу дає практично необмежані можливості для 
зворотного інжинирінга. Застосовуючи різноманітні технології друкування і 
матеріали можливо отримати конкретно той виріб, який вам потрібен, починаючи 
від демонстраційних моделей, виготовлених із пластика або композитних 
матеріалів, закінчуючи робочими зразками, з складною геометрією виконаними із 
металевого порошку. 

Для підготовки фахівця в галузі 3D технологій в навчальних закладах 
доцільно створювати та звані 3D лабораторії, що оснащені доступними, простими, 
недорогими системами, такими як 3D принтер та 3D сканер. 

 Студентами на спеціальності „Технологія обробки матеріалів на верстатах та 
автоматичних лініях” розроблено та виготовлено платформу для 3D сканування 
об'єктів, яка розширить можливості 3D лабораторії. 

Данний інноваційний проект потребує техніко-економчного обгрунтування, 
тобто розрахунку економічної доцільності здійснення проекту [4-6]. 

Серед економічних розрахунків основними є обґрунтування експлуатаційної 
ефективності виробу. Нами було зіставлено нову конструкцію виробу з кращими 
аналогами на ринку та обрано найефективніший .  

При розробці нвової техніки виникає необхідність у оцінці економічної 
ефективності нових технологічних рішень.  

Для вибору найкращого варіанта виготовлення платформи для 3D 
сканування об'єктів застосовувалися такі показники технологічності: 

— трудомісткість виготовлення; 
— матеріаломісткість або маса конструкції; 
— трудомісткість підготовки виробу до функціонування; 
— ступінь конструктивної стандартизації й уніфікації; 
— капіталовкладення у виробництво; 
— собівартість і відпускна ціна нової продукції; 
— прибуток і рентабельність виробництва.  
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Оцінку ефективності технічної підготовки розглянуто на прикладі 
інвестиціційного проекту з виготовлення платформи для 3D сканування обєктів і 
проведено в декілька етапів: 

1етап – Економічний ефект. Для оцінки ефективності виробництва 
визначений критичний обсяг виробництва, тобто, обсяг реалізації продукції за 
якого прибуток підприємства. 

Для визначення критичного обсягу виробництва нами була складена планова 
калькуляція та поділені витрати  на умовно змінні та постійні (табл.1)  

Таблиця 1– Планова калькуляція собівартості платформи для платформи для 
3D сканування обєктів. 

 
Вид витрат 

Стаття 
витрат 

Сукупні 
витрати 

 

Умовно 
змінні 

витрати 

Умовно 
постійні 
витрати 

Сировина та  матеріали 5100,01 5100,01  
Основна заробітна плата    1530 1530  
Додаткова заробітна плата  229,5 229,5  
Єдинний соціальний внесок 387,09 387,09  
Витрати на утримання та 
експлуатацію обладнання 

791,8  791,8 

Загальновиробничі витрати 879,75  879,75 
Загальногосподарські витрати 1055,7  1055,7 
Виробнича собівартість  9973,85   
Позавиробничі витрати 498,7  498,7 
Всього витрат(повна 
собівартість) 

10472,55 7246,6 3225,95 

Виручка від реалізації (ціна 
реалізації  виробу)  

14452,2   

 
Після проведення розрахунку вартості виготовлення виробу, визначено ціну 

ралізації, яка складає 14452,2 грн. Разом з тим, виробники подібного обладнання 
пропонують ціну від 20000грн. до 50000 грн. Для вирішення поставленого завдання 
також необхідно спланувати суму умовно-постійних витрат на рік, яка склала 54000 
грн.  

Отже критичний обсяг виробництва платформи для 3D сканування обєктів 
складе приблизно 8 одиниць на рік (54000:(14452,2-7246,6)). Таким чином, отримати 
прибуток від виготовлення даного виробу виробник  зможе в тому випадку, якщо 
знайде замовників на понад 8  виробів на рік. 
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Наступний показник – рентабельність інвестицій у платформу  для 3D 
сканування складає 15% (1570, 9:10472,55)100. Це свідчить про високу економічну 
ефективність  даного проекту. 

2 етап – Науково-технічний ефект. Найважливішим фактором 
конкурентоспроможності багатьох видів промислової продукції є високий технічний 
рівень. За технічним параметрами дана платформа має високий рівень 
конкурентоспроможності, тому що не має конструктивного аналогу на ринку 
автоматичних поворотних столів. Конструкторське рішення платформи для 3D 
сканування об'єктів доступне, дешевше за інших, співвідносних по характеристикам, 
аналогів.  

3 етап - Соціальний ефект даної платформи полягає в удосконалені процесу 
навчання і отримання поглиблених, нових знань студентів інженерних дисциплін; 
залученні студентів до науково-дослідницької роботи, підвищенні якості освіти. 

Висновки. Запропонована модель економічного обгрунтування дозволяє 
визначити доцільність впровадження нової техніки та технології, дає змогу оцінити 
ефективність підприємницької діяльності, визначити напрямки подальшої мінімізації 
витрат ресурсів як найважливішого об'єкту збільшення прибутку підприємства. 

На основі проведеного економічного обгрунтування даного проекту можна 
дійти висновків щодо доцільності виробництва платформи. Даний проект є 
конкурентоспроможним та може займати високе місце на дослідженому сегменті 
ринку. Конструкторське рішення проекту доступне, дешевше за інших, співвідносних 
по характеристикам, аналогів. В умовах обмеженості фінансових ресурсів необхідно 
ретельно відбирати проекти з метою максимізації ефекту від їх реалізації у рамках 
соціального та економічного ефекту. 
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КОМПЛЕКСНЕ ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕСПЕКТИВИ 

 
О.О. Комліченко, А.М. Живець.  

Комплексне дипломне проектування: 

проблеми та перспективи. В статті розглянута 
інноваційна технологія визначення 
кваліфікаційного рівня майбутніх фахівців –
комплексне дипломне проектування. Вивчені 
етапи та особливості організації даного виду 
діяльності. Визначені проблеми та окреслені 
перспективи виконання комплексних 
дипломних проектів у ВНЗ. 

 O.O. Komlichenko, A.N. Zhyvets.
Integrated diploma project: problems and 

prospects. The article is devoted to the 
innovative technology of determing the 
qualification of future professionals –
integrated diploma project. The project has 
studied the stages and characteristics of 
particular activity. The work has identified 
problems and outlined prospects for preparing 
integrated diploma project in HEIs.  

 
Не в обсязі знань полягає освіта, а в розумінні  

і вмілому застосуванні всього того, що знаєш. 

А. Дістервег 
Постановка проблеми. Основне завдання вищої школи - 

сформувати у здобувачів вищої освіти сукупність фахових знань, умінь, 
навичок, атрибутів трудового досвіду і норм поведінки, що забезпечать 
можливості для успішної професійної діяльності. Інноваційний характер 
виробництва, стрімкий розвиток інформаційних технологій, високий 
рівень конкуренції підвищують вимоги сучасного ринку праці до 
майбутніх економістів. Таким чином, потреба в удосконаленні 
навчального процесу у вищій школі з метою цілеспрямованого 
формування і підвищення рівня професійної компетентності майбутніх 
економістів є безперечною.  

Це, в свою чергу, викликає пошук нових форм дипломного 
проектування, які будуть сприяти оволодінню студентами навичок 
самостійного, творчого рішення інженерних, організаційних і 
технологічних задач галузі і забезпечувати умови для підготовки 
конкурентоздатного, професійно-мобільного сучасного фахівця.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток вітчизняної 
освіти повинен відповідати вимогам стандартів вищої освіти та 
забезпечувати узгодженість між вимогами ринку праці, попитом та рівнем 
знань фахівців.  Дослідженню проблеми якості економічної освіти та 
забезпечення якості професійної підготовки студентів економічних 
спеціальностей, з урахуванням  сучасних тенденцій розвитку економічної 
й педагогічної освіти, приділяють значну увагу українські та зарубіжні 
науковці. Проблеми формування професійної компетентності, професійної 
адаптивності та професійних умінь майбутніх економістів розглядалися в 
працях Н. Боярчука, М. Вачевського, О. Гончарової, І. Демури, М. 
Дибкової, Н. Мушинської,       О. Наконечної та ін. Дидактичні умови 
організації самостійної навчально-пізнавальної та наукової діяльності 
досліджували С. Кустовський, Л. Савчук та ін. Питання використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці 
економістів, формування їх інформативної компетентності та 
інформаційної культури розкриваються в працях                     Н. Баловсяк, 
Т. Коваль, О. Набоки. Проблеми і перспективи використання 
експериментальних інноваційних технологій в підготовці майбутніх 
економістів вивчалися І. Савенко, Л. Осиповою, Н. Ткаченко,                               
Т. Шарахматовою.  

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. 

Разом з тим роль комплексного дипломного проектування в підвищенні 
якості підготовки майбутніх економістів досліджена недостатньо. 

Мета статті. Головною метою статті є визначення проблем при 
виконанні дипломних робіт студентами економічних спеціальностей та 
окреслення перспектив комерціалізації результатів наукових досліджень 
під час комплексного дипломного проектування  у Херсонському 
політехнічному коледжі Одеського національного політехнічного 
університету (ХПТК ОНПУ). 

Виклад основного матеріалу. Встановлення відповідності 
засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 
компетентностей вимогам стандартів вищої освіти відбувається під час 
атестації, яка здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу 
освіту», «Про освіту», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права 
і гарантії їх діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Національної рамки кваліфікацій», державних та галузевих 
стандартів освіти, стандартів освітньої діяльності і стандартів вищої 
освіти, інших нормативних актів України з питань освіти, Статуту 
Одеського національного політехнічного університету та Положення про 

Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету.  
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Одним з видів підсумкової атестації, що може передбачатись на 
завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти для 
встановлення відповідності набутих здобувачами результатів навчання 
(компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти виступає 
кваліфікаційна робота. В Херсонському політехнічному коледжі ОНПУ 
однією з форм кваліфікаційної роботи є дипломний проект. На нашу 
думку, для підвищення ефективності використання наукового потенціалу 
ВНЗ, якості освіти, зв'язку теоретичного навчання з практикою роботи 
підприємств та визначення професійної готовності і компетентності 
майбутніх фахівців доцільно використовувати комплексне дипломне 
проектування. 

Комплексне дипломне проектування (КДП) – це форма науково-
дослідної роботи студентів, що виконується групою студентів від двох до 
п'яти чоловік. За цільовими установками така форма роботи відрізняється 
від традиційного навчання, оскільки інтегрує в собі технології 
розвиваючого навчання, передбачає як індивідуальний, так і груповий 
колективний розвиток як студентів, так і їх наукових керівників. На 
кафедрі економіки, управління та адміністрування ХПТК ОНПУ одним з 
видів комплексного дипломного проектування є співпраця з цикловими 
комісіями галузевого машинобудування; електроенергетики, 
електротехніки та електромеханіки; комп’ютерної інженерії та інженерії 
програмного забезпечення. Це дає змогу більш детально визначити 
потенційну можливість ринку тих чи інших товарів, робіт, послуг, їх 
конкурентоспроможність, а також ціну продукції, на яку буде 
забезпечений попит.  

Результатом комплексного дипломного проектування є комплексний 
дипломний проект, як сукупність взаємоузгоджених дипломних проектів, 
які виконуються окремими студентами-дипломниками. Кожний окремий 
дипломний проект має більш глибоко виконану одну із частин проекту. 

Участь у написанні комплексного дипломного проекту вимагає 
вирішення ряду питань узгоджувального характеру, загального 
керівництва проектом, послідовності та строків передачі інформації від 
одного самостійного проекту до іншого, яка фактично ув’язує самостійні 
проекти в єдиний комплексний.  

Важливим моментом в розробці комплексного дипломного проекту, 
на думку І.І. Савенко,  виступає тип організації процесу проектування [4]. 

Перший тип – створення наукової продукції за ініціативи 
розробників (ХПТК ОНПУ), використовуючи вже наявні розробки і 
досвід. Звідси мінімізація економічних витрат на розробку, а також висока 
продуктивність праці (скорочення витрат часу) за рахунок використання 
наявних методів проведення дослідних робіт і технічного обладнання та 
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приладів. Недолік цього варіанту – просування наукової продукції на 
ринки без ясного уявлення про конкретних покупців, економічний ризик 
від не затребуваності розробок досить високий. 

При другому типі спочатку визначається споживач, а потім, за його 
замовленням, окремо або спільно з ним, створюється наукова продукція з 
відповідною пайовою участю кожної сторони, тобто це розробки за 
попереднім замовлення. Другий тип має велику перевагу: ризик 
розробників мінімальний, оскільки все обумовлено договором оплати 
їхньої роботи і витратами на впровадження. 

При виконанні комплексного дипломного проекту навчальний 
процес організовується з урахуванням активної безперервної взаємодії 
всіх студентів-учасників та викладачів-керівників. Спільна діяльність 
означає, що кожний вносить свій особливий індивідуальний внесок та 
ставиться до дипломної роботи дуже відповідально, у ході роботи 
відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності – створюється 
середовище творчого інноваційного спілкування. Рішення і висновки 
окремих виконавців проекту узгоджуються між собою і підпорядковані 
реалізації спільної мети проекту. 

Першим кроком комплексного дипломного проектування є 
визначення об’єкту проектування. Доцільним є те підприємство, галузь, за 
яким студент виконував курсову роботу чи проходив практику. 
Обізнаність з діяльністю підприємства дозволить ефективніше працювати 
над дипломним проектом. При комплексному дипломному проектуванні 
вважаємо за доцільне направляти на виробничу або переддипломну 
практику студентів на суміжну спеціальність, тобто, в нашому випадку 
студента-економіста - на машинобудівне, енергетичне підприємство або в 
ІТ-компанію.  

Якісний дипломний проект, як показує досвід, не може бути 
написаний на останньому році навчання за пару місяців. Перш за все, 
через брак часу для збору, систематизації і осмислення отриманих 
результатів. Кращі роботи у студентів, як правило, виношуються ними 
вже з третього курсу, і дані для таких дипломних робіт збираються 
протягом двох практик. Тому мотивувати студентів на вибір теми 
кваліфікаційної роботи потрібно раніше, як мінімум перед першою 
практикою на третьому курсі. Це забезпечить більш глибоке занурення в 
проблематику до моменту початку написання кваліфікаційної роботи, а 
також цілеспрямоване використання часу практики для збору і 
систематизації необхідної для дослідження інформації. 

До початку практики здійснюється попереднє формулювання теми 
дипломного проекту, навіть декількох варіантів – як гіпотеза. Під час 
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ознайомлення з діяльністю підприємства, проведення аналізу його 
діяльності попередня тема уточнюється. 

Дослідження досвіду колег та власний досвід дозволяють 
пропонувати вимоги щодо формулювання теми дипломної роботи. 

1. Формулювання теми повинно однозначно ідентифікувати предмет 
(що розробляється чи проектується) та об’єкт (базу) дипломного проекту, 
які мають безпосереднє відношення до сфери професійної компетенції 
студента певної спеціальності. Так, наприклад, предметом дослідження є 
програма, план, процес, комплекс відносно діяльності в цілому, одній з 
підсистем, групи товарів, ринкового сегменту тощо. Об’єктом може бути 
підприємство, компанія, група компаній, галузь. 

2. Тема дипломного проекту повинна мати конструктивний, 
проектний  характер, мати ознаку дії. Наприклад: розробка, розвиток, 
формування, удосконалення, організація, підвищення тощо. 

У табл. 1 наведено приклади структури тем дипломних робіт для 
студентів спеціальності «Економіка підприємства». 

Таблиця 1 
Структура назви теми дипломної роботи 

Сутність 
проектної 
пропозиції 

Предмет проектування та 
його конкретизація 

Об’єкт 
маркетингу 

Об’єкт 
проектування 

та його 
конкретизація 

Економічне 
обґрунтування 

технічної 
підготовки 

виробництва 

сенсорного 
терміналу 

інформаційно-
довідкової 

системи 
навчального 

закладу 

інформаційно-
довідкова 
система 

 

Розробка інвестиційно-
інноваційного 

проекту 

електро-
постачання 

вуличного 
освітлення 
 м. Херсона 

вуличне 
освітлення 

Економічне 
обґрунтування 

технічної 
підготовки  

виробництва поворотного 
стола  для 3-D 

сканування 

поворотний 
стіл   

Розробка інвестиційно-
інноваційного 

проекту 

впровад-
ження 

системи 
автоматичного 

керування  
теплозбереженням 
гуртожитку №2 
ХПТК ОНПУ 

система 
автоматич-

ного 
керування  
теплозбе-
реженням 
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3. Тема має відображати мету, завдання, зміст та основні результати 
дослідження. 

Тематика кожного окремого дипломного проекту має загальну ідею, 
яка обумовлена актуальними проблемами підприємства. 

Вимоги, що пред'являються до теми дипломного проекту, можна 
сформулювати наступним чином:  

- актуальність та соціальна значущість теми;  
- орієнтація теми дослідження на вирішення конкретних завдань;  
- відповідність профілю наукових досліджень і розробок кафедри і, 

зокрема, наукового керівника теми;  
- відповідність змісту декількох (не менше двох) навчальних 

дисциплін;  
- відповідність спеціальності [3].  
Ринкові відносини виставляють вимоги щодо актуальності тем 

дипломних проектів студентів: тематика дипломних проектів сьогодні 
повинна враховувати новітні досягнення науки і техніки, сучасний досвід 
фахівців при розв’язуванні актуальних проблем галузі, бути практично 
затребуваною та мати реальний характер. 

Загальний перелік тем дипломних проектів оголошується за місяць 
до початку виробничої (переддипломної) практики.  

На початку роботи над КДП викладачам-керівникам необхідно чітко 
розмежувати теми індивідуальних проектів кожного виконавця-
дипломника в контексті розв’язування загального завдання.  

Наступним етапом є розробка проектного завдання. При 
комплексному дипломному проектуванні проектне завдання 
розчленовується на частини, і проектування здійснюється самостійно 
членами проектної студентської групи, які належать до різних напрямів 
підготовки. 

Розробка плану окремих досліджень в рамках комплексного проекту, 
коли кожен студент враховує у своєму проекті рішення свого товариша, є 
особливо ефективним. Такий підхід дозволить на реальному рівні з різних 
точок зору (наприклад, технологічної та економічної) вивчити об’єкт 
дослідження. 

Кожен учасник творчого студентського колективу в рамках свого 
дипломного проекту вирішує ряд приватних завдань, які в комплексі 
забезпечують більш повне і якісне вирішення загального завдання, що 
представляє істотний інтерес для промисловості.  

Для підвищення якості підготовки фахівців комплексні дипломні 
проекти повинні мати реальний характер.   
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Реальним проектом є такий, в якому розробляються конструктивні, 
організаційно-технологічні рішення, які викликають зацікавленість для 
виробництва та виконуються за завданням підприємства.   

Практично реальним вважається проект, який прийнятий до 
впровадження в науку або виробництво. Ознакою реального проекту 
вважається також оформлення у встановленому порядку заявки на винахід 
за матеріалами дипломного проекту та можливість його впровадження з 
достатньо високою соціально-економічною ефективністю.  

Особливістю комплексного дипломного проектування є необхідність 
проведення оперативних зібрань всіх учасників, у т.ч. керівників. 

Спільно працюючи над розв’язуванням складних інженерних 
завдань, пов’язаних із застосуванням сучасного технологічного 
устаткування, новітніх технологій і системи управління, студенти вчаться 
зіставляти різні думки і застосовувати інноваційні підходи до вирішення 
технологічних, технічних економічних, соціальних, екологічних проблем, 
відстоювати власну точку зору та розглядати її як одну із можливих 
варіантів проектування. 

Обмінюючись технічною інформацією, студенти розширюють 
світогляд, коло своїх знань, уміння та навички, ефективніше навчаються 
та творчо розвиваються. Комплексне дипломне проектування створює 
атмосферу напруженого інтелектуального пошуку. Елемент змагальності 
не дає слабшати увазі учасників КДП, дозволяє виразити особисті 
здібності, бачення проблеми та формувати самостійно технічні пропозиції, 
рекомендації. 

Завдяки сумісній співпраці при виконанні комплексних дипломних 
проектів є можливість випусковим кафедрам та цикловим комісіям різних 
відділень обмінюватися сучасними методами, розробляти єдині 
методологічні підходи навчання студентів та підвищувати якість 
підготовки фахівців відповідно до світових вимог, що є гарантом 
конкурентної спроможності та стабільного працевлаштування. 

Останнім етапом підготовки кваліфікаційної роботи є її захист. 
Вміння і майстерність виступу студента при захисті кваліфікаційної 
роботи з'являються не відразу. Тут велику роль відіграють такі чинники, 
як його досвід в публічних виступах, робота студента в наукових гуртках, 
його виступи на семінарах і конференціях. Тому хочеться 
порекомендувати викладачам на своїх практичних і лекційних заняттях 
завжди стимулювати активність студентів, особливо це стосується захисту 
практики. Її слід здійснювати в умовах, в яких буде проходити і захист 
кваліфікаційної роботи, тобто з обов'язковою наявністю презентації, 
виступу, відповідей на питання і дотриманням часового регламенту. Це 
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дозволить студентам своєчасно отримати необхідний досвід і не робити 
помилок під час захисту кваліфікаційної роботи.  

Оцінювання результатів розробки КДП та захист проектів доцільно 
здійснювати на об’єднаному засіданні екзаменаційної комісії (ЕК), до 
складу якої входить і замовник проекту (зацікавлене підприємство), що 
дозволить підвищити комерціалізацію наукових досліджень, які 
проводяться у ВНЗ, розширити галузь застосування отриманих 
результатів. 

Практика виконання комплексних дипломних проектів підказала 
висунути новий інноваційний характер як організації проектів з акцентом 
на дослідницьку діяльність, так і на представлення їх результатів. Мається 
на увазі, окрім виконання традиційних пояснювальної записки та 
графічної частини (креслень на листах формату А1), розробляти ще 
презентації у електронному вигляді та роздатковий матеріал. Це дозволить 
не тільки закріпити навички роботи з персональним комп’ютером, але й 
відійти від формального підходу до оформлення дипломних проектів. 

На захист також готуються матеріали, які характеризують прикладну 
наукову і практичну цінність виконаної КР: друковані статті за темою 
роботи; документи, що вказують на її практичне застосування; макети; 
зразки матеріалів, виробів тощо. 

 Вміння і майстерність виступу студента при захисті кваліфікаційної 
роботи з'являються не відразу. Тут велику роль відіграють такі чинники, 
як його досвід в публічних виступах, робота студента в наукових гуртках, 
його виступи на семінарах і конференціях. Тому викладачі кафедри 
економіки, управління та адміністрування на своїх практичних і лекційних 
заняттях завжди стимулюють активність студентів, особливо це 
стосується захисту звітів з практики, який проводять в умовах, 
наближених до умов захисту кваліфікаційної роботи, тобто з обов'язковою 
наявністю презентації, виступу, відповідей на питання і дотриманням 
часового регламенту. Це дозволяє студентам своєчасно отримати 
необхідний досвід і не робити помилок під час захисту кваліфікаційної 
роботи.  

На економіко-технологічному відділенні у 2015-2016 навч. році був 
проведений експеримент щодо виконання комплексних дипломних 
проектів. Було виконано 4 проекти (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Узгодження тем комплексного дипломного проекту з його окремими 

частинами 
 

№ 
Тема дипломного проекту з 

економіки підприємства 
Тема комплексного  
дипломного проекту  

1 Економічне обґрунтування 
технічної підготовки виробництва 
сенсорного терміналу 
інформаційно-довідкової системи 
навчального закладу 

Створення сенсорного терміналу 
інформаційно-довідкової системи 
навчального закладу 

2 Інвестиційно-інноваційний 
проект електропостачання 
вуличного освітлення на базі 
автономної сонячної установки 

Проект електропостачання 
освітлення вул. Небесної Сотні в  
м. Херсоні 

3 Економічне обґрунтування 
технічної підготовки виробництва 
поворотного стола для 3-D 
сканування 

Створення поворотного стола для 
3-D сканування 

4 Інвестиційно-інноваційний 
проект впровадження системи 
автоматичного керування 
теплозбереженням гуртожитку 
№2 ХПТК ОНПУ 

Впровадження системи 
автоматичного керування 
теплозбереженням гуртожитку 
№2 ХПТК ОНПУ 

 
На жаль, з'ясовується, що існує категорія студентів, які до закінчення 

ВНЗ, навіть маючи непоганий потенціал, не можуть його правильно 
реалізувати, що породжує у них великі труднощі на заключному етапі 
навчання і особливо при написанні кваліфікаційної роботи. Цю проблему 
варто розглядати не тільки з позиції підготовки студентів. Слід також 
дослідити якість методичного забезпечення діяльності студентів і роль 
наукового керівника в цій діяльності. Написання і захист дипломного 
проекту роботи - невід'ємна складова частина навчального процесу, багато 
в чому визначає вигляд сучасного фахівця. Саме від того, якою мірою 
сьогоднішні студенти будуть долучені до наукових досліджень і 
проектних розробок, залежить творча активність майбутніх фахівців, 
покликаних вирішувати нагальні завдання суспільства [1]. 

На думку авторів, існують ще й недопрацювання в області 
системності підготовки студентів до науково-дослідної роботи, усунення 
яких може стати важливим фактором, що визначає більш високу якість 
дипломних робіт в майбутньому. Система підготовки студентів до 
наукової роботи повинна досить чітко бути диференційована залежно від 
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року навчання. Реалізувати цю систему можна за рахунок предметів за 
вибором. 

Серед факторів, що впливають на процес виконання комплексного 
дипломного проекту, можна виділити наступні:  

1. Ґрунтовна теоретична підготовленість студентів.  
2. Формулювання теми дипломного проекту таким чином, щоб вона 

відображала проблему, що вирішується в ході дослідження.  
3. Детально опрацьований план дослідження.  
4. Домінування в роботі аналізу явищ і фактів, наявність власних 

суджень, прогноз ситуацій.  
5. Всебічна підготовка студентів до захисту комплексного 

дипломного проекту.  
Таким чином, підготовка дипломної роботи передбачає 

використання різних методичних підходів, які залежать від ступеня 
підготовленості студента, теми його дослідження, вміння працювати над 
джерелами і документами. І студент, і викладач, який буде виступати в 
ролі наукового керівника дипломного проекту, повинні бути готові до 
цього досить складного етапу в навчанні студента. «Перетворення» 
простого викладача в наукового керівника дипломного проекту/роботи - 
досить складний процес. Цьому сприяє підвищення наукової кваліфікації 
викладачів - участь викладачів у конференціях і семінарах, в наукових 
проектах, навчання на різних курсах підвищення кваліфікації, в 
аспірантурі та в докторантурі. 

Сутність керівництва дипломними роботами вимагає від наукового 
керівника різноманітних навичок, таких як: здатність чітко сформулювати 
тему і зміст роботи; надання допомоги студенту при розробці програми 
дослідження і складанні детального завдання на його виконання; допомога 
в підготовці плану-графіка виконання роботи; вміння надати студенту-
дипломникові методичну допомогу у виконанні роботи; вміння 
вирішувати організаційні питання, пов'язані перш за все зі збором 
інформації;  здійснення постійного контролю ходу і термінів виконання 
окремих етапів роботи;  допомога дипломникові в реалізації результатів 
процесу виконання дипломного проекту.  

Керівництво кваліфікаційною роботою - процес творчий, і кожен 
викладач знаходиться в постійному пошуку найбільш оптимальних форм 
своєї професійної діяльності, можливостей підвищення якості дипломних 
проектів і робіт. Інструментами цієї діяльності є майстерність і досвід 
наукового керівника, що має напрацьовану методику роботи зі 
студентами.  

Для кращої організації самостійної діяльності студентів, оперативної 
та систематичної взаємодії студента з науковим керівником, а також 
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поліпшення методичного забезпечення процесу написання кваліфікаційної 
роботи дуже допомагає використання можливостей системи е-навчання 
Moodle. Для студентів-дипломників доцільно організувати в цьому 
середовищі курс (віртуальний особистий кабінет студента) під назвою 
«Кваліфікаційна робота» [1]. 

В даному курсі весь процес написання кваліфікаційної роботи 
розбитий на 6 етапів:  

1. Вибір напрямку дослідження: рекомендації щодо вибору напряму 
дослідження; анотація тем, підтримуваних керівником; тематика минулих 
років по кафедрі за даною спеціальністю.  

2. Закріплення теми: процедура закріплення теми; необхідні бланки 
документів.  

3. Попередній підбір матеріалів: рекомендації щодо вивчення 
досліджень теоретичного характеру, нормативних актів, спеціальної 
літератури; списки наявної в бібліотеці ВНЗ рекомендованої літератури, 
розбитою для зручності за напрямками; прямі посилання на електронні 
джерела та сайти.  

4. Написання кваліфікаційної роботи: основні завдання 
кваліфікаційної роботи; вимоги до її структури; контрольні точки 
дослідження; плани-графіки; бланки; поточна статистика виконання 
роботи;  методичні рекомендації з написання окремих частин 
кваліфікаційної роботи (повна схема вступу, висновків, анотацій); корисні 
посилання (статистичні портали України та ЄС); організація спілкування 
студентів з керівником (консультації та обговорення питань, що 
виникають в процесі написання кваліфікаційної роботи, коментарі та 
рекомендації керівника щодо написаних частин).  

5. Оформлення дипломної роботи: методичні рекомендації з 
оформлення кваліфікаційної роботи; зразки оформлення.  

6. Захист дипломної роботи і підготовка до нього: процедура 
нормоконтролю; рекомендації з підготовки доповіді, слайд-шоу, 
роздаткового матеріалу; шаблони презентацій; семінар «Мистецтво 
успішної презентації», приклади презентацій з різних напрямків 
досліджень.  

Найбільший ефект в роботі зі студентами-дипломниками дає 
поєднання колективних та індивідуальних зустрічей з дипломниками і 
активне використання можливостей системи е-навчання Moodle, так як в 
наше століття час цінують всі, і студенти часто на момент написання 
диплома вже працюють і не завжди в змозі відлучитися з роботи. 

В рамках дослідження нами проведений SWOТ-аналіз комплексного 
дипломного проектування в Херсонському політехнічному коледжі ОНПУ 
(табл. 3). 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 2(15) 
Information technologies in education, science and production, 2017, ed. № 2(15) 

 

© О.О. Комліченко, А.М. Живець, 2017 
 

Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах 

142 

Таблиця 3 
SWOТ-аналіз комплексного дипломного проектування в  

Херсонському політехнічному коледжі ОНПУ 
 

сили слабкості 
1. Високий рівень підготовки як 

студентів, так і наукових керівників.  
2. Щільний зв’язок проходження 

практики і написання кваліфікаційної 
роботи. 

3. Досвід студента в публічних 
виступах, робота в наукових гуртках, 
його виступи на семінарах і 
конференціях.  

4. Підвищення наукової 
кваліфікації викладачів - участь 
викладачів-керівників у конференціях і 
семінарах, в наукових проектах, 
навчання на різних курсах підвищення 
кваліфікації, в аспірантурі та в 
докторантурі. 

1. Теми досліджень занадто 
широкі, об'єкт дослідження не 
конкретизований, дослідження 
проводиться заради дослідження і 
не вирішує практичних завдань. 

2. Відсутність або недостатня 
розвиненість навичок дослідження 
і правильної організації 
самостійної  наукової діяльності.  

можливості загрози 
1. Віртуальне середовище Moodle 

значно розширює можливості керівника 
поліпшити методичне забезпечення 
процесу дипломного проектування і не 
вимагає особистої присутності студента 
в коледжі для отримання консультації.  

2. Захист комплексних дипломних 
проектів доцільно проводити в 
присутності зацікавлених підприємств, 
що дозволить підвищити 
комерціалізацію наукових досліджень, 
які проводяться у ВНЗ, розширити 
галузь застосування отриманих 
результатів. 

1. Відсутня загальна методика 
комплексного дипломного 
проектування, не відбувається 
обмін досвідом та інструментами в 
цій області. 

2. Брак часу для збору, 
систематизації і осмислення 
отриманих результатів. 

3. Неможливість проведення 
оперативних зібрань всіх 
учасників, у т.ч. керівників. 

 
Висновки і пропозиції. З вищесказаного можна зробити ряд 

висновків:  
1. У зв'язку з відмінностями в рівні знань студентів вони 

виявляються не готові до ведення науково-дослідних робіт: у них відсутні 
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або недостатньо розвинені навички дослідження і правильної організації 
самостійної діяльності (навчальної та практичної).  

2. Для написання якісної кваліфікаційної роботи необхідний певний 
рівень підготовки як студентів, так і наукових керівників.  

3. Тематика досліджень, пропонована студентам, досить широка, але 
існують важливі для сучасного суспільства, проте рідко досліджувані 
напрямки. Іноді теми досліджень занадто широкі, об'єкт дослідження не 
конкретизований, дослідження проводиться заради дослідження і не 
вирішує практичних завдань, що призводить до того, що запропоновані 
студентом рішення неефективні. Необхідно щільніше пов'язувати процеси 
проходження практики і написання кваліфікаційної роботи, максимально 
використовуючи можливості визначення актуальної для конкретного 
підприємства теми дослідження та збору інформації і даних, необхідних 
для дослідження.  

4. Незважаючи на те, що викладачі коледжу накопичили великий 
досвід в керівництві процесом написання кваліфікаційних робіт, відсутня 
загальна методика даного процесу, не відбувається обмін досвідом та 
інструментами в цій області. Взаємообмін корисними напрацюваннями 
дозволить удосконалити роботу викладачів в області керівництва 
кваліфікаційними роботами і сформулювати загальні підходи до цієї 
діяльності.  

5. Віртуальне середовище Moodle значно розширює можливості 
керівника дипломного проекту поліпшити методичне забезпечення 
процесу дипломного проектування і не вимагає особистої присутності 
студента в коледжі для отримання консультації. Дане середовище 
дозволяє зробити зміст усіх етапів написання кваліфікаційної роботи 
більш прозорими для студентів, а керівнику дає можливість більш 
якісного контролю діяльності студентів.  

Готовність студента до дослідницької діяльності в комплексі з 
грамотним керівництвом і продуманим методичним забезпеченням 
дозволить в результаті підвищити якість кваліфікаційних робіт і 
підготувати конкурентоспроможних і критично мислячих фахівців, 
готових до постійного вдосконалення своєї професійної діяльності та 
особистісного росту протягом усього життя.  
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ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 
Н.В. Банішевська, О.Є. Нєнова.

Тестовий контроль та тестові завдання при 

вивченні іноземної мови. Провідною ідеєю в 

навчанні іноземної мови в морських 

навчальних закладах виступає формування 

іншомовної комунікативної компетенції у 

майбутніх спеціалістів морських професій. У 

статті розглядається  тестовий контроль як 

найпоширеніша і економна форма тематичного, 

періодичного та підсумкового контролю 

навчальних досягнень курсантів. Особлива 

увага звертається на навчальну функцію тестів. 

Досліджується методика складання тестів, 

подаються приклади тестових завдань, які 

застосовуються при вивченні англійської мови 

за професійним спрямуванням у Херсонському 

морехідному училищі рибної промисловості. 

 N.V. Banishevska, O.E. Nienova. 

Test control and test tasks when learning 

a foreign language. The leading idea of 

teaching foreign language in maritime 

colleges is the formation of  future 

seafarers’ communicative competence. 

The article considers the test control as 

the most common and economical form of 

thematic, periodical and final control of 

cadets’ educational achievements. 

Particular attention is drawn to the 

teaching function of tests. The methods of 

tests composition are explored, the 

examples of tests used in teaching English 

for professional purposes in Kherson 

Maritime College of Fishing Industry are 

given. 

 
Вступ. Iз переходом в ХХІ століття питання наближення нашої 

освіти до європейського стандарту стало одним із головних. 

Якісне володіння іноземними мовами є необхідною умовою для 

входження у відкритий інформаційний простір. Одна з головних задач 

освіти – це забезпечення знань на рівні функціональної грамотності 

принаймні однієї іноземної мови. 

Провідною ідеєю в навчанні іноземної мови в немовних вищих 

навчальних закладах виступає формування іншомовної комунікативної 

компетенції у майбутніх спеціалістів морських професій. По своїй суті 

дана компетенція інтегративна і включає декілька компонентів: 
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комунікативні вміння в говорінні, аудіюванні, в читанні фахової 

літератури та письмі [2].  

Для діагностики успішності навчання використовуються 

різноманітні форми, методи та прийоми контролю. В педагогічній 

практиці використовують наступні види контролю: поточний, 

тематичний, періодичний, підсумковий [1]. 

Матеріал і результати дослідження. На сьогоднішній день 

найпоширенішою та економною формою контролю з найбільш 

об’єктивним показником ступеня засвоєння курсантами мовного 

матеріалу є тестовий контроль.  

На думку дослідників І.В. Коломієць, Х.Дуглас Браун, М.Гронланд, 

тестовий контроль є ефективною формою контролю, яка відповідає цілям 

контролю, вимогам і забезпечує ефективну реалізацію всіх його функцій у 

процесі навчання іноземних мов. 

За визначенням С.К. Фоломкіної, під тестом слід розуміти завдання, 

які мають специфічну організацію [11], що дозволяє всім курсантам 

працювати одночасно в однакових умовах і записувати результати за 

допомогою символів. Завдання тестів завжди мають однозначне рішення, 

правильність відповідей перевіряється згідно заготовлених ключів. 

Використання тестів під час контролю знань необхідне, адже вони 

задають напрям мисленнєвої діяльності курсантів, привчають їх до 

варіювання процесу переробки нової інформації. 

Останнім часом в методиці викладання англійської мови все частіше 

з’являється термін ‘teaching test’ – «навчальний тест». Цей вид тестів 

можна протиставити контрольним тестам, адже вони виконують дві різні 

функції: контрольну і навчальну [5]. Звісно, вказане протиставлення 

носить умовний характер, оскільки будь-який контроль навчає, а будь-яка 

вправа або завдання припускають контроль його виконання. До 

контрольних тестів відносять ті, основною метою яких є встановлення 

факту знання або незнання, володіння або не володіння курсантами тим чи 

іншим матеріалом, умінням, діяльністю та оцінка його. Мета навчальних 

тестів – забезпечити засвоєння, оволодіння курсантами тим чи іншим 

матеріалом, умінням; контроль їх виконання виступає для викладача 

засобом управління цим процесом. До тестів з контрольною функцією 

належать два основні види: тести, що перевіряють у курсантів наявність 

рівня комунікативної компетенції (proficiency tests), і тести, що 

перевіряють оволодіння курсантами конкретним мовним матеріалом і 

окремими мовними вміннями за конкретний період навчання (achievement 

tests). Перший вид тесту можна прирівняти до підсумкового контролю, 

який проводиться в кінці курсу навчання, а другий вид – до модульного 
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підсумкового контролю, який здійснюється по закінченню окремого 

циклу знань. 

Тести, розраховані на 10-15 хвилин виконання, дають можливість 

перевірити знання всіх курсантів з усього вивченого за певний період 

матеріалу. Якщо аchievement test проводиться регулярно, то це формує у 

курсантів відповідальність за весь матеріал циклу, що сприяє успішності 

навчання. 

Тести, що реалізують ту чи іншу функцію, дуже схожі, але мають 

різні задачі, тому до їх змісту і проведення ставлять різні вимоги. Так, 

наприклад, для контрольного тесту характерне однократне повторення 

одиниці, яка тестується, протиставлення її іншим одиницям за однією 

ознакою і розміщення її обов’язково у якості шуканої, одноразове 

виконання тесту [12]. Для навчального тесту типове багаторазове 

повторення однієї і тієї ж одиниці, протиставлення її іншим одиницям за 

різними ознаками, а також розміщення її то в якості шуканої, то в якості 

відкинутої, багаторазове виконання одного і того ж тесту. 

При проведенні контролю необхідно дотримуватися наступних 

правил: 

1) контроль повинен носити регулярний характер; 

2) контроль повинен охоплювати максимальну кількість курсантів за 

одиницю часу; 

3) об’єм контрольного матеріалу має бути невеликим, але достатньо 

репрезентативним, щоб за ступенем його засвоєння або незасвоєння, 

володіння або не володіння можна було визначити, чи мають курсанти 

необхідні вміння і навички. 

Методика складання тестів 
При складанні тесту необхідно обов’язково брати до уваги загальний 

характер тексту (розповідні тексти, багаті фактичним матеріалом, 

деталями, які необхідні для розуміння тексту), завдання до тексту слід 

формулювати ясно, просто, забезпечуючи тільки однозначні відповіді на 

них [10]. Крім того, завдання повинні бути посильними. Необхідно 

враховувати такі моменти: 

1) об’єм текстової основи повинен бути таким, щоб курсанти змогли 

утримати в пам’яті прочитане; 

2) текст має бути закінченим за змістом уривком; 

3) питання повинні містити вивчений лексико-граматичний 

матеріал; 

4) кожне тестове завдання має бути автономне. 

Тест стимулює інтелектуальну активність курсантів: щоб вибрати 

правильну альтернативу, вони повинні: 1) прочитати або прослухати текст 
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із загальним сприйняттям змісту; 2) осмислити альтернативи; 3) 

співставити кожну з альтернатив із загальним змістом тексту; 4) вибрати 

необхідну альтернативу. 

Стандартні тести розробляються за чотирма комунікативними 

вміннями (аудіюванням, читанням, говорінням та письмом) і включають в 

себе граматичний і лексичний матеріал [5]. 

При проведенні тесту на аудіювання курсанти прослуховують текст 

із морською термінологією, а потім їм пропонується виконати наступні 

завдання: 

- головною думкою тексту є : а) …; б) …; в) …; г)… . (в пунктах а), 

б), в), г) пропонуються різні твердження, пов’язані з текстом, крім одного, 

яке є відображенням головної думки); 

- слово «…» в даному тексті означає: ) …; б) …; в) …; г)… . 

Найпоширенішими завданнями під час тестування лексики можна 

назвати такі: 

1) вставити пропущені слова в речення; 

2) до поданих слів дібрати антоніми (синоніми, омоніми); 

3) вставити в речення правильне слово (наприклад, одне із трьох); 

4) перевірити, чи правильно названі предмети, та виправити 

помилки; 

5) продовжити діалог; 

6) доповнити речення; 

7) прокоментувати ситуацію; 

8) висловити своє ставлення; 

9) відгадати слово; 

10) поставити слова в логічній послідовності. 

Для тестування граматики можна використати наступні завдання: 

1) вставити пропущене слово; 

2) розгадати кросворд, записуючи слова у множині (іншому часі, 

стані тощо); 

3) дібрати пропущене модальне дієслово; 

4) розташувати речення, враховуючи часову послідовність; 

5) утворити похідні слова; 

6) використати правильний прийменник; 

7) використати потрібний артикль; 

8) скласти речення за таблицею; 

9) доповнити речення; 

10) заперечити наступні твердження. 

Під час тестування говоріння можна рекомендувати наступні 

завдання: 
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1) перекласти речення (текст) іноземною мовою; 

2) з непоширеного речення створити поширене; 

3) скласти висловлювання із поданих слів; 

4) прослухати речення рідною мовою та передати зміст іноземною; 

5) замінити два речення одним; 

6) замінити в реченні виділене слово; 

7) вибрати адекватний переклад речення із запропонованих; 

8) перетворити список поданих слів на текст; 

9) виправити помилки в тексті; 

10) сформулювати питання, які стосуються твердження; 

11) розгорнути текст та інше. 

Тестування як метод складається із цілої низки прийомів, серед яких 

особливої уваги заслуговують клоуз-тести (close-test), розроблені 

американським вченим В.Тейлором. Для цього виду тесту характерне 

доповнення або відновлення [9]. 

Ситуація в клоуз-тестах представлена у вигляді змістового тексту (як 

монологу, так і діалогу). Кожне п’яте або сьоме слово пропущене, текст 

складає 100, але не більше 400 слів. Цей вид тестів дає змогу виявити 

рівень володіння курсантом лексичним матеріалом, розвитку мовної 

здогадки і адекватність розуміння текстів конкретних ситуацій.  

Наведемо приклади подібних текстів. 

pilot, manoeuvres, boards, mooring, cons the ship, bridge, harbour, 
ship,    

manoeuvre, course, responsibility, vessel 
Usually the watch officer meets the -1- and shows him to the -2-. Then the 

pilot -3- the ship into the -4- to her berthing place. Sometimes the pilot takes the 

-5- only into the harbour and the port pilot -6- the ship to -7- her to the berth. He 

also sees to the -8- of the vessel. 

Although the pilot is consulted as to what -9- should be steered and 

practically it is he who -10- to her place, yet the -11- for the safety of the -12- 

lies with the captain. 

Курсанти читають текст двічі, при першому читанні вони 

знайомляться зі змістом, а під час другого читання – заповнюють 

пропуски тими словами, які вони вважають необхідними для відновлення 

тексту. 

Таким чином, за допомогою клоуз-тесту достатньо точно і 

об’єктивно визначається рівень сформованості навичок читання і 

володіння лексикою при читанні. 

Клоуз-тести також є засобом перевірки розуміння іноземної мови на 

слух. У цьому випадку клоуз-тест представлений у вигляді монологу або 
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діалогу в нормальному темпі, за наявності «природних перешкод», роль 

яких виконують пропущені слова. Речення не повинні містити більше, ніж 

13-15 слів, мати прості синтаксичні структури та знайому лексику. 

Дистанція між пропущеними словами має бути більшою, ніж у текстах для 

читання, а паузи – не меншими 4-5 секунд. 

Клоуз-тест для контролю аудіювання 
- Avon Port Pilot Station. This is m/v Gammon. I … . 

- M/v Gammon. This is Avon Port Pilot Station. What is your last … ? 

- Avon Port Pilot Station. This is m/v Gammon. My last … is Hamburg. 

- M/v Gammon. This is Avon Port Pilot Station. What is your ETD from 

the …? 

- Avon Port Pilot Station. This is m/v Gammon. My ETD … of Avon is 

12.00 hours. 

- M/v Gammon. This is Avon Port Pilot Station. What is your port of …? 

- Avon Port Pilot Station. This is m/v Gammon. My … is London. 

- M/v Gammon. This is Avon Port Pilot Station. The … boat will meet 

you at the receiving point at 14.00 hours local … . 

Клоуз-тест можна використовувати і з метою поточного контролю 

[9], коли треба виявити рівень володіння лексикою курсантами за 

конкретний період часу; і для виявлення володіння граматичними 

структурами: артиклями, прийменниками, видо-часовими формами дієслів 

та інше. 

Як показують наведені приклади, клоуз-тести є ефективними при 

перевірці знань, умінь і навичок курсантів. 

Висновки. У даній роботі показано важливість використання тестів 

у процесі вивчення іноземних мов. 

Тести виконують дві різні функції: контрольну і навчальну. До 

тестів, що виконують контрольну функцію, належать два основних види: 

які перевіряють рівень сформованості  у курсантів комунікативної 

компетенції і які перевіряють володіння конкретним мовним матеріалом і 

конкретними мовними вміннями, набутими за певний проміжок часу. 

Останнім часом з’явилася тенденція використовувати навчальні 

тести. 

При викладанні англійської мови за професійним спрямуванням у 

морехідному училищі комбінуємо навчальні та контрольні тести. 

Навчальні тести застосовуються при введенні та закріпленні нового 

лексичного та граматичного матеріалу. Контрольні тести виявляють 

рівень володіння курсантами мовленнєвою компетенцією.  
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education institutions, revealed the work 

experience of Kherson Polytechnic College of 

ONPU on this issue. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку системи вищої 

освіти дослідницька, науково-технічна та творча діяльність студентів 

набуває все більшого значення і стає одним із основних компонентів 

професійної підготовки майбутнього фахівця.  

Це, перш за все, зумовлено тим, що ефективність останньої значною 

мірою визначається рівнем сформованості дослідницьких знань, умінь, 

розвитком особистісних якостей, накопиченням досвіду творчої 

дослідницької діяльності. Метою освіти сьогодні є підготовка фахівців, 

здатних забезпечити перехід від індустріального до інформаційно-

технологічного суспільства через новаторство в навчанні, вихованні та 

науково-методичній роботі. 

Наголос все більше робиться на якості освіти, універсальності 

підготовки випускника та його адаптованості до ринку праці, на 
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особистісну орієнтованість навчального процесу, його інформатизацію, 

визначальну важливість освіти у забезпеченні сталого людського 

розвитку. Необхідність цих процесів диктується Європейською 

орієнтацією України загалом та входженням вищої освіти України у 

Європейське освітнє і наукове поле зокрема.  

Матеріал і результати дослідження. Практика довела, що система 

освіти, не пов'язана з виробництвом, не може готувати спеціалістів для 

практичної роботи. Економічні і соціальні реформи, які здійснюються в 

Україні, значною мірою змінюють характер праці спеціалістів. Згідно з 

цим змінюються і вимоги до підготовки кадрів. Серед найголовніших - 

розвиток спеціаліста творчого, ініціативного, який має організаторські 

навички і вміння спрямовувати діяльність свого підрозділу на 

вдосконалення технологічного процесу шляхом запровадження у практику 

нових досягнень наукової і технічної думки. Неодмінною умовою 

виконання цієї вимоги є широке залучення студентів вищих навчальних 

закладів до науково-дослідної, творчої роботи, безпосереднє включення їх 

до сфери наукового життя. 

А це, у свою чергу, дозволить у подальшій професійній діяльності 

розв’язувати виробничі завдання на науковому рівні [1, c. 188].  

Загальні питання організації дослідницької роботи студентів 

досліджено у працях С. Гончаренка, А. Кушнірук, Д. Пойя, В. Прошкіна, 

С. Ракова, О. Скафи, В. Шахова та інших учених.  

Вивченням дослідницької діяльності студентів, співробітництвом 

викладачів і студентів у наукових дослідженнях, а також впливом 

науково-дослідної діяльності ВНЗ на формування у студентів інтересу до 

науки займалися М. Байдан, В. Литвиненко. 

Мета статті.  Головною метою статті є визначення проблем при 

організації дослідницької, науково-технічної та творчої діяльності 

студентів у вищих навчальних закладах, її специфіки, видів, особливостей, 

можливостей Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ. 
Виклад основного матеріалу. Інноваційна діяльність є невід’ємною 

складовою навчально - виховного процесу Херсонського політехнічного 

коледжу ОНПУ. У 2015 році коледж отримав сертифікат на систему 

управління якістю освіти за загальновизнаними міжнародними 

стандартами, що дає можливість удосконалювати процеси навчального 

закладу. 

Одним з головних напрямів формування якісного рівня освіти, який 

задовольняє потреби майбутніх спеціалістів в інтелектуальному і 
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професійному розвитку, є залучення студентів до науково - дослідної 

роботи. 

Для навчального закладу І-ІІ р.а. залишаються гострими проблеми, 

пов'язані з популяризацією науково-дослідної, пошукової роботи, 

напрямами, видами її, змістом, охопленням студентів, обліком науково-

дослідної роботи студентів, результативністю її, системою її організації. 

Науково-дослідна робота студентів коледжу спрямована на 

оволодіння спеціальними знаннями та дослідницькими прийомами. 

 Серед них: 

- виконання дослідницьких завдань у курсі навчальної дисципліни; 

- виставки науково-методичної, художньої та технічної творчості 

студентів; 

- науково-практичні конференції викладачів і студентів; 

- виконання досліджень під час проходження практики, що є 

невід’ємною складовою формування професійних знань та умінь 

майбутніх спеціалістів; 

- робота студентів у наукових товариствах, клубах, гуртках. 

Коледж спрямовує свою діяльність на здійснення заходів щодо 

підтримки досліджень викладачів і обдарованих студентів, забезпечення 

підготовки у вищому навчальному закладі кваліфікованих фахівців на 

основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу. 

Сучасний фахівець повинен не тільки володіти певною сумою 

спеціальних знань, а й уміти самостійно підвищувати свій фаховий рівень, 

працювати творчо, з ініціативою, знати проблеми своєї галузі та активно 

включитись в їх вирішення. 

У коледжі дослідницька, науково-технічна та творча діяльність 

студентів здійснюється за трьома основними напрямами: 

1. В аудиторний час: 

- науково-дослідна робота, що є складовою навчального процесу і 

обов’язкова для всіх студентів; 

- виконання завдань, лабораторних робіт, курсових і дипломних 

проектів, які містять у собі елементи наукових досліджень; 

- виконання конкретних нетипових завдань науково-дослідного 

характеру під час виробничої або навчальної практик; 

- вивчення теоретичних основ, методики, постановки, організації і 

виконання наукових досліджень, планування і організації наукового 

експерименту, обробки наукових даних. 

2. В позааудиторний час: 
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- робота в студентських наукових гуртках; 

- участь студентів у виконанні наукової тематики у наукових 

підрозділах, в роботах передбачених індивідуальними планами науково-

педагогічних працівників вищого навчального закладу; робота в 

студентських конструкторських, проектних, технологічних, науково-

інформаційних, економічних, перекладацьких і інших бюро, туристських 

фірмах; 

- індивідуальна робота або робота у складі творчих колективів при 

виконанні наукових досліджень у рамках вітчизняних або міжнародних 

проектів, грантів тощо. 

3. Науково-організаційні заходи: конференції, конкурси 

професійної майстерності, олімпіади, семінари-тренінги, тощо. 

Організація науково-дослідної роботи студентів повинна 

проводитися системно. Помиляються ті, що вважають основним видом 

пошукової, дослідної діяльності студентів тільки участь у наукових, 

проблемних гуртках, семінарах, а результатом роботи - наукові роботи, які 

представлені на олімпіади, конференції, конкурси.  

Залучення до науково-дослідної роботи в аудиторний час 

проводиться в рамках традиційних видів навчальних занять, але з 

використанням інтерактивних методів навчання. Так, проблемне навчання 

стимулює діалектичне мислення студентів, розвиває здатність перевіряти, 

аналізувати та доказувати наукову гіпотезу, що потребує високого ступеня 

розвитку наукової та методологічної культури. Створення оптимальних 

умов для творчого розвитку студента передбачає доцільне поєднання 

індивідуальних та групових форм організації навчального процесу, 

розвиток творчої активності студентів. 

Вивчення кожної навчальної дисципліни починається з ознайомлення 

студентів з предметом цієї науки, перспективами її розвитку, методами 

наукових досліджень. Спочатку вони навчаються працювати з 

літературою, усвідомлювати і ставити проблеми, розвивати 

спостережливість, аналітичний підхід до проблем, які мають місце у сфері 

майбутньої професії. Обговорення проблем впливає на світогляд 

майбутніх спеціалістів і допомагає їм у роботі дослідного характеру. 

Пошукова навчальна діяльність студентів на теоретичних і 

практичних заняттях спрямовується на вивчення, порівняння, 

узагальнення даних з різних наукових джерел, перевірку їх у певних 

умовах, збирання фактів у процесі спостережень, елементарних 
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експериментів, оформлення таблиць, складання структурно-логічних 

схем. Таку пошукову роботу виконують усі студенти. 

Сприйняття наукової інформації відбувається на лекціях, 

переведення інформації в знання здійснюється під час підготовки до 

лабораторних або практичних занять. На лекціях широко застосовують 

метод проблемного викладання, який максимально активізує пізнавальну 

діяльність студентів, їхню зацікавленість у творчому пошуку та 

розв'язанні професійних ситуацій. 

Зміст та методика проведення практичних робіт та семінарських 

занять сприяє активному залученню студентів до участі в дослідній 

діяльності. Практичні заняття дають студентам можливість набути 

практичних умінь та навичок, розвивають критичне мислення, 

спостережливість, здатність до прогнозування. На практичних заняттях 

розробляються завдання, які передбачають формування в студентів уміння 

порівнювати, аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, 

висувати гіпотези та перевіряти їх. Практичні заняття суттєво впливають 

на формування професійних умінь, навичок, такі риси особистості, як 

старанність, відповідальність за дії, що виконуються, прагнення 

досконало оволодіти знаннями, на професійне спрямування особистості. 

Елементи дослідної роботи використовуються під час проведення 

лабораторних занять. Різноманітні форми проблемного семінарського 

заняття: бесіда, дискусія, проблемний аналіз ситуацій - впливають на 

формування наукової культури, аналітичних здібностей, креативності 

особистості. На семінарських заняттях викладачі намагаються створити 

проблемні ситуації, проводити диспути, застосовувати частковий 

пошуковий та дослідний методи, стимулювати до творчих дискусій. 

У коледжі впроваджується наскрізне курсове та дипломне 

проектування. Велика увага приділяється розробці тем курсових і 

дипломних проектів (робіт). Вони повинні викликати інтерес студентів, 

спонукати їх до творчості і мати професійну направленість. Робота має 

тісно пов'язуватися з майбутньою професійною діяльністю. 

Курсовий проект (робота) допомагає студентам самостійно 

реалізувати отримані теоретичні знання і практичні навички на матеріалах 

діяльності конкретних підприємств і є результатом глибокого вивчення 

теоретичного матеріалу та матеріалів практичної діяльності підприємств. 

Під час написання робіт широко використовується пошуковий метод, 

поряд із наявними досягненнями підприємств або їх недоліками дається 
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характеристика новітніх технологій, визначається ефективність їх 

упровадження. 

 Студенти спеціальності «Бухгалтерський облік», працюючи над 

курсовою роботою з дисципліни «Фінансовий облік», досліджують 

організацію фінансового обліку та облікову політику діючих підприємств, 

де проходили практику, вивчають особливості ведення обліку об’єктів за 

темами курсових робіт, заповнюють первісні документи, облікові 

регістри, складають форми фінансової звітності. 

Цікавим є порівняння ведення обліку за національними та 

міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. У висновках 

дослідження студенти пропонують напрями удосконалення організації 

фінансового обліку на підприємстві. 

Під час захисту курсових робіт студенти пояснюють алгоритм 

створення документів у програмі «1С: Бухгалтерія».  

Працюючи над курсовим проектом з дисципліни «Деталі машин», 

студенти спеціальності «Виробництво двигунів» представили презентації з 

3D моделювання: 3D параметричні моделі циліндричних одноступінчатих 

редукторів, демонстрували макети редукторів передач, які виготовили 

власноруч, як члени гуртка «Автомобіліст». 

Основний напрямок курсових проектів з дисципліни «Бази даних» на 

спеціальності «Розробка програмного забезпечення» – розробка 

програмного забезпечення на замовлення користувачів, реалізація завдань 

в рамках благодійних проектів, використання діаграмних моделей та 

технологій систематизації і аналізу даних. 

Під час виконання курсових проектів студенти коледжу виконують 

теоретичні дослідження, а під час дипломного проектування виконують 

реальну частину проектів, а саме: створення поворотного стола для 3-D 

сканування, проект електропостачання освітлення вулиць, моделювання 

спеціалізованого реабілітаційного взуття для осіб з обмеженими 

можливостями, із захворюваннями опорно-рухального апарату нижніх 

кінцівок, впровадження системи автоматичного керування 

теплозбереженням гуртожитку та інш. 

Практично реальним вважається проект, який прийнятий до 

впровадження в науку або виробництво. Тому наступним кроком є 

оформлення заявки на винахід за матеріалами дипломного проекту і 

можливість поширювати свої наукові надбання.  

Результатом взаємодії циклових комісій коледжу з питання науково-

дослідної роботи є комплексне дипломне проектування, що виконується 
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групою студентів від двох до п'яти чоловік. [3, c. 28]. За цільовими 

установками така форма роботи відрізняється від традиційного навчання, 

оскільки інтегрує в собі технології розвиваючого навчання, передбачає як 

індивідуальний, так і груповий колективний розвиток як студентів, так і їх 

наукових керівників. На кафедрі економіки, управління та 

адміністрування Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ одним з 

видів комплексного дипломного проектування є співпраця з цикловими 

комісіями галузевого машинобудування; електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки; комп’ютерної інженерії та інженерії 

програмного забезпечення. Це дає змогу більш детально визначити 

потенційну можливість ринку тих чи інших товарів, робіт, послуг, їх 

конкурентоспроможність, а також ціну продукції, на яку буде 

забезпечений попит.  

На захист також готуються друковані статті за темою роботи; 

документи, що вказують на її практичне застосування; макети; зразки 

матеріалів, виробів тощо. 

Формування і реалізація творчих якостей майбутніх дослідників 

залежить від особистісних якостей викладачів. 

Сьогодні викладачі коледжу перебудовують підхід до навчального 

процесу так, щоб забезпечити засвоєння знань, які б давали можливість не 

тільки безпосередньо застосовувати їх, але й формувати здатність до 

самостійного засвоєння нових досягнень науки і техніки. А це стає 

можливим тільки через набуття досвіду творчої та наукової роботи в 

процесі навчання. 

Керівництвом коледжу приділяється належна увага формуванню 

якісного складу науково-педагогічних та педагогічних працівників. 

На базі коледжу з 2006 року організовано кафедру «Природничо-

наукової підготовки» з метою створення умов для прикладної наукової 

роботи науково-педагогічних працівників коледжу. Результати прикладних 

наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри 

фіксуються в бібліометриці української науки проекту центру досліджень 

соціальних комунікацій «Social Cjvmunications Research Center».  

Підвищення наукової кваліфікації викладачів - участь у 

конференціях і семінарах, в наукових проектах, навчання на різних курсах 

підвищення кваліфікації, в аспірантурі та в докторантурі.  

Викладачі коледжу беруть участь у науково-практичних 

конференціях, де представляють результати науково-дослідної роботи. 

Серед них: 
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1. Міжнародна науково-практична конференціяи «Міжнародна 

практика соціально-економічного розвитку країни: проблеми та 

перспективи», 2016 р.  

2.  Восьма всеукраїнська науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Нові інформаційні технології в освіті. 

Технології «1С» у підготовці ефективних та необхідних для національної 

економіки кадрів», 2015 р.  

3. Міжнародна науково-практична конференція для студентів, 

аспірантів та молодих учених «Сучасні наукові погляди на вдосконалення  

економіки : перспективи та розвиток», м.Київ, 2016 р.  

4. Міжнародна науково-практична конференція «Реформування 

економіки в контексті міжнародного співробітництва», м. Львів, 2016 р.  

5. I Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-

конференція для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації «Стратегія розвитку бізнесу в 

умовах глобалізації: управління та адміністрування».- Херсон, ХПТК 

ОНПУ, 2016 р.  

Обов'язково кожна циклова комісія проводить наукові конференції. 

Підготовка та проведення студентської наукової конференції - справа 

непроста, вона потребує великої затрати часу, сил, творчого підходу, 

уміння орієнтуватись у широкому комплексі сучасних наукових проблем.  

Вибір теми конференції, мети та завдань її проведення повинні 

визначатися реаліями самого життя, бути соціально значимими, 

представляти безсумнівний інтерес для тих, хто бере участь у підготовці 

та організації заходу. 

У 2016 році на базі коледжу проведено І Всеукраїнську студентську 

науково-практичну конференцію для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

«Стратегія розвитку бізнеса в умовах глобалізації: управління та 

адміністрування».  

Студенти коледжу є учасниками VII Міжнародного мовно – 

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка, VII Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика для 

студентів вищих навчальних закладів, конкурсів фахової майстерності. 

Починаючи з 2010 року, студенти коледжу є учасниками 

Міжнародної студентської олімпіади у сфері інформаційних технологій 

«IT-Universe» для студентів вищих навчальних закладів І - ІV акредитації 

(конкурс «Використання 1С:Бухгалтерії 8»). Результати участі наступні: 

− ІІІ місце у Міжнародному фіналі олімпіади 2014 рік; 

− ІІІ місце у Всеукраїнському фіналі олімпіади 2015 рік;  
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− І місце у Всеукраїнському фіналі олімпіади 2016 рік.  

У 2016 році у коледжі був проведений І етап Всеукраїнської 

олімпіади з математики для студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області, в 

якому взяли участь 33 студенти І курсу всіх спеціальностей та проведено 

науково-практичну конференцію студентської та учнівської молоді на 

тему «Застосування елементарної математики до опису реальних процесів 

у техніці та комп’ютерній графіці». На конференції розглядалося 

практичне застосування математики в різних галузях науки та техніки, 

зокрема в електротехніці, механіці, біології, судноплавстві, комп’ютерній 

графіці. Математичний розрахунок параметричної моделі зубчастого 

колеса був реалізований засобами САПР під керівництвом викладачів 

коледжу. Також були продемонстровані можливості комп’ютерного 

моделювання з використанням 3-D сканера. 

Як результат - чотири роки поспіль призові місця у Міжнародному 

конкурсі з 3D моделювання Delcam-2013,2014,2015,2016 під егідою 

посольства Великобританії та Міністерства освіти і науки України. 

Логічним продовженням аудиторної навчально-пізнавальної 

діяльності є науково-гурткова робота, яка спрямована на задоволення 

інтересів і запитів студентів. Такою діяльністю може бути реферативна 

робота, проведення дослідів та досліджень, конкурсів та виставок творчих 

робіт, підготовка і проведення тематичних вечорів, диспутів, конференцій, 

круглих столів. У коледжі працюють 17 клубів за інтересами (клуби 

«Бухгалтер і Я», «Бізнес-клуб» готують студентів спеціальностей 

«Бухгалтерський облік» та «Економіка підприємства» до участі в 

Міжнародній студентській олімпіаді у сфері інформаційних технологій 

«IT-Universe», практичні навички у студентів формуються під час роботи у 

клубі «Металіст» для участі у конкурсах фахової майстерності та ін.).  

Науково-дослідні гуртки відіграють значну роль у навчально-

виховному процесі коледжу. Участь студентів у роботі наукових гуртків 

сприяє підвищенню успішності та виникненню потреби в постійному 

поглибленні та удосконаленні знань. 

Діяльність у гуртках сприяє розвитку пізнавальної самостійності і 

вдосконаленню вмінь та навичок творчої роботи. Це пошукова і дослідна 

робота, конструювання навчально-наочних приладів, макетів, моделей, 

підготовка і проведення конкурсів «Кращий за професією». У процесі 

виконання робіт інтегруються теоретичні знання, практичні вміння і 

навички студентів, конкретизується засвоєний матеріал. Науково-технічна 
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творчість сприяє процесу народження і створення власних 

інтелектуальних та емоційних можливостей. 

Завдання викладача: підтримати студента в його діяльності, сприяти 

успішному орієнтуванню у навчальній та науковій інформації, полегшити 

розв'язання проблем.  

Висновки. Участь у науково-дослідницькій діяльності впливає на 

якість освіти, студенти набувають навичок самостійної творчої діяльності, 

стають конкурентоспроможними фахівцями. 

Науково-дослідна та творча діяльність у коледжі організована так, 

щоб студенти після закінчення навчального закладу прагнули до 

постійного підвищення свого професійного рівня, могли у подальшій 

професійній діяльності розв’язувати виробничі завдання на науковому 

рівні. 
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ПОБУДОВА НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ  

З МІНІ-ФУТБОЛУ У ВНЗ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 

С.А. Коцегубов, М.М. Береговий,       

А.В. Рибкін. Побудова навчально-

тренувального заняття з міні-футболу в 

ВНЗ I-II р.а. Розглянуто питання 
раціональної і ефективної побудови 
тренувальних занять в  підготовці 
студентської команди з міні-футболу . 

S.A. Kotsehubov, M.M. Beregovoy, 
A.V. Rybkin. The Teaching-Pobudova 

trenuvalnogo zanyattya s mіnі football in 

college lavel. .Розглянуто питання 
раціональної і ефективної побудови 
тренувальних занять в підготовці 
студентської команди з міні-футболу. 

 

Вступ. Спосіб життя сучасного суспільства характеризується все час-
тішим використанням ігрової діяльності для задоволення життєво важливої 
потреби людини в творчій ( інтелектуальній і руховій) емоційно насиченій 
активності. Поряд із комунікативними, ціннісно-орієнтаційними та пізна-
вальними видами діяльності все більшої значущості набуває спортивна ді-
яльність, за допомогою якої особистість прагне реалізувати себе, розкрити 
потенційні фізичні, психічні та духовні сили і можливості [4]. Необхідно 
відзначити той факт, що проведення різноманітних змагань з ігрових видів 
спорту за існуючими правилами потребує наявності доброї матеріальної 
бази, якісного інвентарю та обладнання. Невелика кількість годин, 
відведених для спортивних ігор на навчальних заняттях, також заважає їх 
проведенню зі студентами. До основних завдань предмета «Фізичне вихо-



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 2(15) 
Technologes of informations are in education, science and production, 2017, ed. № 2(15)        

 

© С.А. Коцегубов, М.М. Береговий, А.В. Рибкін, 2017 

Актуальні проблеми науки та освіти: теорія, практика, сучасні рішення 
 

163 

вання» в вищих навчальних закладах належить розвиток у студентів ос-
новних фізичних якостей та рухових здібностей, формування життєво важ-
ливих рухових навичок та вмінь, виховання морально-вольових і 
психологічних якостей особистості. Одним із універсальних засобів 
вирішення цих завдань, на наш погляд, є використання міні-футболу у 
фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів. На жаль, ми 
повинні констатувати той факт, що науково обґрунтовані дослідження, 
присвячені теоретичному і методичному обґрунтуванню міні-футболу як 
самостійного виду спорту і можливостей його застосування у фізичному 
вихованні студентської молоді, дуже небагаточисельні Однією з найбіль-
ших проблем  є стан  підготовки студентських команд з міні-футболу, вона 
ж виступає і однією з ключових у вищих навчальних закладах України. 

 Метою дослідження є визначення  найбільш ефективних методів 
побудови навчально-тренувальних занять футзалістів.  

Завдання дослідження: 
 1. Проаналізувати літературні джерела, що стосуються підготовки 

футзалістів. 
 2. Дослідити різноманітні методики підготовки з міні-футболу. 
 3. З’ясувати особливості побудови тренувальних занять з міні-

футболу в умовах технічного вищого навчального закладу.  
Основний матеріал дослідження. 
 Студентська молодь є особливою соціальною групою, у віці розквіту 

творчих сил, розумового й фізичного потенціалу, це майбутні спеціалісти, 
які понесуть культуру в суспільство. Процес фізичного виховання виступає 
загальною, але суттєвою категорією соціального життя студентів вищих 
навчальних закладів, його зміст і спрямованість обумовлюються 
інтересами й особливостями навчання у ВНЗ. Одним із особливостей 
навчання в ВНЗ є факультативні заняття. Особливий інтерес студентська 
молодь проявляє до міні-футболу. Міні-футбол в Україні розвивається 
швидкими темпами.. Але, не дивлячись на популярність даного спорту, 
більшість тренерів зіштовхуються з різноманітними проблемами під час 
підготовки особливо студентських команд, а саме відсутність навчально-
методичної літератури, не відповідність стандартам спортивних залів для 
проведення занять з міні-футболу, і головне пасивне ставлення викладачів 
з фізичного виховання до проведення тренувань з міні-футболу.  

В умовах зміни парадигм освіти і виховання та перебудови практики 
підготовки студентських команд особливої актуальності набувають такі  
питання як проективна розробка різних моделей навчально-тренувального 
процесу, поетапне і поступове розгортання змісту тренувальних занять, 
підвищення ефективності технологій спортивних тренувань. 
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Успішність виступу студентської футзальної команди в кожному 
спортивному сезоні багато в чому залежить від  науково-обгрунтованого і 
ефективного планування навчально-тренувального процесу, а також від 
правильності підбору вправ для фізичної, технічної, тактичної, 
психологічної та ігрової підготовки. Однією із важливих особливостей  є 
вміння використовувати  засоби і методи в залежності від контингенту тих, 
хто займається та умов, в яких відбуваються тренування.  

На першому етапі нашого дослідження було проаналізовано   
різноманітні літературні джерела, що стосуються підготовки футзалістів. 
Педагогічну оцінку малому футболу дає С.М. Андрєєв (1989), який одним 
із перших оцінив заслуги цієї гри: «Міні-футбол – це гра дуже приваблива, 
захоплююча. Граючи в міні-футбол, кожен значно частіше, ніж, скажімо в 
футболі, торкається м’яча і бере участь у загальних ігрових діях ( а це, 
погодьтесь, приємно) [2].   

На другому етапі було досліджено різноманітні методики підготовки 
команд з міні-футболу. Як свідчить аналіз останніх досліджень і 
публікацій, вивченню цієї проблеми присвячено лише фрагментарні 
наукові пошуки. Аналіз традиційних підходів до побудови процесу 
підготовки студентських команд з міні-футболу дозволив встановити, що 
на тренуваннях частково або повністю ігноруються загально-теоретичні 
положення та завдання, повязанні з етапами підготовки. 

Третій етап дослідження проводився зі студентською командою з мі-
ні-футболу Херсонського політехнічного коледжу Одеського національно-
го політехнічного університету, яка з 2007 по 2016 рік є постійним учасни-
ком міських та обласних змагань з міні-футболу різного рівня та неоднора-
зово виборювала призові місця. До складу команди входять студенти різ-
них вікових груп (16-20 років), I-IVкурсів. Завданням нашого дослідження 
є правильно підібрати методику проведення тренувальних занять в умовах 
навчального закладу з метою результативності в змагальному періоді. Для 
виконання поставленої задачі було вивчено їх фізичний стан, організатор-
ські здібності, навчально-тренувальні потреби. З ними було проведено ди-
намічне спостереження.  Планування тренувальних занять будувалось від-
повідно річного циклу тренувань, в основі якого лежить обвязково підго-
товчий період, змагальний і перехідний. 

Звичайно, в кожному етапі тренування повинні застосовуватися різні 
засоби. Однак усі ці засоби  застовуються з метою підготовки організму 
спортсмена до виконання роботи, спрямованої на вирішення основного 
завдання: досягнення певного результату в своєму нинішньому вигляді. 
Йдеться про раціональну побудову тренувального заняття. Ефективність 
тренування залежить не тільки від характеру  вправ, що застосовуються, 
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але і від умов їх застосування. Однією із основних умов успішного виступу 
у змаганнях є правильна організація і проведення підготовчого періоду. 

Підготовчий період розпочали з вересня по жовтень. Основними за-
вданнями цього періоду при проведенні занять є: 

1. Фізична підготовка - розвиток фізичних якостей (сила, швидкість, 
витривалість, спритність) до необхідного рівня. Це завдання вирішується 
як засобами ОФП, так і спеціальною фізичною підготовкою. 

2. Технічно-тактична підготовка - відновлення навичок виконання 
старих технічних прийомів, розучування нових, відпрацювання ігрових 
взаємодій, тактичних комбінацій. 

3. Морально-вольова підготовка - виховання у гравців вольових яко-
стей.  

Підготовчий період  розподіленно на адаптативний  (вересень) та 
предзмагальний мікроцикли(жовтень). Всі заняття втягуючого циклу були 
направлені на ЗФП ( загальна фізична підготовка). Вправи які застосовува-
лися на цих заняттях ділилися на групи, що розвивають витривалість, шви-
дкість і силу.  У цьому мікроциклі тренування будувалися таким чином, що 
їх фізичне навантаження було більшим, ніж навантаження у грі. 
Тренованість, отримана під впливом підвищених вимог до організму, дає 
можливість легко і тривало виконувати роботу більш високої потужності. 
Займаючись тривалий час фізичними вправами і граючи в міні-футбол, 
студент розвиває свою загальну витривалість. Разом з тим гра в міні-
футбол вимагає від гравців здатності діяти протягом тривалого часу з 
більшою швидкістю, поєднуючи її  з короткими паузами. Здатність зберег-
ти швидкість дій протягом всієї гри забезпечується розвитком швидкісної 
витривалості. Швидкість дій гравця насамперед залежить від швидкості 
усвідомлення ситуації і визначення необхідної  швидкості реакції і 
швидкості скорочення м’язів, які працють (біг, стрибки, удари).  

Предзмагальний період  студентської команди тривав з жовтня до се-
редини листопада. Заняття в цьому періоді були направлені на оволодіння 
тактичними діями, щоб використовувати їх потім у грі. Вони повинні бути 
підготовлені до такої міри, щоб вміти миттєво перебудуватися під час мат-
чу в разі виникнення сприятливих для цього можливостей. Їх  фізична під-
готовленість повинна бути достатньою для того, щоб гра в міні-футбол 
збагачувала інші сторони їхнього життя,  а не гальмувала їх розвиток. Як-
що залишок дня і тижня після гри йде у них на відновлення сил, то їх фізи-
чна форма потребує поліпшення. Обов’язковими  по закінченю підготовчо-
го періоду є товариські матчі, де гра розглядається як підсумок навчально-
тренувальної роботи. В процесі гри виявляються і вдосконалюються всі 
якості гравців їх фізична, тактична і морально-вольова підготовка. Гра в 
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той же час найскладніша форма виховання. Студент у ситуації  змагання в 
боротьбі з супротивником повинен виявити всі якості, які виховувалися і 
розвивалися у нього тривалий час окремими вправами. Тренувальні занят-
тя адаптативного, предзмагального мікроциклів, підвели студентів до дося-
гнення оптимальної готовності до змагань в аматорській лізі. 

Змагальний період розпочинається з середини листопада і триває до 
травня. В цей період при плануванні навчальних занять було  дано спеціа-
льні вправи, важливість яких дуже  значна. Всі вправи і методи тренування, 
які застосовувалися в тренувальних заняттях міжзмагальних  інтервалів, 
служать одній меті - підтримання спортивної форми, досягнутої  раніше у  
адаптативному і предзмагальному мікроциклах,  вдосконалення навичок і 
вмінь студентів. Тривалість інтервалів між змаганнями 6 днів. Вміле поєд-
нання і дозування засобів загальної підготовки підвищення або зниження 
змагальних і тренувальних навантажень з переходом  на активний відпочи-
нок  в кінцевому рахунку забезпечували збереження і вдосконалення спор-
тивної форми протягом  всього змагального періоду. 

Пропонуємо приблизний план-конспект навчально-тренувальних за-
нять у змагальний період: 

План-конспект навчально-тренувального заняття з мі-
ні-футболу 

  __ ________ 20__ рік. заняття №1 
Тема: Вдосконалення техніко- тактичних дій гравців. 
    1. Розвиток  спритності. 
    2. Удосконалення техніки передачі м’яча  та ударів по воротам. 
    3. Виховання у гравців колективізму. 
Інвентар: м'ячі футбольні, свисток, стійки. фішки. 
Місце проведення: Спортивний зал. 
Організаційні моменти: 
Перевірити стану місця занять 
Перевірити готовність студентів до занять 
Хід навчально-тренувального заняття (Табл. 1) 
 

 
Таблиця 1. Хід навчально-тренувального заняття 

Частини 
занять 

Зміст заняття Дозуван-
ня часу 

Організаційно-
методичні вказівки 

 Вступна частина  3хв  
 Пояснення завдань занят-

тя 
3хв  

I Підготовча частина 20 хв  
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Продовження таблиці 1 
1.1. Біг, бігові вправи, загаль-

но-розвиваючі вправи в 
русі, комплекс бігових 
вправ зі стійками 

 15хв Розтягуються по всьому 
майданчику і викону-
ють різновиди бігових 
вправ 

1.2 Вправи на розтягування 5хв Розтягуємо по черзі всі 
групи м’язів  

II Основна частина 90 хв  
2.1 Володіння м'ячем 10 хв  
2.2 Передача м'яча в парах 10 хв В парах (зовнішнім, 

внутрішнім, прямим 
підйомом) 

 
2.3 Передача м'яча в парах в 

русі з облудними діями 
10 хв В парах 

 

2.4 Зустрічні передачі м’яча  з 
рухом у протилежному 
напрямку 

10 хв Стегно, груди, голова 

2.5. Удари по воротам після 
ривка 10-15м. 

10 хв. намагатися максималь-
но робити ривок 

2.6 Передачі м’яча в трійках зі 
зміною місць та ударів по 
воротам. 

10 хв. Предачі партнеру дава-
ти точно 

2.7 Гра у квадрат 10 хв. 4х2 
2.8. Учбова гра 20 хв.  4Х4 на маленькі ворота 
III Заключна частина 10 хв  
3.1 Повільний біг, ходьба. 

Вправи на розтягування та 
розслаблення 

 Можно використовува-
ти гімнастичні лави та 
шведську стінку 

Висновок. На основі аналізу наукової літератури та  практичного 
спостереження можна зробити висновки, що, на жаль, ми повинні конста-
тувати той факт, що науково обґрунтовані дослідження, присвячені теоре-
тичному і методичному обґрунтуванню міні-футболу як самостійного виду 
спорту і можливостей його застосування в фізичному вихованні студентсь-
кої молоді, дуже небагаточисельні. Тому  проблема підготовки студентсь-
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кої команди для участі в змаганнях різного рівня та демонстрації гарних 
результатів  є дуже актуальною. 

Одним з ефективних методів для отримання результатів є  правильна 
побудова навчально тренувального заняття. Необхідно також  відзначити 
той факт,  що відповідно до нормативних документів , до основних завдань 
предмету фізичне виховання у вищих навчальних закладах належить роз-
виток у студентів основних фізичних якостей та рухових здібностей, фор-
мування життєво важливих рухових навичок та вмінь, виховання мораль-
но-вольових і психологічних якостей особистості.  

Одним з універсальних засобів вирішення цих завдань, на наш по-
гляд, є використання міні-футболу в фізичному вихованні студентів вищих 
навчальних закладів. Все це вказує на те, що на сучасному етапі розвитку 
вищої школи в Україні доцільно розвивати серед студентів інтерес до міні-
футболу. В процесі занять міні-футболом у студентів формується ряд важ-
ливий морально-вольових якостей: колективізм, цілеспрямованість, витри-
мка, дисциплінованість, сміливість. Правильно побудована методика  
підготовки студентів з міні-футболу доводить її ефективність. У студентів 
підвищились показники фізичної підготовленості, рухової активності, 
зросла мотивація до занять фізичним вихованням, що позитивно вплинуло 
на результат змагань. 
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АЗОВО-СИВАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  
ПРИРОДНИЙ ПАРК 

С.О. Заболотна, О. Костіна. Азово-

Сиваський національний приодний 

парк. Стаття розкриває особливості 

флори, фауни, історію створення, 

своєрідний ландшафт та клімат. 

S.O. Zabolotny, A. Kostіna. Azov-

Sivasky natsіonalny priodny park. Statte 

rozkrivaє osoblivostі flora, fauna, іstorіyu 

stvorennya, svoєrіdny landscape that klіmat 

          
Вступ. Чим тільки не багата наша країна: зелені ліси, буяючі 

різнотрав`ям степи, синьоокі  моря й озера, могутні річки й тендітні 

джерельця, вражаючі своєю красою водоспади та національні природні 

парки, заповідники, що так дивують своєю первісною красою фауни та 

флори. Одним із представників таких надзвичайних місць є Азово-

Сиваський національний природний парк. Подана стаття спрямована на 

вивчення особливостей тутешнього клімату, ландшафту, різноманітності 

флори й фауни, історії створення парку. 

Матеріали і результати дослідження. Територію парка можна 

побачити навіть із висоти пташиного польоту, бо загальна її площа 

складає 52 154 га , з них майже 8 469 га суходолу та 43 685 га акваторії 

Азовського моря, Сивашу та Утлюцького лиману. Також за парком 

закріплено декілька ділянок суходолу, котрі розташовуються в 

Генічеському – 7 528 га (о. Бірючий та частина о. Куюк-Тук) та 

Новотроїцькому – 941 га( частина о. Чурюк з прилеглими невеликими 

островами) районах. Цим територіям приділили особливу увагу, так як на 

них оформлені державні акти на право постійного користування 

земельними ділянками (рис. 1). 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 2(15) 

Technologes of informations are in education, science and production, 2017, ed. № 2(15) 

© С.О. Заболотна, О. Костіна, 2017 

Актуальні проблеми науки та освіти: теорія, практика, сучасні рішення  

170 

 
Рис.1 Азово-Сиваський національний природний парк 

 

Першою метою створення парку було збереження характерного 

тільки для цієї місцевості рослинного й тваринного світу, унікальних 

природних комплексів північного Приазов`я. 

Азово-Сиваський парк розділений на декілька функціональних зон, а 

саме, рекреаційна регульована (618 га), рекреаційна стаціонарна (93 га), 

господарська (12 473 га), розташована на острові Бірючий(рис.2). 

 

 
Рис.2 Острів Бірючий 

 

Географічне положення. Скільки вже перлин назбирала 

Херсонщина: Олешківські піски, що є найбільшою пустелею Європи, 

Асканія-Нова, Чорноморський біосферний заповідник, найбільший у світі 

рукотворний ліс та Азово-Сиваський національний природний парк, 

території якого знаходяться на косі Бірючий острів, в західній частині 

Азовського моря. 

Історія створення. Мало хто знає, що раніше територія парку 

належала єдиному в той час заповіднику «Асканія-Нова», починаючи зі 

створення у липні 1927 року заповідника «Надморські коси», до якого 

увійшли окремі ділянки Північного Причорномор`я, Сиваша та 

Азовського моря, до січня 1933 року, коли теперішній «Азово-Сиваський 

національний парк» почав функціонувати як самостійна установа. 
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Причиною утворення стало надмірне господарське освоєння наприкінці 

XIX століття, яке й спричинило появу питання заповідання районів 

Азовського моря і, особливо, острову Сиваш (рис. 3). 

 
Рис.3 Острів Сиваш 

 

Кліматичні умови. Парк знаходиться на території Херсонщини. Тут 

переважає помірно континентальний клімат, його можна 

охарактеризувати дуже спекотним довготривалим сухим літом і відносно 

короткою зимою з найменшою кількістю опадів в Україні – близько 

360 мм на рік. Середня температура липня дорівнює +24°C, хоча 

максимальна температура може сягати й +40°C. Зима  тепла: середня 

температура січня становить всього -3°C, хоча мінімальна може сягати -

34°C, що є досить рідким явищем для нашої місцевості, а ось літні засухи 

з суховіями досить звична річ. 

Рослинність. Спираючись на особливості клімату Херсонщини, 

досить легко уявити, що флора відносно небагата, зазвичай це пустельна 

степова й солончакова рослинність. Але все ж подекуди збереглися 

справжні степові фітоценози, де можна зустріти таких представників 

флори, як жовтець скіфський, дивина фіолетова (рис. 4), шавлія 

сухостепова, тринія щетиниста. Деякі види ендеміків також можна 

зустріти на степових та пустельних просторах, а саме, деревій 

бірючанський, кермек чурюкський, ситник Фоміна, мітлиця азовська, 

хрінниця сиваська, кульбаба сиваська, кравник солончаковий .На багатьох 

косах зустрічаються каспійсько-кермекова і подорожникова формації, а на 

мокрих солончаках літоральної смуги досить поширена пустельно-

галофітна рослинність, до складу якої входять солонець травянистий, 

содник простертий, петросимонія тритичинкова, кермек 

напівчагарниковий, сарсазан шишкуватий, лутига татарська тощо. 
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Рис.4 Дивина фіолетова 

 

Блукаючи просторами парку, можна зустріти плейстоценові 

реліктові види рослин, що в Україні стрічаються лише на території 

Присивашшя – офайстон однотичинковий та тетрадикліс ніжний. 

Загальна кількість видів рослин, що ростуть на території парку – 308, 

з них 12 видів занесені в Червону книгу України. 

Фауна. Прибережні райони Азовського та Чорного морів, особливо 

о. Сиваш, з їх великою кількістю островів та півостровів, м’яким 

кліматом, чисельними кормовими угіддями та добре захищеними 

ділянками для гніздування, є найпривабливішим місцем для гніздування 

багатьох птахів. Тим паче територія парку розташована саме у межах 

великого перелітнього шляху q чисельні зграї птахів зупиняються тут для 

відпочинку під час міграцій. 

Цікаво, що ще в 1976 році територія Сивашів, загальна площа котрих 

45 700 га, була проголошена водно-болотним угіддям міжнародного 

значення. 

Вражає й той факт, що в сезонних скупченнях впродовж року 

реєструється понад 1 млн птахів (мартини, качки, кулики, болотяні 

крячки, лебідь-шипун, чаплі, галагаз та інші), у тому числі рідкісні, 

вразливі та зникаючі види, занесені до Червоної книги України, такі як 

зуйок морський, худоличник, кулик-сорока, савка (рис. 5), мартин 

каспійський та орлан-білохвіст. 

У степовій же зоні стрічаються дрофа, хохітва (рис. 6), журавлі 

степовий та сірий, луні польовий та степовій, беркут, балабан та інші не 

менш вражаючі види. 
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                    Рис.5 Савка                                         Рис. 6 Хохітва 

 

Всього в парку зареєстровано 30 видів «червонокнижних» птахів, а 

загалом – 197 видів птахів. 

Блукаючи степовими просторами, туристу не рідко впадає в око 

лань, тому що саме цей вид є переважаючим з чисельності, далі йдуть 

муфлони, олені благородні та кулани - найменша чисельність з усіх видів 

(37 голів) (рис. 7). 

Крім цього на острові Бірючий склалися сприятливі умови для 

існування аборигенних видів фауни, таких як сірий заєць, лисиця та 

акліматизованого єнотовидного собаки, але зважаючи на напружену 

епідеміологічну ситуацію, чисельність цих тварин доводиться постійно 

регулювати.(рис. 8) 
 

 

            Рис.7 Кулани                                   Рис.8 Єнотовидна собака 

       

Загалом у межах парку нараховується понад 5 тисяч видів тварин, 

серед яких – 250 видів хребетні. 

Висновки. Херсонщина наче рай для дослідника, вона багата 

флорою й фауною, саме тут нерідко можна зустріти феномени, що ніяк не 

піддаються людському разуму, та саме вона налічує найбільшу кількість 

чаруючих своєю красою та дивиною природоохоронних територій. До її 
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складу входить Азово-Сиваський національний природний парк, який 

нічим не поступається всесвітньо відомим природоохоронним об’єктам 

Європи загалом. На його просторах ви побачите не тронутий людською 

рукою степ, яким він і залишиться в майбутньому. 
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ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ З ФІЗИКИ І ХІМІЇ – ЯК ШЛЯХ 
ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРУВАННЯ ЗНАНЬ 

ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ 

М.В. Задорожня, Є.О. Кумановський.

Інтегровані заняття з фізики і хімії – як 

шлях подолання проблеми струк-

турування знань дисциплін природ-

ничого циклу. У статті пропонується один 

із щляхів поліпшення якості знань 

студентів з дисциплін природничого 

циклу. Цей шлях реалізується в 

міжпредметних зв’язків та інтеграції 

знань. При інтеграційному підході 

відбувається логічне структурування знань 

одержаної інформації, що зменшує час на 

засвоєння матеріалу з фізики та хімії. 
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Integrated lessons on physics and chemistry 

- as a way of overcoming the problem of 

structuring disciplines knowledge of natural 

sciences. The article offers one route from 

improving the quality of student learning in 

the disciplines of natural sciences. This path is 

realized in interdisciplinary connections and 

integration of knowledge. With the integration 

approach is logical structuring of knowledge 

received information that reduces the time for 

learning in physics and chemistry. 

Втуп. Пошуки ефективних шляхів підвищення навчально-виховного 

процесу в Вищому навчальному закладі все більше привертає увагу. 

Сьогодні широкого поширення набула проблема реалізації 

міжпредметних зв’язків. Хоча ця проблема не є новою в педагогічній 

науці, але мабуть, немає необхідності доводити важливість 

міжпредметних зв’язків у процесі викладання. Міжпредметні зв’язки є 

дидактичною умовою і засобом глибокого, і всебічного засвоєння основ 

наук у школі. Установлення міжпредметних зв’язків у шкільному курсі 

фізики, хімії, математики і біології сприяє більш поглибленому засвоєнню 

знань, формуванню наукових понять і законів, вдосконаленню навчально- 

виховного процесу та оптимальної його організації, формуванню 

наукового світогляду, єдності матеріального світу, взаємозв’язку явищ у 
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природі й суспільстві. Крім того, вони сприяють підвищенню наукового 

рівня знань студентів, розвитку логічного мислення і їх творчих 

здібностей. Реалізація міжпредметних зв’язків усуває дублювання у 

вивченні матеріалу, заощаджує час і створює сприятливі умови для 

формування загальнонавчальних умінь і навичок студентів. Саме тому 

міжпредметні зв’язки є важливою умовою і результатом комплексного 

підходу в навчанні і вихованні студентів. 

 Основний матеріал дослідження. Міжпредметні зв’язки слід 

розглядати як відображення в навчальному процесі міжнаукових зв’язків, 

що складають одну з характерних рис сучасного наукового пізнання. 

Таким чином, актуальність проблеми міжпредметних зв’язків у сучасних 

умовах посилюється зни- женням значущості й інтересу студентів 

загальноосвітніх навчальних закладів до предметів природничого циклу, 

що зумовлено існуванням штучного розриву між спорідненими галузями 

природничих наук.  

Висвітлення проблем, пов’язаних з використанням міжпредметних 

зв’язків у навчальному процесі, започатковано й розвинуто в працях 

провідних фахівців у галузі педагогіки і дидактики. Ідея міжпредметних 

зв’язків розглядалася ще класиками педагогіки: І.Г. Песталоцці, Я.А. 

Коменським, І.Ф. Гербартом, Н.К. Крупською та ін.  

Результати аналізу науково-методичної літератури та періодичних 

видань дають можливість стверджувати, що реалізація міжпредметних 

зв’язків сприяє кращому засвоєнню природничих дисциплін та 

вдосконалює навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні реалізації 

міжпредметних зв’язків при навчанні фізики, хімії і біології у 

загальноосвітніх навчальних закладах.  

Однією з важливих умов міцності знань, умінь і навичок, які 

формуються в студентів, є здійснення міжпредметних зв’язків у процесі 

викладання навчальних предметів. Вирішення проблеми міжпредметних 

зв’язків відіграє важливу роль при визначенні змісту, методів і організації 

процесу навчання.  

Поряд з процесами диференціації самої хімічної науки, в даний час 

йдуть в інтеграційні процеси хімії з іншими галузями природознавства. 

Особливо інтенсивно розвиваються взаємозв'язку між фізикою і хімією. 

Цей процес супроводжується виникненням усе нових і нових суміжних 

фізико-хімічних галузей знання.  

Вся історія взаємодії хімії я фізики повна прикладів обміну ідеями, 

об'єктами і методами дослідження. На різних етапах свого розвитку 

фізика постачала хімію поняттями в теоретичними концепціями, що 
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зробили сильний вплив на розвиток хімії. При цьому, чим більше 

ускладнювалися хімічні дослідження, тим більше апаратура і методи 

розрахунків фізики проникали в хімію. Необхідність вимірювання 

теплових ефектів реакції, розвиток спектрального та 

рентгеноструктурного аналізу, вивчення ізотопів та радіоактивних 

хімічних елементів, кристалічних граток речовини, молекулярних 

структур вимагали створення і призвели до використання складних 

фізичних приладів еспектроскопов, мас-спектрографів, дифракційних 

решіток, електронних мікроскопів і т.д. 

Готуючись до заняття, викладач повинен вирішити питання про 

глибину розкриття матеріалу з міжпредметних зв’язків у курсі фізики. 

Сукупність функцій міжпредметних зв’язків реалізується в процесі 

навчання, якщо вчитель фізики використовує все розмаїття їх видів. 

Реалізація міжпредметних зв’язків у практиці навчання передбачає 

співпрацю вчителя фізики з учителями хімі, відвідування відкритих 

уроків, майстер-класів, спільне планування уроків тощо. Розглянемо, як 

відбувається реалізація міжпредметних зв’язків між предметами фізика і 

хімія. Шкільні навчальні дисципліни – фізика і хімія є основами фізичних 

і хімічних наук. Ці науки взаємозв’язані, причому взаємозв’язки їх 

зумовлені загальними об’єктами пізнання (тіла, процеси, закономірності 

неживої природи) і загальними методами наукового пізнання (теоретичні, 

експериментальні, математичні). Необхідність встановлення у 

навчальному процесі зв’язків між фізикою і хімією як навчальними 

предметами диктується, по-перше, об’єктивно існуючими взаємозв’язками 

фізичних і хімічних наук, по- друге, вимоги дидактики і психології про 

необхідність послідовного розвитку і узагальнення знань студентів. А 

також систематизації процесу формування ними наукових понять. Аналіз 

змісту курсів фізики і хімії показує [2], що загальними системами понять, 

включених у ці курси, є: – система понять про речовину і її структурні 

елементи; – система понять про явища і процеси, які відбуваються між 

структурними елементами речовини.  

В процесі викладання фізики і хімії міжпредметні зв’язки можуть 

здійснюватися у таких напрямках: – формування учнями 

фундаментальних, загальних для фізики і хімії понять про структуру 

речовини і процесах, що відбуваються в структурних елементах речовин; 

– вивчення загальних для фізики і хімії законів; – вивчення основ 

загальних для фізики і хімії теорій; – перенесення і застосування знань 

фізики на уроках хімії для формування і розвитку фізико- хімічних і 

хімічних понять; – перенесення і застосування знань хімії на уроках 

фізики для формування і розвитку фізико- хімічних і фізичних понять; – 
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взаємне перенесення на уроках фізики і хімії методів, що застосовуються 

фізичними і хімічними науками. Наявність міжпредметних зв’язків 

дозволяє створити в студентів середніх класів уявлення про системи 

понять і універсальні закони, а в студентів старших класів – про загальні 

теорії і комплексні проблеми. 

Загальними для предметів фізики і хімії, наприклад, є: система 

понять про речовину і її будову, яка необхідна для засвоєння 

фундаментальної фізико-хімічної теорії будови речовини, система понять 

про енергію, її види і перетворення, включаючи поняття про внутрішню 

енергію, енергію активації, йонізації тощо. Розглянемо, як при реалізації 

міжпредметних зв’язків формується в студентів поняття про молекулу і 

кристал [1]. Формування поняття про молекулу розглядається в аспекті 

його розвитку. Поняття про молекулу учні отримують в достатньо 

повному об’ємі і знання, отримані ними на уроках фізики, необхідно лише 

конкретизувати, розвивати, узагальнювати при навчанні хімії. При 

навчанні хімії учні не тільки застосовують знання про молекули, засвоєні 

на уроках фізики, але й взнають про їх нові властивості (наприклад, 

перетворення одних молекул в інші), у результаті чого поняття про 

молекулу збагачується, розвивається, узагальнюється. 

Розглядаючи можливості здійснення міжпредметних зв’язків фізики 

і хімії при формуванні й розвитку знань про кристал можна стверджувати, 

що вперше учні дізнаються про кристал на уроках фізики (вивчаючи 

порядок розташування частинок в кристалі). Потім – на одному із перших 

уроків хімії. У подальшому, на роках фізики, учні узнають про те, що 

кристалічні тіла мають постійну температуру плавлення, правильну 

форму, що частинки, які входять до складу кристалу, здійснюють 

коливальні рухи, при підвищенні температури кристалічна гратка 

руйнується, а при твердненні знову укріплюється. На уроках хімії зміст 

поняття про кристал ще більше збагачується, оскільки учні вивчають види 

кристалічних ґраток (йонна, атомна, молекулярна), а також залежність 

властивостей речовин від особливостей кристалічної гратки. Узагальнення 

знань студентів про кристали продовжується на уроках фізики при 

вивченні напівпровідників і на уроках хімії при вивченні алотропних 

видозмін вуглецю. Як приклад ефективної дії міжпредметних зв’язків 

розглянемо формування в студентів поняття електролітичної дисоціації. 

Це поняття починає формується учням спочатку на уроках хімії. У його 

зміст входять такі елементи: водні розчини або розплави як середовище 

електролітичної дисоціації; процес гідратації йонів; електроліти – 

речовини, що підлягають електролітичній дисоціації в розчинах і 

розплавах; електропровідність розчинів або розплавів електролітів. 
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Із змісту фізики використовуються знання про провідники і 

діелектрики, взаємодію заряджених частинок, елементи молекулярно-

кінетичної теорії. Таким чином, взаємозв’язок фізики з хімією 

реалізуються на уроці "Будова речовини", "Будова атома". Учні отримують 

перші знання про залежність властивостей елементів від їх порядкового 

номера, знайомляться з періодичною системою Д.І. Менделєєва. На уроці 

"Провідність електричного струму" використовуються поняття про 

входження до групи елементів Періодичної системи для пояснення 

теплопровідності різних матеріалів. Уроки "Атмосферний тиск", "Закони 

електролізу Фарадея", "Кристали та кристалічна гратка", "Будова атома", 

"Дослід Резерфорда", "Ядерні реакції", "Згоряння палива", "Хімічна дія 

світла, фотографія" пов’язують фізичні та хімічні знання. 

З виникненням теорії відносності, квантової механіки і вчення про 

елементарні частинки розкрилися ще більш глибокі зв'язки між фізикою і 

хімією. Виявилося, що розгадка пояснення істоти властивостей хімічних 

сполук, самого механізму перетворення речовин лежить в будові атомів, в 

квантово-механічних процесах його елементарних частинок і особливо 

електронів зовнішньої оболонки, Саме новітня фізика зуміла вирішити 

такі питання хімії, як природа хімічного зв'язку, особливості хімічної 

будови молекул органічних і неорганічних сполук і т.д.  

У сфері дотику фізики та хімії виник і успішно розвивається такий 

порівняно молодий розділ з числа основних розділів хімії як фізична 

хімія, яка оформилася в кінці XIX ст. в результаті успішних спроб 

кількісного вивчення фізичних властивостей хімічних речовин і сумішей, 

теоретичного пояснення молекулярних структур. Експериментальної і 

теоретичної базою для цього послужили роботи Д.І. Менделєєва 

(відкриття Періодичного закону), Вант-Гоффа (термодинаміка хімічних 

процесів), С. Арреніуса (теорія електролітичної дисоціації) і т.д. 

Предметом її вивчення стали загальнотеоретичні питання, що стосуються 

будови і властивостей молекул хімічних сполук, процесів перетворення 

речовин у зв'язку із взаємною обумовленістю їх фізичними властивостями, 

вивчення умов протікання хімічних реакцій і відбуваються при цьому 

фізичних явищ. Зараз фізхімії - це різнобічно розгалужена наука, тісно 

зв'язує фізику та хімію.  

У самій фізичної хімії до теперішнього часу виділилися і цілком 

склалися в якості самостійних розділів, які мають своїми особливими 

методами і об'єктами дослідження, електрохімія, вчення про розчини, 

фотохімія, кристалохімія. На початку XX ст. виділилася також у 

самостійну науку виросла в надрах фізичної хімії колоїдна хімія. З другої 

половини XX ст. у зв'язку з інтенсивною розробкою проблем ядерної 
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енергії виникли й отримали великий розвиток новітні галузі фізичної хімії 

- хімія високих енергій, радіаційна хімія (предметом її вивчення є реакції, 

які відбуваються під дією іонізуючого випромінювання), хімія ізотопів.  

Фізична хімія розглядається зараз як найбільш широкий 

загальнотеоретичний фундамент всієї хімічної науки. Багато її вчення і 

теорії мають велике значення для розвитку неорганічної і особливо 

органічної хімії. З виникненням фізичної хімії вивчення речовини стало 

здійснюватися не тільки традиційними хімічними методами дослідження, 

не тільки з точки зору його складу та властивостей, але і з боку структури, 

термодинаміки і кінетики хімічного процесу, а також з боку зв'язки і 

залежності останнього від впливу явищ, властивих іншим формам руху 

(світлове і радіаційне опромінення, світлове та теплове вплив і т.д.).  

Примітно, що в першій половині XX ст. склалася прикордонна між 

хімією і новими розділами фізики (квантова механіка, електронна теорія 

атомів і молекул) наука, яку стали пізніше називати хімічної фізикою. 

Вона широко застосувала теоретичні та експериментальні методи 

новітньої фізики до дослідження будови хімічних елементів і сполук і 

особливо механізму реакцій. Хімічна фізика вивчає взаємозв'язок і 

взаємоперехід хімічної та субатомній форм руху матерії. 

Розглядаючи реалізацію міжпредметних зв’язків фізики, хімії 

звертаємо увагу на те, що їх об’єднує система понять про матерію, форми 

її руху і рівні організації. Фізика і хімія вивчають молекулярний і атомний 

рівні організації матерії. Молекули за одних умов розпадаються на атоми, 

йони, а при інших утворюють багатомолекулярні колоїдні системи. Таким 

чином, здійснюючи міжпредметні зв’язки "фізика-хімія " студенти 

глибоко усвідомлюють суть і особливості структури живих і неживих 

макротіл.  

Фізичні і хімічні поняття необхідні, щоб пояснити учням 

взаємозв’язок фізико-хімічних і біологічних процесів; розкрити фізико- 

хімічні умови здійснення біологічних функцій у клітинах, тканинах, 

органах, в організмі в цілому; показати сутність окремих біофізичних 

(наприклад, біопотенціали) і біохімічних (асиміляція і дисимеляція) 

процесів. Зв’язок фізики й хімії з біологією ілюструє універсальність 

багатьох фізико-хімічних теорій і законів. Так, закон збереження і 

перетворення матерії й енергії вводиться у фізиці на прикладі конкретних 

уявлень про переходи потенціальної і кінетичної енергії, у хімії – у 

вигляді частинного закону збереження маси речовин при хімічних 

реакціях. Він конкретизується в курсах хімії і фізики при вивченні 

валентності й будови атома, розвивається при розгляді законів збереження 

в механіці (закони збереження імпульсу і повної механічної енергії), 
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окислювально-відновлювальних реакцій, перетворень хімічних елементів, 

хімічної рівноваги. Під впливом міжпредметних зв’язків закон 

збереження енергії перестає бути елементом лише системи фізичних 

знань. Він сприймається учнями як загальний закон природи, як елемент 

загальнонаукових знань.  

Здійснюючи міжпредметні зв’язки "фізика-хімія ", викладачам важко 

переконати студентів у тому, що біологічна форма руху матерії має більш 

високий рівень її розвитку, вона не може бути зведена до фізико-хімічних 

форм. У живій природі фізико-хімічні процеси підлягають біологічним 

закономірностям еволюційного розвитку, єдності організму і середовища, 

взаємозв’язку будови і функцій, процесам нервової і гуморальної регуляції 

функцій тощо .  

Є декілька типових ситуацій, які визначають реалізацію 

міжпредметних зв’язків: 

– коли на уроці фізики певна тема вивчається раніше, ніж в іншому 

предметі; – теми на уроках різних предметів, в тому числі і фізики, 

вивчаються одночасно; – учні, ознайомившись з матеріалом при вивченні 

іншого предмету, зустрічаються з ним на уроці фізики. Із сказаного 

випливає, що учитель має забезпечувати диференційований підхід до 

опанування навчальним предметом, оскільки процеси розуміння в різних 

студентів відбуваються по-різному. Основна складність полягає в невмінні 

працювати самостійно, творчо та продуктивно мислити.  

Щоб полегшити засвоєння навчального матеріалу, необхідно 

домагатися розуміння суті основних логічних форм мислення: понять, 

суджень, умовиводів. Враховуючи основні формально-логічні закони та 

психологічні закономірності формування мислення основну увагу при 

вивчені природничих дисциплін треба зосереджувати на розвитку творчих 

здібностей, логічного мислення, формування інтелектуальних умінь і 

навичок розумової праці. У курсі предметів природничого циклу існують 

великі можливості для реалізації міжпредметних зв’язків і при 

розв’язуванні задач. Оскільки задачі на уроках фізики, хімії є дуже 

важливим методом раціонального навчання студентів, то буде корисним і 

доцільним розв’язувати задачі, які мають зміст міжпредметного 

характеру.  

Висновок. Можна стверджувати, що реалізація міжпредметних 

зв’язків при викладанні фізики і  хімії і є основою формування в 

свідомості студентів наукової картини світу, систематизує знання, 

дозволяє оживити заняття, збільшити густину і глибину інформації, 

підсилити пізнавальну активність студентів при засвоєнні фізичних і  

хімічних знань.  
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Отже, міжпредметні зв’язки можна використовувати на різних 

етапах сучасного уроку: перевірки та актуалізації знань, вивчення нового 

матеріалу, систематизації та закріпленні вивченого матеріалу, домашнього 

завдання і навіть при контролі знань.  
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Вступ. На сучасному етапі розвитку ринкових  відносин, спеціаліст 

повинен бути компетентним, здатним приймати рішення в швидко  

змінюючих умовах, брати на себе відповідальність за роботу в команді. 

Нині економіці України особливо необхідні люди, здатні працювати 

активно, зацікавлено, з високою професійною майстерністю та 

новаторським підходом. Важливим у цьому плані є формування у 

студентів нового наукового економічного мислення, прагнення до аналізу 

результатів власної та колективної праці. 

         Таким  чином, однією із задач Херсонського політехнічного коледжу 

Одеського національного політехнічного університету є формування і 

розвиток компетенції студентів при вивченні економічних дисциплін . 

Незалежно від профілю  студенти вирішують  безліч економічних 

питань. Наслідки цих рішень відображаються в їх повсякденному житті, 

роботі, участі в громадських організаціях, у соціальному аспекті, в 

діяльності як суб’єкта економічних відносин. Вдумливе й осмислене 
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ставлення до явищ економічного середовища передбачає не лише 

розуміння основних концепцій у даній економічній системі, а й здатність 

до самовираження й оволодіння соціальними ролями при розв’язанні 

економічних завдань, уміння застосовувати в різних поєднаннях елементи 

економічних знань до конкретних життєвих ситуацій, розуміти 

економічний зміст власної праці, бачити своє місце в економічному 

середовищі  [2]. 

Економічна грамотність майбутніх технічних спеціалістів, вміння 

правильно виконати і «прочитати» техніко – економічні показники в 

результаті вивчення економічних дисциплін, - це все сприяє розвитку 

просторової уяви і навиків правильного логічного мислення. Знання і 

вміння, набуті при вивченні економічних дисципліни, -  основи, які 

формують компетентність майбутнього спеціаліста і готують його до 

рішення задач спеціального проектування. 

Проблема формування професійної компетентності технічних 

спеціальностей у Херсонському політехнічному коледжі при вивченні 

економічних дисциплін належить до числа найбільш актуальних проблем 

сучасної педагогіки, що обумовлено, в першу чергу , складністю 

економічної діяльності,  динамикою і направленістю соціально – 

економічних відносин у суспільстві. В сучасних умовах становлення 

ринкових відносин виникла потреба інтенсифікації професійної 

підготовки студентів технічної спеціальності коледжу, направленої на їх 

максимальний розвиток, самостійне творче використання набутих знань в 

різних виробничо – технічних ситуаціях, формування економічного 

мислення, основою якої поряд с різними компетентностями, є професійна. 

Аналіз останніх досліджень. Вивчення сучасного стану професійної 

підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей, аналіз 

літератури та робіт багатьох вітчизняних  вчених показав, що існує 

потреба підприємства в грамотних співробітниках, що  не вимагають  

додаткових витрат і часу  на перенавчання, здатних до  прийняття  

самостійних рішень. 

У ході дослідження спиралися на основні концептуальні аспекти 

розвитку економічної освіти в Україні вітчизняних  вчених, зокрема 

впровадження активних форм та методів навчання (Л. Бондарева, Н. 

Захарченко, І. Полєщук, О. Смілянець, та ін.);шляхи удосконалення 

самостійної роботи (Я. Галета, Н. Ванжа, Л. Онучак, Г. Романова, М. 

Смирнова, Л. Савчук та ін.); впровадження інноваційних технологій 

навчання (Р. Бужиков, О. Кареліна, Т. Коваль, В. Крижанівська, та ін.) [2]. 

Актуальність цієї теми визначена й оновленням змісту вищої  

професійної освіти, що потребує радикальних змін в організації 
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навчально-виховного процесу, інтелектуальною базою якого є 

економічний компонент фахових якостей спеціалістів технічних 

спеціальностей. 

В умовах модернізації освітнього простору істотної ваги в 

становленні сучасного типу особистості набуває «концепція компетенції». 

Ця тенденція полягає в тому, що підвищується роль економічних та 

інформаційних початків в освіті, а звідси більш адекватним стає поняття 

«компетенція» на відміну від поняття «кваліфікація». В умовах нового 

типу економіки все більший пріоритет серед вимог до випускників вищих 

навчальних закладів отримують  вимоги системно організованих, 

інтелектуальних, комунікативних, моральних початків. Це дозволяє 

успішно організовувати діяльність у соціальному, економічному, 

культурному контекстах. Отже, найважливішим завданням сучасної освіти 

є її переорієнтація на визначення компетенцій, що забезпечують якість 

освіти, адекватну вимогам часу[3]. 

Компетентність студентів технічних спеціальностей Херсонського 

політехнічного коледжу при вивченні економічних дисциплін формується 

на основі синтезу теорії і практики, що проявляється в якості 

актуалізованого вміння індивідума пізнавати, думати, спілкуватися, 

висувати  певні рішення та вирішувати задачі, аналізувати хід їх рішення 

при цьому постійно вносити корективи. 

Компетентність – це складна інтегрована система,  яка дає 

можливість розраховувати задачі з знанями діяльності. Загалом 

компетентність складається із суми факторів, які формуюють її: це 

володіння оперативними знаннями, здатність вибирати серед богатьох 

рішень найбільш оптимальні, подавати правильні аргументи щодо будь - 

якої ознаки, висувати сумніви ефективних рішень [1]. 

Студенти повинні мати компетенцію у сфері економічної діяльності, 

тобто, в першу чергу, економічне мислення; знання методів економічного 

аналізу; наявність системного уявлення про структуру і тенденції розвитку 

української та світової економіки; уміння використовувати економічну 

інформацію у професійній, виробничій діяльності і повсякденному житті; 

уміння здійснювати пошук економічної інформації; уміння проводити 

економічний, стратегічний аналіз та оцінку фінансово-господарської 

діяльності підприємств тощо. 

В коледжі принципи економічної освіти реалізуються на основі 

відповідних методів, які, в першу чергу, в собі поєднують форму 

організації навчального процесу, навчальні програми та плани. Під час 

організації  навчання економічних дисциплін відбувається взаємодія та 

співпраця викладача та студента. Методи навчання представлені у вигляді 
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лекцій, практичних робіт, самостійних робіт. Важливе місце під час 

вивчення економічних дисциплін для технічних спеціальностей  

відводиться  організації  курсових робіт, під час яких  виконуються  

розрахунки техніко – економічних показників діяльності економічного 

суб’єкта. В процесі самоосвіті студенти виконують  комплекс розрахунків 

економічних показників, роблять висновки  на основі зроблених значень. 

Тобто більшість завдань майбутнього технічного спеціаліста при вивченні 

економічних дисциплін як в процесі навчання, так і в майбутній роботі в 

деякій мірі пов’язані  з розрахунковою діяльністю. Дана форма навчання 

слугує збагаченню інтелектуальної атмосфери студента. 

Але виникають труднощі  під час розрахунків, оскільки  у студентів 

низький рівень знань математики ще за шкільну підготовку, при цьому 

зменшується зацікавленість студентів щодо вивчення економічних 

дисциплін, оскільки вони розуміють що економічні дисципліни 

потребують читання та розрахунок формул, таблиць, логічного мислення, 

аналізу певних показників.  

Тому під час вивчення економічних дисциплін викладачам 

економіки потрібно чимало зусиль  та часу навчити студентів технічних 

спеціальностей  виконувати певні розрахунки, аналізувати, співставляти 

одні показники з іншими та робити висновки щодо певних економічних та 

виробничих рішень. Для цього, в першу чергу, потрібно сформувати 

мотиваційний механізм та довести до студента, що йому це знадобиться в 

майбутній професійній роботі. Велике значення має його здатність 

відстоювати свою думку, підтверджувати фактичними 

даними,спілкуватися на професійну тему, пояснювати всі питання і 

рішення зрозуміло. Якщо у майбутнього спеціаліста немає цих 

задатків,йому буде складно зробити кар’єру. 

В економічному навчанні необхідно орієнтуватися не тільки на 

формування системи знань, досягнення рівня відповідної компетентності, 

а й на формованні вмінь та навичок, певний досвід практичної діяльності, 

соціально-економічного спілкування. У комплексі це повинно 

стимулювати самоосвіту особистості та вміння використовувати набуті 

знання в нових ситуаціях. 

Робота фахівця - це постійне вирішення виробничих, економічних 

питань. Тому перед викладачами стає задача з моделювати професійні 

уміння майбутнього фахівця в такі етапи: 

І етап — виявити та розвивати інтерес до економічної діяльності 

точніше до професійної мотивації, що можна  досягти за допомогою  

систем  бесід, дискусій, аналізу конкретних ситуацій; 
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ІІ етап — показати  економічні цінності, які дадуть змогу побудувати 

у свідомості студента ідеальну модель  конкурентоспроможного фахівця, 

що слугує еталоном у професійному саморозвитку; 

ІІІ етап — активне формування професійних умінь, необхідних для 

практичної діяльності, що  реалізується під час конкретних ситуацій  і 

вимагає від студента самостійності, ініціативності, наполегливості. 

При  вивченні економічних дисціплін  в Херсонському 

політехнічному коледжі  для студентів  технічних спеціальностей  

потрібно сформувати творче мислення та здібності студента. А саме: 

 - вміти самостійно  сформулювати проблему;  

 - здатність пропонувати гіпотезу;  

 - уміти збирати та аналізувати дані, методично їх обробляти;  

 - сформулювати висновки ;  

 - усвідомити можливості практичного вживання отриманих 

результатів.   

У процесі  вивчення дисциплін економічного характеру студенти  

технічних спеціальностей повинні сформувати компетенції згідно рабочої  

програми дисципліни.     

Висновки. Виходячи з вище вказаного щодо оволодіння 

компетентністю фахівців технічних спеціальностей при вивченні 

економічних дисциплін,  одна з головних умов - досягти професіоналізму 

у сферах економіки та конукерентоздатності не тільки на вітчизняному, 

але й на світовому ринку праці. Процеси, які відбуваються під час 

підготовки студента технічної спеціальності, сприяють підвищенню 

якості освіти навчального закладу,  що є одним із важливих  факторів 

економіки. 

 

Література: 

1. Зайчук В. О. Сучасні педагогічні технології: дидактично- інформаційний 

аспект. [Текст] // В. О. Зайчук, А. С. Нісімчук, А. Д. Білан. - Т. 1. - Луцьк : Твердиня, 

2009. - 288 с.  

2. Крылова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста. [Текст] //   Н.Б. 

Крылова – М.: Высш. шк., 1990. – 142 с 

3. Щербакова В.В. Профессиональная компетентность как результат образования. 

[Текст] //  Среднее образование 2008. - № 4.  –55c 

 
Надійшла до редакції  06.06.2017 

 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 2(15) 
Information technologies in education, science and production, 2017, ed. № 2(15) 

 

© О.В. Ботвинюк, Л.В. Удод, 2017 

Актуальні проблеми науки та освіти: теорія, практика, сучасні рішення 

188 

УДК 371.013  

 

О.В. Ботвинюк,  
викладач,  
Херсонський 
політехнічний коледж 
Одеського 
національного 
політехнічного  
університету 
ok.botwinuk@ukr.net  

Л.В. Удод, 
викладач,  
Херсонський 
політехнічний коледж 
Одеського  
національного  
політехнічного 
університету 
lvudod@ukr.net 
 

  

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 

О.В. Ботвинюк, Л.В. Удод. 
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у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів 

акредитації. У статті розглянуто 
особливості інноваційних технологій для 
застосування у навчально-виховному 
процесі вищої школи.  
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Вступ. Сучасна освіта є важливим засобом суспільного розвитку, що 

актуалізує завдання модернізації професійної компетентності кадрів, яка 
характеризується високим професіоналізмом, здатністю до самостійного 
прийняття рішень, творчості і само-розвитку. В умовах європейської 
інтеграції саме вона має готувати фахівця до життя і діяльності в 
різноманітному, динамічному, швидко мінливому світі, де перед людиною 
постійно виникають нестандартні завдання, вирішення яких передбачає 
наявність умінь і навичок будувати і аналізувати власні дії в різних 
професійних, часто нестандартних ситуаціях. А можливо це лише при 
побудові вищої професійної освіти в логіці інноваційного процесу. 

Метою статті є розгляд особливостей інноваційних технологій, 
необхідних для застосування у навчально-виховному процесі вищих 
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.  

Матеріал і результати дослідження. Відносно недавно поняття 
«інновація», «інноваційний процес», «інноваційна діяльність» у 
вітчизняній науковій літературі майже не вживалися. Нині ж  ученими 
(В.А.Адольф, А.Л.Бірюков, М.В.Волинська, Н.Ф.Ільїн, В.Д.Нечаєв, 
Н.С.Ладижець, В.С.Лазарєв, Б.П.Мартиросян, Н.І.Лапін, а також Г. Бекер, 
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Е. Брукінг, Дж. Коулман та ін.) активно й плідно розглядаються проблеми 
створення й вживання інновацій у вищій школі, аналізуються умови 
ефективного їх функціонування, розробляються методики навчання, 
проектування інноваційних педагогічних технологій викладачів і 
студентів. У той же час спостерігається стихійність процесів створення та 
впровадження інновацій, відсутність чіткої цільової спрямованості 
нововведень, неузгодженість інноваційних пошуків, що провадяться в 
теорії і практиці освітньої діяльності у вищій школі, невідповідність 
окремих нововведень один одному, слабкість розробки інноваційної 
стратегії розвитку вищої освіти.  

Серед авторів публікацій із інноваційної проблематики сучасної 
вищої освіти слід зазначити таких вітчизняних науковців, як Н.П. 
Волкова, І.М. Дичківська, Ю.М. Жиляєва, Г.О. Ковальчук, Л.М. Новікова, 
І.П. Підласий, О.І. Січкарук та інші. 

Інновація - вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, 
дидактичні, виховні, управлінські  системи, їх компоненти, що  суттєво   
поліпшують   результати освітньої   діяльності. 

Пріоритетними освітніми   інноваціями  у ВНЗ є: 
- впровадження у навчальний процес модульного навчання та 

рейтингової системи контролю (кредитно-модульна система); 
- система дистанційного навчання; 
- комп’ютеризація бібліотеки з використанням програм 

електронного каталогу та створення фонду електронних навчальних та 
навчально-методичних матеріалів. 

У навчальному процесі повинні використовуватись різноманітні 
інноваційні педагогічні методики, основою яких є інтерактивність та 
максимальна наближеність до реальної професійної діяльності 
майбутнього фахівця: 

- імітаційні технології (ігрові та дискусійні форми організації); 
- технологія  «кейс-метод» (максимальна наближеність до 

реальності); 
- методика відеотренінгу; 
- комп’ютерне моделювання;  
- інтерактивні технології; 
- технології колективно-групового навчання; 
- технології ситуативного моделювання; 
- технології опрацювання дискусійних питань; 
- проектна технологія; 
- інформаційні технології; 
- технології диференційованого навчання; 
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- текстоцентрична  технологія навчання. 
У нашому дослідження ми наводимо найпоширеніші інноваційні 

технології, що використовуються у навчально-виховному процесі ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації і розглядаються як моделювання викладачем змісту, 
форм і методів навчального процесу відповідно до поставленої мети з 
використанням новизни. 

Технології диференційованого навчання 
Методологія  диференційованого навчання включає три  ступені: 
1. Філософські позиції: діяльнісна суть людини; управління 

діяльністю; інтеграція науки і виробництва. 
2. Наукові підходи: діяльнісний; системний, технологічний. 
3. Педагогічні принципи: активності й свідомості в навчанні та 

врахування вікових і індивідуальних особливостей студентів; цілісності, 
структурності, ієрархічності, інтегративності та зовнішньої зумовленості 
процесу навчання; діагностичної цілеспрямованості, науковості, 
оптимальності, сучасності, завершеності навчання, свідомого 
вибору,співробітництва, вимірюваності результатів навчання та 
об'єктивності оцінки [4]. 

У практиці роботи сучасного вищого закладу освіти диференціація 
навчання базується на основі успішності, а не врахування особистісних 
якостей студентів. 

Нинішньому стану диференційованого навчання властиво: 
• диференційоване навчання у вищому закладі освіти здійснюється 

фрагментарно і ситуаційно; 
• у більшості випадків диференціація зводиться до додаткових 

занять чи однотипних завдань для тих, хто має навчальну заборгованість; 
• основою диференціації навчання виступають результати 

успішності студентів; 
• диференціація навчання зводиться лише до варіювання завдань за 

об'ємом та складністю; 
• диференційоване навчання не забезпечує формування 

індивідуального стилю навчання шляхом вибору власної траєкторії; 
• організація навчання визначається переважно інтуїцією викладача, 

а не науково обґрунтованою концепцією диференціації. 
Основним продуктом засвоєння студентами матеріалу в процесі 

диференційованого навчання мають стати різнорівневі знання та уміння 
[1]. 

Технології проблемного навчання 
Провідною ідеєю проблемного навчання є зацікавлення студента 

досліджуваною темою й підтримка цієї зацікавленості протягом всього 
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періоду навчання. Проблемність є невід'ємною рисою педагогічного 
процесу. Однак проблемним є не будь-яке заняття. Усе залежить від того, 
який обсяг методів і організаційних форм, властивих цьому навчанню, 
використовується на занятті. Таким чином воно сприяє:  

- підготовці майбутнього фахівця до творчого здійснення своїх 
обов'язків і наукового обґрунтовування підходів вирішення навчальних та 
професійних проблем;  

- формулюванню в майбутніх фахівців чіткого уявлення про логіку 
дослідницького пошуку, його етапи;  

- необхідності при вирішенні будь-якої проблеми прагнути до 
побудови найбільшої кількості гіпотез;  

- розкутості мислення студентів, відходу від шаблонності при 
вирішенні різних задач;  

- пробудженню невичерпного творчого потенціалу особистості, 
діяльність якої заснована на творчому підході [3]. 

Ігрові технології навчання 
Структурними складовими цих технологій є чітко поставлене 

дидактичне завдання, ігровий задум,обов’язково має керівника 
(наставника), чіткі правила. Після їх проведення підсумком є формування, 
розширення, засвоєння, закріплення, узагальнення навчального матеріалу 
всіма студентами. 

Пропонуємо виокремити такі переваги інтерактивних ігор, які: 
− мотивують до навчання, оскільки збуджують допитливість 

студентів до способів вирішення професійних та навчальних проблем в 
ігровому середовищі і посилюють інтерес до міжособистісної взаємодії; 

− сприяють розвитку особистості, позаяк в оптимальному варіанті 
створюють тривалу зацікавленість у саморозвитку та розкритті свого 
людського потенціалу; 

− полегшують введення нових комунікативних і поведінкових норм; 
− допомагають студенту побачити особливості власного життя та 

відчути дотичність до оточуючого світу в цілому; 
− спонукають краще зрозуміти і навчитись використовувати всю 

складність психічних, соціальних та організаційних процесів спілкування 
між людьми; 

− сприяють опануванню студентом досвіду діяльності, подібної до 
тієї, яку він буде реалізовувати у професійному житті; 

− спонукають учасників тренувати певні особистісні навички, 
необхідні у груповому навчальному процесі; 

− балансують активність усіх студентів, оскільки в роботу 
включаються навіть пасивні члені групи,оскільки гра надає самими 
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студентам можливість вирішувати складні проблеми, не залишаючись 
пасивними спостерігачами; 

− знижують тривожність учасників, особливо на початковій стадії 
роботи; 

− сприяють зняттю деяких захисних механізмів, оскільки інструкції і 
дотримання групових норм надають можливість моделювати у грі складні 
форми поведінки; 

− у результаті можуть сприяти, навіть, зміні життєвих установок 
учасників: вони стануть більш толерантними до думок та ціннісних 
орієнтацій інших, у них може змінитися уявлення про себе,виникнути 
розуміння, що можуть більше й ефективніше вчитися і можуть створити 
щось важливе не лише в межах групи, але й у майбутній професійній 
діяльності і навіть у суспільстві. 

Саме тому ігрові технології можна розглядати як інструмент для 
трансляції і засвоєння попереднього до професійної діяльності досвіду; 
аналізу моделей реальності (на зразках професійних дій представниками 
різних рольових та особистісних позицій); адаптації до майбутньої 
професійної діяльності [5]. 

Кредитно-модульні технології 
Суттєві положення кредитно-модульної системи-організації 

навчального процесу полягають, по-перше, у розділенні навчального 
матеріалу кожної дисципліни на блоки – залікові модулі, які 
розглядаються як завершені і відповідним чином задокументовані частини 
навчальної дисципліни. Кожний заліковий модуль передбачає виконання 
студентом певного обсягу навчальної роботи: аудиторної (лекції, 
практичні та лабораторні заняття, складання контрольних заходів), 
практичної (ознайомча, виробнича, технологічна та переддипломна 
практика) та самостійної (розробка лекційного матеріалу, підготовка до 
практичних та лабораторних занять, виконання індивідуальних завдань, 
розрахунково-графічних, контрольних та курсових робіт, підготовка до 
контрольних заходів). Одиницею виміру навчальної роботи студента є 
кредит ECTS. Зміст навчального матеріалу при цьому структурується з 
метою підвищення ефективності його повного засвоєння, 
супроводжується обов’язковими блоками, контролем засвоєння кожного 
фрагменту. Головним при організації навчального процесу з конкретної 
дисципліни є подання матеріалу у найбільш стислому і зрозумілому для 
студента вигляді. Таким чином, модулі – це автономні організаційно-
методичні блоки з кожного фрагменту структурованого навчального 
матеріалу дисципліни. Модульна структура дозволяє змінювати їх зміст і 
обсяг в залежності від профілю та рівня підготовки студентів, тобто, 
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реалізується принцип адаптації навчального процесу до індивідуальних 
можливостей студента [7]. 

Контекстне навчання 
Його сутність полягає у здійсненні навчального процесу в контексті 

майбутньої професійної діяльності шляхом вирішення конкретних 
професійних завдань. Засвоєння змісту навчання відбувається не шляхом 
простої передачі студенту інформації, а в процесі його власної, 
внутрішньо мотивованої активності, спрямованої на предмети та явища 
навколишнього світу. І. Жукова відмічає, що «у контекстному навчанні 
основний акцент робиться на формуванні професійної мотивації розвитку 
особистості.Тому зміст навчальної діяльності студента формується не 
тільки виходячи з логіки навчальних предметів, але і виходячи з моделі 
професіонала, логіки майбутньої професійної діяльності» [2]. 

Особлива увага в процесі контекстного навчання приділяється 
реалізації поступового, поетапного переходу студентів до базових форм 
діяльності більш високого рангу: від навчальної діяльності академічного 
типу до квазіпрофесійної діяльності (ділові та дидактичні ігри),а потім до 
навчально-професійної діяльності (практика, стажування). 

Інформаційні технології навчання 
Інформатизація освіти являє собою комплекс заходів, пов’язаних із 

використанням інформаційних засобів та інформаційної продукції. 
До складу інформаційної технології входить: 
1. Технічне середовище, яке являє собою вид використовуваної 

техніки для розв’язку основних завдань. 
2. Програмне середовище, яке створює набір програмних засобів. 
3. Предметне середовище, яке визначає зміст конкретної науки на 

рівні навчальної дисципліни. 
4. Методичне середовище, яке передбачає наявність інструкцій, 

порядку застосування, оцінки ефективності тощо. 
Найяскравіше сучасні інформаційні програми навчання представлені 

в комп’ютерних технологіях. Комп’ютерні технології обумовлюються 
психологічними, логічними, змістовими, організаційними аспектами. 
Цілеспрямоване, обґрунтоване, систематичне застосування комп’ютерних 
програм забезпечує розв’язок інформаційних, навчальних, контрольних та 
організаційних функцій [6]. 

Висновок. Інноваційна освітня діяльність – це складний процес, що 
потребує умілого, конструктивного управління. Впровадження 
інноваційних педагогічних технологій суттєво змінює освітній процес, що 
дозволяє вирішувати проблеми розвивального, особистісно-орієнтованого 
навчання, диференціації, гуманізації, формування індивідуальної освітньої 
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перспективи. У сучасному процесі навчання мають використовувати як 
традиційні, так і інноваційні методи навчання, які не менш дієві, а в інших 
випадках без них просто не обійтися. Потрібно, щоб вони були у 
постійному взаємозв'язку і доповнювали один одного. Але керувати цим 
процесом має викладач, який повинен  мати: високий рівень соціальної і 
моральної свідомості; пошуково-проблемний стиль мислення; розвинені 
інтелектуально-логічні здібності (вміння аналізувати, обґрунтовувати, 
пояснювати, виділяти головне тощо); проблемне бачення; творчу 
фантазію, розвинену уяву. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ    

ЗІ СТУДЕНТАМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ                 
В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

 

 

       Г.М. Лебедь, О.В. Наумкіна. Особливості 
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educational space conditions. The article 
describes the features of the socio-
pedagogical work with handicapped 
students in the context of implementation of 
inclusive education in universities. 

 

  
Вступ. На сучасному етапі розвитку суспільства ми є свідками 

активної модернізації системи вищої професійної освіти в Україні. Один з 
векторів модернізації – розвиток теорії, нормативної основи і практики 
інклюзивної освіти, та її впровадження в ВНЗ.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом сутність 
теоретичних понять інклюзивної освіти достатньо повно викладена у 
працях М. Андрєєвої, В. Ардзінба, Гарнера Д., Кларка, С. Колосова, А. 
Колупаєва, І. Ломакова, Ткачук та ін.  

Не дивлячись на значні здобутки вищезазначених авторів, питання 
щодо особливостей соціально-педагогіної роботи зі студентами з 
особливими потребами в контексті впровадження інклюзивної освіти у 
вищих навчальних закладах досліджено недостатньо глибоко. 

Мета статті – розкрити особливості соціально-педагогіної роботи зі 
студентами з особливими потребами в контексті впровадження 
інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах. 
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Матеріали дослідження. На даний час в Україні налічується близько 
3 млн. інвалідів, у тому числі 170 тис. дітей-інвалідів. Частка осіб цієї 
категорії в загальній структурі населення становить близько 5 відсотків. 
Реформування освіти в напрямі інклюзії підтверджується численними 
змінами в законодавстві України та узгоджується з основними 
міжнародними докумен- тами у сфері забезпечення прав дітей, зокрема зі 
статтею 24 «Освіта» Кон- венції ООН «Про права осіб з інвалідністю» 
[3,6,8]. 

Інклюзія (від лат. Inclusion - включення) – процес збільшення ступеня 
участі всіх громадян у соціальному житті, передбачає створення таких 
умов, за яких «особливі» люди не відділяються від інших [1]. 

Зазначимо, що термін інклюзія має відмінності від термінів 
«інтеграція» та «сегрегація». При інклюзії всі  зацікавленні сторони 
повинні брати активну участь для отримання бажаного результату.  

Згідно з нормативним положенням інклюзивна вища освіта в Україні 
розглядається як система освітніх послуг з поєднанням елементів 
спеціальної та інклюзивної освіти.  

Серед основних сфер реалізації принципу рівних можливостей 
молодих інвалідів є доступність освіти з подальшим працевлаштуванням. 
Здобуття повноцінної освіти, професійне визначення є дуже важливим 
фактором у житті кожної людини, а для інваліда набуває особливого 
значення. Адже опанування фахових навичок дає їм можливість 
реалізувати свої здібності, частково або повністю адаптуватися у 
суспільстві.  

Отже, на перший план виходить професійна реабілітація, яка дає 
змогу забезпечити людині з обмеженими можливостями матеріальний 
добробут і культурне зростання в суспільстві. 

В основі інклюзивної вищої освіти лежать: принцип діалогізму в 
рамках педагогіки партнерства, принцип суб’єкт-суб’єктних відносин зі 
здоровим оточенням та принципи співіснування, свободи співрозвитку, 
єдності та прийняття рішень. 

 Створення рівних можливостей у сфері освіти для студентів з 
особливими потребами - визначальний напрям їх правової захищеності, 
професійного самовизначення і працевлаштування.  

Відзначаючись своєю багатоаспектністю термін «можливість» 
вживається передусім у правовій парадигмі і має свої аналоги в 
психології, педагогіці, філософії.  

Так, з погляду гуманістичної психології значущим для сьогодення є 
формування повноцінно функціонуючої особистості, яка є синонімом 
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оптимального психологічного пристосування, оптимальної психологічної 
зрілості, конгруентності та відповідності життєвому досвіду. Актуальність 
і популярність гуманістичної психології спостерігаються в розвитку 
педагогічної думки і психологічних підходів до розуміння допомоги 
особистості у складні періоди життя, зокрема людям, які мають особливі 
потреби.  

Ідеї щодо опори людини на власні можливості, допомоги їй в 
усвідомленні власного буття, вивільнення існуючих здібностей у 
потенційно компетентної особистості, активної життєвої позиції 
особистості поєднуються з уявленнями про необхідність створення для 
цього певних психологічних і соціальних умов, виходячи з того, що 
людина за своєю суттю є доброю і рухається в напрямі самореалізації, 
якщо їй надати таку можливість.  

Такий підхід сприяє формуванню гармонійно розвиненої особистості, 
що зумовлює високу узгодженість між її свідомістю та несвідомими 
психічними процесами. Ця гармонія забезпечується суспільною за своєю 
суттю, моральною спрямованістю особистості, мотивуючі сили якої 
підпорядковані визначальному мотиву, що домінує і на свідомому, і на 
підсвідомому рівнях. 

У педагогічних теоріях ідеї щодо створення рівних можливостей 
розглядаються з точки зору теорії розвитку особистісно орієнтованого 
навчання, особистісно розвивального навчання і педагогіки 
співробітництва. 

Поняття „можливість" належить до філософських категорій і 
відображає, як і поняття „дійсність", основні рівні розвитку предметів і 
явищ: можливість - об'єктивна тенденція розвитку предмета; дійсність - 
об'єктивно існуючий предмет як результат реалізації будь-якої 
можливості[3].  Розрізняють абстрактну, чи формальну (для здійснення 
якої немає всіх необхідних умов), і реальну (яка володіє для своєї 
реалізації всіма необхідними умовами) можливості.  

У природі перетворення можливості відбувається стихійно, в 
суспільстві воно пов'язано з усвідомленням перетворювальної сутності 
природної та суспільної дійсності. Іншими словами, „можливість" - це 
здійснюваність будь-чого; наявність умов, які є сприятливими в якійсь 
діяльності; це те, що є, реально існує, закладено в самому предметі, що 
може правити за основу для використання предмета, розвитку процесу, 
діяльності. 

Очевидно, що у кожного студента з інвалідністю є певні особливості 
та обмеження, що ускладнюють навчання. Як правило, вони дуже 
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допитливі та старанні, але мають певні проблеми: прогалини у знаннях, 
підвищенну  втомлюваність, замкненість, низьку самооцінку, вразливість. 
Тому для роботи з такими студентами необхідно впроваджувати у 
навчально-виховний процесс спеціальні методи, педагогічні технології та 
адапційні технічні засоби. При цьому для них не можна уповільнювати 
темп навчання або зменшувати кількість пар, адже це знижує якість 
фахової підготовки. Тому необхідно впроваджувати систему супроводу їх 
навчання, всебічної допомоги і підтримки. Здійснення психолого-
педагогічного супроводу в процесі соціальної реабілітації осіб із 
обмеженими можливостями зумовлює актуальність порушеної нами 
проблеми. 

Суб’єктами соціально-педагогічної діяльності зі студентами з 
особливими потребами у ВНЗ є працівники соціально-психологічної 
служби ВНЗ, зокрема соціальний педагог, куратор академічної групи, 
викладачі, батьки та ін.  

Більшість дослідників визначають соціального педагога важливим 
суб’єктом роботи зі студентами з особливими потребами у середовищі 
ВНЗ. Як стверджують вчені [1,2,5], на такого фахівця в інклюзивному 
освітньому просторі покладаються важливі функції:  

- організаторська (організація спільної діяльності студентів зі 
звичайним розвитком та студентів з особливими потребами у навчально- 
виховному процесі, вплив на зміст дозвілля,);  

- діагностично-прогностична (визначення та вивчення ознак, які 
характеризують стан розвитку (перш за все духовного) молодої людини, 
зокрема студента з особливими потребами, групи, мікросередовища та 
виявлення можливих перспектив їх розвитку при збереженні цієї 
сукупності соціальних впливів);  

- попереджувально-профілактична та соціально-терапевтична 
(приведення у дію механізмів попередження і подолання негативних 
впливів на студентів, зокрема студентів із інвалідністю, у соціально-
правовому, юридичному та психологічному плані, організація соціально-
терапевтичної допомоги молодим людям із інвалідністю та їх сім’ям, 
забезпечення захисту їх прав у суспільстві, корекція міжособистісних 
відносин у групі);  

- комунікативна (встановлення контактів з тими, хто потребує 
допомоги, та підтримка у процесі включення до навчання, організація 
обміну інформацією з питань соціального виховання, соціально-
педагогічної допомоги та соціальної реабілітації студентів із інвалідністю, 
залучення добровільних помічників (студентів, викладачів, батьків) до 
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ділових та  особистісних контактів, спрямованих на створення 
безбар’єрного середовища, зосередження інформації, налагодження 
взаємодії між різними соціальними інститутами, зокрема медичними 
закладами та закладами спеціальної освіти, у роботі з дитиною-інвалідом);  

- правозахисна (забезпечення у навчально-виховному процесі 
принципів громадянської рівності, контроль за дотриманням прав 
молодих людей, незалежно від стану здоров’я та можливостей розвитку, 
використання правових норм для захисту прав та інтересів молоді з 
інвалідністю та їх родин);  

- психолого-соціально-педагогічна (передбачає різноманітні види 
консультування та корекції міжособистісних відносин студентів в умовах 
групи, сприяння подоланню психологічних та соціально-педагогічних 
труднощів, які можуть виникнути у молодих людей в процесі адаптації до 
освітнього середовища ВНЗ);  

- морально-гуманістична (поєднує риси всіх попередніх функцій, 
надає соціально-педагогічній діяльності гуманістичної спрямованості, 
полягає у створенні умов для спільної діяльності студентів з різним рівнем 
здоров’я, що ґрунтується на принципах колективізму, для формування 
гуманних відносин між викладачами та студентами).  

Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з 
особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття 
освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості [3]. 

Для студентів із особливими потребами велике значення має 
впровадження дистанційної форми освіти. Дистанційна освіта базується 
на сучасних інформаційних технологіях. Як і будь-яка інша система 
освіти, вона має мету, зміст згідно з навчальними програмами, специфічні 
методи, організаційні форми, засоби навчання. Вибір форм і методів 
навчання в умовах дистанційної освіти зумовлений певними 
технологічними особливостями навчального процесу, що пов'язано з 
використанням комп'ютерних мереж у режимі електронної пошти та 
Інтернету. 

Як показує практика впровадження дистанційного навчання в 
Херсонському політехнічному коледжі Одеського національного 
політехнічного університету,- відкриваються нові перспективи для людей 
з особливими потребами. Дистанційне навчання має бути цілісним, 
синтетичним, інтегрованим, гнучким, із широким застосуванням нових 
інформаційних технологій, що використовуються у трьох основних 
напрямках: для доставлення навчальної інформації, організації 
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продуктивної самостійної навчально-пізнавальної діяльності, контролю 
навчальних досягнень студентів із обмеженими функціями здоров'я. 

1)   комп'ютеризація - перша принципово необхідна умова для 
реалізації дистанційної форми навчання. Корекційно-розвивальна сутність 
застосування комп'ютерних технологій полягає в їх перевагах - порівняно 
з іншими засобами індивідуалізації навчання. Використання 
комп'ютерних телекомунікацій дає можливість: передавати на відстань 
інформацію різного виду та обсягу, зберігати її потрібний час, редагувати, 
роздруковувати в необхідному обсязі, забезпечувати доступ до різних 
джерел інформації через систему Інтернет в будь-який час, працювати з 
керованими динамічними ілюстраціями та моделями. Отже, висока 
ефективність електронних засобів навчання є очевидною. Інформаційні 
технології повинні стати змістом вищої освіти студентів із особливими 
потребами; 

2)  навчання без перешкод - відстань "студент - освітня установа" не 
може бути перешкодою для процесу навчання. Єдина інформаційна 
комп'ютерна мережа дає можливість розширити комунікативні 
можливості між викладачем і студентом; 

3)   гнучкість навчального процесу - можливість вибору зручного 
графіка навчання та адекватного темпу опрацювання матеріалу; 

4)   модульність - кожна навчальна дисципліна розбивається на 
певну кількість змістовних модулів; порядок їх вивчення відповідає 
індивідуальним потребам студента з обмеженими можливостями. 
Навчальний курс повинен мати наступні блоки: вхідне тестування, 
тематичний план за індивідуальним графіком відвідування, конспекти 
лекцій із глосарієм, довідникові дані з коментарями і підказками, 
контрольні завдання, включаючи оцінку та самооцінку навчальних дій; 

5)     паралельність -  навчання, у разі  потреби, може збігатися з 
професійною діяльністю. 

6)   активний зворотний зв'язок - можливість постійного спілкування 
з викладачем-консультантом, обміну інформацією з метою своєчасної 
корекції набутих знань. Студент повинен постійно одержувати 
інформацію про правильність "свого руху" в навчанні; 

7)   динамічність -  розкриття здатностей студентів із обмеженими 
функціями здоров'я до самовизначення в майбутній професійній 
діяльності; розвиток особистісних, світоглядних якостей, їх збагачення 
конкретними можливостями щодо тієї чи іншої навчальної дисципліни[2]. 

Висновок. Так, саме завдяки інклюзивному навчанню студенти з 
обмеженими можливостями окрім принципово важливої позиції - 
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здобуття якісної освіти нарівні із здоровими однолітками, мають 
можливість брати участь у різних видах діяльності, у них зростає рівень 
самостійності і самооцінки, що, безумовно, сприятиме кращий підготовці 
до самостійного життя. 

Можна стверджувати, що таке навчання корисне не лише для 
студентів з особливими потребами, а й для їхніх однолітків, батьків. 
Інклюзивне навчання сприяє розвитку емпатії, толерантності, об'єктивній 
оцінці власних можливостей, формуванню реалістичного світогляду. 

Залучення дітей з особливостями психофізичного розвитку до ВНЗ 
передбачає позитивний вплив на широке коло близьких для них людей: 
батьків, інших членів родини.  

Використання дистанційної форми навчання для здобуття вищої 
освіти студентами з особливими потребами спонукає до реалізації ними 
своїх здібностей та забезпечує інтеграцію в сучасне суспільство. 

 

Література: 

1. Андрєєва М. О. Розвиток соціальної компетентності студентів з особливими 
потребами у вищому навчальному закладі : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.05 
„Соціальна педагогіка” / Андрєєва Марія Олександрівна. – Харків: КЗ „ХГПА” ХОР, 
2013. – 261 с 

2. Волошко Л.Б. Дистанційна освіта як форма навчання студентів з особливими 
потребами. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ 

3. Закон України „Про вищу освіту” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

4. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-
методичний посібник / Кол. авторів: Колупаєва А.А., Совій Н.З., Найда Ю.М. та ін. За заг. 
ред. Даниленко Л.І., – 2-ге видання, стереотипне – К.: ФО-П Парашин І.С., 2010. – 128 с.  

5. Керницький О. М. Освітнє середовище вищого навчального закладу як 
педагогічний феномен / О. М. Керницький // Проблеми інженерно- педагогічної освіти : 
[зб. наук. пр.] / Укр. інж.-пед. акад. – Харків : УІПА, 2013. – № 38 – 39. – С. 43 – 49. 

6. Конституція України : офіційне видання : [прийнято на п’ятій сесії Верховної 
Ради України 28 червня 1996 р.] / [відп. за вип. С. Йовна]. – К., 1996. – 12 с. 

7. Синьов В., Шевцов А. Нова стратегія розвитку корекційної педагогіки в Україні / 
В. Синьов, А. Шевцов // Дефектологія. - 2004. - № 2. - С. 6-11.  

8. Чайковський М. Є. Вітчизняне законодавство щодо забезпечення освітою молоді 
з особливими потребами / М. Є. Чайковський // Десяті педагогічні читання пам’яті М. М. 
Дарманського : розвиток системи освіти України в умовах євроінтеграційних процесів : 
здобутки і перспективи : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. / Хмельницька обласна 
державна адміністрація, Хмельницька обласна рада, Хмельницька гуманітарно- 
педагогічна академія. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – С. 129 – 131. 

 
Надійшла до редакції  02.06.2017 

 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2017, вип. 2(15) 
Technologes of informations are in education, science and production, 2017, ed. № 2(15) 

       
 

© Л.С. Осадча, 2017 
 

Актуальні проблеми науки та освіти: теорія, практика, сучасні рішення 

202 

УДК 372.853   

 

Л.С. Осадча 
викладач 
Херсонського 
політехнічного 
коледжу Одеського 
національного 
політехнічного 
університету 

 
 

 milusha_erof@ukr.net 

 
СТРУКТРУНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ: ЇХ РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ У 

ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

Л.С. Осадча. Схематично-знакова 

методика при викладанні соціальних 

дисциплін. У статті розглянуте питання щодо 
застосування структурно-логічних схем 
викладання в курсі соціальних дисциплін у 
Херсонському політехнічному коледжі 
Одеського національного політехнічного 
університету (ХПТК ОНПУ). 

L.S. Osadchaya. Schematic-iconic 

metods of teaching social studies. The 
article focuses on the application of 
structural and logical schemes in the 
process of teaching of social disciplines at 
Kherson polytechnic college of Odessa 
national polytechnic university (KPC 
ONPU). 

 
Вступ. Новітні педагогічні технології є основним фактором 

вирішення завдань реформування вітчизняної системи освіти, яка 
проходить в сучасних умовах модернізацію освітніх структур, 
трансформацію загальносистемного і комплексного характеру. 

Впродовж попередніх десятиріч, основна увага навчально-виховної 
діяльності була зосереджена на оволодіння студентами значної суми знань 
на екстенсивних засадах організації навчального процесу. За таких умов 
було досить складно забезпечити належний рівень інтелектуального 
розвитку особистості, підготувати її до самостійної пізнавальної 
діяльності впродовж життя. Тому, з огляду на завдання сьогодення, у 
вищій освіті України можливості організації екстенсивної освітньої 
діяльності у більшій мірі вичерпали себе [1]. 

Одним зі шляхів рішення проблеми інтенсифікації при викладанні 
соціальних дисциплін у ВНЗ є використання наочних засобів навчання, які 
активізують увагу, мислення та пам’ять, таких як: карто-схеми, різні види 

символічних зображень: логічні, структурні, інформаційні та інші види 

схем, таблиць. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Провідна  ідея  
активізації  навчання  –  ідея педагогічного  стимулювання,  психологічно 
пов’язувана з мотивацією навчання, досліджувалася Н.А. Менчинською,  
Н.Г. Морозовою, Л.С. Славіною, В.П.  Беспалько, Г.Г. Масловою та ін.. 

Однак, проблема пошуку інтенсивних методів, форм і засобів 
навчання, які б дозволяли студентові  за короткий час засвоювати значний 
обсяг знань і вмінь, постійно зростаючий об’єм інформації залишається 
актуальною.  

Саме тому метою статті є аналіз схематично-знакової методики 
викладання соціальних дисциплін у вищих навчальних закладах (ВНЗ) І-ІІ 
рівнів акредитації як засобу підвищення якості освіти майбутніх фахівців. 

Матеріал і результати дослідження. Сьогодні підліток зростає в 
інформаційному суспільстві, насиченому «інформаційним сміттям». Не 
маючи змоги відокремити «потрібну» інформацію від «непотрібної», вона 
буде жити із цим «непотребом» все життя. Важливо застосовувати такі 
педагогічні технології та методики, які б, з одного боку, відповідали 
соціальним завданням, а з іншого – можливостям студентів: навчання має 
інтенсифікуватися у напрямку орієнтування на закономірності 
функціонування мозку, а не всупереч їм. 

Нейропедагоги виявили певні закономірності функціонування мозку 
та на цій основі сформулювали низку порад для педагогів. З дванадцяти 
основних запропонованих тез, ми звертаємо особливу увагу на такі:  

- людський мозок здатний виконувати декілька функцій одночасно 
(аналізувати та синтезувати, оперувати цілим і частиною); 

- учіння та пізнання – природні механізми розвитку мозку (потреба 
створення викладачем ситуації виклику); 

- людській мозок функціонує в режимі зв’язку попереднього досвіду 
з новою ситуацією; 

- мозок шукає сенсу через встановлення закономірностей (безлад і 
хаос ускладнюють продуктивну діяльність мозку); 

- людина розуміє та запам’ятовує краще тоді, коли знання та вміння 
«відображаються» в системі візуально-просторової пам’яті (принцип 
візуалізації) [3]. 

Враховуючи ці особливості мозкової діяльності людини, ми на 
практиці впроваджуємо схематично-знакових методики, а також 
максимально використовувати структурно-логічні схеми, які надають 
процесу викладання більшу конкретизацію й організованість, що 
забезпечують можливість максимальної мозкової активності. 
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Як відомо, добре продумана графічна схема дає можливість подати 
складне питання у вигляді кількох детальних пунктів, зобразити їх в 
умовній формі, з тим, щоб сконцентрувати увагу студентів на сутності 
проблеми, допомогти охопити всі виділені моменти в цілісності. Значно 
допомагає студентам зорова опора в засвоєнні базових знань.  

Новий матеріал викладач також пояснює в кілька етапів. Спочатку 
це розповідь по опорному плакату або по схематичному малюнку на 
дошці, після цього схематичний запис у зошиті опорної інформації. Після 
чого студенти мають вивчити та відтворити. Поступово схематичні 
зображення зростають в об`ємі, їхній зміст стає більш розгорнутим. 

Використання схем на заняттях дає бажаний ефект лише в системі, 
тобто тоді, коли цей вид унаочнення використовується систематично: від 
вступного до повторювально-узагальнюючого. 

Застосування схематично-блокових систем значно підвищило 
рівень розуміння студентами основного питання учбового змісту, 
складного матеріалу. Вони більш вільно оперують знаннями, краще 
розуміють причинно-наслідкові зв`язки[4]. 

Слід розуміти, що схеми – це графічне зображення історичної 
дійсності, де окремі частини, ознаки, явища зображуються умовними 
знаками та поєднуються геометричними фігурами. 

По кількості та якості інформації, що представляється в схемах, 
можна визначити  наступні види: 

• інформаційні схеми (мають подібність із таблицями, дають  
мінімум інформації. Звичайно це перерахування складових частин 
чого-небудь); 

• структурні схеми (відбивають структуру якого-небудь явища, 
предмета (у т.ч. класифікація); 

• схеми взаємозв'язків (ілюструють взаємозв'язки, взаємовплив, 
ієрархію зв'язків і впливів і т.п.); 

• схеми характеристики (інформаційні схеми доповнені описом 
характеристик складових їхніх елементів); 

• схеми-графіки (випадку схема доповнюється яким-небудь 
графіком); 

• ілюстративні. 
Таблиці – «синтетичний матеріал теми що вивчається» (за 

визначенням Вагина А.А.), графічне зображення історичного матеріалу у 
вигляді порівняльних, тематичних і хронологічних розділів з метою їх 
заповнення студентами. В останніх відсутні умовні позначки історичних 
явищ. 
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Відокремлюють 4-и основні види таблиць: 
1. тематичні; 
2. порівняльні; 
3. хронологічні; 
4. синхроністичні. 
Готуючись до подання нового матеріалу, викладач повинен бачити 

весь готовий курс історії, в загальному, і чітко описувати зв'язки між 
темами.  

Для цього необхідно об’єднати, весь навчальний матеріал, 
систематизувати та узагальнити його, а потім видати студентам за 
допомогою блок-таблиць, або структурно-логічних схем. Це допомагає їм 
бачити весь історичний процес з верху, вільно орієнтуватися в 
історичному просторі, витрачати менше часу на засвоєння знань, а 
викладачеві дає можливість творчо оперувати новими методами викладу, 
виділення часу на розв'язування творчих завдань разом зі студентами.  

Для кращого засвоєння матеріалу великими блоками, можна 
використовувати графічні зображення.  

Графічні зображення навчальної інформації мають різні назви:  
1. опорні конспекти - оформлення навчального матеріалу у вигляді 

системи опорних сигналів;  
2. опорні портрети-схеми – наочні символи історичних дій 

групуються близько імені історичного діяча, створюючи цілісний образ 
історичного періоду;  

3. структурно-логічні схеми - схеми, зі своеродним відображенням 
плану, вони складаються з таких же блоків, що і великі розділи плану - з 
елементів, які є підпунктами. 

Логічні схеми допомагають виробити в учнів стійкі навички логічної 
побудови відповіді, скорочено аргументувати захист своєї думки, сприяти 
розвитку культури мовлення.  

Методика є перспективною та корисною під час роботи над 
великими темами-блоками. Вона дає можливість бачити весь історичний 
процес, як цілісність, закладає в учнів початкові знання, на яких буде 
базуватися пізнавальний процес[2]. 

Схеми та таблиці становлять собою засоби виокремлення головного, 
вони складають інформацію у замкнуте коло. У процесі складання схем і 
таблиць студент здійснює наступні операції – аналіз, синтез, порівняння, 
вміння перетворити та узагальнити історичний матеріал, привести її в 
систему та графічне узагальнення. 
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У рамках компетентнісного підходу викладачами соціальних 
дисциплін Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ систематично 
використовуються елементи схематично-знакових методик: структурно-
логічні схеми, таблиці. З огляду на прогнозований результат обираються 
форми та методи навчання.  

Нами розроблено комплекс дидактичного матеріалу до курсу 
«Всесвітня історія», «Історія України» для І курсу, «Людина і світ» для ІІ 
курсу. Дидактичні теки роздаткового матеріалу містять «Опорні 
конспекти», «Порівняльні таблиці», «Блок-схеми» та іншу наочність до 
кожної теми курсу.  

Наприклад, до блоку тем «Перша світова війна 1914-1918р.р.» 
надається завдання заповнити наскрізну таблицю, яка дає можливість 
студенту усвідомити послідовність бойових кампаній війни, причини та 
наслідки перемог і поразок на фронтах бойових дій. Спираючись на 
матеріал «опорної таблиці» засвоюючи матеріал, студентові легше 
усвідомити причинно-наслідкові зв’язки теми в цілому, а не окремих 
періодів (рис.1). 

 
Дата Назва кампанії Учасники Результат 

Серпень-

вересень 

1914р. 

Галицька 

битва 

Російська та 

Австроугорсько-

німецька армії 

Російські війська захопили Львів, 

але на територію Німеччини 

прорватися не спромоглися. 

Жовтень 

1914р. 

Битва на 

р.Марна 

Німецька армія 

проти франко-

англійської армії 

Армії Троїстого союзу були зупинені 

по лінії р.Іпр – м.Верден. 

600000 загиблих і поранених з обох 

сторін. 

 
Рис.1 Воєнні кампанії Першої світової війни по обох фронтах 

 

Розглядаючи тему «Революція в Росії 1917 року та Громадянська 
війна» нами використовуються структурно-логічні схеми (рис.2), які дають 
можливість розвивати образне мислення студентів, розуміння структурної 
послідовності подій і наслідків.  
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Рис.2 Встановлення радянського режиму в Росії 
 
Студентам пропонується використовувати зазначені схеми як 

основу, під час підготовки домашнього завдання. Таким чином дані вони 
мають бути насичені додатковою інформацією з додаткових джерел 
(підручник, лекція, конспект лекції). Також можуть бути використані у 
процесі відповіді під час заняття, що дає студентові відчуття впевненості, 
розуміння послідовності своєї розповіді. 

 

 
 

Всеросійський з’їзд рад – верховний орган державної  
влади 

Всеросійський 
Центральний Виконавчий 
Комітет – ВЦВК – носій 
вищої державної влади в 

період між з’їздами 

Рада Народних Комісарів 
(Раднарком) – 

Тимчасовий робітничо-
селянський уряд – вищий 
орган виконавчої влади. 

Народні комісаріати 
(наркомати) – центральні 

органи управління 
окремими сферами 
державного життя. 

Ради на місцях – місцеві 
органи державної влади й 

управління, підзвітні 
з’їздам Рад і ВЦВК. 
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Рис.3 Нова економічна політика - НЕП 

 
Одними із найскладніших питань для розуміння молодю є теми, 

пов’язані із економічними політиками відносинами. Їм складно 
усвідомити протиріччя, які виникають у процесі проведення економічних 
заходів, реформ і змін. З огляду на цю проблему, ми працюємо зі схемами, 
які візуально демонструють ці невідповідності. (рис.3) 

Для того, щоб допомогти студентам зрозуміти нову тему з історії, ми 
активно використовуємо форми візуалізації інформації за допомогою 
знаків і схем крейдою на дошці, які доповнюються протягом лекції – 
факти «нанизуються як буси на нитку». Наприклад: тема «Початок Другої 
світової війни» (рис.4) 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис.4 Хронологія Другої світової війни 

 

01 вересня 1939р. 22 червня 1941р. 09 травня 1945р. 02 вересня 1945р. 

Радяно-німецька війна 

Друга світова війна 
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Використовуючи цю схему ми прагнемо спонукати студента 
усвідомити, що Велика Вітчизняна війна – це певний етап Другої світової 
війни. Тому що починаючи тему дуже часто стикаємося із тим, що молодь 
взагалі «розводить» війни як окремі. 

Також нами розроблено пізнавальні завдання, спрямовані на 
розвиток таких умінь, як: аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, 
порівняння, конкретизація – виділення головного за допомогою 
порівняльних таблиць. Завершуючи блок тем, ми пропонуємо студентам 
домашнє завдання у вигляді узагальнюючої таблиці (рис.5). Таким чином, 
допомагаємо студентам усвідомити загальну політичну та економічну 
ситуація в світі, рівень розвитку країн у зазначений період. Спонукаємо 
замислитись щодо причин подальшого історичного розвитку, відшукати 
передумови сучасного світового становища провідних країн та 
Батьківщини. А також навчитися вичленовувати ключові факти, події, 
характерні риси, оперувати поняттями. 

 

Політика у галузі Воєнний комунізм НЕП 
Соціалістичне 
будівництво 

Сільське господарство    

Промисловість    

Фінансова система    

Суспільні відносини    

Рис.5 Порівняльна таблиця «Внутрішня політика 
більшовиків 20-30-х років ХХст» 

 
Під час вивчення курсу «Культурологія», який передбачає велику 

кількість самостійних робіт, нами було розроблено опитувальники, які 
містять таблиці та блок-схеми, що мають бути заповненні студентами, 
освоюючи матеріал самостійної роботи (рис.6). Таким чином нами було 
вирішено декілька навчальних завдань одночасно: 

- скоротили час на виконання самостійних робіт; 
- розвиваємо надалі аналітичне мислення; 
- систематизуємо й узагальнюємо знання студентів із дисципліни. 

 
Схематичні системи нами використовуються і під час перевірки 

набутих знань, вмінь і навичок у тематичних контролях (рис.7). Таким 
чином ми продовжуємо систему роботи із таблицями та схемами. 
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 Взаємодія породжує такі 

 
        Форми культури 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.6 Форми культури у взаємодії культури та суспільства 
 

Лідер Назва політики Риси Держава 
  Продрозгорства, 

знищення товарно-
грошових відносин 

 

 Зелений 
інтернаціонал 

  

   Польща з 1926р. 

Рис.7 «Порівняльна характеристика  
політичних напрямків країн у 20-х роках ХХст.» 

 
Висновки. Таким чином, проаналізувавши зміст і можливості 

структурно-логічних схем, можна стверджувати, що їх застосування у 
практичній діяльності викладача соціальних дисциплін позитивно впливає 
на якість освіти. Вони дають можливість розвивати критичне та образне 
мислення студентів. Формують ключові компетенції (навчально-
пізнавальні, інформаційні, соціально-трудові, компетенції особистісного 
самовдосконалення) майбутніх фахівців технічного профілю. 
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НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС 

«ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИЙ ВЕРСТАТ З ПУ» 

О.В. Крижановська, О.М. Рябініна,  

Н.Є. Уткіна.  Навчально-лабораторний 

комплекс «Горизонтально-фрезерний 

верстат з ПУ». Запропоновано варіант 

побудови системи керування настільними 

верстатами на основі персонального 

комп’ютера, спроектовано і виготовлено 

фрезерний верстат для роботи в складі цієї 

системи. 

O.V. Kryzhanovska. , O.M. Riabinina

N.E. Utkina. Training and laboratory

complex "Horizontal milling machine with

PU". The variant of construction of the system 

of control of desktop machines on the basis of a 

personal computer is proposed, the milling 

machine for work in this system is designed 

and manufactured. 

 

 

 

 Вступ. Необхідною умовою розвитку системи освіти є активне 

впровадження інноваційних комп’ютерних технологій у навчальний 

процес. Сьогодні для впровадження вивчення таких технологій потрібно 

виконувати лабораторні роботи з вивчення і дослідження верстатів з 

програмним управлінням (ПУ) та формування уявлення про реальне 

сучасне обладнання і навички роботи з ним. 

Однак, не дивлячись на неспроможність більшості ВНЗ 

закуповувати сучасну техніку, є альтернативний варіант вирішення 

проблеми – побудова інноваційної системи керування міні верстатами з 
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ПУ на основі персонального комп’ютера. Об’єднавши інноваційні 

комп’ютерні технології з досягненнями механічної інженерії, можна 

створити сучасний верстат, що керований комп’ютером. 

Об’єкт дослідження і роботи. В даній роботі за допомогою систем 

автоматизованого  проектування розроблена і виготовлена модель 

настільного горизонтально-фрезерного верстата для демонстрації у 

навчальному процесі CAD/CAM- системи при обробці різанням 

різноманітних матеріалів (рис.1). Обробка здійснюється в автоматичному 

режимі з керуванням від комп’ютера. Взаємодія комп’ютера з верстатом 

відбувається за допомогою спеціального контролера. У якості приводу 

верстата використані крокові двигуни, які забезпечують точність 

позиціонування 0,001 мм у мікрокроковому режимі (1/8 кроку). 

 

                              
                         

                                  Рис.1 Загальний вигляд верстата 

 

Габарити верстата 355х600х584 мм, вага 32 кг, зона обробки 

100х100х85 мм, максимальна частота обертання шпинделя 1500 об/хв.  

Робочий стіл верстата має розміри 130х85 мм і виконаний із 

конструкційного дюралюмінію ( рис.2). Для кріплення заготовки на 
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поверхні столу передбачені т-образні пази. Деталь, що обробляється, 

закріплюється на робочому столі (координати X та Y), який має змогу 

рухатися вздовж і поперек у горизонтальній площині, по напрямним 

верстату, що виконані у вигляді ластівчиного хвоста ( рис.3). 

Таким чином, верстат має три осі, що дозволяє здійснювати обробку 

деталей із різними поверхнями, у тому числі просторово-складних форм.  

Основа верстату, виготовлена із сталі і забезпечує стійкість і гасіння 

вібрацій під час роботи, до нього кріпиться кронштейн осі Z. 

Відповідальні деталі закріплюються за допомогою гвинтів та штифтів. 

Система лінійного переміщення складається з напрямних кочення із 

пристроєм регулювання люфту, які здатні витримувати необхідні 

навантаження і забезпечують точність, плавність і легкість переміщень. 

Трансмісія верстата являє собою сталевий ходовий гвинт з 

трапецеїдальною різзю і ходову гайку. Будова ходової гайки передбачає 

зручне регулювання і вибірку люфту. 

 

 
                                Рис. 2 а Тривимірна модель верстата. 
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                                           Рис. 2 б Робочий стіл верстата. 

 

Основа верстату, виготовлена із сталі і забезпечує стійкість і гасіння 

вібрацій під час роботи, до нього кріпиться кронштейн осі Z. 

Відповідальні деталі закріплюються за допомогою гвинтів та штифтів. 

Система лінійного переміщення складається з напрямних кочення із 

пристроєм регулювання люфту, які здатні витримувати необхідні 

навантаження і забезпечують точність, плавність і легкість переміщень. 

 

                             
                                             Рис. 3 Напрямні верстата. 
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Основа верстату, виготовлена із сталі і забезпечує стійкість і гасіння 

вібрацій під час роботи, до нього кріпиться кронштейн осі Z. 

Відповідальні деталі закріплюються за допомогою гвинтів та штифтів. 

Система лінійного переміщення складається з напрямних кочення із 

пристроєм регулювання люфту, які здатні витримувати необхідні 

навантаження і забезпечують точність, плавність і легкість переміщень. 

Трансмісія верстата являє собою сталевий ходовий гвинт з 

трапецеїдальною різзю і ходову гайку. Будова ходової гайки передбачає 

зручне регулювання і вибірку люфту. 

Двигуни з’єднані з ходовими гвинтами за допомогою гнучких муфт, 

які запобігають заклинюванню системи переміщень. 

Корпус шпиндельного вузла суцільно виготовлений з конструкційної 

сталі. Даний матеріал забезпечує конструкцію необхідною жорсткістю і 

добре відводить тепло від підшипникового вузла. 

Привід шпинделя – двигун, обертовий момент від якого передається 

через пасову передачу на вал шпинделя. 

Принцип керування верстатом. Система керування верстатом 

побудована за концепцією P-CNC (Personal Computer Control) [1] 

(рис.4). Процес виготовлення деталі на верстаті з ПУ (від креслення до 

готового виробу)  відбувається за схемою CAD-CAM-CNC [2]. 

Принцип дії комп'ютеризованої системи полягає в наступному: 

креслення деталі створююється у будь-якій CAD-програмі (AutoCAD, 

Компас, SolidWorks). Потім воно відкривається у спеціальній CAM-

програмі (VisualMill,  PowerMill,), де безпосередньо формується хід об-

робки, розраховується програма переміщень різального інструменту 

щодо заготовки. 

Програму перетворюють у керуючий код (G-code) та створюється 

нова керуюча програма. Числові позначення програми переносять в 

оперативно запам'ятовуючий пристрій (ОЗП) контролера. Підсистема 

управління читає цю програму, розшифровує її і виробляє профіль 

переміщення. 

Програму перетворюють у керуючий код (G-code) та створюється 

нова керуюча програма. Числові позначення програми переносять в 

оперативно запам'ятовуючий пристрій (ОЗП) контролера. Підсистема 

управління читає цю програму, розшифровує її і виробляє профіль 

переміщення. 

Профіль переміщення вводять в "зчитувальний" пристрій верста-

та, який перетворює числові позначення в відповідні командні імпуль-

си. Керуючі механізми, отримавши командні імпульси, подають сигна-

ли на приводи. 
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                             Рис.4 Структура системи керування верстатом 

 

Дії, що виконуються робочими органами верстата за сигналами си-

стеми програмного управління, забезпечують виконання технологічних 

команд - зміна режимів різання, зміна геометрії виробу, переміщенням 

робочої поверхні. 

Профіль переміщення можна представити у вигляді графіка, який 

показує, у якій точці повинен знаходитися виконавчий орган верстата 

через певні проміжки часу. Відповідно до профілю переміщення підсис-

тема управління посилає на відповідний двигун строго певну кількість 

електричних імпульсів. Двигун обертає ходовий гвинт, і виконавчий ор-

ган верстата переміщається в зазначену позицію (координату). Датчики 

зворотного зв'язку відправляють в підсистему управління інформацію 

про дійсну досягнутої позиції виконавчого органу. Відбувається порів-

няння фактичної і необхідної (теоретичної) позицій. Якщо між ними є 

різниця (помилка переміщення), то підсистема управління посилає ско-

риговане на величину помилки число електричних імпульсів на двигун. 

Цей процес повторюється знову і знову, поки виконавчий орган верстата 

не досягне необхідної позиції з певної (дуже високою) точністю. Взагалі, 

деяка помилка переміщення присутня буде завжди. Головне, щоб вона 

була такою маленькою, що їй можна було б знехтувати. 

Для того щоб виконати переміщення, система змушена будувати 

між двома точками безліч опорних точок і рухати робочий стіл за цими 

точкам «східчасто», поперемінно включаючи подачу то по одній осі, то 

по інший. При цьому потрібно підтримувати таке співвідношення швид-

костей руху по вісям, щоб траєкторія руху відповідала заданій траєкторії. 
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Роботу з розрахунку цих проміжних опорних точок виконує спеціальний 

пристрій, що входить до складу підсистеми управління, - інтерполятор. 

Інтерполятор безперервно відповідно до заданого переміщення підтри-

мує функціональний зв'язок між опорними точками і оцінює відхилення 

від заданої траєкторії, прагнучи звести їх до мінімуму. Ці «сходинки» 

мають деяке відхилення від заданої траєкторії переміщення. Величина 

відхилення отриманої «ступінчастою» траєкторії буде дорівнювати або 

кратна ціні імпульсу (дозволу) системи або імпульсу, який формується 

датчиком зворотного зв'язку. Так як в сучасних верстатах дозвіл системи 

керування наближається до 0,001мм (1 мкм), то переміщення, що отри-

мується, можна розглядати як гладке. 

Функціональна схема комп’ютеризованої системи управління 

наведена на рис.5. Система обладнана інтерфейсом передачі даних для 

синхронізації з комп'ютером, системою управління, приводами для 

переміщення об'єкта по осі х, у, z. 

 

Рис.5 – Функціональна схема комп’ютеризованої  

системи управління 

Основною частиною комп'ютеризованої системи управління 

фрезерним верстатом є підсистема приводів (високоточні ходові гвинти, 

двигуни), основне призначення якого є переміщення робочого столу. 

Управління переміщенням виконується з персонального комп'ютера. 

Головною складовою підсистеми приводів є двигун (а точніше - 

кілька двигунів). В даній системі вибрані біполярні крокові двигуни тому, 

що вони забезпечують високий крутний момент на низьких швидкостях, і 

високу точність переміщення.  

В якості системи управління кроковими двигунами використаний 

спеціалізований пристрій, який називається драйвером. Він забезпечує 

гальванічну розв’язку між малопотужною системою керування та силовою 
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частиною керування кроковим двигунам, мікрокрок і максимальну 

частоту вхідних імпульсів. 

Для передачі даних між виконавчим механізмом і комп'ютером  

використовується контролер, який є спеціалізованим електронним 

пристроєм, що сприяє автоматизації технологічних процесів і адаптовані 

для тривалої роботи в промислових умовах. Контролер повинен мати 

управління мінімум трьома керованими координатами і сумісність з 

керуючою програмою типу P-CNC. 

Серед керуючих програм для верстатів з ПУ типу P-CNC 

використано програму Mach3. Програма виконана на високому рівні, має 

змогу незалежно керувати 3-ма осями і частотою обертання шпинделя. 

Висновок. Таким чином, спроектований і виготовлений верстат з 

комп’ютерним керуванням є безпосереднім прикладом і підтвердженням 

того, що з мінімальними матеріальними витратами і, звичайно ж, зі щирим 

бажанням цілком можливо створити повнофункціональну сучасну модель 

верстата з ПУ. До того ж принцип устрою і керування верстатом може 

бути задіяний при побудові подібних машин різноманітних габаритів, 

робочої зони і виду   обробки.  

Об’єднавши інноваційні комп’ютерні технології з досягненнями 

механічної інженерії, можна створити сучасний комплекс верстатів, 

керований комп’ютером. 
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ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ 
КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ  НЕФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

ХЕРСОНСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ ОНПУ  
 

Л.В. Удод, О.В. Ботвинюк.

Теоретично-методичні засади розвитку  

мовленнєвих компетенцій студентів 

нефілологічного профілю Херсонського 

політехнічного коледжу ОНПУ.  У статті 

розкрито особливості розвитку та 

удосконалення мовленнєвих компетенцій 

студентів технічних спеціальностей, 

обґрунтовано необхідність використання 

активних методів та завдань, які 

сприятимуть підвищенню загальної мовної 

культури студентів на заняттях з української 

мови та української мови за професійним 

спрямуванням. 

 

  L.V. Udod, O.V. Botvynyuk.  Theoretical 

and methodological principles of 

development of speech competences of non-

philological students of the Kherson 

polytechnic college of ONPU.  The article 

reveals the peculiarities of the development 

and improvement of the language 

competences of the students of technical 

specialties, the necessity of using active 

methods and tasks that will promote the 

increase of the general linguistic culture of 

students in classes from the Ukrainian 

language and the Ukrainian language for 

professional orientation is substantiated. 

 
 

Вступ. Динамічні процеси, що відбуваються в усіх сферах 

суспільного життя країни зумовлюють підготовку конкурентоспроможних 

фахівців, які не тільки досконало знали б технологію своєї професії,  а й 

уміло використовували мовні ресурси для міжособистісної взаємодії в 

будь-яких ситуаціях. Тому на сьогодні актуальним є питання підбору 

таких методів і засобів навчання українській мові, що могли б реалізувати 

поставлену мету. 

Основні аспекти проблеми формування мовних компетенцій 

студентів вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. нефілологічного профілю 
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знайшли відображення в Державній національній програмі  «Освіта», 

Національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті, Законах 

«Про освіту», «Про вищу освіту», Указі Президента України «Про основні 

напрями реформування вищої освіти в Україні» тощо. 

Фахівець будь-якого профілю повинен мати не тільки ґрунтовні 

знання з обраного фаху, усвідомлене ставлення до майбутньої 

спеціальності,  розвинену пізнавальну мотивацію, а й інтелектуальний 

потенціал та мовленнєву культуру, адже «...гуманітарний розвиток 

особистості передбачає сформоване логічне й образне мислення, є 

необхідною передумовою гуманітаризації вищої технічної освіти» [1]. 

Отже, метою статті є розкриття особливостей розвитку та 

удосконалення мовленнєвих компетенцій студентів технічних 

спеціальностей Херсонського політехнічного коледжу Одеського 

національного політехнічного університету на заняттях з української мови 

та української мови за професійним спрямуванням; обґрунтування 

необхідності використання активних методів та завдань, які сприятимуть 

формуванню у студентів-нефілологів загальної мовної культури. 

Матеріали дослідження. Питання мовленнєвої підготовки студентів 

нефілологічного профілю у структурі мовної освіти розроблялися в 

дослідженнях С.Вдовцової, Л.Головатої, Н.Костриці, Л.Лучкіної, 

О.Любашенко, Г.Онкович, Л.Паламар та ін. Окремим аспектам 

формування мовленнєвої компетенції студентів-нефілологів, зокрема 

культури мовлення,  професійного функціонального мовлення, 

українського ділового мовлення присвячено роботи Г.Берегової, 

Т.Гороховської, І.Довженко, М.Криськів,  

М.Маруна, Л.Романової, Т.Рукас, Н.Тоцької та ін. Значний науковий і 

практичний інтерес для нашого дослідження становлять праці Л. 

Барановської,  І.Дроздової,  Г.Кацавець,  Л.Лучкіної, О.Любашенко, 

В.Михайлюк, Г.Онкович, Л.Паламар, Н.Тоцької, С.Шевчук. 

 Якщо розглядати мовну компетенцію як узагальнене поняття 

інтегрованої властивості особистості, то структура цієї компетенції 

включає три основні (специфічно предметні) блоки: власне мовні, 

мовленнєві і комунікативні компетенції.  

Власне мовні компетенції включають в себе: 
1. Знання базових мовознавчих понять, основних відомостей з 

різних розділів мовознавства, передбачених програмою з української мови 

та української мови за професійним спрямуванням. 

 2. Базові лексичні, граматичні, стилістичні, орфоепічні, правописні 

вміння. 
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 3. Внутрішню потребу вивчати українську мову (як рідну, 

державну). 

 4. Розуміння зображувально-виражальних можливостей рідної 

(української) мови. 

 5. Уміння внутрішньо проникати в смисл дидактичного тексту. 

 6. Уміння здійснювати різні види мовного розбору. 

Мовленнєві компетенції – це: 
1. Знання базових мовленнєвознавчих понять. 

2. Здатність адекватно сприймати, розуміти, оцінювати і 

відтворювати почуте чи прочитане. 

3. Здатність до мовленнєвої творчості. 

4. Здатність планувати, готувати майбутнє висловлювання в різних 

жанрах за інтерактивними схемами, виступати з повідомленням. 

5. Здатність реалізовувати задум у процесі мовленнєвої діяльності. 

6. Здатність до асоціативної мовленнєво-мислительної діяльності. 

7. Уміння аудіювання, читання, говоріння, письма. 

8. Гнучке вміння використовувати засоби рідної (української) мови 

залежно від типу, стилю мовлення. 

9. Навички красномовства. 

10.Уміння редагувати власне та чуже мовлення; 

11.Здатність до контролю, самоконтролю результатів мовленнєвої 

діяльності. 

Комунікативні компетенції -це: 
1. Уміння доцільно використовувати засоби рідної (української) 

мови в практиці живого спілкування. 

2. Уміння наводити переконливі аргументи в процесі розмови. 

3. Здатність орієнтуватися в ситуації спілкування, комунікативно 

виправдано добирати вербальні і невербальні засоби і способи для 

оформлення думок, почуттів у різних сферах спілкування. 

4.Уміння встановлювати і підтримувати контакт із співрозмовником, 

змінювати мовленнєву поведінку залежно від комунікативної ситуації. 

5. Досвід особистої відповідальності за власну комунікативну 

поведінку, вимогливість до свого мовлення. 

Таким чином, мовну компетенцію можна розглядати, як загальне 

комплексне поняття, що свідчить про рівень навчальних досягнень з мови 

та мовленнєвого розвитку студента [4].  

Що ж повинен робити викладач аби забезпечувати формування у 

студентів нефілологічного профілю мовленнєвих компетенцій? Перш за 

все – дбати про створення оптимальних умов для досягнення успіхів, 

використовувати психологічно  комфортні для студента форми,  методи та 
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прийоми навчання. Надзвичайно важливо абсолютно вилучити з навчання 

усе, що робить навчання нудним, адже нудне навчання пригнічує емоції, 

негативно налаштовує до самого процесу навчання, до навчального 

предмета. Важливо використовувати різні методи навчання, органічним 

поєднанням  їх підсилюючи активність студента. Необхідно пам’ятати: 

коли тобі розкажуть, дадуть готовим  – ти швидко забудеш, коли тобі 

яскраво покажуть – ти краще запам‘ятаєш, коли ти зробиш сам – ти 

зрозумієш і будеш вміти, тобто здобудеш компетенцію[2].   

Мовленнєві компетенції першокурсників, на жаль, не відповідають 

вимогам програми неповної середньої школи. Про це свідчать усні та 

письмові перекази, монологічні відповіді, а в окремих студентів – навіть 

аудіювання та читання мовчки, де традиційно високі оцінки. Тому 

викладачі-мовники Херсонського політехнічного коледжу Одеського 

національного політехнічного університету, починаючи ще з першого 

курсу, на заняттях з української мови застосовують такі види робіт, метою 

яких є удосконалення мовленнєвих компетенції студентів-нефілологів, а 

саме: 

- складаємо та розігруємо міні-діалоги (рольові ігри) спрощеної 

форми; 

-пишемо диктанти різних видів (навчальні, пояснювальні, вибіркові, 

тренувальні тощо );  
-перекладаємо та редагуємо науково-повчальні тексти фахового 

спрямування; 

-  усно переказуємо прочитані тексти на професійну тему; 

- пишемо письмові перекази, для яких підбираються високохудожні 

тексти, емоційно насичені; 

- виконуємо стилістичну правку тексту; 

- залучаємо студентів до науково-дослідницької діяльності, а саме: у 

співпраці з викладачами студенти пишуть статті до наукових збірників, 

виступають на науково-практичних та дослідницьких конференціях як 

доповідачі;  
- залучаємо студентів до роботи МАН, до участі у різних творчих 

конкурсах, олімпіадах;  

- створюємо вітальні адреси до ювілейних дат;  
- редагуємо тексти різних стилів;  
- пишемо перекази текстів на професійну тему з творчим 

продовженням;  

- складаємо мовні задачі-шаради, враховуючи з одного боку знання 

навчального матеріалу з предмета, а з іншого – напрям обраного фаху.  
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Отже, всі види практичних завдань з української мови спрямовані не 

тільки на удосконалення мовленнєвих компетенцій, а й на усвідомлення 

студентами предмета загальноосвітнього циклу відповідно до обраного 

фаху. 

Удосконалення мовленнєвих компетенцій у здобувачів вищої освіти 

продовжується і під час вивчення навчальної дисципліни «Українська 

мова за професійним спрямуванням» на ІІ-ІІІ курсах), де мова вже 

розглядається не як предмет вивчення і засвоєння, а як знаряддя праці. 

Теоретично-практичний зміст дисципліни, крім засвоєння загальних норм 

сучасної української літературної мови, сприяє розвиткові й 

удосконаленню професійної культури спілкування, а саме: вміння 

впевнено висловлювати власну точку зору за фахом, відстоювати свою 

позицію, відбирати мовні елементи відповідно до професійної ситуації 

спілкування, унормовано вживати фахову термінологію тощо. 

Під час викладу теоретично-практичного матеріалу з даної 

дисципліни викладачі-словесники на всіх спеціальностях ставлять за мету 

– привернути увагу студентів-старшокурсників до способів удосконалення 

професійної мовленнєвої компетенції, вільного усного та писемного 

спілкування. І хоч на заваді більш успішному оволодінню знаннями з 

даної дисципліни студентами технічних спеціальностей, на думку 

викладачів гуманітарних дисциплін, і стоять: 

- низька соціальна мотивація, пов’язана з недостатнім використанням   

української мови в усіх сферах спілкування; 

- вплив російської мови та суржику; 

- недостатня кількість спеціальної фахової літератури українською мовою, 

не дивлячись на ці труднощі, викладачі наполегливо, використовуючи 

різні форми, методи, види практичних завдань та вправ, намагаються 

допомогти студентам опанувати українську мову за професійним 

спрямуванням, як майбутнє знаряддя праці. 

Серед великої кількості репродуктивних вправ ефективними, на 

думку викладачів-мовників коледжу, є використання наступних: 

- на початковому етапі при знайомстві зі специфікою дисципліни під час 

вступних лекцій студентам пропонується самостійно підбирати 

ілюструючи приклади важливості мовних знань та мовленнєвих умінь під 

час виконання трудових обов’язків, при чому під різними кутами: 

підлеглий-керівник, громадянин –посадова особа тощо; 

- моделювання виробничої ситуації за опорними етикетними фразами або 

мовними зворотами; 
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- пропонується виконання творчих або самостійних робіт із 

застосуванням майбутніх професійних навиків – складання міні-словників 

фахової лексики; 

- пропонуємо переклад стійких мовних сполук офіційно-ділового стилю, 

що не мають точних українських відповідників російським варіантам; 

- аналізуємо та редагуємо мовні вирази ситуацій спілкування з наступним 

коментарем щодо обраного варіанту. Так, у процесі редагування студенти 

вчаться: правильно записувати числову інформацію; узгоджувати підмети 

з присудками; використовувати правильні закінчення у родовому відмінку 

однини іменників чоловічого роду та у називному відмінку множини; 

утворювати ступені порівняння прикметників та прислівників; 

користуватися дієприслівниковими та дієприкметниковими зворотами; 

замінювати двоскладні речення односкладними і навпаки; перетворювати 

складнопідрядні речення у прості ускладнені і навпаки; добирати 

найбільш точні слова для вираження думки із врахуванням вимог 

офіційно-ділового стилю; дотримуватись законів милозвучності мови. 

Крім цього, перекладаємо тексти фахового спрямування; складаємо 

діалоги за моделюванням виробничої ситуації; розігруємо рольові ігри 

тощо. Проблема, що сформульована на початку гри, дає можливість 

змоделювати виробничі завдання - розв'язати конфлікт з незадоволеним 

клієнтом, відреагувати на скаргу, представити своє резюме, обговорити 

технологію виконання певного виду роботи, розподілити обов'язки перед 

початком виконання роботи, провести інструктажі з певних виробничих 

питань  тощо. 

Застосування таких видів робіт допомагають студентам уникати 

сліпого калькування при перекладі фахової літератури, при написанні 

курсових та дипломних проектів, при виступах на захисті тощо. 

Ці види робіт сприяють активізації та поглибленню знань граматики, 

лексики, синтаксису сучасної ділової мови; сприяють розвитку та 

удосконаленню вмінь і навичок роботи з текстом наукового та офіційно-

ділового стилю в межах сфери професійного спрямування; сприяють 

закріпленню змісту, структури, порядку складання та оформлення різних 

видів документів, використання яких зумовлено навчальною та науковою 

роботою студентів і майбутньої професійної діяльності. 

Безперечно, найбільш доцільним для формування мовленнєвої 

фахової компетенції на основі науково-професійної термінології є 

використання текстів зі спеціальності. Невеликих за обсягом, доступних 

за змістом, насичених словами, стійкими словосполученнями та 

граматичними конструкціями, характерними для мови спеціальності. 

Тільки на рівні тексту засвоєні професійні терміни постають як цілісна 
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комунікативна система, придатна для використання в певних робочих 

ситуаціях, а не як сукупність розпорошених лексем та синтагм. 

Самому викладачеві-мовнику не під силу організувати роботу над 

вивченням фахової термінології як системи, що слугує основою для 

опанування майбутньою професією, знайти інформативні тексти за фахом, 

із великої кількості термінів відібрати найбільш уживані у певній сфері 

виробництва.  

Висновок. Отже, перспективи розвитку мовленнєвих компетенцій 

студентів ми вбачаємо у тісній співпраці викладачів української мови (за 

професійним спрямуванням) із викладачами профілюючих фахових 

дисциплін, у створенні інтегрованих методичних посібників з української 

мови, наповнених текстами, що несуть у собі базові знання для майбутніх 

спеціалістів, насичених найуживанішою фаховою термінологією, 

створенні перекладних словників-мінімумів фахових термінів та 

професійних сполук, які б описували фахову термінологію у 

терміносистемі, тобто з урахуванням усіх родо-видових та логіко-

понятійних зв'язків. Крім того, розвитку мовленнєвих компетенцій у 

здобувачів вищої освіти сприяло б і  бездоганне викладання і самих 

професійно зорієнтованих дисциплін держаною мовою, збільшення 

кількості україномовних підручників та галузевих перекладних та 

тлумачних словників. Лише зацікавивши студентів їх майбутньою 

спеціальністю, ми зможемо привити любов до української мови та 

отримати національно свідомих, мовленнєво компетентних фахівців, що 

зможуть досягти особистісного й професійного самовизначення та 

домогтися самореалізації. 
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