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                                                                                                     “ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                                     постановою Кабінету Міністрів  

                                                                                                    України від 30 грудня 2015 р.  

                                                                                                      № 1187 (в редакції постанови 
                                                                                                      Кабінету Міністрів України  

                                                                                                        від 10  травня 2018 р. № 347)  

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності 
(ВИТЯГ) 

28. Науково-педагогічні та наукові працівники, які здійснюють освітній 

процес, повинні мати стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки та 

рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не 

менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 цих умов. 

30. Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності: 

 1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних ви-

даннях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection;  

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України; 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або моногра-

фії;  

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав доку-

мент про присудження наукового ступеня;  

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;  

6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мо-

вою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;  

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисер-

тацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечен-

ня якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або 

міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ра-

ди/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН;  

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії нау-

кового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або 

іноземного рецензованого наукового видання; 
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9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеук-

раїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II— III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів 

Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи 

конкурсів “Мала академія наук України”;  

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступ-

ника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової уста-

нови)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої 

освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інститу-

ту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника; 

 11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або 

члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізо-

ваних вчених рад);  

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загаль-

ною кількістю два досягнення;  

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лек-

цій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три на-

йменування;  

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукра-

їнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студе-

нтської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною гру-

пою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті сві-

ту, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті Украї-

ни; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної коман-

ди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного 

судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу; 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій;  

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;  

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;  

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом 

не менше двох років. Під час визначення рівня наукової та професійної 

активності науковопедагогічного (наукового) працівника можуть зараховуватися 

здобутки за попередніми місцями роботи, п’ятирічний строк може продовжувати-

ся на час перерви в роботі з об’єктивних причин (соціальна відпустка, при-

зов/мобілізація на військову службу чи військова служба за контрактом, тривала 

хвороба тощо). 
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РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ  

ОПТИМІЗАЦІІ ПРОЦЕСУ ПОСЕЛЕННЯ СТУДЕНТІВ  

У ГУРТОЖИТОК 

Т.Є. Багмет, Ю.В. Арбузова, 

В.М. Левицький Розробка інфор-

маційної системи для оптимізації 

процесу поселення студентів у гур-

тожиток У статті розглянуто основні 

вимоги до створення інформаційної 

системи для оптимізації процесу по-

селення студентів у гуртожиток. 

Ключові слова: автоматизація обліку 

студентів, інформаційна система, 

поселення, гуртожиток.  

T. Bagmet, Y. Arbuzova, V. Levitsky 

Development of an information system 

for optimizing the process of settlement 

the students in a dormitory. The article 

considers the main requirements for the 

creation of an information system for the 

optimization of the process of settlement 

the students in a dormitory. Key words: 

automation of students’ account, informa-

tion system, settlement, dormitory 

Вступ. Облік поселення студентів у гуртожиток Херсонсь-

кого політехнічного коледжу на сьогоднішній день ведеться вруч-

ну в «паперовому» вигляді. Інформація про студентів зберігається 

у папках з файлами, а дані по розселенню представляють собою 

один друкований лист А4, в тому ж вигляді зберігаються дані про 

оплату.  

Все це дуже незручно для людини, яка виконує обов’язки 

коменданта, а також, що найважливіше, є дуже не надійно з точки 

зору зберігання інформації.  

Отже є очевидною потреба у створені комп’ютерної про-

грами, яка буде по-перше зберігати дані, а по-друге автоматизува-
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ти виконання рутинних задач, що надасть можливість вивільнення 

часу коменданта за рахунок прискорення виконання цих задач. 

Об’єктом автоматизації є процес поселення студентів у гу-

ртожиток No2 Херсонського політехнічного коледжу Одеського 

національного політехнічного університету. 

Основна функція гуртожитку – надавати місця для прожи-

вання студентам, які їх потребують. 

Матеріал і результати дослідження. Гуртожиток з кімна-

тами для студентів складається з п’яти поверхів. Кожен поверх має 

шістнадцять кімнат. В кімнаті місця для проживання двох студен-

тів. Серед студентів, що навчаються в коледжі, а отже можуть бути  

мешканцями гуртожитку, є велика кількість неповнолітніх. З пог-

ляду на це в одну кімнату в гуртожитку не селять студентів різної 

статі. А також розділяють поверхи на чоловічі та жіночі. Лише в 

рідкому випадку через велику кількість студентів однієї статі, та 

недостатньої кількості вільних поверхів інколи поверх умовно по-

діляють на дві частини центральним коридором, по обидві сторони 

якого знаходяться по вісім кімнат, кухні та туалети, і селять по рі-

зні сторони коридору студентів різної статі. Але ні в якому випад-

ку не селять студентів різної статі в одну кімнату. 

Поселення відбувається за декілька днів до навчального 

року. Поселенням займається комендант гуртожитку, та сам коме-

ндант розділяє процес поселення на два етапи: передпоселення та 

завершення передпоселення. 

Наступні поняття є дуже важливими, їх ні в якому разі не-

можна плутати, далі в документації вони будуть вживатися доста-

тньо часто з урахуванням того, що читач зрозумів їх принципову 

відмінність. 

Передпоселення – процес визначення та збереження міні-

мально-необхідних даних про студента, яких достатньо для вирі-

шення в яку кімнату його можна поселити. Такими даними є: його 

прізвище та ім’я, номер навчальної групи, стать і власне номер кі-

мнати в яку комендант вирішує поселити студента. 

Наприкінці цього процесу студент отримує номер кімнати 

в яку він, з великою долею ймовірності, буде поселений та вважа-

ється перед поселенним.  

Завершення передпоселення – процес остаточного підтвер-

дження обраної на перед передпоселеної кімнати та занесення по-

вних даних про студента, таких як: дата народження, номер доку-

мента, який ідентифікує особу, домашня адреса проживання бать-
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ків, номер мобільного телефону, класний керівник, пільгова кате-

горія до якої належить студент (якщо є), наявність медичної довід-

ки, інформація про батьків з номерами телефонів, стисла інформа-

ція про наявність родичів у місті з адресами їх проживання. На-

прикінці цього процесу студент вважається повністю поселеним. 

Нове повне поселення – це одразу визначення усіх даних, 

без проведення поселення в два етапи. Тобто усі повні дані отри-

муються у рамках однієї дії, а також одразу остаточно визначаєть-

ся кімната для поселення, та студент селиться. Наприкінці цього 

процесу студент вважається повністю поселеним. 

Подовжене поселення – це процес поселення студента, 

який вже проживав в гуртожитку минулого року, та майже усі йо-

го дані збереглися і не змінилися. З погляду на це немає необхід-

ності знову визначати велику кількість основної інформації. Як 

правило продовжене поселення відбувається в ту ж саму кімнату, в 

якій студент проживав минулого року.  

Загальний процес поселення відбувається таким чином: 

а) комендант отримує особові справи студентів в яких є за-

ява на поселення в гуртожиток; 

б) бере окремо взятого студента та виконує процес перед 

поселення, головним результатом якого є визначення кімнати для 

поселення студента. Цей процес виконується з усіма новими сту-

дентами; 

в) комендант оголошує попередній список поселення; 

г) після цього завжди знайдуться студенти, яких з тих, або 

інших причин не влаштовує обрана комендантом кімната, або вони 

хочуть саме в якусь конкретну (до старшого брата наприклад). Та-

кож є ймовірність того, що деякі студенти передумають селитися в 

гуртожитку; 

д) комендант корегує список поселення з погляду на осо-

бові прохання студентів, якщо вони не йдуть у супереч з правила-

ми; 

е) якщо всіх все влаштовує список затверджують та студе-

нтів розселяють; 

ж) далі комендант виконує завершення предпоселення ко-

жного зі студентів; 

з) після вводу усіх необхідний даних процес поселення 

вважається завершеним. 

Особливостями поселення є те, що позиції переліку від а) 

до д) потрібно виконати в дуже обмежений термін часу. Врахову-
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ючи велику кількість студентів, а отже великий об’єм роботи мож-

на зробити висновок, що це є момент найбільшого навантаження 

на коменданта. Саме через це є розділення на етапи перед посе-

лення та завершення перед поселення, щоб не займатися визна-

ченням повної інформації великого об’єму в той момент коли ро-

боту потрібно виконати в короткий строк, та і може опинитися, що 

студент на наступний день передумає та відмовиться від поселен-

ня в гуртожиток.  

Завершення передпоселення всіх студентів відбувається пі-

сля затвердження списку поселення та розселення студентів по 

кімнатам виконується в спокійному темпі, коли немає нестачі ча-

су, та не потрібно обов’язково поспішати укластися в дуже обме-

жений термін.  

Алгоритм поселення описаний вище є справедливим для 

студентів які перший раз селяться до гуртожитку, але зовсім інше 

відбувається зі студентами, які продовжують проживання з мину-

лого року. Як правило, за ними зберігається кімната з минулого 

року, та більшість їх особових даних не змінюється, окрім номера 

групи та класного керівника (необов’язково). 

Поселення цих студентів відбувається як процес продов-

женого поселення перед поселенням нових студентів, та не потре-

бує багато часу, так як майже усі дані не змінюються. Студенти, 

які селяться в середині навчального року селяться одразу в одну 

дію як нове повне поселення. Одразу визначаються усі їх дані та 

обирається кімната для проживання. Обов’язковою умовою про-

живання є реєстрація в гуртожитку.  

Після поселення протягом місяця студент повинен зареєст-

руватися в гуртожитку, як у місці його постійного проживання. У 

випадку ігнорування студентом цієї вимоги його виселяють з гур-

тожитку. Один рік проживання складається з десяти місяців на-

вчання в коледжі – з вересня по червень включно.  

Проживання в гуртожитку платне, вартість фіксована та не 

змінюється в середині навчального року. Оплата здійснюється че-

рез банківську установу на рахунок коледжу, а квитанція про 

оплату надається коменданту гуртожитку для підтвердження фак-

ту оплати. Оплата виконується, як правило, або одразу за весь рік, 

або за півроку, в окремих випадках є можливість помісячної опла-

ти. 

Серед студентів-мешканців можуть бути ті, хто має певну 

пільгову категорію, яка дає змогу не сплачувати за проживання. Це 
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також фіксується у коменданта перед поселенням. Наприкінці ро-

ку проживання студенти, які бажають продовжити проживання на 

наступний навчальний рік пишуть заяви на поселення ще в червні, 

та вже на початку наступного навчального року комендант селить 

їх перед тим як почати селити нових студентів, як було описано 

вище. Всіх, хто цю заяву не написав не заселяють до гуртожитку 

повторно.  

Результати роботи програми на контрольному прикладі по-

дані на рис. 1–4. 

 
 

Рисунок 1 – Форма проведення передпоселення 

 

 
Рисунок 2 – Форма фіксування факту оплати 
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Рисунок 3 – Форма отримання повної інформації про  

студента 

 

Рисунок 4 – Форма розподілу мешканців за кімнатами. 

 

Як можна бачити, об’єкт автоматизації являє собою досить 

налагоджену систему, яка не є дуже складною, але має критичні 

точки великого навантаження, які потребують автоматизації [2]. 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2019, вип. 1(16) 

Information technologies in education, science and production, 2019, ed. № 1(16) 
  

 

© Т.Є Багмет, Ю.В. Арбузова, В.М. Левицький, 2019, «Бахва» 

14 

При проектуванні бази даних був проведений процес дено-

рмалізації, який дає змогу зменшувати глибину вкладених запитів, 

отже скорочує час на виконання транзацій [1]. 

Висновки. Завдяки обраним програмним засобам та архі-

тектури проектування готова система є дуже гнучкою до можли-

вих змін та модифікацій. З точки зору розробки – висока модуль-

ність архітектури дозволяє легко вносити зміни та навіть допускає 

додавання нових функціональних блоків великого розміру. Авто-

матизована система передбачає зберігання даних про студентів, 

кімнати, класних керівників та пільгові категорії, а також вико-

нання таких функцій як: поселення в два етапи, поселення з архіву, 

продовження поселення з минулого року, обробка даних про опла-

ту, своєчасне надання оперативної інформації та друк необхідних 

звітів.  
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МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦІЛІСНОСТІ ДАНИХ У  

НЕРЕЛЯЦІЙНИХ БАЗАХ ДАНИХ 

М.С. Сафонов, О.М. Свириденко, 

С.О. Бабикін. Методи організації 

цілісності даних у нереляційних ба-

зах даних. Представлені основні пере-

ваги і недоліки методів організації цілі-

сності та узгодженості нереляційних 

(NoSQL) баз даних. Описаний метод 

зменшення навантаження на сервери 

під час синхронізації їх в кластері. 

M. Safonov, A. Svyrydenko, S Babykin. 

Methods of data integrity organization in 

non-relational databases. 
The main advantages and disadvantages of 

the methods of organizing the integrity and 

coordination of non-relational (NoSQL) 

databases are presented. A method for re-

ducing server load when synchronizing 

them in a cluster is described. 
 

Вступ. Ключовим фактором, що змусили світове IT-

Співтовариство замислитися над новими стратегіями зберігання й 

доступу до інформації, став планомірне зростання обсягів даних у 

мережі Інтернет. Згідно з деякими прогнозами, в 2020 році людст-

во буде генерувати 100 Терабайт даних у секунду. Це колосальний 

обсяг даних. Його зберігання й обробка являє собою серйозний 

інженерний виклик. І цей обсяг постійно росте. У зв'язку із цим 

був створений термін Big Data, що включає в себе стратегію, що 

дозволяє ефективно працювати з величезними постійно зростаю-

чими масивами даних. І на тлі цієї концепції чітко вимальовувала-

ся необхідність у моделі бази даних (БД), яка буде більше націлена 

на швидкість доступу й масштабованість.  

Найбільшу розповсюдженість мають реляційні БД. Але во-

ни мають ряд  недоліків, до яких можна віднести:  

mailto:victor@3g.ua
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- складність структури, викликану нормалізацією;  

- низьку продуктивність, пов'язану з пошуком по ключу; 

- обмежений набір типів даних;  

- недостатнє природнє представлення даних (використову-

ються плоскі двовимірні таблиці, а не таблиці, що мають складну 

структуру);  

- відсутність можливості розгляду даних пошарово, вико-

ристовуючи різні рівні абстракції; відсутність можливості визна-

чення набору операторів (методів), які пов'язані з певними типами 

даних (доводиться задавати операції в конкретному додатку); 

- виникнення ефекту втрати при певній комбінації даних 

третьої й навіть другої нормальних форм;  

- вартість, у цьому випадку дороге створення й підтримка 

бази даних. 

Виникає потреба в більш простому рішенні, чим існуючі 

реляційні БД, при цьому, щоб воно не поступалося їм у ряді конк-

ретних завдань. У першу чергу, це завдання побудови хмарних 

сховищ, де кінцевому користувачеві в першу чергу важлива швид-

кість доступу й можливий об'єм збереженої інформації. 

Матеріал і результати дослідження. Для вирішення цієї 

проблеми стали застосовувати сховища типу NoSQL (Not Only 

SQL) або нереляційні бази даних. Цей новий термін поєднує в собі 

нереляційні сховища даних, що не підпорядковуються звичним 

правилам зберігання даних. Звичайно в таких системах немає жор-

сткої структури й не використовується перетинання таблиць, вони 

взагалі не мають таблиць. Нереляційні бази даних розділяють на 

кілька типів, які визначаються залежністю від їхньої масштабова-

ності, моделями даних і запитів, а також системою зберігання да-

них.  

Реляційні бази даних погано пристосовані до роботи з дій-

сно великими обсягами даних. Вони спроектовані для роботи на 

одній машині, і якщо ви хотіли б обробляти більшу кількість запи-

тів, то єдиний варіант – купити комп’ютер з більшою кількістю 

оперативної пам’яті й більш швидким процесором. На жаль, кіль-

кість запитів, які здатна обробити одна машина, обмежене, а для 

розподіленої роботи на декількох машинах нам потрібно інша тех-

нологія баз даних. 

Ключові переваги NoSQL баз у розподілених системах по-

лягають у процедурах шардингу й реплікації.  
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Реплікація читання – методика, при якій кожне відновлен-

ня бази даних розповсюджується на інші машини, які можуть об-

робляти тільки запити на читання (див. рисунок 1). У цьому випа-

дку всі зміни виконуються одним сервером, називаним головним 

вузлом, у той час як інші сервера, називані репліками читання, 

лише підтримують копії даних. Користувач може читати з кожної з 

машин, але змінювати дані лише через головний вузол. Це зручний 

і дуже популярний метод, але він дозволяє лише обробляти більше 

запитів на читання й ніяк не вирішує завдання обробки необхідних 

обсягів даних. 

 

 

Рисунок 1 – Реплікація даних в нереляційних БД 

 
Шардинг – ще один популярний підхід, при якому викори-

стовується кілька екземплярів бази даних (див. рисунок 2). Кож-

ний з них обробляє операції запису й читання для частини даних. 

Якщо в базі даних зберігається, наприклад, інформація про покуп-

ців, за допомогою шардинга одна машина може обробляти всі за-

пити про покупців, чиї імена починаються на A, інша – зберігати 

всі дані про покупців, чиї імена починаються на Б, і так далі. 
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Рисунок 2 – Шардинг даних в нереляційних БД 

 
При використанні даних методів доступу не можливо до-

могтися одночасно узгодженості й доступності. Тому виникає не-

обхідність у знаходженні методу організації цілісності даних у не-

реляційних базах даних. 

Нехай існує проста база даних, що працює на двох маши-

нах: A і B. Будь-який її користувач може виконувати запис на ко-

жну з машин, після чого дані копіюються на іншу (див. рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Схема класичного процесу організації цілісності да-

них 

 
Раптом ці машини тимчасово втратили можливість обміну 

повідомленнями один з одним, і машина B не може відправляти 

дані на машину A або отримувати дані від неї (див. рисунок 4). 

Якщо в цей проміжок часу машина B отримає запит на читання від 

клієнта, у неї є дві можливості:  

- повернути свої локальні дані, навіть якщо вони не самі 

свіжі. У цьому випадку віддається перевага доступності (поверну-

ти хоч якісь дані, що навіть застаріли); 
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- повернути помилку. У цьому випадку віддається перевага 

узгодженості: клієнт не одержить застарілі дані, але й не одержить 

взагалі ніяких. 

 
Рисунок 4 – Помилка організації цілісності даних при виникненні 

обриву між серверами 

 

Тому неможливо домогтися одночасно узгодженості й дос-

тупності при класичному процесі організації цілісності даних. 

В NoSQL БД існує можливість задавати два параметри при 

виконанні операцій запису або читання :  

W – скільки машин у кластері повинне підтвердити збере-

ження даних при виконанні операції запису. Чим більше число 

машин, куди ви запишете свої дані, тем легше буде прочитати 

найбільш свіжі дані при наступній операції читання, але й тим бі-

льше часу це займе.  

R – з якої кількості машин ви хотіли б читати дані. У роз-

поділеній системі, розповсюдження даних по всіх машинах клас-

тера може зайняти якийсь час, так що на деяких серверах дані бу-

дуть актуальними, а інші будуть відставати. Чим більше число 

машин, з яких читаються дані, тем вище шанси прочитати актуа-

льні дані.  

Якщо в кластері п’ять комп’ютерів, і відбувається запис 

даних лише на один, а потім зчитати дані з одного випадково об-

раного комп’ютера, то з імовірністю 80% прочитаються застарілі 

дані (див. рисунок 5). З іншого боку, при цьому буде використову-

ватися мінімум ресурсів.  

Якщо застарілі дані нас влаштовують, це не такий уж пога-

ний варіант. У цьому випадку параметри W і R рівні 1. З іншого 
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боку, якщо виконувати запис даних на всі п’ять машин у базі да-

них NoSQL, те можна зчитати дані з будь-якої машини, і щораз 

гарантовано одержимо актуальні дані. Виконання тієї ж операції 

при більшій кількості машин займе довше часу, але якщо актуаль-

ні дані для нас важливі, те можна вибрати цей варіант. У цьому 

випадку W = R = 5.  

 
Рисунок 5 – Процес запису та читання даних з розподіленої БД без 

організації цілісності та узгодженості даних 

 

Для організації цілісності та узгодженості  даних в нереля-

ційних БД потрібно визначити мінімальну кількість операцій чи-

тання й запису. Визначається вона за формулою (1): 
 

R + W ≥ N + 1,    (1) 

 

де N – число комп’ютерів в кластері. 

 
Це значить, що при п’яти серверах, можна обрати або R = 2 

і W = 4, або R = 3 і W = 3, або R = 4 і W = 2. При такій організації 

читання завжди буде виконуватись, принаймні, з однієї машини з 

актуальними даними (див. рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Метод організації цілісності та узгодженості даних в 

розподіленій нереляційній БД 

 

Висновки. Даний метод дозволяє при читанні даних обра-

ти один із двох варіантів: 

- строго погоджене читання, при якім дані читаються із 

двох машин із трьох і завжди повертаються останні записані дані. 

- читання, погоджене в остаточному підсумку, при якім ви-

бирається випадковим образом одна машина, з якої читаються да-

ні. При цьому, однак, можуть тимчасово повертатися застарілі да-

ні. 

NoSQL бази даних – велика область, що швидко розвива-

ється. Вони дозволяють зберігати й обробляти нечувані дотепер 

обсяги даних, але за це доводиться платити. У цих базах даних не-

має багатьох звичних по реляційних баз даних можливостей. Тоб-

то потрібно власноруч розробляти методи узгодження та цілісності 

даних. 

Представлений метод не дозволяє уникнути всіх недоліків 

нереляційних БД, але за його допомогою можливо організувати її 

узгодження. 
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NoSQL сховища показують себе добре в симбіозі з реля-

ційними БД. Наприклад, у системах, де основний об'єм інформації 

зберігає SQL, а за кеш відповідає NoSQL. Але для захоплення 

більш суттєвих позицій на ринку нереляційним системам усе ще 

не вистачає безлічі базових речей – універсальності, надійності, 

цілісності й передбачуваності.  
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ В ПОРІВНЯЛЬНОМУ АНАЛІЗІ 

СУЧАСНИХ СИСТЕМ САПР, КОМПАС 3D ТА SOLID-

WORKS 

К.В. Дядюн, О.М. Рябініна. Переваги 

та недоліки в порівняльному аналізі 

сучасних систем САПР Компас 3D та 
SolidWorks. Проектування виробів в 

умовах сьогодення ведеться двома ос-

новними способами – робота з їх плос-

кими зображеннями в двовимірному 

просторі і 3D-моделювання виробів з 

подальшим виконанням при необхід-

ності плоских зображень в автоматич-

ному режимі. 

K. Diadiun, O. Riabinina. Advantages 

and disadvantages in the comparative 

analysis of modern CAD systems Com-

pass 3D and SolidWorks. Design of the 

products in the modern conditions is car-

ried out in two main ways - work with 

their flat images in two-dimensional 

space and 3D-modeling of products with 

the subsequent performance if the flat 

images in the automatic mode are neces-

sary.  

Вступ. Проектування виробів в умовах сьогодення ведеть-

ся двома основними способами – робота з їх плоскими зображен-

нями в двовимірному просторі і 3D-моделювання виробів з пода-

льшим виконанням при необхідності плоских зображень в автома-

тичному режимі. При проектуванні з використанням 3D-моделей 

розробляються безпосередньо віртуальні зразки виробу, виробля-

ються необхідні з ними розрахунки і в автоматичному режимі 

створюється не містить типових помилок необхідна конструктор-

ська документація. При модернізації виробу потрібно тільки змі-

нити необхідні параметри моделі, а зміна конструкторської доку-

ментації, може відбуватися в автоматичному режимі. У цьому пе-

ревага 3D-моделювання, хоча в деяких випадках, пов'язаних з роз-

робкою принципово нових виробів, воно виявляється менш швид-

ким і більш трудомістким типом проектування [1, 2]. Серед систем 

автоматизованого проектування (САПР) найбільшу популярність 

сьогодні набули так звані системи середнього класу зокрема: 

SolidWorks та Компас 3D. Тривимірні моделі будують на основі 

ескізів, які визначають розміри, форми контурів і траєкторій. 
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Матеріал і результати дослідження. Побудова ескізу по-

чинається з вибору площини, на якій будуються об’єкти геометрія. 

Площина, обрана першою для малювання, визначає орієнтацію 

деталі. Контур може бути замкнутим або розімкнутим. При розі-

мкнутому будується тонкостінний елемент. В ескізі може бути 

один або кілька контурів, які для створення твердотільної моделі 

повинні бути замкнуті. 

У системі SolidWorks один ескіз можна використовувати 

для декількох операцій. Можна вибирати контури ескізу і кромки 

моделей і застосовувати до них формотворчі операція. Це дозволяє 

використовувати неповний ескіз для створення елементів [1]. При 

побудові примітивів, автоматично відображаються використову-

вані взаємозв’язок. Команда «Автоматичне нанесення розмірів» 

однозначно сприймає конфігурацію будь-якого примітиву і дозво-

ляє проставляти розміри: відрізка, радіуса, кути, діаметра не вихо-

дячи з команди. Правильність побудови ескізу і його примітивів 

відображається чорним кольором [3]. Для створення моделі гайки 

натискний використовується операція «Повернена бобика», тому в 

ескізі повинна знаходитися вісь обертання, намальована приміти-

вом Лінія. Стиль осьової лінії обертання в системі SolidWorks не 

має значення. Приклад виконання ескізу в системі SolidWorks по-

дано на рисунку 1. 

 

Рисунок 1 – Виконання ескізу в системі SolidWorks 

 

У системі Компас 3D при виконанні ескізу необхідно, щоб 

контур відображався стилем лінії Основна. Лінії ескізу не повинні 
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перетинатися або накладатися. При цьому неможливо відстежува-

ти правильність побудови примітивів т. к. на робочому полі авто-

матично не відображаються взаємозв’язку примітивів. Правиль-

ність побудови примітивів ескізу можна відстежувати тільки ко-

мандою «відобразити ступеня свободи», що вимагає додаткових 

витрат часу і уваги. Для кожного примітиву, своя команда розміру 

(для кола, кута, радіуса, діаметра і т. д.) [3] Для використання ко-

манди «Операція обертання», в ескізі повинна знаходитися одна 

вісь, зображена у вигляді відрізка будь-якої довжини зі стилем лі-

нії Осьова. Приклад виконання ескізу в системі Компас 3D подано 

на рисунку 2. 

 

Рисунок 2 – Виконання ескізу в системі Компас 3D 

Тривимірні моделі виробів створюються з метою отриман-

ня конструкторської документації, в тому числі креслень виробів. 

У системах SolidWorks і Компас 3D є можливість створення асоці-

ативних креслень тривимірних виробів. В таких креслениках всі 

види пов'язані з моделлю так, що зміни в моделі призводять до 

зміни зображення в кожному асоціативному вигляді. Оформлення 

креслеників проводиться по черзі в окремих видах і включає про-

ведення осьових ліній, нанесення розмірів і виконання необхідних 
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написів. На заключному етапі заповнюються графи основного на-

пису. 

У системі Компас 3D є можливість задавати властивості 

моделі (найменування, позначення, назва матеріалу, щільність ма-

теріалу, кольору та інше). Деякі з властивостей моделі відобража-

ються в основний написи креслень.  

У наш час система SolidWorks ще не повністю адаптована 

для побудови креслень відповідно до ЕСКД. Тому необхідно зро-

бити додаткові налаштування для зміни розміру шрифту, стилю 

розмірів, кольору, стрілок та інших параметрів оформлення і ство-

рити шаблон на основі цих параметрів. У системах SolidWorks ро-

зміри поводяться адекватно і при зміні моделі переміщаються ав-

томатом разом з геометрією деталі.  

Висновки. Однозначно сказати, яка з систем тривимірного 

моделювання  краща – важко, багато підприємств використовують 

Компас 3D, інші працюють у програмному продукті SolidWorks, 

тільки тому, що звикли користуватися саме цим продуктом. В 

умовах сьогодення не варто категорично ставиться до програм, а 

краще комбінувати і застосовувати їх по ситуації, якщо є така мо-

жливість. Наприклад, якщо необхідно зробити кресленики простих 

за конструкцією складальних одиниць, в які входять багато стан-

дартизованих елементів, при цьому є необхідність виконувати ве-

ликий обсяг креслеників, то тут підійде Компас 3D, якщо ж робота 

пов’язана зі створенням деталей зі складною геометрією та необ-

хідна висока якість тривимірного зображення, то краще і швидше 

буде виконати  роботу за допомогою SolidWorks. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ MATHCAD  

ТА MICROSOFT EXCEL ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ РОЗРАХУН-

КІВ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Т.В. Кузнєцова, Ю.В. Зіменс. Вико-

ристання програмних продуктів 

Mathcad та Microsoft Excel для поле-

гшення розрахунків лабораторних 

робіт з технічних дисциплін. У статті 

розглянуті алгоритми використання 

програмних продуктів Microsoft Excel 

та MathCAD на прикладі  проведених 

розрахунків у  лабораторній роботі з 

дисципліни «Технологічне оснащення» 

на тему: «Компоновка і складання при-

стосування з комплексу УЗП для обро-

бки заготованки на заданій моделі ме-

талорізального верстата». 

T. Kuznetsova, Y. Zimens. Use of Math-

cad and Microsoft Excel software to faci-

litate calculations of laboratory work on 

technical disciplines. The article deals with 

the algorithms of using the Microsoft Excel 

and MathCAD software products on the 

example of the calculations performed in the 

laboratory work on the discipline "Technol-

ogical equipment" on the topic: "The layout 

and assembly of the device from the com-

plex of the machine-tool for the processing 

of the work piece on the given model of the 

metal-cutting machine tool". 

 

 Вступ. Актуальним завданням сучасних комп’ютерних 

програм є не лише зручність  користування  при пошуках  інфор-

мації, опрацювання даних, підготовка результатів досліджень, але 

й здійснення розрахунків певних завдань. До таких програм відно-

сять програмні продукти Microsoft Excel та MathCAD, пакети 

MathLAB, Mathematica та Maple. 

У процесі навчання здобувачі освіти з інженерних спеціа-

льностей витрачають багато часу і сил на виконання рутинних та 

шаблонних розрахунків, які подекуди складаються з багатокомпо-

нентних та складних математичних формул. Без знання та розу-

міння їх змісту розв’язати такі задачі буде складно. В інженерії для 

технічних обчислень рекомендують використовувати  програмні 

продукти Microsoft Excel та MathCAD [1].   

Універсальна математична програма MathCAD разом із 

табличним редактором Microsoft Excel дають можливість швидко 

та якісно розв’язувати поставленні інженерні задачі, прості у ви-

mailto:181290@gmail.com
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користанні, постійно удосконалюються та підтримуються опера-

ційними системами Windows.  

Програма MathCAD визнана однією з найкращих у сфері 

науково-технічних обчислень. Особливістю її є використання ста-

ндартних математичних позначень [2].   

Microsoft Excel – призначена для обробки великих об’ємів 

даних з використанням нескладних математичних операцій та є 

обов’язковою до вивчення в навчальних закладах [3].    

Легкий інтерфейс даних програм наближений до Microsoft 

Office Word, простота засвоєння стало головною причиною для 

впровадження цих продуктів у сферу освіти та науки. Здобувачі 

освіти Херсонського політехнічного коледжу Одеського націона-

льного політехнічного університету поглиблено вивчають дані 

програмні продукти при вивченні курсу «Інформатика та 

комп’ютерна  техніка». Після його вивчення молодші спеціалісти  

мають уявлення про можливості використання обчислювальної 

техніки, засоби і методи побудови електронних таблиць, складних 

математичних розрахунків. Здобувачі освіти можуть впроваджува-

ти набуті знання для полегшення розрахунків під час виконання 

лабораторних та практичних робіт. 

Матеріал і результати дослідження. Використання про-

грам Microsoft Excel та MathCAD розглядаємо на прикладі  прове-

дених розрахунків у лабораторній роботі з дисципліни «Техноло-

гічне оснащення» на тему: «Компоновка і складання пристосуван-

ня з комплексу УЗП для обробки заготованки на заданій моделі 

металорізального верстата». 

Розрахунок сил закріплення заготованки виконуємо за до-

помогою прикладної програми Microsoft Excel. Для розрахунку 

сил закріплення заготованки використовуємо дані, які задані в 

умовах задачі, та вибрані із підручника [4]. 

Розрахунок сил закріплення заготованки визначаємо за фо-

рмулою (1): 

              (1) 

де К – коефіцієнт запасу, що враховує нестабільність силових дій 

на заготовку,  розраховуємо по формулі (2): 

              К             (2) 

де К0 =1,5 – гарантований коефіцієнт запасу; К1 =1,2 – коефіцієнт,  

що враховує стан технологічних баз;  
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К2 =1,2 – коефіцієнт, що враховує збільшення сил різання 

внаслідок затуплення ріжучого інструменту;  

К3 =1,2 –  коефіцієнт, що враховує збільшення сил при не 

перервному різані;  

К4 =1,3 –  коефіцієнт, що характеризується постійністю си-

ли, що розвиваються ЗМ гідроциліндрами односторонньої дії;  

К5 =1,2 –  коефіцієнт, що характеризує ергономіку  немеха-

нізованого ЗМ;  

К6=1,0 – коефіцієнт, що враховується,  якщо заготовка 

установлена на опорні пластини.   

Рр – радіальна сила різання, розраховується по формулі (3): 

 

             (3) 

 

де М – момент різання при свердлінні розраховується за форму-

лою (4): 

                   (4) 

де D = 9 мм – діаметр свердла; Cм = 0,021 – коефіцієнт; q = 2 – по-

казник степені; S = 0,16 мм/об – подача свердла; y = 0,8 – показник 

степені; Кр – поправочний коефіцієнт, що розраховується за фор-

мулою (5): 

     Кр=(HB/180)
0,6

,                                 (5) 

Переходимо до обчислення у прикладній програмі Microsoft 

Excel. Для того щоб аркуш мав гарний вигляд та був зрозумілий, 

спочатку пишемо у комірці Е2 формулу (2). Для зручності обчис-

лення усі значення коефіцієнтів вводимо у таблицю (див. рису-

нок 1). У комірку F4 вводимо формулу коефіцієнта запаса для об-

числення з посиланням на дані із таблиці дорівнює 

С2*С3*С4*С5*С6*С7*С8. Отримуємо значення К = 4,04. 
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Рисунок 1 – Розрахунок коефіцієнта запаса в програмі MS Ехcel 

 

Інші розрахунки формул 1, 3, 4, 5 проводимо аналогічно 

(див. рисунки 2, 3). 

 

 

Рисунок 2 – Розрахунок радіальної сили та моменту різання 
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Рисунок 3 – Розрахунок сил закріплення заготовки 

 

Розрахунок зусилля затиску виконуємо за допомогою про-

грами MathCAD. 

Для розрахунку зусилля затиску заготованки використову-

ємо дані, які задані в умовах задачі та вибрані із підручника [4]. В 

якості затискних пристосувань використовують 2 гвинта М16,  зу-

силля затиску розраховується по формулі (6) для гвинтів з пласким 

торцем:  

                           (6) 

  

де Р – осьова сила, що розраховується за формулою (7): 

              (7) 

де l – відстань від осі гвинта до точки прилягання сили Р, розрахо-

вується за формулою (8): 

          (8) 

Дде rср – середній радіус гвинта, розраховуємо за формулою (9): 

                          (9) 
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 – tg кута підйому різьби та приведеного кута 

тертя різьби; – утримуючий момент; – зовніш-

ній діаметр опорного торця гвинта різьби та гайки, мм;  = 16 мм 
– номінальний діаметр. 

Виконуємо необхідні розрахунки у програмі MathCAD. Для 

початку вводимо першу формулу у робоче вікно програми 

MathCAD за допомогою панелей «калькулятор» та «греческий» 

(див. рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Введення формули в програмі MathCAD 

Потім присвоюємо всім величинам необхідні значення та 

виконуємо розрахунки (див. рисунок 5). Якщо умова затиску не 

буде виконуватись є можливість змінювати діаметр гвинта і підби-

рати необхідний для затиску. При цьому  розрахунки програма 

буде проводити автоматично, що дозволить скоротити час і зусил-

ля. 
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Рисунок 5 – Проведення розрахунків у програмі MathCAD 

 

Висновки. Матеріали даної статті охоплюють можливості 

роботи прикладної програми Microsoft Excel та програмного про-

дукту систем САПР, а саме, MathCAD. На прикладі проведених 

розрахунків у лабораторній роботі з дисципліни «Технологічне 

оснащення» на тему: «Компоновка і складання пристосування з 

комплексу УЗП для обробки заготованки на заданій моделі мета-

лорізального верстата» бачимо, що вище зазначені програмні про-

дукти дозволяють швидко виконати шаблонні обчислення склад-

них формул,  зберегти їх, та імпортувати в інші документи для по-

вторного використання формул при зміні даних. Це дає можли-

вість змінювати данні та швидко отримувати результати, що знач-

но скорочує час здобувачем освіти  на виконання поставлених за-

дач. Набуті навички роботи в даних програмних продуктах мож-

ливо застосовувати не лише під час проведення обчислень з лабо-

раторних та практичних робіт, але й під час роботи над курсовими 

та дипломними проектами з технічних дисциплін. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ  

ШОРСТКОСТІ І ХВИЛЯСТОСТІ ОБРОБЛЕНИХ  

ПОВЕРХОНЬ ПОРШНЕВОГО ДВЗ  

І.І. Бездворний, С.О. Савченко. Ана-

ліз методів діагностики шорсткості і 

хвилястості оброблених поверхонь 

поршневого ДВЗ. Описано застосу-

вання ІТ технологій при оцінці стану 

оброблених поверхонь двигуна внут-

рішнього згоряння. Здійснено аналіз 

можливостей здешевлення вимірюва-

льних комплексів, збереження переваг 

оптичних методів діагностики, їх мет-

рологічних параметрів. Проведено 

обґрунтування оптичного методу діаг-

ностики для подальшого практичного 

застосування. 

I. Bezdvorny, S. Savchenko. Analysis of 

methods for diagnostics of roughness and 

wavelength of machined surfaces of a pis-

ton ICE. The application of IT technologies 

in the evaluation of the condition of the 

treated surfaces of the internal combustion 

engine is described. The analysis of 

possibilities of cheapening of measuring 

complexes, preservation of advantages of 

optical methods of diagnostics, their 

metrological parameters is carried out. The 

substantiation of the optical diagnostic 

method for further practical application has 

been carried out. 

Вступ. Поверхня обробленої деталі не є ідеально рівною і 

геометрично правильної форми. Вона відрізняється від номіналь-

ної (заданої кресленням) мікро- і макрогеометричними  відхилен-

нями.  

Згідно джерел [1, 2, 3] мікрогеометричні відхилення визна-

чають шорсткість поверхні, макрогеометричні – характеризують 

хвилястість і відхилення форми. 

Робота сучасного поршневого ДВЗ потребує постійного 

контролю якості дзеркальних поверхонь циліндро-поршневої гру-

пи ДВЗ на відсутність дефектів. 

Метою дослідження є дослідити можливості діагностики 

та сканування внутрішніх поверхонь циліндро-поршневої групи 

ДВЗ. 

Об’єкт дослідження – оптичні методи діагностики внут-

рішніх поверхонь циліндро-поршневої групи ДВЗ та прилади щодо 

можливості їх вдосконалення. 

mailto:ckeper@gmail.c
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Матеріал і результати дослідження. Шорсткість поверхонь 

здебільшого визначає основні експлуатаційні властивості деталей і 

вузлів – зносостійкість, опір втоми, надійність посадок, контактну 

жорсткість і теплопровідність стиків сполучених деталей, корозій-

ну стійкість, герметичність з’єднань, яка відбивальну та поглина-

льну здатність поверхонь тощо. Тому характеристики шорсткості 

поверхні строго нормуються і піддаються постійному контролю за 

визначеною методикою [2]. Вигляд нормального профілю та пара-

метрів шорстокості поданий на рис. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Нормальний профіль та параметри шорсткості 
 

Міждержавним стандартом (ГОСТ 2789-73) визначено но-

менклатуру з 6-ти параметрів оцінки шорсткості поверхні, з яких 

для характеристики шорсткості вибирається один або декілька. 

При цьому перевага надається першому. Ці параметри такі: 

 Висотні: Ra – середнє арифметичне відхилення профі-

лю (середнє арифметичне абсолютних значень відхилень профілю 

в межах базової довжини); Rz – висота нерівностей профілю по 10 

точках (сума середніх абсолютних значень висот п'яти найбільших 

виступів і глибин п’яти найбільших впадин профілю в межах базо-

вої довжини); Rmax – найбільша висота профілю (відстань між лі-

нією виступів профілю і лінією впадин профілю в межах базової 

довжини). 

 Крокові: S – середній крок місцевих виступів профілю 

(середнє арифметичне значення кроку нерівностей профілю по 

вершинах в межах базової довжини); Sm – середній крок нерівнос-

тей профілю по середній лінії (середнє арифметичне значення кро-

ку нерівностей профілю в межах базової довжини). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%94_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5
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 Висотно-кроковий: tp — відносна опорна довжина 

профілю (відношення опорної довжини профілю до базової дов-

жини). 

Існують два основні методи, які дають змогу визначити 

шорсткість поверхні виробу – оптичний і механічний.  

Механічний метод (щуповий) заснований на роботі спеціа-

льного приладу – профілометра. Це пристрій дуже крихкий і має 

велику вартість. Одним з його недоліків є безпосередній контакт з 

поверхнею. Це може призвести до появи подряпин на поверхні 

досліджуваної деталі, в результаті чого прилад може неточно оці-

нити наявність шорсткості.  

Оптичний метод дає змогу досліджувати поверхню безкон-

тактним способом. Такі пристрої зчитують інформацію про наяв-

ність шорсткості завдяки відображенню світла від поверхні деталі. 

При цьому лічильна інформація автоматично обробляється за до-

помогою комп’ютера. Обробка даних комп’ютером істотно прис-

корює процес [4]. 

 

Рисунок 2 – Схема застосування професійного  ендоскопа 

Найпростішим способом виявлення несправностей деталей 

є її візуальний огляд, але у важко доступних місцях він досить 

утруднений. Для спрощення дефектації поверхонь таких деталей, 

необхідно використовувати ендоскоп. На рисунку 2 подано типову 

загальну схему такої установи. 
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Реалізація оптичних методів не вимагає великих фінансо-

вих вкладень для досягнення високої точності, зокрема складних 

оптичних або механічних пристроїв.  

Основна мета застосування технічних ендоскопів в автосе-

рвісі – це огляд і визначення технічного стану циліндро-поршневої 

групи ДВЗ на відсутність дефектів без попереднього розбирання.  

Ендоскопія двигуна проводиться з метою якісної оцінки 

величини зносу і виявлення поломок у деталей циліндро-

поршневої групи. Легко виявляються прогар і ушкодження клапа-

нів, днищ поршнів, головки блоку і прокладки головки блоку з бо-

ку камери згоряння. За слідами мастила на стержнях і тарілках 

клапанів, у камері згоряння, краях днища поршня встановлюють 

ступінь зносу поршневих кілець.  

Розглянемо моделі ендоскопів, які випускає промисловість. 

Модель 1. Ендоскоп цифровий NTS200 5 м 8,2 мм (рис. 3). 

Його характеристики і функції – відеоендоскоп має 3.5" кольоро-

вий РК-екран, водонепроникний кабель з тонкою 8.2 мм камерою і 

6 світлодіодів з регульованою інтенсивністю освітлення областей 

інспекції; РК-екран можна від’єднати для віддаленого перегляду 

до 1,5 метра (4.95 футів) через з’єднувальний кабель, він підтри-

мує 4-кратне збільшення і обертання на 360° зображення. Можли-

во зберігати дані в мікро-SD карті або через USB-вхід на ПК [5].  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Загальний вигляд Ендоскопу цифрового NTS200 

Опис. Велика 3,5-дюймова кольорова РК-відеоінспекційна 

камера використовує оптоелектронні технології для інспектування 

важкодоступних районів ДВЗ. У порівнянні з традиційними каме-

рами огляду, вбудований 1Вт світлодіодний спалах світла відомо-

го виробника Cree забезпечує потужне джерело світла в інспекто-

ваному середовищі,  дозволяє працювати в темних місцях. 

Крім того, головка камери оснащена регульованими світ-

лодіодами (6 шт.) високої інтенсивності (з регулюванням яскраво-

сті), щоб спеціально висвітлити інспекційній області. Ендоскоп 
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здатен діагностувати дефекти поверхонь,  зламані деталі, зварні 

місця виробу.   

Модель 2. Відеоендоскоп автомобільний ADD2100 телеві-

зійний ендоскоп з гнучкою робочою частиною (рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Загальний вигляд відеоендоскопу автомобільного 

ADD2100 

Опис. Призначений для огляду внутрішніх і важкодоступ-

них місць ДВЗ автомобіля, АКПП, порожнини бензобака і взагалі 

будь-яких просторів технічних об'єктів. Він являє собою гнучкий 

керований відеоендоскоп з відео виходом на монітор.  

Параметри об’єктива відеоендоскопа: глибина зображува-

ного простору при фокусуванні на нескінченність: від 20 мм до 

нескінченності, кут поля зору при фокусуванні на нескінченність 

40°.  

Аналізуючи характеристики вище вказаних приладів, до-

ходимо висновку, що ціна на подібні прилади дуже велика, а фун-

кціональні можливості – досить скромні. Проте сучасна цифрова 

елементна база дає змогу знайти комплектуючі, з яких можливо 

зібрати більш дешевший автомобільний ендоскоп зі збереженням 

або покращенням його основних технічних характеристик. 

Пропонуємо за елементну основу взяти поширені та надій-

ні контролери – типу ARDUINO Nano або ARDUINO UNO [5]. 

Вони мають відносно малу вартість у порівнянні з аналогами.  

Камера для подібних цілей використовується типу 

XinRay [4]. Вона буде відображати досліджуваний об’єкт безпосе-

редньо на моніторі комп’ютера. Можливо встановлення автоном-

ного дисплею для плати Arduino [6].  

Для підвищення об’єктивності виміру доцільно використо-

вувати в приладі окремий цифровий далекомір, здатний оцифро-

вувати деформаційні пошкодження по поверхні циліндрів [7]. 

Найбільшого поширення набули далекоміри таких типів як 

інфрачервоні (наприклад, FC-51FC-51); ультразвукові (наприклад,  

HC-SR04HC-SR04 ); лазерні (наприклад, CJMCU 530). 
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Розглянемо моделі далекомірів, які випускає промисло-

вість. 

Лазерний далекомір CJMCU 530 – може виводити пока-

зання одного або двох лазерних датчиків відстаней CJMCU 530. 

Для програмування CJMCU 530 використовується бібліотека 

VL53L0X (рис. 5). 

Характеристики: напруга живлення: 3,3-5 В; вимірювана 

відстань до 2м; значення датчика не залежать від властивостей по-

верхні; споживаний струм – до 300 мкА; вихідний інтерфейс I2C 

(адреса: 0x29) [8].  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Загальний вигляд лазерного далекоміру CJMCU 530 

На рисунках 6 та 7 подано схеми складання системи даль-

номірів для одного та двох датчиків, результати роботи програми 

вимірювання. 

      

Рисунок 6 – Схема складання системи дальномірів для одного да-

тчика  та результат роботи програми вимірювання 

      

Рисунок 7 – Схема складання системи дальномірів для двох лазе-

рних датчиків та результат роботи програми вимірювання 
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Аналіз результату: датчик видає мінімальну похибку при-

близно 1 мм, але періодично показання датчика опускаються до 

значення менше 0,5 мм. Можна програмно згладити результати, 

шляхом усереднення поточних і попередніх значень. 

Ультразвуковий далекомір моделі HC-SR04. У ньому є 4 

контакти, які використовуються для підключення до Arduino 

(рис. 8). 

  

Рисунок 8 – Загальний вигляд ультразвукового далекоміру моделі 

HC-SR04 

Особливостями даного далекоміра є: простота у викорис-

танні і 4-контактне з’єднання; діапазон вимірювання від 2 см до 

400 cм; точність вимірювання ± 1 см (при максимальній дальності 

± 3 см); кут вимірювання 15º; ультразвуковий діапазон роботи на 

частоті 40 кГц; робоча напруга від 4,8 В до 5,5 В (± 0.2 макс); діа-

пазон робочих температур від 0° С до 60° С (± 10%). 

На рисунку 9 подано його схему та діаграму спрямованос-

ті. 

 

     

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Схема складання та діаграма  спрямованості  ультраз-

вукового далекоміру моделі HC-SR04 

Arduino ИК датчик TCRT5000 – це датчик відображення, 

який об’єднує в одному корпусі інфрачервоний передавач (IR світ-

лодіод 950 нм) і приймач (фототранзистор), розділені перегород-

кою. 

Датчик реагує на наявність відбиваючого світла від переш-

код на відстані до 15 мм і зміну кольору поверхні, що відбиває. 

Може використовуватися як датчик швидкості обертання, датчик 
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відстеження лінії в роботах, датчик наближення, оптичний кінце-

вик тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Схема підключення інфрачервоного далекоміру мо-

делі TCRT5000 

Він має вбудований фільтр денного світла, завдяки чому не 

реагує на стороннє засвічення. Оскільки TCRT5000 має транзисто-

рний вихід, з датчика можна знімати аналоговий сигнал, що змі-

нює свідчення в залежності від відстані до поверхні перед ним і її 

кольору. 

Характеристики: робочий діапазон відстаней 0.5 ... 15 мм; 

довжина хвилі ІЧ випромінювання 950 нм; максимальний постій-

ний струм випромінювача (світлодіода) 60 мА; падіння напруги на 

випромінювачі (светодиоде) 1,5 В; максимальний постійний струм 

через транзистор 100 мА; діапазон робочих температур від -25
0
 до 

+ 85°C. 

Інфрачервоний датчик (перешкод) відстані FC-51 

(рис. 11) використовується, коли потрібна наявність або відсут-

ність інформації про відстань до об’єкту. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Умовні познаки: 

Pin – контрольний індикатор; Vcc – вхід живлення 3,3-5 В;                                    

Gnd – вхід заземлення; IR emitter (ІК-випромінювач) – світлодіод інфрачервоного 

випромінювача; IR receiver (ІК-приймач) – інфрачервоний приймач, який приймає 

сигнал, що передається інфрачервоним випромінювачем. 

Рисунок 11 – Загальний вигляд інфрачервоного датчика 

(перешкод) відстані FC-51 та призначення висновків :  
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Пристрій датчика містить джерело інфрачервоного (ІЧ) ви-

промінювання та фотоприймач. Випромінювання, що посилається 

пристроєм, відбивається від об’єкта і приймається фотоприйма-

чем. Робота датчика полягає у визначенні освітленості фотоприй-

мача. Так як наш датчик фіксує відбите випромінювання, то вини-

кає похибка вимірювання відстані. Ця похибка відбувається через 

різну відбивної здатності поверхонь об'єктів виготовлених з різно-

манітних матеріалів. 

Характеристики та параметри: напруга живлення 3,3-

5 В; дистанція виявлення до відбиває білої матової площині 0,02-

0,3 м; кут виявлення 35°; розмір 43х16х7 мм; 

Налаштування чутливості датчика виконується за допомо-

гою змінного резистора, встановленого на платі. Об’єкт встанов-

люють на потрібній відстані від фото приладу  датчика. Поворотом 

рухомого контакту змінного резистора на платі модуля YL-63 ви-

конується установка відстані спрацьовування, домагаються вклю-

чення червоного світло діода. Потім перевіряють відстань спра-

цьовування переміщенням відбиває світло. Подібну установку по-

вторюють не менше трьох разів. 

Основна концепція ІК-виявлення перешкод полягає в пере-

дачі ІК-сигналу (випромінювання) у напрямку і прийому сигналу в 

ІЧ-приймачі, коли ІК-випромінювання відскакує від поверхні 

об’єкту. 

Порівняльний аналіз характеристик далекомірів поданий у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 – Порівняльні характеристики далекомірів 

 
CJMCU 

530 
HC-SR04 TCRT5000 FC-51 

Похибка ± 1 мм ± 1 см  ± 1 см 

Відстань до вимі-

рюваного об’єкта 
до 2м 

2 см 

…400 см 
12 ± 3мм 2-30 см 

Максимальна ро-

боча відстань 
  2.5 мм  

Напруга живлен-

ня 
3,3–5 В 

від 4,8 В 

до 5,5 В 
1.5 В 3,3-5 В 

Споживаний 

струм 

до 300 

мкА 
 100 мА  

Розмір 
4,4 х 2,4 

х 1,0мм 

43 х 20 

х15 мм 

10.2 x 5.8 x 

7 мм 

43 х 16 

х 7 мм 
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Порівнюючи моделі далекомірів, доходимо висновків, що 

далекомір HC-SR04, датчик FC-51 або TCRT5000 показують не 

точні дані або видають тільки цифровий сигнал (є чи немає переш-

коди), їх габаритні розміри великі. 

Тому для використання в ЦПГ ДВЗ можна використовува-

ти лазерні далекоміри CJMCU 530, бо їх похибка дорівнює 1 мм і 

розміри дають змогу протиснути в отвір свічки запалювання. 

Висновки. З метою здешевлення цифрового вимірюваль-

ного комплексу найбільш раціональним є безконтактний оптичний 

метод вимірювання параметрів шорсткості поверхонь поршневого 

ДВЗ. Прилад може в автоматичному або в ручному режимі вимі-

рювання працювати як точний аналізатор показників шорсткості.  

З далекомірів цифрова інформація виводитися через конт-

ролер ARDUINO Nano на дисплей ПК або на окремий дисплей ко-

нтролю стану області деформації поверхні ДВЗ. Ціна на всі ком-

плектуючі даної розробки значно менша ніж на брендові вироби, 

вказані вище [5]. 
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АНАЛІЗ СПОЖИВАННЯ ТА ОБЛІКУ РЕАКТИВНОЇ  

ПОТУЖНОСТІ ПОБУТОВИМИ СПОЖИВАЧАМИ 
Ю.О. Васеньова, Д.А. Дрозд. Аналіз  

споживання та обліку реактивної по-

тужності побутовими споживачами. 

Доля реактивної потужності побутових 

споживачів збільшується. Проведено 

аналіз розподілу споживання активної та 

реактивної потужності споживачами ба-

гатоквартирних будинків. 

Y. Vasenova, D. Drozd. The analysis 

of consumption and accounting of 

reactive power by domestic consum-

ers. The share of reactive power of do-

mestic consumers is increasing. The 

analysis of the distribution of consump-

tion of active and reactive power by 

consumers of multi-apartment buildings 

is carried out. 
 

Вступ. Електроенергія як найбільш універсальний та зруч-

ний вид енергії вже давно і стабільно увійшла в життя побутових 

споживачів електроенергії. Для обліку електроенергії з минулого 

сторіччя традиційно встановлюються прилади, що враховують 

тільки споживання активної електроенергії. Втім, порівняно з 70-

ми, 80-ми роками 20-го сторіччя, доля реактивної потужності по-

бутових споживачів збільшується. Передача реактивної потужнос-

ті викликає появу додаткових втрат електроенергії, більше заван-

таження електричних мереж. Це потребує детального аналізу роз-

поділу, споживання реактивної електроенергії побутових спожи-

вачів, що може вплинути на принципи обліку спожитої електрое-

нергії побутових споживачів. 

Матеріал і результати дослідження. Для своєї роботи 

електроприймачі потребують як активної (Р), так і реактивної (Q) 

потужності. Енергопостачальна організація повинна забезпечити 

баланс активної та реактивної потужності щомиті (див. рисунок 1). 

Активна потужність визначається кількістю енергії, яка реально 

використовується при роботі електрообладнання (наприклад, енер-

гія, яку отримують на валу двигуна, кількість теплоти від нагріва-

льного приладу, величина світлового потоку джерела світла, то-

mailto:vasenyova_yulia@ukr.net
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що). Вона визначається кількістю енергії,  що реально використо-

вується  при роботі електроустаткування. Активна потужність та-

кож є потужністю, яку споживач  купує в енергопостачальної ком-

панії. 

 

Рисунок 1 – Передача потужності від енергопостачальної 

 організації до електроприймачів (ЕП) 

Під реактивною потужністю розуміється навантаження, яке 

створюється коливаннями енергії магнітного поля. На відміну від 

активної потужності, реактивна, циркулюючи між джерелами і 

споживачами, не виконує корисної роботи. Прийнято рахувати, що 

реактивна потужність споживається (QL), якщо навантаження но-

сить індуктивний характер (струм відстає по фазі від напруги) і 

генерується (QС) при ємнісному характері навантаження: 

            (1) 

де - коефіцієнт реактивної потужності. 

Повна потужність є векторною сумою активної і реактив-

ної потужностей. Зв’язок цих трьох різних видів потужності один з 

одним можна описати через так званий трикутник потужностей 

(див. рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Трикутник потужностей 

Ефективність роботи електричної мережі залежить від ко-

ефіцієнта потужності; чим нижче його значення, тим більше зна-

чення спожитої реактивної потужності. 

Коефіцієнт потужності (PF) – це відношення активної по-

тужності (P) до повної (S). Його значення залежить від характеру 

навантаження системи. При цьому активне навантаження має кое-

фіцієнт потужності, близький до одиниці. При підключенні індук-
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тивних або ємнісних навантажень коефіцієнт потужності може 

змінюватися в залежності від відставання або випередження стру-

му по відношенню до напруги. Цей зсув по фазі і визначає значен-

ня коефіцієнта потужності [1]. 

     (2) 

 

Згідно [2] для розрахункового обліку електричної енергії 

(активної) в квартирах існуючих багатоквартирних житлових бу-

динків при реконструкції (збільшенні дозволеної потужності) не-

обхідно застосовувати прилади обліку без функції вимірювання 

реактивної складової електричної енергії. 

За останні 30-40 років склад електроприймачів, що встано-

влені в типових квартирах, змінився. Так, наприклад, лампи роз-

жарювання, обігрівальні електричні прилади мають cos =1, або 

дуже близький до одиниці. В сучасній типовій квартирі є велика 

кількість електроприладів, що потребують для своєї роботи реак-

тивної потужності: електричні фени, перфоратори, пилососи, мік-

рохвильові печі, телевізори, пральні машини, світлодіодні джерела 

світла. 

Така ситуація може вплинути на величину коефіцієнту по-

тужності, реактивної потужності. А, отже, може викликати необ-

хідність встановлення приладів обліку споживання реактивної по-

тужності для побутових споживачів. 

Метою дослідження було проведення вимірювання вели-

чин активної потужності та коефіцієнту потужності для стандарт-

них електроприймачів типової квартири багатоповерхового буди-

нку  а, також, розрахунок споживаної реактивної потужності, за 

формулою (1) і загального коефіцієнту потужності, за форму-

лою (2). 

Вимірювання проводилося за допомогою цифрового вимі-

рювача електричних величин типу PZEM-021 (див. рисунок 3). 

Електроприймачі поділено на слабкострумові (Інтернет, телефон-

ний зв’язок, телебачення, тощо) та сильнострумові (таблиці 1, 2 

відповідно). 
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Рисунок 3 – Робота вимірювального пристрою на прикладі моро-

зильної камери 

Таблиця 1 – Результати вимірювань та розрахунків слаб-

кострумових електроприймачів 

Найменування приладу, 

технічні характеристики 

Результати  

вимірювань 

Результати 

розрахунків 

U, 

В 
Р, Вт cos φ tg φ 

Q, 

Вар 

1. Зарядний пристрій телефо-

ну MDY-08-EO:  

вихідна потужність – 10 Вт. 

227 8,71 0,52 1,64 14,3 

2. Ноутбук Dell:  

вихідна потужність – 45 Вт. 
212 24,2 0,54 1,56 37,7 

3. Комп’ютерні колонки 

Genius SP-Q06S: 

 потужність – 6 Вт. 

230 2,8 0,54 1,56 4,37 

4. Роутер TP-LINK TL-

WR841N: 

вихідна потужність – 5,4 Вт. 

226 2,55 0,5 1,73 4,41 

5. Системний блок:  

вихідна потужність – 450 Вт. 
227 100 0,66 1,14 114 

6. Монітор LG  E2241S-BN: 

 потужність робоча – 24 Вт 
226 11,9 0,54 1,56 18,5 

7. Струменевий принтер 

Canon IP1700: 

вихідна потужність – 16,8 Вт 

(режим очікування/ режим 

друку) 

233 0,48 0,19 5,17 2,48 

232 9,03 0,50 1,73 15,6 
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Кінець таблиці 1 

8. Телевизор LG 26LK330: 

 потужність робоча – 80,5 Вт 
209 36,3 0,86 0,59 21,4 

9. Телевізор Samsung 

UE32F5000AK:  

потужність робоча – 75 Вт 

229 35 0,56 1,48 51,8 

10. Лампа розжарювання: 

 потужність – 100 Вт 
210 89,3 0,99 0,14 12,5 

11.Компактна люмінесцентна 

лампа (КЛЛ) Eurolamp: 

 потужність – 20 Вт. 

210 15 0,62 1,27 19,1 

 12. LED-лампи Eurolamp 

(Світлодіодна лампа): 

 потужність – 11 Вт. 

211 9,21 0,50 1,73 15,9 

Взагалі  344 0,72 0,96 330 

 

Таблиця 2 – Результати вимірювань та розрахунків силь-

нострумових електроприймачів 

Найменування приладу, 

технічні характеристики 

Результати  

вимірювань 

Результати 

розрахунків 

U, 

В 
Р, Вт cos φ tg φ 

Q, 

Вар 

1. Холодильник Вeko  

В522003 A class: 

потужність – 85 Вт 

233 114,7 0,75 0,88 100,9 

2. Морозильна камера  Вeko 

RFNK290T21W:  

потужність ~ 35 Вт. 

233 90,46 0,94 0,36 32,5 

3. Мікрохвильова піч DAE-

WOO KOR-4A37: 

 потужність – 900 Вт. 

201 666,6 0,89 0,51 340 

4. Електрочайник  SATURN  

ST-EK1003:  

потужність – 2200 Вт. 

200 1660 0,99 0,14 232,4 

6. Праска Vitek VT-1246: 

 потужність – 1800 Вт. 
229 1610 0,99 0,14 225,4 
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Кінець таблиці 2 

7. Пилосос Samsung  VC-

6015V: 

потужність – 1500 Вт. 

224 1260 0,96 0,29 365,4 

8. Тепловентилятор Lazer PTC 

906-L: 

потужність – 1500 Вт. 

216 1140 0,99 0,14 159,6 

Взагалі  6898 0,97 0,23 1610 
 

Як видно з таблиць 1, 2 коефіцієнт потужності для слабко-

струмових електроприймачів становить 0,72, а для потужних – 

0,97.  

Більшість приладів із таблиці 1 працюють в режимі очіку-

вання протягом всього року (8760 годин), що в результаті може 

знизити загальний коефіцієнт потужності. Зниження сos  приво-

дить до передачі більшої долі реактивної потужності від енергоси-

стеми, і як наслідок, погіршення якості електроенергії в ціло-

му (див. рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Наслідки підвищення передачі реактивної потужності 

по електричних мережах 

Висновки. Зі збільшенням в квартирах електроприладів, 

які мають активно-реактивне навантаження, коефіцієнт потужнос-

ті в цілому знижується.   
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Така ситуація викликає необхідність перегляду принципів 

розрахунків за спожиту реактивну потужність та зміну системи 

обліку електричної енергії побутовими споживачами. 
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ ОБРОБКИ ВИРОБІВ  

3D ДРУКУ З АВS ПЛАСТИКУ 

О.В. Крижановська, Н.Є. Уткіна, 

О.М. Свириденко, Б.Л. Бабенко. 

Пристрій для подальшої обробки 

виробів 3D друку з АВS пластику. 
Запропонований пристрій дає змогу 

обробляти поверхні виробів після 3D 

друку хімічним методом. Пристрій 

постійно підтримує задану температуру 

і витрати робочої рідини, для рівномір-

ного розподілу по всій площині виро-

бу. 

O. Kryzhanovskaya, N. Utkina, O.  Svi-

ridenko, B. Babenko. Device for the fur-

ther processing of 3D printing products 

from АВS plastic. The proposed device 

allows to process surface of products after 

3D printing by chemical method. The de-

vice constantly maintains a given tempera-

ture and flow of the working fluid, for uni-

form distribution throughout the product 

plane. 

 

Вступ. Технологія 3D друку отримала особливо активний 

розвиток в останні кілька років. Найбільш поширені моделі 3D 

принтерів використовують технологію FDM. Її принцип полягає в 

поетапному наплавленні шарів матеріалу товщиною від 0,5 мм 

один на одного. Таким чином формується готовий виріб, який  має 

матову і нерівну поверхню. Хоча іноді, наприклад, для створення 

силіконової форми для багаторазового застосування при виготов-

ленні виробів із полімерних матеріалів поверхня має бути ідеально 

рівною. 

Існують кілька варіантів вирішення даної проблеми. Най-

більш простим є механічна обробка готових зразків, при якій  за 

допомогою шліфування можна досягти високого результату.  

mailto:nadyautkina@gmail.com
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Однак деякі предмети мають складну поверхню, погано 

піддаються механічному вирівнюванню, вимагаючи нераціонально 

багато зусиль [1]. 

У цьому випадку оптимальним буде інший варіант - хіміч-

не вирівнювання поверхні. Принцип дуже простий – виріб зверху 

обробляється розчинником, верхній шар оплавляється і, в резуль-

таті отримуємо гладку поверхню. Найпростішим способом вирів-

нювання є: 

- занурення готових виробів у ванну, наповнену розчинни-

ком; 

- обробка виробів спреєвим розбризкуванням розчинника; 

- обробка виробів парами розчинника. 

Застосовуються всі розчинники для ABS пластика: лімо-

нен, дихлоретан, діхлорметан, мурашина кислота, сольвент. 

Найбільш цікавим виглядає так звана «ацетонова баня», що  

являє собою спеціальну  установку, яка створює в закритому об'ємі 

високу концентрацію парів ацетону оплавляючи поміщені всере-

дину деталі. Всередині неї знаходиться нагрівальний елемент, за-

безпечений термодатчиком, який розігріває ацетон, провокуючи 

його активне випаровування всередині робочої зони установки [2].  

Аналогом вибраної конструкції є установка «Баня Print 

Product Crystal», розроблена компанією 3DRep.  

Матеріал і результати дослідження. Пристрій для пода-

льшої обробки виробів 3D друку з АВS пластику призначений для 

автоматичного контролю і управління параметрів вирівнювання 

пластмасових виробів хімічним методом, оповіщення при виник-

ненні аварійних ситуацій (див. рисунок 1).  

Головне завдання пристрою – підтримка постійної заданої 

температури і витрати робочої рідини, для рівномірного розподілу 

по всій площині виробу.  

Пристрій вміщує в себе: 

- панель оператора, для відображення  та обробки інфор-

мації, встановлення необхідних параметрів оператором; 

- блок управління, для збору даних с датчиків та передачі 

їх  на панель оператору, управління регулюючим нагрівачем та  

вентилятором (див. рисунок 2). 

Плата керування з мікроконтролером Atmega328 виконує 

такі функції: 

- управління нагрівачем; 

- управління вентилятором; 
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- збір та обробка інформації, що надходить від датчиків; 

- оперативне відображення на екрані  нових надходжень та 

опрацьованої інформації; 

- оповіщення  про збій роботи системи. 

 

 

Рисунок 1 – Розміщення модулів пристрою. 

 

Пристрій зібрано в металевому  прямокутному корпусі. На 

лицьовій стороні розташовані основні елементи управління – кно-

пка включення живлення, регулювання обертів вентилятора, кноп-

ки меню пристрою (призначені для задавання параметрів операто-

ром) (див. рисунок 3). Для відображення інформації встановлено 

LCD дисплей, а також сигнальні світло діоди, (див. рисунок 4). 

Верхня частина пристрою практично повністю закрита робочим 

столом. На нього встановлюються деталі, які потрібно обробити. 

Щоб уникнути склеювання і неповної обробки поверхні не слід 

розміщувати деталі впритул, слід обов’язково залишати між ними 

достатні проміжки.  

У центрі столу знаходиться невеликий отвір для заливки 

ацетону. Обсяг мінімальної заправки складає близько 50 мл.  

Після розміщення деталей на столі і вибору температурно-

го режиму – встановлюємо скляний ковпак на корпус пристрою і 

натискаємо кнопку старт, запускаючи пристрій(див. рисунок 5). 
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Рисунок 2 – Панель керування пристроєм. 

 

     
включення вибір  

параметру 

запуск зменшити збільшити 

Рисунок 3 – Кнопки, що розміщенні на панелі управління. 

 

    

синій червоний зелений 

вибір пара-

метру 

індикація помилки чи 

незакритого контей-

нера 

включений 

нагрівач 

включений 

кулер 

Рисунок 4 – Індикація, що  розміщена на панелі управління. 

 

Після закінчення процесу на дисплеї висвічується напис 

«End», спрацьовує звуковий сигнал, що сповіщає про необхідність 

дістати деталі з установки. Не дотримання заданого часового інте-

рвалу може призвести до зайвого оплавлення деталей. 

У середині установки може бути високий вміст парів аце-

тону. Щоб уникнути отруєння – необхідно відкривати і використо-

вувати пристрій тільки в добре провітрюваному приміщенні або 
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під витяжкою. Особливо це стосується моменту вилучення деталей 

після роботи пристрою. 

 

Рисунок 5 – Пристрій для подальшої обробки виробів 3D друку з 

АВS пластику. 

Знявши скляний ковпак, можна бачити поверхню виробів 

після оброблення, яка кардинально відрізняється від необробле-

них. Всі об’єкти набули глянсового блиску. При цьому ніяких бі-

лих патьоків і інших артефактів, властивих використанню ацето-

нових ванн, на поверхні не виникає. 

Не треба забувати, що ацетон є речовиною IV класу небез-

пеки, і при роботі з ним необхідно дотримуватися техніки безпеки 

і використовувати запропоновані засоби індивідуального захисту. 

У процесі роботи можна бачити як на холодній поверхні 

скла конденсуються пари ацетону. Через деякий час зміни відбу-

ваються в деталях з ABS пластику, що знаходяться в установці. Їх 

поверхня поступово згладжується, набуває глянсового вигляду 

(див. рисунок 6).  
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Рисунок 2 – Виріб до і після обробки у пристрої. 

 

Технічні характеристики пристрою для подальшої обробки  

виробів 3D друку з АВS пластику наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Технічні характеристики пристрою для пода-

льшої обробки виробів 3D друку з АВS пластику 

1. Напруга живлення (постійний струм),В   5…12 

2. Максимальний споживаний струм, А 6.2 

3. Входи USB, шт 1 

4. Входи мережевий кабель 3-pin, шт 1 

5. Діапазон вимірювання температури, 
0
 С  +0,1 … +125 

6. Вимірювання та  відображення на екрані: 

- параметрів діапазону  часу роботи пристрою, год, хв; 

- стан вентилятора, ON\OFF; 

- параметри діапазону температур  нагрівача, 
0
 С; 

- параметри діапазону  температур  під скляним кубом,
0
С; 

- поточну температуру під скляним кубом, 
0
С; 

- температуру  рідини, 
0
С; 

   - поточний час. 

7. Виникнення аварійних ситуацій  та перед аварійних стано-

вищ супроводжується  звуковим сигналом. 

8. Габаритні розміри приладу, мм:  

- нижньої частини(підставки) 

- верхньої частини(скляного кубу) 

 

300х300х100 

     250х250х200 
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Висновки. Запропонований пристрій дає змогу автоматич-

но контролювати й управляти параметрами вирівнювання пласт-

масових виробів хімічним методом, оповіщення при виникненні 

аварійних ситуацій. 

Звичайно, «ацетонова баня» не найдоступніше рішення для 

обробки виробів з ABS пластику. Однак, для тих хто займається 

професійним та напівпрофесійним 3D друком, де потрібно макси-

мальна якість виробів, використання установки є кращим варіан-

том, гарантуючи практично ідеальну обробку навіть найскладні-

ших поверхонь. Слід зазначити, що трапляються в продажу анало-

ги, що коштують від 20000 грн. та більш ніж в 4 рази дорожче. 

У результаті розрахунків техніко-економічних показників 

визначено, що повна собівартість пристрою становить – 

7062,49 грн.; оптова ціна пристрою – 9322,49 грн.; річний прибу-

ток від реалізації – 7062,49 грн. 

 
Перелік джерел посилання: 

1.  Ацетоновая баня. Постобработка 3d печати. [Електронний ресурс] 

URL: http://3dprosto.net/blogs/novosti/banya. 

2.  Введение в 3D печать [Електронний ресурс] URL: http://yes3d.ru 

/blogs/blog/vvedenie-v-3d-pechat-vsyo-chto-vy-hoteli-znat-o-3d-no-boyalis-sprosit. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МІЦНОСТІ ПОРШНІВ З 

ЖАРОМІЦНИХ, ЛИВАРНИХ ТА ДИСПЕРСНОЗМІЦНЕНИХ 

АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ 

С.О. Якушенко, І.В. Федіна, 

О.М. Сорокін. Порівняльний аналіз 

поршнів з жароміцних, ливарних та 

дисперсно-зміцнених алюмінієвих 

сплавів. У статті здійснено аналіз 

використання поршнів автомобільних 

двигунів з різних матеріалів 

S. Yakushenko, I. Fedina, O. Sorokin. 

Comparative analysis of the strength 

of pistons from heat-resistant, casting 

and dispersion-hardened aluminum 

alloys. The analysis of the use of pistons 

of automobile engines from different 

materials was made. 

Вступ. Високий рівень форсування сучасних двигунів 

значно підвищує теплові і механічні навантаження, що діють на 

поршневу групу і кривошипно-шатунний механізм (КШМ). При 

створенні сучасних конкурентоспроможних двигунів перед 

конструкторами стоїть ряд важко сумісних завдань. 

 підвищення міцнісних показників деталей поршневої 

групи і КШМ; 

 зниження масових показників цих двигунів; 

 забезпечення цих показників не повинно призводити 

до істотного збільшення виробничих витрат [1]. 

Висока надійність роботи двигуна забезпечується якістю та 

довговічністю поршня. Порші двигунів працюють в умовах 

високих теплових та механічних навантажень, до них висувають 

підвищені вимоги по теплопровідності, антифрикційним 

mailto:amsorokin77@gmail.com
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властивостям, зносостійкості корозійної стійкості, а також за 

питомою масою, та коефіцієнту лінійного розширення [2].  

Матеріал і результати дослідження. Міцність – здатність 

металів чинити опір пластичній деформації і руйнуванню під дією 

навантажень. Під час випробування на розтяг, міцністю можна 

назвати опір, який метал може вчинити при його розриві. 

Навантаження слід розрізняти: за величиною, характером 

застосування (статичні – постійні і динамічні – ударні) та 

характером дії (навантаження на розтяг, стиск, згін, скручування, 

зріз). 

Щоб випробувати міцність металів застосовують розривні 

машини різної потужності і будови. Основними частинами кожної 

розривної машини є механізми, застосовуються для розтягу зразка, 

і приклад, що вимірює величину зусилля, застосованого до 

зразка [3]. 

Однією з відповідальних, високонавантажених деталей 

сучасних двигунів є поршень. Висока надійність роботи двигунів 

внутрішнього згоряння (ДВЗ) забезпечується якістю та 

довговічністю поршня. 

Окрім того, що поршень має бути здатним витримувати 

значні механічні навантаження і теплові удари, володіти високою 

зносостійкістю робочих поверхонь, низьким тертям при 

мінімально можливому зазорі в циліндрі, він повинен бути також 

легким і міцним. 

Для виготовлення поршнів застосовуються сірі чавуни і 

алюмінієві сплави. Переважна більшість сучасних автомобільних 

двигунів мають поршні з алюмінієвих сплавів. 

Поршні з алюмінієвих сплавів мають такі переваги: мала 

маса (як мінімум на 30% менше в порівнянні з чавунними); висока 

теплопровідність (в 3 – 4 рази вище теплопровідності чавуну), що 

забезпечує нагрів днища поршня не більше 296°C, та сприяє 

кращому наповненню циліндрів і дозволяє підвищити ступінь 

стиснення в бензинових двигунах; гарні антифрикційні 

властивості. 

Зображені криві температур (див. рисунок 1) вказують на 

те, що основна маса теплоти передається через поршневі кільця, 

так як значно більш різка зміна температурного градієнта 

виявляється завжди в районі пояса поршневих кілець, тоді як по 

довжині направляючої частини він змінюється незначно. 
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Рисунок 1 – Розподіл температури поршня 
 

Недоліками поршнів з алюмінієвих сплавів є: великий 

коефіцієнт лінійного розширення (приблизно в 2 рази більше, ніж 

у чавуну); значне зниження механічної міцності при нагріванні 

(підвищення температури до 300°C призводить до зниження 

механічної міцності алюмінію на 50 – 55% проти 10% у 

чавуну) [4]. 

У даний час поршні виготовляють в промисловості литтям 

в кокіль з використанням ливарних поршневих сплавів, гарячим 

штампуванням деформованих сплавів, рідше використовують 

штампування в рідкій фазі, лиття під низьким тиском та 

ізотермічне пресування. Лиття в кокіль – найбільш простий 

технологічний процес, який дозволяє використовувати поршневі 

сплави з низьким коефіцієнтом лінійного розширення (КЛР) та 

одержувати виливки складної конфігурації. Але кокільні поршневі 

заготовки мають два суттєві недоліки: невисока якість заготовок 

(пористість в масивних частках) та низький коефіцієнт 

використання металу (КВМ), так як велика кількість металу йде в 

відходи лиття (ливникова система і напуски від ливарних нахилів). 

Заготовки, які одержують гарячим штампуванням деформованих 

сплавів (як правило АК4-1), відрізняються високою якістю, але 

деформовані сплави порівняно з ливарними мають на 15 – 20% 

більш високі значення КЛР, а КВМ при гарячому штампуванні ще 

менше, ніж при литті в кокіль, так як метал йде в відходи кування 

– облой та напуски від штампувальних уклонів. Рідке 

штампування поршнів краще, так як дозволяє одержувати 
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бездефектні, щільні заготовки з дрібнодисперсною структурою 

матеріалу поршня (аналогічно гаряче штампованим), дозволяє 

використовувати ливарні поршневі сплави з низьким КЛР та 

забезпечує високі експлуатаційні властивості поршнів порівняно з 

кокільними заготовками, а також значно скорочує використання 

матеріалу [2]. 

Технологія виготовлення поршнів передбачає гаряче 

штампування поковок з алюмінієвого сплаву АК4-1 в відкритому 

штампі. Штамповані заготовки піддають гартуванню у воді при 

температурі 530±5°C та наступному старінні при температурі 

180±5°C протягом 14 годин.  

При аналізі властивостей сплаву АК4-1 встановлено, що 

прийнята технологія забезпечує високі значення механічних 

характеристик матеріалу. Однак поршні, виготовленні по 

приведеній технології, виявились непрацездатними. Сплав АК4-1 

стає менш міцним при підвищенні температури (див. рисунок 2), 

що супроводжується проривом газів в картер двигуна. 

Т
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Рисунок 2 – Вплив температури на короткочасну твердість 
 

Відповідно до наведених вище характеристик була 

проаналізована можливість виготовлення поршнів автомобільних 

двигунів з ливарних сплавів. Із них виготовляють деталі складної 

конфігурації головним чином у автомобілебудуванні (блоки 

циліндрів), авіації, суднобудуванні, хімічному машинобудуванні. 

У зв’язку з цим було проаналізовано виготовлення поршнів 

двигунів з алюмінієвого ливарного сплаву АК12, який 

відрізняється від сплаву АК4-1 підвищеною теплостійкістю. 

Заготовки поршнів з цього сплаву виготовляли штампуванням 
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рідкого металу на гідравлічному пресі в прес-формі з 

використанням принципу поршневого пресування. 

Одержанні заготовки поршнів з сплаву АК12 термічно 

обробляли по режиму: гартування в гарячу воду після витримки 

протягом 3 годин при температурі 495°С та наступному старінні 

при 195°С с витримкою протягом 6 годин на повітрі. Механічні 

властивості сплавів наведений в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Механічні властивості сплавів АК 4-1 та 

АК12. 

Сплав, спосіб 

виготовлення 

поршнів 

Темпе-

ратура, 

°С 

σ
в
, 

М
П

а 

σ
0
,2
, 

М
П

а 

δ
, 

%
 

Твердість 

Коротко-

часна 

твердість 

(τ=30 с) 

Тривала 

твердість 

(τ=1 година) 

При t = 20°С 

після різних 

температур 

АК4-1, 

гаряче 

штампування 

20 450 350 14,2 136 – 138 136 – 135  

100 430 350 14,8 124 – 126 120 – 119 135 

200 360 325 9,6 118 – 116 110 – 108 135 

300 155 150 12,0 55 – 54 20 – 19 107 

400 40 38 32,4 20 – 19 9- 8 66 

АК12, 

штампування 

рідкого сплаву 

20 250 215 1,2 107 – 104 101 – 99  

100 220 195 1,2 94 – 96 85 – 83 102 

200 190 180 2,0 79 59 – 58 96 

300 130 120 4,0 50 – 48 32 – 30 93 

400 50 40 9,6 26 16 – 13 87 

 

Встановлено, що зразки зі сплаву АК4-1при температурі 

випробування від 20 до 200°С мають достатньо високі показники 

як міцності, так й пластичності, порівняно з відповідними 

показниками зразків зі сплаву АК12 (див. рисунок 3). 

При подальшому збільшені температури рівень механічних 

властивостей суттєво знижується. При аналізі зразків сплавів АК4-

1 та АК12 було встановлено, що зразки з більшою твердістю 

мають вищі значення тимчасового опору розриву, межі текучості 

та відносного подовження. 

При температурі випробувань 200–300°С в усіх зразках 

спостерігається незначне підвищення відносного подовження. В 

діапазоні температур 300 – 400°С відбувається різке збільшення 

показників пластичності з 12 до 32% для АК4-1 та з 4 до 9% для 

АК12.  
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Порівняльне дослідження зразків сплавів АК4-1 та АК12 

показали, що зі збільшенням температури випробувань різко 

знижується як тривала, так и короткочасна твердість матеріалу. В 

інтервалі температур 200 – 300°С у зразків зі сплаву АК4-1 

спостерігається суттєве зменшення міцності [2]. 

Тому вище перераховані недоліки матеріалів АК4-1 та 

АК12 обмежують подальше покрашення основних параметрів 

двигуна. 

К
о
р
о
тк

о
ч

ас
н

а 
 

тв
ер

д
іс

ть
  
(τ

 =
 3

0
 с

ек
) 

 
 Температура, ºС 

Рисунок 3 – Вплив температури на короткочасну твердість 
 

Концентрація зусиль виробників двигунів на підвищення 

термічної та механічної міцності поршнів та за рахунок цього 

досягнення зниження їх маси, зменшення поверхні тертя, а також 

механічних втрат призвело до розробки композитних матеріалів, в 

яких матриця – алюмінієвий сплав – зміцнюється оксидними 

керамічними волокнами Al2О3 або Al2О3+SO2 або нитєвидними 

кристалами карбіду кремнію SiC. Армування керамічними 

волокнами покращує механічні характеристики: міцність, межу 

текучості базового алюмінієвого сплаву, особливо при підвищенні 

температур, знижує коефіцієнт лінійного температурного 

розширення, підвищує зносостійкість (таблиця 2). 

Найбільш навантаженою частиною поршня є головка. 

Вимоги забезпечення довговічності поршня при сумісній дії 

механічних навантажень від сил тиску газів та термічних 

навантажень, обумовлені високим рівнем температур, призвело до 

розроби роз’ємних поршнів, у яких головка виконана зі сталі, а 

юбка з алюмінієвого сплаву (див. рисунок 4).  
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Таблиця 2 – Характеристика матеріалів поршня 

Параметр 
Композит АК12/22% 

Al2О3 
АК12 

Щільність, г/см
3
 2,711 2,721 

Теплопровідність, Вт/м*К 90,5 150,5 

Коефіцієнт теплового розширення, х10
-6

/К 18,51 21,86 

Міцність на розрив, МПа 330 – 345 310 – 320 

Твердість, НВ 175 – 190 120 – 130 

Межа текучості, [н/м
2
]х10

8
 2,89 2,25 

 

 
 

Рисунок 4 – Приклади роз’ємних поршнів 

Проте кращім технічним рішенням цієї проблеми являється 

конструкція поршня з армованими у головку керамічними 

волокнами (див. рисунок 5). 

  

Рисунок 5 – Поршні з різними варіантами армуванням 

керамічними волокнами 

Використання роз’ємних поршнів (за рахунок зменшення 

бічних зазорів алюмінієвої юбки) дає змогу знизити рівень шуму, 

викид токсичних речовин, збільшити середню робочу температуру 

робочого процесу, що призводить до підвищення ефективності 

турбонадуву. 

Недоліком даних технічних рішень у застосуванні до 

деталей, які працюють в умовах термоциклічного навантаження, 

являється різниця в коефіцієнтах лінійного температурного 
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розширення матеріалів поршня та зон, які армовані керамічними 

волокнами з малою теплопровідністю (Al2О3 або Al2О3+SO2). У 

зв’язку з різницею в коефіцієнтах лінійного температурного 

розширення матеріалу армованого керамічними волокнами та 

базового алюмінієвого сплаву в наслідок термоциклічного 

навантаження поршня на межі композитного матеріалу та базового 

алюмінієвого сплаву виникають дотичні навантаження, які 

перевищують межу текучості як базового сплаву так і 

композитного матеріалу при робочих температурах поршня. Це 

призводить до виникнення тріщин на межі матеріалів та 

руйнуванню поршня [5]. 

Висновки. Сьогодні використання жароміцних та 

ливарних сплавів з урахуванням підвищених вимог до поршнів 

автомобільних двигунів стає неефективним. Ведеться активна 

робота щодо застосування поршнів з альтернативних матеріалів, 

які мають можливість підвищити міцність, а саме, армування 

керамічними волокнами, нитковидними кристалами тощо. Але 

використання композитів потребує переналаштування 

виробництва, застосування сучасного технологічного обладнання 

для їх обробки, а також тривалих випробувань, тому їх масове 

використання поки залишається неможливим.  
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МАКЕТ ЗУБОРІЗНОГО НАПІВАВТОМАТУ МОДЕЛІ 525 

О.М. Рябініна, Б.Л. Бабенко. Макет 

зуборізного напівавтомату моделі 

525. Проведено аналіз обладнання і 

методів обробки конічних коліс з кру-

говими зубцями, розглянуто переваги 

та недоліки методів обробки, ознайом-

лення з принципом дії та технічною 

характеристикою розробленого макету 

напівавтомату. 

O. Riabinina, B. Babenko The model of 

gear cutting semi-automatic model 525. 

The analysis of equipment and processing 

methods of conical wheels with circular 

teeth was made. It was considered the ad-

vantages and disadvantages of processing 

methods, familiarization with the principle 

of operation and technical characteristics of 

the developed modeling of a semi-

automatic. 

Вступ. Зубчасті колеса є типовими деталями машин. Тому 

дуже часто виникає необхідність у розробці технологічних проце-

сів у курсовому та дипломному проектах на спеціальності «Галу-

зеве машинобудування». Для реального уявлення конструкції, ор-

ганів керування, особливостей наладки та  принципу дії зуборізних 

напівавтоматів, розроблений і виготовлений макет зуборізного на-

півавтомату моделі 525. 

Конічні колеса з круговими зубцями нарізають на верста-

тах, робочим інструментом якого є зуборізна головка. При нарі-

занні таких коліс інструмент обертається навколо своєї вісі і його 

різець рухаючись по колу, надає повздовжній обрис зубцям. Нарі-

занні таким методом зубці називають круговими. 

Верстати для нарізання конічних коліс з круговими зубця-

ми поділяють на універсальні і спеціалізовані. Універсальні верс-

тати, тобто верстати загального призначення, використовують для 

чорнового і чистового нарізання різноманітних конічних і гепоїд-

них зубчастих коліс [1]. 

Спеціалізовані верстати використовують для обробки зуб-

частих коліс в крупносерійному і масовому виробництві для вико-

нання якої-небудь однієї операції при деякому діапазоні розмірів 
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зубчастих коліс (наприклад, зуборізний верстат моделі 5Б231, 525 

– для чорнової обробки ведених коліс, зубопротяжний верстат мо-

делі 5281Б – для ведених коліс автомобіля або трактору, верстат 

моделі 5С273 – для чорнового нарізання ведучих шестерень з рів-

номірним припуском під послідуючу чистову обробку та ін.). 

Матеріал і результати дослідження. Верстат призначений 

для чистового і чорнового нарізання конічних зубчатих коліс з 

круговими зубами, гепоїдних коліс і шестерень напівобкатних пе-

редач на швидкісних режимах з високим ступенем точності оброб-

ки. 

Найбільш доцільне застосування верстата спостерігається в 

умовах масового і серійного виробництва. Загальні характеристика 

та вид верстату подано в таблиці 1 та на рисунку 1. 

Таблиця 1 – Загальні характеристики верстата 

Найменування параметра 

Зн

ачення 

параметра 

Найбільший діаметр оброблюваних коліс, мм 500 

Найбільший модуль оброблюваних коліс, мм 10 

Найбільша ширина оброблюваних коліс, мм 65 

Межі чисел нарізуваних зубів 4–100 

Найбільше передавальне відношення нарізуваних ко-

ліс 
10 : 1 

Кут ділильного конуса: 

найменший 

найбільший 

 

5 °30' 

84° 

Найбільша довжина утворюючої початкового конуса, 

мм 
250 

Діаметр різцевої голівки, мм: 

найменший 

найбільший 

 

150 

300 

Межі чисел обертів інструментального шпинделя за 

хвилину 
25–325 

Потужність електродвигуна, кВт 4,5 

 

Рухи у верстаті. Рухом різання є обертання різцевої голів-

ки. Рух подачі – переміщення бабки з виробом у напрямку різцевої 

голівки. Рухом обкочування і ділення є повільне обертання оброб-
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люваної заготовки і поворот люльки обкочування зі шпинделем 

різцевої голівки. Механічне відведення салазків бабки виробу є 

допоміжним рухом. 

Принцип роботи. Верстат працює як за методом обкочу-

вання, так і за методом врізання. Чорнове нарізування зубів прово-

дять методом врізання, при якому утворення зубів здійснюється 

шляхом поступового наближення заготовки до інструменту. В 

цьому випадку величина обкочування береться дуже малою, необ-

хідною тільки для того, щоб після кожного циклу інструмент пот-

рапляв у сусідню западину зубу. 

Швидке підведення столу замінюється повільною робочою 

подачею, при якій ріжучий інструмент (різцева голівка) поступово 

врізається в заготовку. Після досягнення повної глибини западини, 

стіл швидко відводиться і люлька обкату повертається у зворотний 

бік (див. рисунок 1). 

Метод обкатки використовується при чистовому нарізу-

ванні. При цьому необхідна наявність двох рухів; рухів різання і 

руху обкочування. Обкаточний рух продовжується протягом всьо-

го часу, необхідного для обробки однієї западини. Після цього за-

готівка відводиться від інструменту, а люлька, що несе різцеву го-

ловку з інструментом, швидко повертається у зворотному напрям-

ку до початкового положення. Заготовка при цьому продовжує 

обертатися в ту ж сторону, що і під час обробки. Завдяки цьому за 

час холостого ходу люльки заготовка встигає обернутися на певне 

(розрахункове) число зубів [2]. 

Для нарізування на заготовці всіх зубів необхідно, щоб во-

ни при кожному циклі проверталися на ціле число зубів, що не має 

загальних множників з числом зубів нарізуваного колеса. При не-

дотриманні цієї умови інструмент після кожного циклу не потрап-

лятиме в нову западину. Після закінчення обробки всіх западин 

верстат автоматично зупиняється. 

Наявність механізму модифікації обкочування дає змогу 

проводити нарізування шестерень для напівобкатних передач, а 

також шестерень з великою довжиною утворюючої початкового 

конуса. 

Конструктивні особливості. Особливістю напівавтомата 

525 є відсутність реверсування заготівки, безперервний процес 

ділення заготовки і реверсування люльки обкочування за допомо-

гою складеного колеса. Час холостого ходу не залежить від трива-

лості циклу обробки. 
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Умовні познаки: 

Основні вузли верстата:  А – основа станини; Б – приводна коробка; В – 

стійка станини; Г – люлька обкату; Д – вертикальний супорт; Е – бабка виробу 

(ділильна); Ж – змінні колеса гітари ділення; 3 – поворотна плита; И – стіл. 

Органи управління: 1 – лічильник циклів; 2 – рукоятка перемикання 

приводу швидких переміщень; 3 – рукоятка підведення і відведення столу і зати-

ску заготівки; 4 – кнопкова станція; 5 – головний вимикач верстата; 6 – кнопка 

пуску електродвигуна гідравліки. 

Рисунок 1 – Загальний вид верстата 

 

У верстаті моделі 525 холостий хід може здійснюватися з 

двома швидкостями; при нарізуванні шестерень Z ≤ 15, тривалість 

холостого ходу дорівнює 5 сек/зуб, при нарізуванні шестерень із 

Z > 6 – 2,5 сек/зуб. Переміщення столу з оброблюваною заготів-

кою, кріплення заготівки на оправці у шпинделі бабки і переми-

кання фрикційної муфти здійснюються гідроприводом. 

За один оберт різцевої головки проходить повна обробка 

міжзубової впадини колеса, що нарізується. Головка виконує обер-

товий рух навколо своєї вісі з постійною кутовою швидкістю  і 

поступальний рух разом з інструментальною бабкою з лінійною 

швидкістю V. Поступальний рух здійснюється з допомогою спеці-

ального копіра, закон якого встановлюється при проектуванні різ-

ців головки і розрахунку налагоджувальних установок верстата. 
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Різання починається у момент, коли центр головки знаходиться у 

вихідному задньому положенні. 

Вихідним документом для налагодження верстата являєть-

ся карта наладки. Карту наладки складають на основі розрахунків 

в залежності від обраного способу обробки, параметрів зубчастих 

коліс, розмірів зубчастих головок, моделі верстата, якості виготов-

лення, що вимагається, режимів різання і інших умов, які залежать 

від вимог виробництва та інших факторів. Для кожного конкрет-

ного випадку мають відповідні методи розрахунку. На початку 

карти наладки наводяться основні параметри оброблюваних зубча-

стих коліс (число зубів, кут зачеплення, напрямок і кут нахилу лі-

нії зуба та інші параметри). Кут між осями оброблюваних зубчасті 

коліс, а також базові відстані колеса і шестерні необхідні для на-

стройки контрольного обкатування  верстата, при перевірці якості 

зачеплення і зони торкання. У карті налагодження вказуються но-

рмальний модуль в середньому розрахунковому перерізі, а також 

модуль по зовнішньому діаметру. Це викликано тим, що в даний 

час зубчасті колеса проектують і по нормальному і за зовнішнім 

окружному модулю. Це дає змогу порівняти ці параметри і показа-

ти між ними органічний зв’язок. 

Повну зовнішню висоту зуба в карті налагодження вказу-

ють з метою контролю. Як відомо, помилки в розташуванні осьо-

вої установки бабки вироби і куті нахилу шпинделя призводять до 

помилки в повній зовнішньої висоті зуба. Отже, якщо при налаго-

дженні верстата повна зовнішня висота зуба виходила неправиль-

ною, то необхідно шукати помилки в згаданих параметрах налаго-

дження. 

У карті вказуються основні параметри зуборізних головок 

для кожної операції обробки колеса і шестерні.  

При установці зуборізної головки на шпинделя верстата 

необхідно ретельно очистити установчі поверхні як шпинделя, так 

і зуборізної головки. Після установки чистової зуборізної головки 

на зуборізна верстаті усувається радіальне биття різальних крайок 

різців, яке може виникнути як за рахунок ексцентричності шпин-

делів зуборізного або затиловочного верстата, так і внаслідок не-

точності поділу на заточному верстаті. Биття різців перевіряють 

зазвичай індикатором у двох перетинах: на відстані 1–2 мм від но-

сика різця і на відстані, рівному 2/3 висоти нарізання зубів, також 

від носика різця, при цьому інструментальний шпиндель верстата 

обертають вручну за допомогою спеціального маховика. 
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Радіальне биття різців чистових головок не повинно пере-

вищувати 0,002–0,005 мм. В окремих випадках, наприклад, при 

нарізанні малозубих провідних шестерень, що допускається радіа-

льне биття різальних крайок має бути менше 0,001 мм з метою 

уникнення можливих огранки на бічних поверхнях оброблюваних 

зубів. 

Допуски на радіальне биття головок, призначених для чис-

тового нарізування зубчасті коліс 8–9-го ступеня точності, можуть 

бути розширені до 0,005–0,007 мм. Такі головки можна перевіряти 

поза зуборізного верстата на спеціальному  пристрої. 

Сумарне торцеве биття вершин різців чорнових нерегульо-

ваних головок допускається до 0,1 мм, а биття між сусідніми різ-

цями – до 0,03 мм. 

На заводах масового і багатосерійного виробництва зуборі-

зні головки після заточування зазвичай контролюють і вивіряють 

поза верстатом на спеціальному приладі. При цих умовах необхід-

но ретельно стежити за станом інструментального шпинделя верс-

тата і шпинделя контрольного приладу, щоб торцеве і радіальне 

биття шпинделя не перевищувало значень, встановлених за техні-

чними умовами. Необхідно забезпечувати ідентичність посадоч-

них конічних поверхонь приладу і зуборізного верстата. 

При обробці зубчастих коліс конусним твірним колесом, 

коли вісь інструментального шпинделя з віссю твірного колеса 

становить кут   в площині, що проходить через вісь виробу і твір-

ного колеса, установочний кут бабки виробу відрізняється від кута 

конуса западин оброблюваного зубчасті колеса. Це необхідно зав-

жди враховувати при налагодженні верстаті. Значення установоч-

них кутів бабки виробу даються в карті налагодження. У деяких 

випадках установочний кут бабки виробу дорівнює нулю або зна-

ходиться в межах 3600 ... 3500  (тобто має від’ємне значення). 

Ведене конічне колесо з круговими зубцями зазвичай об-

робляють при базових (основних, вихідних) налагоджувальних 

установках без введення будь-якої корекції для поліпшення якості 

сполучення зубчастих коліс. При такій обробці гепоїдне зміщення 

бабки виробу дорівнює нулю, тобто вісь шпинделя бабки вироби 

перетинає вісь виробляючого колеса; при установчому куті бабки 

виробу ωS = 90, при цьому вісь її збігається з віссю колеса, що 

виробляється. Нульове гепоїдне положення бабки вироби зазвичай 

контролюють спеціальним калібром-штихмасом. 
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З метою реального уявлення конструкції та принципу дії 

при вивченні зуборізних напівавтоматів виготовлено макет зуборі-

зного напівавтомату моделі 525 (див. рисунок 2). 

Рисунок 2 – Макет зуборізного напівавтомату моделі 525. 

Висновки. Використання зубообробних напівавтоматів 

подібних моделей надало змогу: збільшити продуктивність праці у 

2,5–3 рази в порівнянні з зубофрезеруванням, звільнивши низько-

продуктивне універсальне обладнання, значно покращити якість 

коліс, що нарізаються. 

Простота технічного обслуговування кінематики верстата, 

здобула широке використання зуборізних верстатів в крупносерій-

ному і масовому виробництві, не потребує високої кваліфікації 

операторів.  
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕАЛЬНИХ ТА МОДЕЛЮЄМИХ 

НЕСПРАВНОСТЕЙ АВТОМОБІЛЬНИХ ГЕНЕРАТОРІВ 

ЗМІННОГО СТРУМУ  

С.О. Савченко, Д.А. Дрозд, Н.В.  Єв-

докімова. Порівняльний аналіз реа-

льних та моделюємих несправностей 

автомобільних генераторів змінного 

струму. Якісна діагностика автомобі-

льних генераторів змінного струму 

можлива лише в тому випадку, якщо 

діагност усвідомлює процеси, які від-

буваються в пристрої. У статті пропо-

нується порівняльний аналіз між про-

модельованими вихідними характерис-

тиками автомобільного генератора в 

програмі Mathcad і реальними, знятими 

за допомогою осцилографа. 

S. Savchenko, D. Drozd, N. Evdokimova. 

Comparative analysis of real and simu-

lated faults of automobile alternators. 
Qualitative diagnostics of automotive alter-

nators is only possible if the diagnostician 

is aware of the processes occurring in the 

device. The article proposes a comparative 

analysis between the simulated output cha-

racteristics of the automotive generator in 

the Mathcad program and the real ones tak-

en off using the oscilloscope. 

 

Вступ. Генератор змінного струму є основним джерелом 

електроенергії на автомобілі, тому знання про його технічний стан 

дуже важливі.  

Сучасний автомобіль комплектується електронним блоком 

керування, до якого надходить інформація з різних датчиків і, зок-

рема, із виходу генератора. Тактова частота процесора ЕБУ стано-

вить від 16 МГц, що цілком достатньо для автоматичного аналізу 

роботи генератора в режимі реального часу, але при виникненні 

несправності саме діагност має, так би мовити, останнє слово.  

https://mail.yandex.ua/?uid=36291728&login=cayann#compose?to=dm_drozd%40ukr.net
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Тому він повинен розуміти осцилограми, які можна отри-

мати на вихідних клемах генератора в різних режимах. У статті 

пропонується порівняльний аналіз між промодельованими вихід-

ними характеристиками автомобільного генератора в програмі 

Mathcad і реальними, знятими за допомогою осцилографа [1]. 

Матеріал і результати дослідження. Несправності авто-

мобільних генераторів змінного струму зазвичай ділять на механі-

чні та електричні [2]. 

Причиною механічних несправностей найчастіше служить 

знос підшипників, що призводить до радіального биття рото-

ра. Вібруючий ротор буде зачіпати обмотку статора, в результаті 

чого може статися коротке замикання.  

Іншою причиною механічних несправностей є розтягуван-

ня і обрив ременя приводу генератора.  

Основними електричними несправностями автомобільних 

генераторів змінного струму є : поганий контакт між щітками і 

контактними кільцями; обрив обмотки збудження; замикання об-

мотки збудження на вал ротора; міжвиткове замикання в котушці 

обмотки збудження; обрив однієї фази в колі обмотки статора; за-

микання обмотки статора на осердя; міжвиткове замикання в ко-

тушках обмотки статора; пробій діодів випрямляча; обрив діодів 

випрямляча. 

На рис. 1 показано модель сучасного автомобільного гене-

ратора змінного струму з клювоподібними полюсами. При обер-

танні ротора в фазних обмотках статора індукуються ЕРС, які змі-

нюються за синусоподібним законом. Амплітуда і частота зміни 

ЕРС в обмотках однакові, але по фазі вони зсунуті один проти од-

ного на третину періоду.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема генератора змінного струму  
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На рис. 2, а приведено осцилограми, які промодельовані в 

програмі Mathcad та описують зміну цих ЕРС, що були визначені 

за наступними вираженнями [3]:  
 

  
На рис. 2, б приведено осцилограми напруги реального 

справного генератора, зняті за допомогою осцилографа.  

 

 
 

а б 

Рисунок 2 – Осцилограми вихідної напруги генератора:  

а – осцилограми напруги в Mathcad; б – осцилограми напруги реа-

льного генератора.  

 

Порівняння показує, що осцилограми однакові. Однак вна-

слідок роботи регулятора напруги на осцилограмі можуть бути 

видні коливання або зміни напруги з невеликими піками (макси-

мумами напруги), особливо при змінах навантаження на генера-

тор, наприклад, при включенні/виключенні головного освітлення 

автомобіля. Крім того, можуть бути помітні невеликі додаткові 

піки напруги, що виникають внаслідок роботи системи запалю-

вання та інших потужних споживачів електроенергії. 

Для моделювання несправностей пропонуємо скористатися 

моделлю генератора и випрямляча, (див. рисунок 1). 
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Рисунок 3 – Осцилограми вихідної напруги справного автомобі-

льного генератора спільно з регулятором напруги. 

Для кожної зазначеної вище несправності накреслимо схе-

му, наведемо формули в Mathcad, які описують форму ЕРС в фазах 

та покажемо осцилограми, які промодельовані в програмі Mathcad 

та осцилограми напруги реального генератора, що зняті за допо-

могою осцилографа [3]. 

1) Обрив однієї фази в колі обмотки статора 

 

 

а б 

Рисунок 4 – Осцилограми вихідної напруги моделі автомобільно-

го генератора: а –  схема генератора; б – формули в Mathcad, які 

описують форму ЕРС в фазах. 
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а б 

Рисунок 5 –  Осцилограми вихідної напруги моделі автомобільно-

го генератора: а, б – осцилограми напруги. 

2) Обрив одного діода випрямляча 

 
 

а б 

Рисунок 6 – Осцилограми вихідної напруги моделі автомобільно-

го генератора:  а –  схема генератора; б –  формули в Mathcad, які 

описують форму ЕРС в фазах. 

 
 

а б 

Рисунок 7 – Осцилограми вихідної напруги моделі автомобільно-

го генератора: а, б – осцилограми напруги. 
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3) Короткозамкнений діод в одній фазі 

 

 

а б 

Рисунок 8 –  Осцилограми вихідної напруги моделі автомобільно-

го генератора: а – схема генератора; б – формули в Mathcad, які 

описують форму ЕРС в фазах. 

 
 

а б 

Рисунок 9 – Осцилограми вихідної напруги моделі автомобільно-

го генератора: а, б – осцилограми напруги. 

4) Короткозамкнений діод в одній фазі 

 
 

а б 

Рисунок 10 –  Осцилограми вихідної напруги моделі автомобіль-

ного генератора: а –схема генератора; б –  формули в Mathcad, які 

описують форму ЕРС в фазах. 
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а б 

Рисунок 11 – Осцилограми вихідної напруги моделі автомобіль-

ного генератора: а, б – осцилограми напруги. 

5) Пошкоджений, але все ще працюючий діод в одній фазі 

  
а б 

Рисунок 12 –  Осцилограми вихідної напруги моделі автомобіль-

ного генератора:  а –  схема генератора; б –  формули в Mathcad, 

які описують форму ЕРС в фазах. 

  
а б 

Рисунок 13 – Осцилограми вихідної напруги моделі автомобіль-

ного генератора: а, б –  осцилограми напруги. 
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Порівнюючи осцилограми напруги, які промодельовані в 

програмі Mathcad, та осцилограми реального генератора, зняті за 

допомогою осцилографа, можна дійти до висновку що вони дуже 

схожі, але різняться  через наявність роботи регулятора напруги. 

Висновки. Сучасна діагностика автомобільних систем не 

можлива без використання осцилографу, або приладів осцилогра-

фічного типу (наприклад, сканерів або мотор-тестерів), які давно 

стали невід'ємною частиною технічного оснащення при діагности-

ці. Але є людський фактор – треба розуміти, що, навіть придбаний 

повний комплект приладів осцилографічного типу і програмне за-

безпечення для нього, комплект так і залишиться «залізом», якщо з 

ним буде працювати неграмотний спеціаліст. 

Студент повинен не «механічно запам’ятовувати інформа-

цію», а розуміти та бачити, чому в системі виникають та зміню-

ються ті, чи інші процеси. Моделюючи в програмі Mathcad перед-

бачену поведінку системи та підтверджуючи її зняттям реальних 

осцилограм, отримаємо навички по прогнозуванню форми сигналу 

при різних несправностях.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ  

ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕМ ЗГІДНО СТАНДАРТУ  

ISO 14001:2015 З МЕТОЮ РОЗРОБКИ МАТРИЦІ  

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

В.М. Левицький, Ю.О. Левицька. 

Дослідження процесів, необхідних 

для функціонування СЕМ згідно 

стандарту ISO 14001:2015 з метою 

розробки матриці відповідальнос-

ті. Розглянуто новизну стандарту 

ISO 14001:2015 та проблему перехо-

ду на нову версію. Оглянуто впро-

вадження СЕМ через «процесний 

підхід». Поставлено задачу визна-

чення керівників процесів СЕМ та 

розподілу відповідальності між ни-

ми. Надано результати у вигляді 

матриця відповідальності за процеси 

СЕМ. 

V. Levitsky, Y. Levitska. Investigation of the 

processes required for the operation of 

CEM in accordance with ISO 14001: 2015 

with an aim of developing a liability matrix. 

The novelty of the ISO 14001: 2015 standard 

and the problem of switching to the new ver-

sion are considered. The implementation of the 

ecological management system through the 

"process approach" is reviewed. The task of 

determining the managers of the processes of 

the ecological management system and the di-

vision of responsibility between them. The re-

sults are presented as a matrix of responsibility 

for the processes of the ecological management 

system. 
 

Вступ. У нашій країні зросло усвідомлення того, що сис-

тема екологічного менеджменту (СЕМ) – це важливий чинник га-

рантування постійного та безперервного розвитку промислового 

виробництва і, як результат, суспільства в цілому. Наразі, основна 

мета впровадження СЕМ – це демонстрація виваженого ставлення  

організації до питань  екології з метою справжнього зменшення 

або цілковитого нівелювання негативного впливу на навколишнє 

середовище, а також повне усунення забруднювачів або зменшен-

ня їхньої кількості. Система екологічного управління, що ефектив-

но впроваджена на підприємстві, дозволить визначити ті ділянки в 

організації, де можливе зменшення витрат, і сфери, що потребують 

удосконалення. Успішне впровадження СЕМ в організаціях сприя-

тиме зростанню ринкової конкурентоспроможності, довіри до ор-

ганізації, впевненості в її надійності, сприятиме підтримці добрих 
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стосунків у суспільстві та з сусідніми об’єктами господарювання,  

дозволить розширити можливості доступу до кредитів/донорських 

фондів; вдосконаленню та підтримці високої якості продук-

ції [1, 6]. Для ефективного функціонування СЕМ необхідно чітке 

дотримання вимог стандарту ISO 14001:2015 та правильна інтерп-

ретація даних вимог керівництвом організації. Раціональним і ефе-

ктивним є впровадження СЕМ на підприємствах через «процесний 

підхід» [4]. Тому важливу роль при впровадженні СЕМ на підпри-

ємствах має чітке розуміння керівництвом та співробітниками ор-

ганізації основного переліку процесів, необхідних для впрова-

дження та функціонування СЕМ, їх взаємозв’язку, а також розпо-

ділу відповідальності за процеси на рівні їх керівників. Предметом 

дослідження є вимоги та основна новизни стандарту ISO 

14001:2015, принципи побудови СЕМ організації згідно стандарту, 

а також виділення основних процеси екологічного управління на 

підприємствах і відповідальності за них в умовах розробки, фор-

мування і впровадження/функціонування СЕМ згідно вимог стан-

дарту. 

Матеріал і результати дослідження. Досліджено нову ве-

рсію стандарту ISO 14001:2004 – стандарт ISO 14001:2015. Умови 

переходу на нову версію стандарту ISO 14001:2015: організаціям, 

вже сертифікованим по ISO 14001:2004, для переходу на ISO 

14001:2015 дається три роки з моменту її публікації. Цей перехід-

ний період закінчився у вересні 2018 року. 

Стандарт ISO 14001:2015 має 10 основних розділів: «Сфера 

застосування», «Нормативні посилання», «Терміни та визначення 

понять», «Середовище організації», «Лідерство», «Планування», 

«Підтримання системи управління», «Виробництво», «Оцінювання 

дієвості», «Поліпшування» (на відміну від стандарту 

IS0 14001:2004, котрий мав лише 4 розділи – «Сфера застосуван-

ня», «Нормативні посилання», «Терміни та визначення понять», 

«Вимоги до системи екологічного управління») [1,5]. У результаті 

дослідження виявлено, що основна новизна стандарту полягає в 

більш стратегічному підході до екологічного менеджменту, виді-

ленні специфічних обов’язків вищого керівництва (лідерство),  

особливої уваги до підвищення результативності діяльності з 

управлінням екологічними аспектами та обміну інформацією все-

редині організації/ за її межами , розгляді життєвого циклу,  появі 

терміну «документована інформація» [3]. В основі підходу, що 

застосовується в системі екологічного менеджменту згідно вимог 
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ISO 14001:2015, закладена концепція «Плануйте – Робіть – Переві-

ряйте – Дійте» (Plan – Do – Check and Act: цикл PDCA). Тобто від-

правною точкою реалізації процесного підходу в екологічному 

менеджменті служить ув’язка вимог різних пунктів стандарту ISO 

14001:2015 в єдині процеси, засновані на прийнятих організацією 

екологічних принципах (зобов’язаннях) із застосуванням методо-

логії поліпшень циклу Демінга або циклу PDCA. Процесний підхід 

створює робочу основу для інтеграції СЕМ з іншими системами 

менеджменту, наприклад з системою менеджменту якості на базі 

стандарту ISO 9001:2015 [2,6]. 

Згідно вимог ISO 14001:2015 можна виділити чотири 

основні типи процесів, необхідних для функціонування та впрова-

дження СЕМ на підприємствах: 

1. Екологічне управління («Еко-аспекти»): процеси запобі-

гання забрудненню і постійного поліпшення: 

- стратегічне й оперативне планування згідно екополіти-

ки; 

- внутрішні аудити СЕМ; 

- аналіз СЕМ з боку керівництва; 

- коригувальні та запобіжні дії; 

- компетентність та обізнаність персоналу про еко-

аспекти; 

- інформування персоналу про екологічні вимоги; 

2. Процеси забезпечення відповідності («Закони»): проце-

си забезпечення відповідності законодавчим та  іншим вимогам. 

- оцінка та контроль ЖЦ продукції; 

- управління документацією зовнішнього походження; 

- готовність до нештатних ситуацій і аварій, коригувальні 

дії; 

- моніторинг законодавчих вимог; 

- оцінка екологічної результативності. 

3. Комунікаційні процеси («Оточення»): процеси взаємодії 

із зовнішніми зацікавленими сторонами: 

- управління документацією зовнішнього походження; 

- взаємодія із зацікавленими сторонами; 

- взаємодія та обмін інформацією; 

- реагування та аналіз звернень зацікавлених сторін; 

- коригувальні та запобіжні дії. 

4. Допоміжні процеси: процеси управління ресурсами 

(людьми та обладнанням), процедури управління документацією 
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(записами і документами), тощо: 

- управління ресурсами (людьми та обладнанням); 

- управління документацією (записами і документами); 

- еконагляд [4]. 

Таблиця 1 – Матриця відповідальності за процеси системи 

екологічного менеджменту 

Процес СЕМ 

Відповідальні виконавці 

ГД ГІ ГЕ 
СО 

НС 
МПВ К НЮВ НВЛ 

1. Екологічна політика 

 
В У У У І У У У 

2. Екологічні аспекти І В У У І У І У 

3. Документація. Розробка  

методичних документів. 
І У У В І У У У 

4. Виконання договорів В І У У І В У В 

5. Цільові, планові екологічні 

показники. 
В У У У У У І У 

6. Ресурси, обов'язки, повно-

важення. 
В У У У У У У У 

7. Обмін інформацією. І В У У У У У У 

8. Компетентність і навчання І В У У - У І У 

9. Управління документацією І І У В В У У У 

10. Готовність до аварійних 

ситуацій 
В У У У У І У У 

11. Моніторинг та вимірю-

вання 

І В І У І І І В 

12. Оцінка відповідності І В У В І У І І 

13. Невідповідність, коригу-

вальні дії 
І В У В І У І І 

14. Управління записами І І У В У У У У 

15. Внутрішній аудит І В І В В В І І 

16. Аналіз з боку керівництва В В У В І У У У 

Умовні скорочення до табл. 1: 

В – відповідальний за процес; У – безпосередня участь в реалізації 

процесу; І – інформування. 
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Виділено основних керівників процесів СЕМ на підприєм-

ствах:  

- генеральний директор (ГД);   

- головний інженер, представник керівництва СЕМ (ГІ);   

- спеціаліст з охорони навколишнього середовища (СО 

НС);  

- менеджер з планування та управління витратам (МПВ);  

- головний енергетик (ГЕ );  

- консультанти по системам екологічного управління (К);  

- начальник юридичного відділу (НЮВ);   

- начальник виробничої лабораторії (НВЛ) [2,5,6].  

З урахуванням основних процесів СЕМ розроблено матри-

цю розподілу відповідальності на рівні керівників процесів 

(див. таб. 1) і дані по документуванню процесів підприємств згідно 

вимог стандарту ISO 14001:2015 (див. таб. 2) [3,4,5].  

Таблиця 2 – Процеси СЕМ і документована інформація 

Пункт ISO 

14001:2015 
Назва необхідного документа 

4.3 Область застосування СЕМ 

 

 
5.2 Екологічна політика 

6.1.2 Екологічні аспекти і впливи 

6.2 Екологічні цілі та завдання 

5.3 Ролі, відповідальність, повноваження 

7.2-7.3 Записи про компетентність і навчання 

4.4.3 Повідомлення від зовнішніх зацікавлених сторін 

4.4 Опис основних елементів СЕМ 

8.2 Процедури операційного контролю 

9.1 Результати моніторингу 

9.1.1 
Записи про повірку або калібрування вимірювального 

обладнання 

9.1.2 
Записи про оцінку відповідності законодавчим та ін-

шим вимогам 

10.2 Результати коригувальних та запобіжних дій 

9.2 Записи про внутрішній аудит 

9.3 
Записи за результатами аналізу СЕМ вищим керівни-

цтвом 
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Висновки. Визначення основних процесів функціонування 

СЕМ та їх керівників, чіткий розподіл відповідальності на рівні 

керівників процесів згідно матриці дозволяє ефективно впровади-

ти або налагодити функціонування СЕМ у межах підприємства 

згідно вимог нової версії  ISO 14001:2015. Виділення запропонова-

них 4 основних процесів системи менеджменту дозволяє узгодити 

між собою окремі розрізнені процедури СЕМ. Наприклад, пов’язує 

процедуру ідентифікації законодавчих вимог із процедурою оцін-

ки відповідності законодавчим вимогам. 

Необхідність впровадження СЕМ на підприємствах не ви-

кликає сумніву. Впровадження або вдосконалення вже наявної мо-

делі СЕМ підвищить конкурентоспроможність будь-якої організа-

ції на регіональному і міжнародному ринках та систематично буде 

підштовхувати компанію до поліпшень. 
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МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО  

ПРОФІЛЮ ПРАЦІВНИКА  

А.В. Подозьорова, Є.О. Яковенко, 

О.Є. Яковенко. Методи формування 

професійного профілю працівника. 
Проведено аналіз методів формування 

компетенцій та запропоновано техноло-

гію формування професійного профілю 

працівника. 

A. Podoziorova, E. Iakovenko, O. Ia-
kovenko. Methods of forming a profes-

sional profile of employee. The analysis 

of the methods of forming competencies 

was conducted and the technology of 

formation of professional profile of em-

ployee was proposed. 

 

Вступ. Важливим чинником розвитку діяльності кожного 

освітнього закладу є досягнення відповідності показникам ліцен-

зійних умов щодо надання освітніх послуг. Відсутність стандарт-

них інформаційно-пошукових систем (далі ІПС) унеможливлює 

оперативне формування ліцензійних справ, що в свою чергу, не 

дає змогу виділити і детально дослідити окремі показники з метою 

їх удосконалення у межах системи проектного управління освітні-

ми закладами.  

Відсутність у межах проектного управління освітніми за-

кладами інформаційних технологій і методів постійного вдоскона-

лення щодо управління середовищем і кадровим забезпеченням 

для формування компетентності педагогічного та науково-

педагогічного персоналу (далі ПНПП) посилює протиріччя між 

функціональними завданнями управління освітнім закладом і мо-

жливостями традиційного підходу до аналізу рівня досконалості 
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закладу. Розв’язання цих протиріч можливе за рахунок розробки і 

створення проекту автоматизованої обробки інформації для фор-

мування профілю ПНПП з метою інформаційного супроводу про-

цесу ліцензування та акредитації освітнього закладу.  

Матеріал і результати дослідження. У міжнародних ста-

ндартах серії ІСО 9000 якості фахівця, його компетентності прис-

вячений окремий розділ (6.2), де увага акцентується також і на 

компетентності персоналу і керівництва організації. Якщо розгля-

дати освітній заклад, то вимоги компетентності розповсюджують-

ся на всіх учасників освітнього процесу від студента до директора.  

Поняття компетентності лежить у самій основі управління 

людськими ресурсами і прямо пов’язано з основною його метою – 

набувати і розвивати високо компетентних працівників, які легко 

досягатимуть цілей і, таким чином, вноситимуть максимальний 

внесок до досягнення мети підприємства [1]. 

У даний час моделям (профілям) компетенцій відводиться 

важлива роль в політиці управління персоналом. У деяких компа-

ніях профілі компетенцій використовуються як прикладні інстру-

менти конкретних HR-функцій (наприклад, для оцінки персоналу 

або формування управлінського резерву); у інших – система про-

писаних компетенцій є ключовою в роботі з персоналом. Дуже 

поширено використання компетенцій при оцінці персоналу, оскі-

льки застосування цього інструменту дало змогу менеджерам по 

персоналу, оцінюючи виконання роботи, аналізувати не тільки те, 

що було досягнуте співробітником за минулий період, але і те, як 

це було зроблено [2]. 

Часто на практиці відбувається змішення і ототожнення 

понять «компетенція» і «компетентність».  

Існує безліч різних визначень терміну «компетенція». Бага-

то експертів і фахівці з управління персоналом пропонують власні 

визначення цього поняття. Але найчастіше розуміння компетенцій 

зводиться до двох основних підходів, а саме: 

– американського, згідно якого компетенції розглядають-

ся як опис поведінки співробітника. Компетенція – це основна ха-

рактеристика співробітника, при володінні якої він здатний пока-

зувати правильну поведінку і, як наслідок, досягти високих ре-

зультатів в роботі;  

– європейського, що розглядає компетенції як опис робо-

чих завдань або очікуваних результатів роботи. Компетенція – зда-
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тність співробітника діяти відповідно до стандартів, прийнятих в 

організації. 

Таким чином, європейський підхід зосереджений на визна-

ченні стандарту-мінімуму, який має бути досягнутий співробітни-

ком, а американська модель визначає, що повинен робити праців-

ник, щоб досягти найвищої ефективності [3]. 

На основі аналізу загальнотеоретичних підходів до розу-

міння даних понять «компетенція» і «компетентність» можна дій-

ти висновку, що в достатній мірі не розроблені визначення, зміст і 

сутнісні характеристики компетенцій. 

Перш за все, можна відзначити, що вони або ототожню-

ються, або диференціюються. З погляду ототожнення даних по-

нять термін «компетентність» уживається в тих же значеннях, що і 

«компетенція». При цьому автори підкреслюють саме практичну 

спрямованість компетенції. Прихильники розділення даних понять 

вважають, що компетентність вміщує не тільки когнітивну і опе-

раційно-технологічну складові, але і мотиваційну, етичну, соціа-

льну і поведінкову, а також знання і уміння, систему ціннісних 

орієнтацій, звички і так далі. 

У даному дослідженні набір професійних компетенцій в 

освітньому закладі формалізуємо в так званому професійному 

профілі активності (далі ППА). 

На рівні освітнього закладу визначаємо модель компетен-

цій, в основі якої лежать навички, знання і уміння, що дають змогу 

досягати організації найкращих результатів. На рівні посади ви-

значається профіль компетенцій (професійний профіль) – знання, 

уміння, навички, які є важливими у межах конкретної посади в 

організації. На рівні індивідуума  – оцінка і розвиток компетенцій 

окремого співробітника. Існують два найбільш поширених методи 

формування компетенцій: на основі генеричної та корпоративної 

моделі (див. рисунок 1) [3–5]. 

Генерична модель – фіксована модель із уже існуючими ви-

значеннями та індикаторами. Консалтингові компанії, як правило, 

пропонують генеричні моделі, які засновані на науковому аналізі 

вже існуючих моделей і подальшому аналізі чинника. 

Перевагами цієї моделі є можливість швидкої профілізації 

методом вибору з існуючої ієрархії компетенцій; збалансованість і 

універсальність моделі. 

Компанія Хадсон пропонує модель компетенцій «5+1», яка 

складається з 5 кластерів, всього – 40 компетенцій:  управління 
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інформацією; управління бізнес-процесами; управління людьми;  

управління собою; управління відносинами (див. рисунок 2). 

 

 

Рівень організації 

 

 

Рівень посади 

 

 

Рівень індивідуума 

 

 

Рисунок 1 – Методи формування компетенцій 

 

Переваги використання даного методу полягають у швид-

кому досягненні згоди щодо пріоритетних компетенцій, ухвалення 

профілю, а також використання багаторічної експертизи і науково-

го підходу. 

Професіональний профіль формується, виходячи з цілей 

організації, а також на основі завдань і повноважень співробітника 

на певній функції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Модель компетенцій «5 + 1» 
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Основні недоліки методу: не завжди стандартні інструмен-

ти оцінки можуть бути адаптовані під цю модель; будь-яка зміна 

стратегії компанії вимагає зміни моделі. 

Відносно до освітнього закладу компетенції найтіснішим 

чином пов’язані із стратегією освітнього процесу, відповідно їх 

призначення – сприяти реалізації стратегічних цілей. Цю задачу 

модель компетенцій вирішує через певні функції та області засто-

сування цих функцій. Сам по собі зміст моделі не є гарантом ство-

рення інструменту по підвищенню ефективності освітнього і робо-

чого процесу. Ефективність моделі залежить від якості її змісту. А 

результат використання моделі безпосередньо пов’язаний з якістю 

організаційної діяльності і стрункості всієї системи управління. На 

жаль, дуже часто моделі компетенцій, що вміщують усі необхідні 

елементи не дають очікуваного ефекту, а тільки витрачають ресур-

си на їх обслуговування. Часто причиною такої ситуації є неякіс-

ний змісті моделі.  

Профіль компетенцій, по суті, є набором компетенцій, 

якими має володіти працівник відповідної посади. Але це не прос-

то набір, а перелік, що вміщує необхідний рівень розвитку кожної 

компетенції для конкретної спеціальності/посади. Профіль компе-

тенцій найчастіше складають у вигляді діаграми, що дає змогу на-

очно проілюструвати потрібний рівень. Після оцінки рівня компе-

тенцій діаграми, що є у працівника, здійснюється аналіз результа-

тів та їх порівняння. Стають очевидним розбіжності необхідного 

рівня і дійсного. Різниця між ними –  це і є область навчання і роз-

витку працівника. 

Таким чином, професійний профіль працівника (далі ППП) 

є дуже простою і зручною «наочною допомогою» при використан-

ні моделі компетенцій.  

Відповідно до стратегії ППП формується з показників, ви-

значених ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності 

закладів освіти. 

Відповідність рівням ППП відображається у звітах ПНПП, 

кафедр (циклових комісій), структурних підрозділів освітнього 

закладу та зберігається в базах даних для подальшого відображен-

ня в ліцензійних та акредитаційних справах. 

Моніторинг аналізу результатів діяльності ПНПП Херсон-

ського політехнічного коледжу зображено на рисунку 3. 
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Рисунок 3 – Зведена таблиця результатів діяльності ПНПП  

 

У 2016 та 2017 роках мінімальна кількість пунктів Ліцен-

зійних вимог, за якими визначався рівень наукової та професійної 

активності науково-педагогічних працівників за останні 5 років 

дорівнювала 3-м показникам із 19. Для викладачів – випускників 

вищих закладів освіти такі вимоги розраховувалися пропорційно 

стажу їх науково-педагогічної роботи; а до викладачів із стажем 

роботи до двох років зазначені вимоги не застосовувалися. 

У 2018 р. мінімальна кількість пунктів Ліцензійних вимог, 

яким має відповідати викладач коледжу дорівнює 4-м пунктам із 

18 без часового обмеження результатів науково-педагогічної дія-

льності. 

Навпроти прізвища викладача вказано його педагогічний 

стаж роботи та відповідні пункти Ліцензійних вимог, яким він від-

повідає. 
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За допомогою сучасних комп’ютерних технологій, можна 

автоматизувати формування ППП активності ПНПП у вигляді пе-

люсткової діаграми (див. рисунок 4), використовуючи дані, подані 

на рис. 3. 
 

 

Рисунок 4 – Професійний профіль працівника 

 

Важливо відзначити, що профіль не статичний, він може 

змінюватись. До того ж змінюються саме необхідні рівні компете-

нцій, що пов’язано з розвитком працівника з часом, а також змі-

ною вимог до його кваліфікації.  

У процесі розвитку моделі компетенцій також може зміню-

ватися і набір компетенцій. Тому розроблені профілі не можуть 

використовуватися тривалий час, вони мають певний «термін при-

датності». Але це не означає, що їх потрібно розробляти кожного 

разу наново. Вони вимагають перевірки на актуальність перед ви-

користанням і, у разі потреби, актуалізації. 

Висновки. В умовах реформування освіти України здійс-

нення повноцінних результативних змін у діяльності закладу осві-

ти не можливе без високого рівня науково-методичного забезпе-

чення і стабільно творчо працюючих наукових та науково-

педагогічних працівників. Тому питання підвищення їх кваліфіка-

ції, вдосконалення майстерності, впровадження у масову практику 

сучасних досягнень психологічно-педагогічної науки та передово-

го досвіду залишається пріоритетним. 
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Єдиною можливістю забезпечення високоякісної освіти на 

всіх етапах та рівнях є одержання повної, об’єктивної, адекватної, 

точної інформації, що дасть змогу на підставі її оцінювання прий-

мати ефективні управлінські рішення. Одним із основних шляхів 

одержання такої інформації у Херсонському політехнічному коле-

джі ОНПУ є організація та проведення моніторингових досліджень 

у межах циклових комісій, структурних підрозділів тощо. 

Управління показниками наукової та професійної активно-

сті науково-педагогічного персоналу важливе як із погляду задо-

волення вимог ліцензування, так і щодо ефективного управління 

закладом освіти. 
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В.О. Яковенко. Автоматизація по-

шуку даних досягнень педагогіч-
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рсоналу освітніх закладів. Запро-

поновано інформаційно-пошукову 

систему пошуку даних для форму-

вання профілю педагогічного та нау-

ково-педагогічного персоналу освіт-

ніх закладів.  
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Вступ. Міжнародна практика сучасних наукометричних 

досліджень сьогодні базується на використанні двох комерційних 

баз даних (далі БД): Web of Science і Scopus. Користувач може по 

кожній публікації або набору публікацій (авторові, журналу, орга-

нізації) подивитися вхідні і витікаючі посилання, підрахувати їх 

число, динаміку, розподіл по авторах, роках і т.д. 

Web of Science (WOS) – онлайн платформа компанії 

Thomson Reuters, де розміщуються різні бази («індекси»), набір 

яких у кожного користувача може бути різним. Основний пакет 

Core Collection (WOS CC) вміщує три бази журнальних публікацій, 

а саме: дві бази праць конференцій і дві бази книг. Саме ці дві 

останні бази традиційно використовуються при підрахунку інди-

mailto:o.i.kucenko.hptk@gmail
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каторів по «Web of Science». Проте доступ до книжкових баз є не у 

всіх організацій, що може іноді викликати серйозні розбіжнос-

ті [1]. 

Scopus – належить найбільшому видавництву наукової лі-

тератури Elsevier та є головним конкурентом WOS. Глибина її зна-

чно менша, повноцінне покриття починається з 1996 року, хоча 

останнім часом активно підвантажуються архіви з 1970-х: 

http://blog.scopus.com/posts/breaking-the-1996-barrier-scopus-adds-

nearly-4-million-pre-1996-articles-and-more-than-83. Scopus – єдина 

база, ніяких спеціальних «книжкових» або «гуманітарних» підроз-

ділів у ній не немає [2]. Наукометрична база даних Scopus забезпе-

чує гарантоване потрапляння автора статті в БД Scopus, що істотно 

підвищує його наукометричні показники (див. рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Форма пошуку автора в Scopus 

 

Відповідно, відбір джерел при схожості критеріїв 

(http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-

selection) куди ліберальніший, ніж в WOS СС [3−5].  

За останні роки сформувався набір наукометричних показ-

ників, по яких проводяться кількісні оцінки і порівняльний аналіз 

5 
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наукової активності і продуктивності на рівнях [5−6]: індивідуаль-

них дослідників; колективів і організацій; країн і регіонів. 

Із цих показників останнім часом найбільший інтерес 

представляють індекс цитування, індекс Хірша та імпакт-чинник. 

Індекс цитування – прийнята в науковому колі міра «зна-

чущості» праць будь-якого вченого. Величина індексу визначаєть-

ся кількістю посилань на цю працю (або прізвище) в інших джере-

лах. 

Індекс Хірша є кількісною характеристикою продуктивнос-

ті ученого, заснованої не тільки кількості цитувань його публіка-

цій, але і на кількості цих публікацій. Наприклад, індекс Хірша 

рівний 10, якщо у автора є 10 публікацій, кожна з яких цитується 

іншими авторами не меншого 10 разів [6−7]: (див. рисунок 2).  

–  

статті, впорядковані по числу 

цитувань 

перші h 

статей 
h 

число цитувань =  

номер статті = h 

ц
и

ту
в
ан

н
я
 

h 
 

більше ніж h цитувань 

 

Рисунок 2 – Графічний приклад розрахунку індекса Хірша. 

 

Статті, що цитуються менш ніж 10 разів, в індексі не вра-

ховуються. H-індекс представляється об’єктивною оцінкою важ-

ливості та затребуваності праць учених, у зв’язку з тим, що прос-

тий підрахунок загальної кількості опублікованих дослідником 

робіт може бути наслідком його працездатності, а не показником 

якості проведеннях досліджень, у той же час, часто цитований 

учений може підтримувати свою репутацію, наприклад, написан-

ням оглядових статей або співавторством у безлічі робіт. 

Імпакт-чинник журналу – це чисельний показник автори-

тетності наукового журналу, що відображає кількість посилань на 

статті, опубліковані в журналі за два попередні роки, віднесене до 
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загальної кількості статей, опублікованих в цьому ж журналі за ці 

роки. 

На сучасному етапі до проблем пошуку інформації можна 

віднести такі: при отриманні користувачем великого об’єму інфо-

рмації в результаті автоматизованого пошуку багато часу витрача-

ється на її перегляд і вибір, у той час, як навіть простий вибір не-

обхідної інформації часто є нелегкою проблемою; вибір інформа-

ції, здійснюваний людиною, часто е є нераціональним і строго по-

слідовним, що істотно ускладнює пошук інформації; користувач 

при пошуку інформації зазвичай не строго визначає мету пошуку, 

тобто використовує нечітко визначені поняття. 

Існують різні підходи до визначення структури пошуку ін-

формації, «життєвого циклу дослідження» [8–13]. Багато в чому 

вони націлені на формування так званого «бренду» ученого, що 

реалізується в деяких інтернет-сервісах (Academia.edu, 

ReserchGate) через можливість видачі вакансій по наукових інте-

ресах користувачів, а також перегляд профілів користувачів поте-

нційними працедавцями, фондами, керівниками науково-

дослідних колективів. Аналіз цих підходів, а також аналіз інститу-

ціоналізації науково-дослідної діяльності дає змогу виділити осно-

вні її види, що регламентують її структуру і що є інваріантними по 

відношенню до наукової області, галузі знань, змісту, методів і 

підходів конкретного наукового дослідження.  

До них можна віднести: інформаційно-пошуковий вид дія-

льності, результатом якого є складання бібліографії по темі дослі-

дження; «констатуючий», на якому в результаті науково-дослідної 

діяльності народжується нове наукове знання, втілене в науковий 

текст; обнародування результатів наукової діяльності у вигляді 

публікацій або виступів з доповідями на різних наукових заходах; 

наукова комунікація, що дає, з одного боку, можливість отримання 

«зворотного зв’язку» дослідникові, а з іншого – проведення суміс-

них, колективних досліджень.  

Матеріал і результати дослідження. У ході аналізу робіт 

для оцінки наукометричних ресурсів виділено критерії, які розді-

лені на два класи: критерії, що відображають корисність викорис-

тання наукометричних ресурсів і критерії, що відображають затра-

тність використання наукометричних ресурсів.  

Найбільш представницьким є перший клас, частина яких 

об’єднана в групи [14–15]. 
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Нижче перераховано групові та індивідуальні критерії: ор-

ганізація пошуку (по автору, країні, місту, регіону тощо); форму-

вання складних пошукових запитів за допомогою використання 

спеціальної мови; фільтрація результатів роботи (за ключовими 

словами, наочними областями, співавторами, роками тощо); візуа-

лізація результатів роботи (за ключовими словами, тематикою, 

співавторами, роками тощо); аналіз зв’язку роботи з іншими пуб-

лікаціями або авторами (з урахуванням тимчасових періодів і дат, 

реквізитів авторів, номерів патентів); сортування результатів робо-

ти (по релевантності, даті); формування звітів (призначених для 

користувача, статистичних, зумовленої структури); ведення історії 

звітів і запитів; рівень доступу до текстів робіт (доступ до анота-

цій, до повних текстів, у режимі викачування або перегляду); екс-

порт результатів роботи (у документ растрового формату, тексто-

вого формату тощо); інтеграційні можливості та можливості імпо-

рту даних; підтримка одночасної розрахованої на багато користу-

вачів роботи; зберігання поштового листування і результатів ана-

літичної обробки; обмеження використання, пов’язані з ліцензією 

на ресурс; види тематичної інформації, що зберігається в БД (па-

тенти, матеріали конференцій, статті в журналах і т.п.); підтримка 

автоматичного відстежування публікацій; наявність офіційних по-

силань на дані, що надаються; кількість індексованих журналів; 

кількість індексованих конференцій, довідників і збірок; кількість 

наочних областей (тематичних категорій); підтримка роботи укра-

їнською мовою (для організації пошуку, в призначеному для кори-

стувача інтерфейсі); встановлення інформаційних зв’язків (авторів 

і організацій, робіт і об’ємів фінансування і т.д.); неточний пошук 

з використанням «мереж зв’язків» або «карти цитувань», мета си-

мволів і регулярних виразів; персоналізація (швидкі посилання, 

останні дії, сповіщення про цитування і т.д.); кількість публікацій і 

книг, що зберігаються в БД; кількість патентів, що зберігаються в 

БД. 

Автори [16–20] наголошують, що з розвитком мережі Інте-

рнет перед науковим суспільством відкрилися нові можливості – 

спілкування з колегами в режимі онлайн, оприлюднення результа-

тів своїх досліджень у найкоротші строки.  

Оцінивши значні переваги Інтернет, освітні заклади ство-

рюють власні веб-сторінки, репозитарії та електронні версії жур-

налів, а окремі вчені, навіть, створюють власні сторінки в 

Інтернет [17]. Але обсяг доступної в Інтернет інформації, що зрос-
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тає погодинно, ускладнює її вірне оцінювання. Саме тому актуаль-

ним виступило завдання оцінки наукових ресурсів організацій у 

мережі Інтернет. На сьогоднішній день існують різноманітні під-

ходи до оцінки інформаційних ресурсів, які умовно можна розді-

лити на: системи оцінки сайту організації (система Google Page 

Rank, система Yandex ТІЦ, Webometric); критерії оцінки діяльності 

автора (індекс Хірша, Е-індекс, Google Scholar Citations); наукоме-

тричні бази даних (Scopus, Web of Science, РІНЦ) (див. рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Підходи до оцінки інформаційних ресурсів  

 

Однією з актуальних проблем розробки інформаційної сис-

теми пошуку даних (далі ІСПД) є формування вимог до системи, 

які коректно і точно відображають цілі і завдання замовника.  

Для успішної реалізації проекту розробки ІСПД потрібно 

з’ясувати вимоги замовників до системи і перетворити їх на мову 

формальних моделей так, щоб забезпечити відповідність цілям і 

завданням організації. Структура системи формується у процесі 

здійснення її системного аналізу. Структуру системи можна пред-

ставити у вигляді ієрархічної організації об’єктів і їх взаємодій. 

Об’єкт вищого рівня вміщує об’єкти менш високого рівня, ство-

рюючи підієрархію, а система як ціле є об’єктом самого верхнього 

рівня і сукупністю всіх підієрархій [21]. Сукупність функціональ-

них підсистем становить функціональну частину ІСПД. Вона ви-

значає склад, порядок і принципи взаємодії функціональних підси-

стем для досягнення поставленої перед системою мети функціону-

вання. Основні принципи декомпозиції – виокремлення самостій-

них функціональних підсистем – такі: відносна самостійність кож-
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ної з підсистем, тобто наявність конкретного об’єкта управління; 

наявність відповідного набору функцій і функціональних задач з 

чітко вираженою локальною метою функціонування; мінімальний 

склад елементів, що входять до системи. 

Функціональна частина ІСПД вміщує ряд підсистем, що 

охоплюють рішення конкретних задач планування, контролю, об-

ліку, аналізу і регулювання діяльності керованих об’єктів. Функції 

ІСПД визначають її структуру, що включає процеси (процедури): 

збору і реєстрації даних; підготовки інформаційних масивів; обро-

бки, накопичення і зберігання даних; формування результатної 

інформації; передачі даних від джерел виникнення до місця обро-

бки, а результатів (розрахунків) – до споживачів інформації для 

ухвалення ними відповідних (зокрема управлінських) рішень. 

Збір і реєстрація інформації в ІСПД відбуваються за допо-

могою програмно-технічних засобів збору і реєстрації інформації, 

що суміщають операції кількісного вимірювання, реєстрації, нако-

пичення і передачі інформації по каналах зв'язку, введення безпо-

середньо в комп'ютер для формування потрібних документів або 

накопичення отриманих даних в системі. Процедура пошуку інфо-

рмації виконується автоматично на основі складеного користува-

чем або програмою комп’ютера запиту на потрібну інформацію. 

Обробка інформації проводиться на комп’ютерах децент-

ралізовано, в місцях виникнення первинної інформації, де органі-

зовуються автоматизовані робочі місця фахівців (НПП). Основні 

компоненти і технологічні процеси ІПС, яку необхідно побудувати 

зображені на рисунку 4.  

Призначення підсистем «Збір даних «Професійна актив-

ність НПП»» та «Пошук інформації «Публікаційна активність 

НПП»» полягає у своєчасному формуванні і видачі достовірної 

інформації для вироблення і ухвалення управлінських рішень від-

повідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності за-

кладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів Укра-

їни від 10 травня 2018 р. № 347.  

Збір даних  за «Професійною активністю НПП» проводить-

ся з БД локальної мережі освітнього закладу та ЄДЕБО (Єдиної 

державної електронної бази освіти). Збір даних за «Публікаційною 

активністю НПП» проводиться з мережі Інтернет з наукометрич-

них баз даних.  

Звіти НПП для формування БД «Професійна активність 

НПП» вводяться через особистий профіль НПП з функціонального 
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автоматизованого робочого місця кафедри. Звіти представляються 

після кожного семестру. Пошук в НМБ проводиться за запитом 

адміністратора системи. 

 

 

Рисунок 4 – Основні компоненти та технологічні процеси ІПС 

 

Побудова ІСПД починається з формування її логічної стру-

ктури, що визначає процеси зберігання, передачі і пошуку інфор-

мації в системі. Реалізація логічної структури ІСПД проведено згі-

дно з основними принципами автоматизації інформаційних сис-

тем: одноразовість введення даних, безперервність інформаційно-

го процесу, диференціація процесів обробки даних у системі та 

інтеграція подібних систем. 

Оскільки, кількість учасників проекту як зі сторони розро-

бника так і з боку замовника ІСПД є досить великою та враховую-

чи факт можливого різного їх географічного розташування, ін-

струментальні програмні засоби мають бути розроблені як web-

орієнтовані сервіси. Це є однією з важливих переваг CASE-засобів, 
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оскільки вони дають змогу забезпечити віддалену роботу над про-

ектом для всіх учасників проекту.  

Висновки. На основі аналізу особливостей існуючих рі-

шень при оцінці персоналу, виявлено, що використання компетен-

цій дає змогу менеджерам по персоналу, оцінюючи виконання ро-

боти, аналізувати не тільки те, що було досягнуто співробітником 

за минулий період, але і те, як це було зроблено. 

Професійний та публікаційний профіль активності співро-

бітника, по суті, є набором компетенцій, якими має володіти пра-

цівник відповідної посади. 

Важливим чинником розвитку діяльності кожного освіт-

нього закладу є досягнення відповідності показникам ліцензійних 

умов надання освітніх послуг, а на базі цих показників можуть фо-

рмуватись професійні та публікаційні профілі активності НПП, що 

в свою чергу дає можливість створити проект інформаційного су-

проводу процесу ліцензування і акредитації вищих навчальних 

закладів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КРАМЕРА ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ В ЗАДАЧАХ  

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ЗМІСТУ 

О.В. Вічна, Ю.О. Васеньова. Засто-

сування методу Крамера для 

розв’язання систем лінійних рів-

нянь в задачах електротехнічного 

змісту. Електрична інженерія, як об-

ласть інтелектуальної діяльності лю-

дини, не може бути реалізована без 

математичного апарату. Розглянуто 

прикладний математичний приклад 

для розв’язання задачі з розрахунку 

параметрів складних електричних кіл. 

O. Vichna, Y. Vasenova. Application 

of the Сramers method for solving sys-

tems of linear equations in tasks of 

electrical engineering. Electrical engi-

neering, as an area of human intellectual 

activity, can not be realized without a 

mathematical device. An applied ma-

thematical task is considered for solving 

the problem of calculating the parame-

ters of complex electric circles. 

 

Вступ. Згідно з національною стратегією розвитку освіти в 

Україні одним із шляхів оновлення змісту освіти і технологій на-

вчання, узгодження їх із сучасними проблемами є впровадження 

компетентнісного підходу до навчання [1]. Важливим кроком 

впровадження такого підходу до вивчення математики та спеціаль-

них фахових дисциплін є розширення спектру практичних задач, 

що дає студенту можливість усвідомити значення та цінність 

знань, умінь та навичок при розв’язанні фахових задач. 

Важко переоцінити й значення електротехніки в сучасному 

світі науки і техніки. Електрична інженерія, як область інтелектуа-

льної діяльності людини, не може бути реалізована без математич-

ного апарату, на основі якого вирішуються основні науково-

технічні завдання [5]. Без математичного опису цілого ряду явищ 

навколишньої дійсності важко досягти їх повного розуміння й ово-

лодіти ними. У зв’язку з цим виникає необхідність якомога тісніше 

пов’язати курси вивчення спеціальних дисциплін у коледжі  із су-

часною математикою. 
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Актуальність цієї проблеми зумовлена тим, що поряд з ос-

новними напрямами пошуку ефективності можна виділити про-

блему вивчення студентами методів наукового прогнозування  у 

процесі навчання, методи навчання та способи керування процесом 

здобування знань на продуктивній основі. 

Матеріали та результати дослідження. Під час вивчення 

теми «Розрахунок лінійних кіл постійного струму» дисципліни 

«Теоретичні основи електротехніки» викладачі  спецдисциплін 

стикаються зі складністю при розв’язанні задач на визначення па-

раметрів розгалужених електричних кіл, які зводяться до 

розв’язання систем лінійних рівнянь (СЛР). Існують декілька осно-

вних способів розв’язання СЛР: 

- метод Гауса; 

- метод Крамера; 

- матричний метод. 

Серед даних методів одним з найпростіших для сприйняття 

є метод Крамера, який оснований на використанні визначників.  

На прикладі одного типу електротехнічних задачі розгля-

немо основні навички та вміння, що необхідні студентам. 

Задача. Два джерела постійного струму, що з’єднані пара-

лельно (див. рисунок 1), мають наступні параметри: E1=11,6 B; 

r1=2,5 Ом; E2=16,5 B; r2=60 Ом та навантажувальний резистор з 

опором Rн=30Ом. Визначити значення та напрямок струмів через 

джерела та навантаження. Скласти баланс потужностей. Визначити 

режим роботи кожного джерела та падіння напруги на затискачах 

джерел.  

 

Рисунок 1 – Розрахункова схема 

E1 

r1 

E2 

r2 

RН 
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Серед найважливіших навичок, що необхідні для 

розв’язання таких задач виділимо такі: 

- уміння складати графічні схеми; 

- уміння використовувати закони Кірхгофа для складання 

рівнянь; 

- навички розв’язання систем лінійних рівнянь методом 

Крамера; 

- уміння аналізувати отримані розв’язки системи. 

Для розв’язання задачі студент спочатку повинен скласти 

схему з’єднання вказаних елементів. Обраний напрямок струмів 

позначити стрілками (див. рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Розрахункова схема з обраними напрямками  

струмів та напрямками обходу контурів 

Згідно першого закону Кірхгофа, у кожному вузлі електри-

чного кола алгебраїчна сума значень струмів, що сходяться у да-

ному вузлі, дорівнює нулю, або, алгебраїчна сума струмів, що вхо-

дять у вузол електричного кола, дорівнює алгебраїчній сумі зна-

чень струмів, що входять з вузла (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Графічне  та математичне подання І закону Кіргофа 

Згідно другого закону Кірхгофа, для будь-якого замкнутого 

контуру алгебраїчна сума (з урахуванням знака) падінь напруг на 

всіх гілках будь-якого замкнутого контуру ланцюга, дорівнює ал-

гебраїчній сумі ЕРС гілок цього контуру. 
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Відповідно до першого закону Кірхгофа складаємо рівнян-

ня: 

.12 нІІІ
 Для двох незалежних контурів складемо два рівняння за 

другим законом Кірхгофа. Для контура, що містить два джерела E1 

і Е2  , обираємо напрямок обходу проти годинникової стрілки та 

записуємо: 

.221112 rІrІЕЕ  

Для контуру з джерелом Е2 і опором навантаження Rн при 

обході за годинниковою стрілкою 

.222 rІRІЕ нн  

Таким чином маємо систему рівнянь, що повністю описує 

розрахункову схему, з трьома невідомими: І1, І2, Ін: 
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Підставимо відомі величини електричної схеми: 

5,16630

5,115,1665,2

0

2

21

21

IR

II

III

н

н

 

5,16630

565,2

0

2

21

21

IR

II

III

н

н

 

Розв’яжемо систему методом Крамера. 
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За формулами Крамера 
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Отже, підставивши в них значення ЕРС та опорів та 

розв’язавши цю систему, маємо такі значення: I1=0,3А; I2=0,71А; 

Iн=0,41А. 

Джерело Е1 працює в режимі споживання, а Е2 - генератора, 

тому при складанні балансу потужностей необхідно пам’ятати , що 

потужність ЕРС Е1 від’ємна. 

Баланс потужностей – це рівність потужностей, що відда-

ються генераторами, і потужностей споживання, тобто 

нн rIrIrIIEIE 2

2

2

21

2

11122 ,
 

.7,113041,0671,05,23,071,05,16 222 B  

Падіння напруги на затискачах джерел можна визначити 

трьома способами: 
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,3,123041,0 BRIU нн
 

,24,12671,05,16222 BrIEU  

.25,125,23,05,11111 BrIEU
 

Значення, отримані різними способами розрахунку, мають 

невелику, але допустиму похибку, що свідчить про вірність 

розв’язання задачі. 
 

Висновки. Навчання математики на всіх ступенях освіти по-

винно мати розвивальний характер і прикладну спрямованість: ро-

звиток інтелекту, алгоритмічної культури, математичної інтуїції, 

вміння і бажання вчитись, застосовувати свої знання для 

розв’язування практичних та прикладних задач. З метою підви-

щення ефективності та спрощення розрахунків складних електрич-

них ланцюгів доцільно  використовувати відповідний математич-

ний апарат. Математичні компетенції є одним з основних інстру-

ментів фахівця  і повинні органічно доповнювати компетентнісний 

профіль техніка – електрика. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ  

КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  

У ПОЛІТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ 

С.О. Заболотна, Т.О. Литвиненко. 

Формування здоров’язберігаючьої 

компетентності здобувачів освіти у 

політехнічному коледжі. У статті ро-

зглянуто різні підходи щодо визна-

чення поняття «здоров’язберігаюча 

компетентність» та описано її компо-

ненти, проаналізовано важливість фо-

рмування стійкої мотивації на здоро-

вий спосіб життя, запропоновано шля-

хи формування здоров’язберігаючої 

компетентності майбутніх фахівців. 

S. Zabolotnaya, T. Litvinenko. Forma-

tion of health-consuming competence of 

college students. The article discusses 

various approaches to the definition of the 

concept of “health-consuming compe-

tence” and its main components, analyzes 

the importance of building sustainable 

motivation for a healthy lifestyle, and sug-

gests ways of building health- consuming 

competence of future professionals. 

Вступ. Проблема здоров’я і здоров’язбереження відносять-

ся до найголовніших завдань розвитку суспільства. Важливим 

кроком для вирішення цієї проблеми є впровадження компетентні-

сного підходу у зміст державного стандарту освіти та орієнтація 

навчальних програм на формування у здобувачів освіти ключових 

компетентностей, зокрема, здоров’язберігаючої. Проблеми оптимі-

зації підходів до здоров’я стали предметом численних досліджень 

медиків, психологів, педагогів. При цьому заклади освіти найчас-

тіше обмежуються несистемними заходами, які, на жаль не тільки 

не поліпшують стан здоров’я та добробуту студентів, а й навпаки, 

часом погіршують ситуацію завдяки форсуванню інтенсифікації 

навчального процесу, оскільки призводять до зниження фізіологі-

чних показників. Саме тому вирішення проблеми формування ку-

льтури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентства 

потребує особливої уваги суспільства з боку закладів освіти, сім’ї, 

громадських організацій, закладів охорони здоров’я. 
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Матеріал і результати дослідження. За даними Міністер-

ства охорони здоров’я України на 2017 рік майже 90% населення, у 

тому числі молодь, мають відхилення у здоров’ї. Науковці (Г. Кри-

вошеєва, З. Литвинова, О. Трещева та ін.) з’ясували, що 74% здо-

бувачів освіти мають низький рівень культури здоров’я, не відчу-

вають потреби в самооздоровленні, вдаються до самолікування, 

переоцінюють можливості свого організму. Відмічається, що лише 

в 64% молоді сформований середній рівень цінностей здорового 

способу життя. Як свідчить світова практика, молодь є недостатньо 

освіченою з питань власного здоров’язбереження, не дбає про своє 

здоров’я і майже не дотримується здорового способу життя, що 

призводить до дисгармонії та погіршення здоров’я молодих людей 

(О.О. Єжова [8], Н. Денисенко [6], О.В Рихтер [12] та ін.). 

Різні аспекти вивчення проблеми здоров’язбереження, ґру-

нтовні дослідження здоров’я молоді знайшли втілення в роботах 

вітчизняних і зарубіжних науковців: філософів та культурологів 

(В. Климова [10] та ін.); психологів (А. Маслоу [11] та ін.); медиків 

(М. Амосова [1] та ін.); педагогів (Н. Бєлікова [3], О. Дубогай [7], 

В. Зайцев [9] та ін.). 

Аналіз наукових джерел, присвячених даному питанню, 

дає підстави констатувати низку суперечностей, зокрема між: со-

ціальними потребами у вихованні здорового покоління і недостат-

нім рівнем усвідомлення значення здоров’язберігаючих знань, 

умінь та навичок; низьким рівнем стану здоров’я здобувачів освіти 

і необізнаністю викладачів з технологіями здоров’язбереження та 

шляхами їх упровадження; потребою у сформованості культури 

здоров’язбереження і її реальним станом.  

Історія розвитку знань про здоров’я нараховує більше 2000 

років. Довгий час здоров’я розглядалось як відсутність захворю-

вань або фізичних дефектів. За визначенням Г. Сигериста, здоро-

вою є людина, яка відрізняється гармонійним фізичним та розумо-

вим розвитком, добре адаптована до навколишнього середовища, 

робить свій вклад в благополуччя суспільства[4]. Це визначення 

здоров’я є основоположним для Всесвітньої Організації Охорони 

Здоров’я (ВООЗ). 

Відповідно до цього визначення здоров’язберігаюча компе-

тентність (ЗК) розуміється як інтегрована якість особистості, 

спрямована на збереження фізичного, соціального, психічного та 

духовного здоров’я – свого та оточення. Сформована ЗК передба-

чає наявність у людини комплексу сформованих життєвих навичок 
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– здатності людини до позитивної поведінки подолання труднощів 

повсякденного життя, до яких належать:  

1. Життєві навички, що сприяють фізичному здоров'ю: на-

вички раціонального харчування; навички рухової активності (ви-

конання ранкової зарядки; регулярні заняття фізичною культурою, 

спортом, рухливими іграми, фізичною працею); санітарно-

гігієнічні навички (навички особистої гігієни; уміння виконувати 

гігієнічні процедури); режим праці та відпочинку (вміння чергува-

ти розумову та фізичну активність; уміння знаходити час для регу-

лярного харчування й повноцінного відпочинку). 

2. Життєві навички, що сприяють соціальному здоров’ю: 

навички ефективного спілкування; навички співчуття; навички ро-

зв'язування конфліктів. 

3. Навички поведінки в умовах тиску, погроз, дискримінації: 

навички впевненої (адекватної) поведінки, зокрема й застережних 

дій щодо ВІЛ-СНІДу. 

4. Навички спільної діяльності та співробітництва: уміння 

бути «членом команди»; уміння визнавати внесок інших у спільну 

роботу; уміння адекватно оцінювати свої здібності та свій внесок у 

спільну діяльність. 

5. Життєві навички, що сприяють духовному та психічно-

му здоров’ю: самоусвідомлення та самооцінка; аналіз проблем і 

прийняття рішень; визначення життєвих цілей та програм; навички 

самоконтролю; мотивація успіху та тренування волі.  

Аналіз здоров’язберігаючої діяльності закладів освіти та 

валеологічне супроводження навчально-виховного процесу дозво-

ляє виділити основні етапи роботи в даному напрямі, а саме: коре-

кцію порушень соматичного здоров’я з використанням комплексу 

оздоровчих та медичних заходів без відриву від навчального про-

цесу різноманітні форми організації навчально-виховного процесу 

з урахуванням їх психологічного та фізіологічного впливу на здо-

бувачів освіти; контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм 

організації навчально-виховного процесу; нормування навчального 

навантаження та профілактику перевтоми здобувачів освіти; меди-

ко-психолого-педагогічний моніторинг стану здоров’я, фізичного і 

психічного розвитку здобувачів освіти; розробку та реалізацію на-

вчальних програм із формування у здобувачів освіти навичок ве-

дення здорового способу життя та профілактики шкідливих зви-

чок; діяльність служби психологічної допомоги викладачам та здо-

бувачам освіти у подоланні стресів, стану тривоги; сприяння гу-
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манному ставленню до кожного здобувача освіти; формування до-

брозичливих взаємовідносин у колективі; заходи, що сприяють 

збереженню та зміцненню здоров'я викладачів та здобувачів осві-

ти, створення умов для їх гармонійного розвитку [5].  

Довгий час найбільш популярною моделлю формування 

здорового способу життя у підлітковому колективі було надання 

інформації про здоров’я і негативний вплив шкідливих звичок. 

Сьогодні існує інше уявлення про те, яким чином можна досягти 

позитивних результатів у профілактичній роботі. Тільки створення 

закладу освіти, що підтримує здоров’я, в центрі уваги якого є 

студент, його здоров’я, комфорт, самоствердження, дасть змогу 

навчати здоровому способу життя підростаюче покоління.  

Для з’ясування рівня сформованості здоров’язберігаючої 

компетентності сучасної молоді та дотримання ними правил здо-

рового способу життя, було проведено дослідження серед першо-

курсників Херсонського політехнічного коледжу Одеського полі-

технічного університету. Середній вік опитуваних становив 15,5–

16 років. Для проведення анкетування були розроблені анкети. Бі-

льшість здобувачів освіти знають, що таке здоровий спосіб життя  

та його складові: здорове харчування, заняття спортом, дотриман-

ня режиму дня, дотримання правил особистої гігієни. Більша поло-

вина першокурсників впевнені у тому, що достатньо піклуються 

про своє здоров’я (див. рисунок 1) 

На думку здобувачів освіти, вони займаються спортом, до-

тримуються режиму дня та повноцінного сну, контролюють свої 

емоції. Але із подальшого вивчення анкети добре видно, що здобу-

вачі освіти виділяють для сну недостатньо часу. Середня трива-

лість сну здорового здобувача освіти у віці 15–16 років має стано-

вити 7–8 годин на добу. Серед наших респондентів цього дотриму-

ється лише невелика кількість. Необхідно зазначити, що 86% здо-

бувачів освіти проводять за комп’ютером в середньому по 4 годи-

ни в день, а це, на нашу думку, є значною втратою часу на сон, ха-

рчування та заняття спортом. Важливим пунктом нашого дослі-

дження є харчування. З’ясовано, що 90% наших здобувачів освіти 

харчується лише один раз на день і обходяться без сніданків та 

обідів. Неправильне харчування, в кінцевому підсумку, проявля-

ється підвищеною стомлюваністю, зниженням працездатності і 

успішності здобувачів освіти.  
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Рисунок 1 – Діаграма «Піклування респондентів про власне здо-

ров’я» 

На питання анкети «Чи палиш ти?» – 92% анкетованих здо-

бувачів освіти відзначили, що в цілому не палять, але піддаються 

впливу соціуму або палять час від часу. Тільки 8% відповіли стве-

рджувально (див. рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Діаграма «Рівень паління студентів» 

Також потрібно зазначити, що в заклади освіти студенти 

приходять зі школи, де знаходились під пильним контролем з боку 

сім’ї, а з початком навчання у коледжі більша їх частина отримує 

самостійність і, відповідно, менший контроль з боку сім’ї. Біль-

шість з них залишається наодинці з однолітками, тому вплив на 

здобувача освіти може бути різним, як позитивним так і негатив-

ним.  
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Саме через це зі студентами-першокурсниками необхідно 

проводити профілактичну роботу про шкоду такої згубної звички 

для молоді, як паління.  

На жаль, більшість наших студентів-першокурсників уже 

спробували спиртні напої – 74% (див. рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Діаграма «Рівень вживання алкоголю студентами» 

 

Не зважаючи на сумну статистику, хочемо відзначити, що 

на запитання «Чи розумієте Ви цінність здорового способу жит-

тя?» 100% студентів відповіли, що для них це є вкрай важливим. 

Це означає, що робота з формування здоров’язберігаючої компете-

нтності у закладах освіти з усіма категоріями студентів, а особливо 

першокурсниками, повинна бути системною, що залучає всіх охо-

чих до процесу розуміння важливості та цінності здоров’я. Студен-

там повинна прищеплюватися думка, що не існує здорового спосо-

бу життя як особливої форми життєдіяльності поза способом життя 

в цілому, і ця ідея повинна постійно підкріплюватися позитивними 

і вагомими для підлітків прикладами. 

Висновки. На основі аналізу наукових джерел та проведе-

них досліджень доходимо висновку, що на сьогоднішній день пог-

ляди багатьох науковців не співпадають та не набувають одного-

лосної думки стосовно визначення «здоров’язбереження», шляхів 

та умов його впровадження в освітній процес. Проте варто відміти-

ти, що досі не існує чітких шляхів, організаційних і педагогічних 

умов упровадження цих самих компетентностей в сучасний навча-

льно-педагогічний процес. Серед напрямів подальших наукових 

пошуків виокремимо проблему визначення конкретних організа-

ційно-педагогічних умов, спрямованих на здоров’язбереження 

здобувачів освіти. 

Виховання у закладах освіти особистості із розвиненою во-

лею, високою рефлективністю і активністю є однією з найважли-
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віших психологічних передумов розповсюдження цінностей здо-

рового способу життя серед студентської молоді. Однак особливе 

місце та відповідальність в оздоровчій діяльності відводиться осві-

тній системі, яка повинна й має всі можливості для того, щоб зро-

бити освітній процес здоров’язберігаючим, і в цьому випадку мова 

йде вже не просто про стан здоров’я сучасних здобувачів освіти, а 

про майбутнє України потребує спільної уваги всіх зацікавлених у 

цьому: викладачів, медиків, батьків, представників громадськості.  
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСКУРСІЙНОГО МАРШРУТУ 

«ХЕРСОНЩИНА ДЛЯ РОМАНТИКІВ» З ВИКОРИСТАН-

НЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

ДЛЯ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ТУРИСТІВ  

Н.М. Куліковська, Т.В. Матвієнко. 

Моделювання екскурсійного марш-

руту «Херсонщина для романтиків» з 

використанням екологічного потен-

ціалу півдня України для різних ка-

тегорій туристів. У статті досліджуєть-

ся туристично-рекреаційний потенціал 

Херсонщини, що дає можливість вико-

ристовувати його у екскурсійній, турис-

тичній, оздоровчій сферах, а також про-

понується змодельований маршрут 

«Херсонщина для романтиків» з відві-

дуванням населених пунктів с. Дніп-

ровське, с. Станіслав, с. Стрєлкове, 

с. Челбурда, с. Раденськ, м. Олешки, 

м. Гола Пристань. 

N. Kulicovska,T. Matvienko Modeling 

of the excursion route “Khersonshchina 

for romantics” with the use of 

environmental potential of the south of 

Ukraine for various categories of 

tourists. In this article the tourist-

recreational potential of the Kherson re-

gion is explored enabling the use of it in it 

sightseeing, travel, wellness areas and a 

simulated route “Kherson region for the 

romantics" with a visiting following set-

tlements v. Dniprovske, v. Stanislav, 

v. Strilkove, v. Chelburda, v. Radensk, 

v. Oleshky, v. Hola Prystan is offered.  

 

Вступ. Херсонщина – це справжня перлин степової Украї-

ни. Це затишний, гарний та мальовничий край, один із самих зеле-

них на Півдні Таврії. 

Головними туристичними принадами Херсонщини є її пре-

красні краєвиди та пейзажні місця, де просто перехоплює подих. В 

Херсонській області є все для естетичної насолоди та відпочинку, 

а отже все для задоволення потреб туристів. 

Туристично-рекреаційна сфера набуває все більшого зна-

чення для Херсонської області, оскільки її галузі поступово стають 

визначальними для розвитку економіки та соціальної сфери, зумо-

влюють інтеграцію у світову туристичну індустрію. Тільки пропо-

рційний, збалансований розвиток усіх компонентів рекреаційної 

mailto:n-kulikovskaya@ukr.net
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діяльності – екскурсійної і туристичної, оздоровлення і відпочин-

ку, дитячої рекреації, дачного відпочинку - забезпечить загальний 

пропорційний розвиток області. 

Метою нашої статті є розробка  екскурсійного маршруту, 

який дає можливість ознайомити туристів з природничими місця-

ми Херсонської області, і задовольнити їхні потреби.  

Об’єкт дослідження –  розробка маршруту «Херсонщина 

для романтиків». 

Предмет дослідження – природно-рекреаційні ресурси 

Херсонської області. 

Основою для проектування туристичного  маршруту є мо-

тивація подорожей по Херсонській області з відвідуванням баз зе-

леного туризму та природничих місць. 

При проведенні екскурсії буде використовуватися як річ-

ковий так і автобусний транспорт. Наш маршрут розпочнеться з 

міста Херсон і включатиме відвідування с. Дніпровське, 

с. Станіслав, с. Стрєлкове, с. Челбурда, с. Раденськ, м. Олешки, 

м. Гола Пристань. 

Критерієм відбору є атрактивність об’єктів показу для за-

доволення мети подорожі, можливість забезпечити різноманітність 

програми перебування в даному населеному пункті, його транспо-

ртна доступність та забезпеченість послугами гостинності. 

Головними об’єктами розробленого маршруту «Херсон-

щина для романтиків» є: Осетровий виробничо-

експериментальний завод імені С.Т. Артющика в с. Дніпровське, 

база зеленого туризму «Дельта Дніпра», «Херсонські гори» в 

с. Станіслав, страусина ферма в с. Стрєлкове, Азовське море, наці-

ональний природний парк «Олешківські піски» на території 

с. Челбурда та с. Раденськ, кінний клуб «Буцефал» в м. Олешки, 

база зеленого туризму «Чайка» в м. Гола Пристань [2] 

Дніпровський осетровий виробничо-експериментальний за-

вод імені С.Т. Артющика – це стратегічно важливе підприємство 

для розвитку рибної галузі. В сучасних умовах Дніпровський риб-

завод набув особливого статусу, оскільки, займається збереженням 

осетрових видів риб, внесених до Червоної книги України. Екску-

рсанти можуть ознайомитись з новими методиками ведення виро-

бничих процесів у вирощуванні та відтворенні аборигенних осет-

рових видів риб. За період роботи Дніпровського рибзаводу у во-

дойми загальнодержавного значення випущено понад 52 млн. екз. 

молоді осетрових риб. Молодь, яка досягає до 40-45 міліграмів, 
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підрощують в критих басейнах. Їх на заводі налічується 80 штук. В 

середньому, басейн вміщує 12 тис. молоді. В цих басейнах риба 

акліматизується до випуску у природні умови. Кормова база ви-

рощується також на заводі. Основним напрямком діяльності Дніп-

ровського рибзаводу є вирощування молоді осетрових видів риб та 

випуск її в Пониззя Дніпра, Дніпро-Бузький лиман та до інших 

водних об’єктів.[4] 

База зеленого туризму «Дельта Дніпра» знаходиться в 

двадцяти кілометрах від Херсона, у селі Дніпровське. Причини 

приїхати в «Дельту Дніпра»: 

- Екологічна зона. База знаходиться в мальовничому куто-

чку і обрамлена мережею водних шляхів нижнього Дніпра. Розкі-

шна зелень, чисте повітря, гарний настрій. Все це є основою ідеа-

льного відпочинку. Масивні меблі з смереки, лляні гардини, високі 

туї. А в повітрі – запах хвої, свіжоскошеної трави і дерева. 

- Риболовля «під ключ». Приїхали ви зі своїми снастями 

або без нічого з барсеткою – вам організують риболовлю по ситу-

ації. У арсеналі - вудочки, на-живка, човни, а також допомога в 

організації маршруту. Не сумнівайтеся, на цій 100-кілометровій 

ділянці річки тарань, краснопірка, карась, лящ, товстолоб не про-

пливуть повз. Прихильників риболовлі на хижака порадує судак, 

окунь, щука і навіть сом. 

- Різноманітні розваги. Для любителів активного відпочин-

ку – катання на водних лижах, плюшках, катамарані, каяках, ку-

пання в річці з комфортабельних понтонів. Для охочих позасмага-

ти – велика зона біля басейну з шезлонгами, парасольками. Ви є 

фанатом більярду? У вашому розпорядженні – комфортна зона для 

улюбленої гри. 

- Все для сімейного відпочинку. Якщо збираєтеся приїхати 

з дітьми тут подбають про їхнє дозвілля. Малюки із задоволенням 

проводять час на обладнаному майданчику з натурального дерева, 

стрибають на батуті і все це в оточенні зелені і «під наглядом» ка-

зкової хатинки.  

Маршрут туру може бути розрахований на 1-3 дні тому пе-

редбачає комфортабельне розміщення. Дво-, три-, чотиримісні но-

мери, а також дворівневі котеджі і шикарний VIP-комплекс - ко-

жен клієнт знайде оптимальний варіант. При цьому адміністрація 

гарантує комфортне проживання незалежно від того, на яких апар-

таментах ви зупините вибір. 
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- Шикарна кухня. Бараняча нога на рожні, шашлик з теля-

тини, крем-суп з раків або пельмені з щучкою... Професійні кухарі 

вміло втілюють в життя принципи здорового харчування, при цьо-

му видають шедеври кулінарного мистецтва. І все це «в супроводі» 

посмішок і оригінальної подачі страв в будь-якому з трьох ресто-

ранів [3]. 

«Херсонські гори» розташовані в західній стороні від міста 

Херсона, між селами Станіслав та Олександрівка. У 2000-х роках 

цю ділянку включили до складу ландшафтного парку «Станіслав-

ський». Місцевість під назвою «Херсонські гори» займає площу в 

660 гектарів, де знаходиться безліч берегів із вертикальними схи-

лами, глибокими западинами й ущелинами, що створюють величе-

зний яр, який простягається до самого берега Дніпро-Бузького ли-

ману. На березі Дніпро-Бузького лиману, у місці, де зустрічаються 

Дніпро, Буг і Чорне море, розташовані високі обривисті берега, 

ущелини й урвища, а також кам’яні валуни. Всі вони в комплексі 

створюють відчуття справжньої гірської гряди. Звідси відкрива-

ється мальовничий вид на лиман і місце зустрічі моря з ріками [6]. 

Олешківські піски – єдина в Європі природна пустеля, що 

межує з найбільшими в світі штучними лісами. Загальна площа 

пісків складає 2100 кв. км, з них 1000 кв. км. покрита лісами. Оле-

шківські піски являють собою безкрайні бархани, які виникають в 

результаті дії вітру. Місцеві називають ці бархани «кучугурами». 

Деякі з них досягають величезних розмірів – понад 20 метрів за-

ввишки і більше 40 – у діаметрі. З 2010 року Олешківські піски 

отримали статус національного природного парку [6]. 

Дуже цікаво буде відвідати страусину ферму у 

с. Стрілкове. Уявіть собі птицю, яка одним ударом ноги, озброєної 

кинжалоподібним кігтем, здатна вбити лева, шакала або гієну. Уя-

віть собі тварину, з яєць якого можна зробити відмінний кубок або 

симпатичну посудину для води. Ви розумієте, що мова йде про 

особину, без пір'я якої в XVII столітті не обходилося жодне віяло, 

дамський капелюшок, опахало або плюмаж – «крилатих гусарів». 

Бігає наша пташка зі швидкістю до 70 км / год, може перевозити 

на своїй спині людину і обожнює перекушувати сараною і ящірка-

ми в перервах між поїданням квітів, насіння і молодих пагонів ро-

слин. Це – африканський страус. Страусів розводять в 50-ти краї-

нах світу. Найбільша кількість ферм зосереджена в Південній Аф-

риці, але навіть в Швеції такі ферми є високорентабельними підп-

риємствами, тому що туристи охоче спостерігають за екзотичними 
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тваринами, а також скуповують пір’я, яйця та вироби, виготовлені 

з їх шкіри.  

Однією з найперших в Україні ферм стало господарство, 

розташоване на території села Стрєлкове. Це – Генічеський район, 

Херсонська область, крайня північна частина коси Арабатська 

Стрілка. Ферма розташована на території пансіонату «Валок». На 

страусиній фермі у Стрєлковому проживає близько 300 особин 

Struthio camelus. Вони розміщуються в чотирьох відкритих вольє-

рах. На кожному пташиному стадіоні знаходяться будиночки, де 

тварини ховаються від негоди. Господарі ферми проводять екскур-

сії для бажаючих розглянути дивовижних птахів поблизу, поспос-

терігати за їх поведінкою і комунікацією. Крім милування «гороб-

цем-верблюдом» – так з латині дослівно перекладається видова 

назва птаха, туристи і підприємці можуть купити на фермі страу-

совий молодняк. Продаються пташенята, які досягли 2-х місячного 

віку. Досить популярним «атракціоном» на фермі став бар, де по-

даються страви, приготовані виключно з яєць або м'яса птахів. За 

смаком воно нагадує яловичину і практично не містить холесте-

рин. Для тих, хто приїжджає на відпочинок в Стрєлкове з дітьми, 

на страусиній фермі передбачений невеликий зоокуточок. У ньому 

живуть козенята, віслюки, пара коней, в'єтнамські поросята і пави-

чі. Так само, як в савані, де гігантські птахи пасуться разом із зеб-

рами і антилопами, всі вищеназвані тварини відмінно уживаються 

зі страусами, створюючи оригінальну  пам'ятку Арабатської ко-

си [6]. 

Азовське море  –  напівзамкнуте море Атлантичного океану 

на сході Європи. Най мілкіше море в світі: глибина не перевищує 

13,5 метрів, середня глибина близько 7,4 м (за різними оцінками 

від 6,8 до 8 м). Але є і ще деякі цікаві факти про Азовське море, які 

ви повинні знати: 

1. Азовське море – най мілкіше море в світі. 

2. Середня глибина цього моря не перевищує вісім метрів. 

Прямо, як у ставку. 

3. Максимальна глибина Азовського моря – всього трина-

дцять з половиною метрів. 

4. Якщо купатися в Азовському морі вночі, то у прибереж-

ної зони можна помітити світіння, мерехтіння в воді. Це мерехтін-

ня вогників викликає планктон, який живе ближче до берега. 

5. І ще цікавий факт про Азовське море: озеро Байкал мож-

на заповнити 94 Азовськими морями. 
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6. Незважаючи на те, що море не дуже глибоке, багато хто 

приїжджає на відпочинок на узбережжя Азова за тим, щоб пориба-

лити. Тут величезна кількість риби, яку з задоволенням ловлять 

рибалки. Тому цей туристичний маршрут настільки популярний. 

7. Води Азовського моря – не солоні, вірніше буде сказати, 

що вода набагато менше містить солі, ніж, скажімо, Чорне море. З 

яким у Азовського моря поганий водообмін. 

8. Незважаючи на те, що море має середню глибину неве-

лику, в 2007 році, під час шторму, тут потонули чотири сухован-

тажу, цікаво, як вони примудрилися це зробити. 

9. Вартість житла в пансіонатах, які розташовані на Азов-

ському морі дуже демократична. Можна знайти номери і по 15 до-

ларів і по 50. Все залежить від рівня комфорту в них і сервісу. 

10. Азовське море називають ще молюсковим морем через 

величезну кількість молюсків, які мешкають в ньому і при цьому 

відчувають себе чудово. 

11. Стародавні греки не вважали Азов морем, вони назива-

ли його Меотійським озером. 

12. Влітку, при гарній сонячній погоді на кілька днів, вода 

в Азовському морі прогрівається до 30 градусів, чого не скажеш 

про інші моря, але вони не такі дрібні як Азовське. 

13. Азовське море стрімко міліє і це факт, який не треба 

доводити вченим, помічено навіть місцевими жителями. 

14. Пляжі Азовського моря складаються з піску і черепаш-

нику, іншими словами вони ні чим не відрізняються від пляжів 

Анапи, тільки вартість відпочинку тут набагато нижче. 

15. Лікарі вважають, що пісок на узбережжі Азовського 

моря цілющий, тому радять довго купатися в ньому (не менше 1-2 

годин на день) [9]. 

Кінний клуб «Буцефал» у м. Олешки. Коні завжди відрізня-

лися особливим статусом серед усіх представників фауни. Це по-

яснюється тим, що розумні, добрі, красиві тварини здатні бути не 

лише відмінними помічниками, але і справжніми, вірними друзями 

для людей. Якщо замислитися про те, що є кінь для людини, в пе-

ршу чергу, на думку спадають думки про скачки, полювання, ве-

ликосвітські прогулянки верхи, нарешті, про селянина, що везе на 

возі хмиз з лісу. На тлі цих роздумів навряд чи хтось згадає про те, 

що кінь – це ще і унікальний, живий, тренажер. Саме завдяки цій 

здатності, і виник метод лікувальної верхової їзди, або іпотерапія. 

Іпотерапія сьогодні – один з найбільш ефективних способів зміц-
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нення організму людини. Приємні, неквапливі прогулянки верхи, 

лікувальні сеанси верхової їзди, дивовижні фотосесії в лісі з граці-

озними конячками – це і багато що інше пропонує кінний клуб 

«Буцефал».  

Кожне відвідування кінного клубу «Буцефал» – це захоп-

люючий захід, який нікого не залишає байдужим. Для представни-

ків різного віку і станів продуманий великий комплекс послуг, що 

проводяться під контролем справжніх професіоналів. Спокійні 

прогулянки на конях в лісі допоможуть відволіктися від буденної 

метушні і зануритися в атмосферу заспокоєння. Мирне цокання 

копит, чисте повітря і мальовничі пейзажі – ідеальне поєднання, 

що дозволяє максимально розслабитися і відпочити від нудних 

моніторів або обридлих домашніх інтер'єрів. Для тих, хто віддає 

перевагу активнішому проведенню часу, відмінним рішенням ста-

нуть уроки верхової їзди. 

Безтурботний відпочинок в Олешківському лісі, в гармонії 

з природою, ідеальний у будь-яку пору року. Він не лише дуже 

приємний, але і украй корисний для здоров’я. Учені виявили ціка-

вий факт: люди, які проводять багато часу з кіньми, значно менше 

схильні до різних захворювань [1]  

База зеленого туризму «Чайка» – затишне місце для відпо-

чинку, розташоване на березі Дніпра в 50-ти кілометрах від 

Херсона і на такій же відстані від морського узбережжя. Якщо Ви 

втомилися від міського шуму або потрібно зробити перепочинок 

від «пляжного» відпочинку на морському узбережжі – проведіть 

день тут. Тут можна поплавати по Дніпру на баркасах з безшум-

ними електромоторами, відвідати етнічний музей, скуштувати 

смачний український обід, порибалити, відпочити на сіннику, аль-

танках, гойдалках, покататися на катамаранах і веслових човнах, 

сфотографуватися в українських національних костюмах. Після 

закінчення туру група відпочиваючих отримує диск з фотографія-

ми, всім без винятку в подарунок по два невеликих сувеніра [3] 

У екскурсійному турі «Херсонщина для романтиків» мож-

на виділити деякі переваги і недоліки. До переваг пропонованого 

туристично-екскурсійного маршруту належать: невисока ціна; мо-

жливість обирати додаткові послуги; перевірений маршрут подо-

рожі. 

До недоліків туристично-екскурсійного маршруту нале-

жать: реклама маршруту приваблює не всіх споживачів, а лише 
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певну їх частину; пропонований тур має сезонність; туристичний 

маршрут розрахований не на всі групи населення. 

Висновки. Розробка екскурсійного маршруту – складний і 

багатоступінчастий процес, який включає маркетингові дослі-

дження та аналіз сегментів ринку і конкурентів у ньому, напрямки 

виїзду, кон'юнктуру туристичного ринку, оцінку реальних витрат 

на розробку, рекламу і просування туристичного продукту. 

Створений туристський  маршрут являє собою екскурсій-

но- пізнавальний тур по Херсонській області за маршрутом: 

«м. Херсон – с. Дніпровське – с. Станіслав – с. Стрєлкове – 

с. Челбурда – с. Раденськ – м. Олешки – м. Гола Пристань». 

Туристично-екскурсійний маршрут «Херсонщина для ро-

мантиків » розрахований на відвідування регіону в найбільш при-

вабливий період року (з травня по жовтень) і пропонує, як і інозе-

мним, так і вітчизняним туристам відвідати одну з найбільш чис-

тих областей України, а також ознайомитися з унікальними при-

родними ресурсами, отримати багато приємних вражень та гарно 

відпочити. 
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО  

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Г.М. Лебедь, О.В. Наумкіна. Емоцій-

ний інтелект як інструмент внутріш-

ньої мотивації студентів до освітньої 

діяльності. Здійснено аналіз емоційно-

го інтелекту як інструменту внутріш-

ньої мотивації студентів до освітньої 

діяльності. 

G. Lebed, E. Naumkina. Emotional intel-

ligence as a tool of internal motivation of 

students to educational activities. 

The analysis of emotional intelligence as a 

tool of internal motivation of students to 

educational activity is carried out. 

Вступ. Глибокі соціально-економічні та духовні зрушення, 

що відбуваються в Україні, сприяють утвердженню особистості як 

найвищої соціальної цінності, найповнішому розвитку її здібнос-

тей, задоволенню широких потреб, забезпеченню гармонізації мі-

жособистісних стосунків. Практична реалізація цих завдань багато 

в чому залежить від самої особистості, її здатності вільно орієнту-

ватися в соціальному просторі, розуміти особливості розвитку й 

самореалізації, продуктивно взаємодіяти з іншими, адаптуватися 

до мінливих соціально-психологічних обставин життя і праці то-

що. Якщо в ХХ ст. освіта та бізнес вимагали розвитку логічного 

інтелекту, то в ХХІ ст., коли процес глобалізації охопив усі сфери 

життя, перспективними є поглиблення емоційного інтелекту 

(EQ) [2, 22] майбутніх фахівців. 

Матеріал і результати дослідження. Перші публікації з 

проблеми емоційного інтелекту належать Дж. Мейєру і 

П. Селовею, які запропонували визначення емоційного інтелекту 

[3]. Згідно з уявленнями вчених емоційний інтелект – це група ме-

нтальних здібностей, що сприяють усвідомленню та розумінню 

власних емоцій та емоцій оточуючих [3].  
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Проблемою емоційного інтелекту займалися українські на-

уковці О.І. Власова, С.П. Дерев’янко, В.В. Зарицька, Н.В. Коврига, 

Е.Л. Носенко та ін.  

Однак проблеми дослідження емоційного інтелекту 

суб’єкта навчальної діяльності у вищій школі залишаються недо-

статньо вивченими, що і обумовило мету нашого дослідження, яка 

полягала в аналізі емоційного інтелекту як інструменту внут-

рішньої мотивації студентів до освітньої діяльності. 
Розвиток емоційного інтелекту студентів коледжу, а особ-

ливо здобувачів освіти молодших курсів пов’язаний із оптимізаці-

єю мотиваційної сфери, формуванням уміння саморегуляції (само-

контролю, самоаналізу, прогностичних умінь), посиленням адап-

тивних можливостей особистості.  

Такі характерні процеси цього вікового періоду як поси-

лення свідомих мотивів поведінки, модифікація системи потреб, 

подальше становлення ціннісних орієнтацій, формування цілей 

життя є міцним підґрунтям для розвитку емоційного інтелекту. 

Усі ці складові є суттєвими для розвитку особистості сту-

дентів молодших курсів, які проходять етап другого періоду юнос-

ті (або першого періоду зрілості) у своєму психофізіологічному та 

соціальному становленні. Щодо емоційної сфери студентів, то на 

цьому етапі вони вже здатні контролювати свої емоційні пережи-

вання, не допускати виникнення афектів, приховувати свої актуа-

льні емоційні стани в значущих ситуаціях соціальної взаємодії, 

збагачувати емоційний досвід. 

Оригінальну гіпотезу про причини появи емоцій висунув 

П. В. Симонов. Дослідник вважає, що емоції виникають внаслідок 

нестачі чи надлишку інформації, необхідної для задоволення пот-

реби. Ступінь емоційної напруги визначається, за П.В. Симоно-

вим, силою потреби й величиною дефіциту прагматичної інформа-

ції, необхідної для досягнення мети, яка подана у вигляді «форму-

ли емоцій» [3]:  

                               Е = – П (Ін-Іс)                                   (1) 

де Е – емоція; П – потреба; Ін – інформація, необхідна для задово-

лення потреби; Іс –інформація, яку має суб’єкт на момент виник-

нення потреби. 

Із формули (1) випливає, що емоція виникає лише за наяв-

ності потреби. Немає потреби, немає й емоції, тому що добуток 

Е = 0 (Ін – Іс) теж дорівнюватиме нулю. Не буде емоції і в тому 
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разі, якщо потреба є, а (Ін – Іс) = 0, тобто якщо людина володіє 

необхідною для задоволення потреби інформацією (Іс = Ін). Важ-

ливість різниці (Ін – Іс) П.В. Симонов обґрунтовує тим, що на її 

підставі будується ймовірнісний прогноз задоволення потреби. Ця 

формула дала Симонову підставу говорити про те, що «завдяки 

емоціям забезпечується парадоксальна на перший погляд оцінка 

міри незнання» [3]. 

Теорія емоцій, названа П.В. Симоновим «інформаційною», 

пояснює випадки виникнення емоцій у процесі мотивації, а саме 

при побудові ймовірнісного прогнозу задоволення потреби. Тому, 

на наш погляд, її можна було б назвати «мотиваційною».  

Для аналізу розвитку внутрішньої мотивації студентів про-

слідкуємо цей процес в межах структурних елементів навчальної 

діяльності, що включає в себе змістово-інформаційний, цільовий, 

мотиваційний, операційний, комунікативний, результативний та 

контрольно-оцінний компоненти [8, с. 98], а також здібності ви-

кладача та здобувача освіти.  

Процес формування структури освітньої діяльності пови-

нен привести до перетворення учіння у самостійну, свідому діяль-

ність [4, с. 220]. Це свідчитиме про розвиток теоретичного мис-

лення та здатності до інтелектуальної активності. Вихід за вузькі 

межі умови задачі означатиме розвиток внутрішньої мотивації як 

особистісної риси [1, с.188]. 

Емпіричне мислення, таким чином, спрямоване на 

розв’язок конкретної задачі, а теоретичне – на пошук узагальнено-

го способу розв’язку задач певного типу. 

Отже, на основі виділення двох видів мислення можна ви-

ділити два типи навчальної діяльності (орієнтовану на зовнішній 

результат та орієнтовану на внутрішній результат), а саму навча-

льну діяльність визначити як цілеспрямовану взаємодію викладача 

та студента з метою набуття останнім знань, умінь та навичок. 

Під зовнішнім результатом матимемо на увазі об’єктивний 

розв’язок задачі, а під внутрішнім – ті зміни, які сталися в суб’єкті 

навчальної діяльності під час розв’язку задачі (оволодіння уза-

гальненим способом розв’язку, переживання ситуації успіху, осо-

бистісні зміни, розвиток теоретичного ставлення до знань та тео-

ретичного мислення). Ці два типи навчальної діяльності не можна 

розуміти як послідовні етапи у формуванні освітньої діяльності. 

Це є принципово різні типи, причому перший тип виникає у випа-

дку не сформованості структури навчальної діяльності, відсутності 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2019, вип. 1(16) 

Information technologies in education, science and production, 2019, ed. № 1(16) 
 

 

© Г.М. Лебедь, О.В. Наумкіна, 2019, «Бахва» 

134 

теоретичного ставлення до знань та інтелектуальної активності. 

Другий тип навчальної діяльності виникає, коли її структу-

ра повноцінно сформована, що супроводжується високим рівнем 

внутрішньої мотивації та розвиненим теоретичним мисленням. 

Цей рівень може також включати у себе перший рівень, однак у зміне-

ному вигляді. У таблиці 1 наведено узагальнення проведеного ана-

лізу. 

Таблиця 1 – Взаємозв’язок типу навчальної діяльності та її 

результату 

 ТИП НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Орієнтована на 

зовнішній ре-

зультат 

Орієнтована на 

внутрішній резуль-

тат  

Тип мислен-

ня 
Емпіричне Теоретичне 

Зовнішній 

результат 
Розв’язок задачі Розв’язок задачі 

Внутрішній 

результат 

Оволодіння способом 

розв’язку лише пев-

ної задачі 

Оволодіння узагальне-

ним способом розв’язку 

задач 

Емоційна нестійкість 

у ситуації навчання, 

конфліктність, відсут-

ність внутрішньої 

мотивації 

Позитивний емоційний 

стан, ситуація успіху, 

висока внутрішня моти-

вація на диспозиційно-

му рівні 

Отже, одержання і переробка інформації студентом із зов-

нішнього світу здійснюється за рахунок його раціонального, вер-

балізованого, свідомого інтелекту, а одержання і переробка інфор-

мації із внутрішнього органічного світу здобувача освіти здійсню-

ється, як правило, за рахунок його емоційного, невербалізованого, 

досвідомого інтелекту.  

Таким чином, для розвитку внутрішньої мотивації визна-

чальним є розвиток EQ студентів, задоволення базових потреб, яке 

відбувається в результаті формування цілісної структури освітньої 

діяльності.  
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Як показує практика, розвиток емоційного інтелекту здо-

бувачів освіти ефективно відбувається в процесі позааудиторної 

виховної роботи та з використанням інтерактивних методів на-

вчання і виховання (залучення студентів до різноманітних видів 

діяльності: ігрової, проектної, кооперованої, дослідницької; вста-

новлення паритетних відносин у системі взаємодії «студент – сту-

дент», «викладач – група студентів», «студент – група студентів»; 

упровадження інтерактивних методів навчання (ажурна пилка, пі-

раміда, мозкова атака тощо). 

Висновки. Розвиток EQ, задоволення базових потреб у са-

мо детермінованості, компетентності та значимих міжособистіс-

них стосунках сприяє набуттю студентами досвіду внутрішньо 

мотивованої діяльності, що, у свою чергу, сприяє появі у свідомості 

особистості цінностей само детермінації, компетентності та значи-

мих міжособистісних стосунків.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ГИРОКОМПАСА В НАВИГАЦИИ 

К.К. Лопатньов. Особенности ис-

пользования гирокомпаса в навига-

ции. Статья раскрывает особенности 

применения электронавигационных 

приборов и технических средств судо-

вождения в навигации и управлении 

судном в целях повышения безопасно-

сти морского судоходства на промыс-

ле в условиях частых маневров судна 

при групповом тралении и поиске 

рыбных скоплений. При изложении 

материала учитывается взаимосвязь 

специальных дисциплин («Навигация 

и лоция», «Электронавигационные 

приборы»). 

K. Lopatnov. The features of the ap-

plication of a gyrocompass in naviga-

tion. The article reveals the features of 

the application of electronic systems of 

position fixing and navigation, technical 

means of ship operation in navigation 

and ship handling in order to improve 

the safety of maritime navigation in 

conditions of frequent vessel maneuvers 

during group trawling and searching for 

fish aggregations. When presenting the 

material, the interrelation of special sub-

jects (―Terrestrial and Coastal Naviga-

tion‖, ―Electronic Systems of Position 

Fixing and Navigation‖) is taken into 

account. 

Вступление. Современные технические средства судовож-

дения включают в себя большой комплекс приборов, среди кото-

рых особое место принадлежит электронавигационным приборам, 

к ним относят гирокомпасы, которые обеспечивают высокую точ-

ность судовождения и безопасность мореплавания, а также облег-

чают труд судоводителя 

Материал исследования. Принцип работы гироскопиче-

ского компаса основан на свойстве свободного гироскопа удержи-

вать направление своей оси в мировом пространстве. Однако 

вследствие вращения Земли направление истинного меридиана 

меняет свое положение в пространстве со скоростью, зависящей от 

положения точки на земной поверхности. Поэтому в гирокомпасе 

имеется специальное приспособление, которое заставляет ось ги-

роскопа прецессировать со скоростью вращения плоскости истин-

ного меридиана [1]. 
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На движущемся судне ось чувствительного элемента гиро-

компаса стремится занять положение не в истинном меридиане, а в 

гироскопическим под некоторым углом к истинному меридиану δV, 

называемым скоростной девиацией (погрешностью). В силу ряда 

механических и технических причин ось чувствительного элемен-

та гирокомпаса занимает это положение не точно, а находится под 

некоторым углом А к гироскопическому меридиану. 

Вертикальная плоскость, проходящая через главную ось (0-

180°) чувствительного элемента гирокомпаса, называется плоско-

стью гирокомпасного меридиана. В пересечении с плоскостью 

истинного горизонта эта плоскость дает гирокомпасный меридиан. 

Угол между плоскостью истинного меридиана и гирокомпасным 

меридианом называется поправкой гирокомпаса (ΔГК). 

Как видно из вышеуказанных рассуждений, поправка гиро-

компаса складывается из двух величин: скоростной девиации δV и 

постоянной на всех курсах поправки А: 

                                             ΔГК = δV + Δ                                           (1) 

Скоростная девиация, зависящая от истинного курса, скоро-

сти судна и широты места, определяется по выражению (2): 

   

                       (2) 

  

где   V – скорость судна; 

  R – радиус земного шара; 

  ω – угловая скорость вращения Земли. 

Если в (2) выразить V в узлах и подставить значение R и ω, 

то с учетом малости величины δV получим, что 

  

                     (3) 

   

Во многих типах гирокомпасов скоростная девиация авто-

матически исключается из показаний с помощью специального 

устройства — корректора. В этом случае поправка гирокомпаса 

остается постоянной на всех курсах и равна А [1]. 

У гирокомпасов типа «Амур», используемых на судах Ук-

рморфлота, в комплекте не предусмотрен корректор, поэтому ве-

личину  δV находят с помощью специальной линейки или выбира-
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ют из таблиц по φ, ИК и V. В таблице 1 приведены величины ско-

ростной девиации для скорости 10 узлов и диапазона широт от 30 

до 70° в зависимости от гирокомпасного курса. 

Для других значений скорости судна выбранную из табли-

цы величину необходимо умножить на 0,1 V. 

Таблица 1 – Величины скоростной девиации 

Курс по гирокомпасу 

ГКК 
Широта φ° 

- + + - 30 40 50 55 60 65 70 

0 180° 180° 360° 0,7° 0,8° 1,0° 1,1° 1,3° 1.5° 1,9° 

10 170 190 350 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,5 1,8 

20 160 200 340 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,8 

30 150 210 330 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,3 1,6 

40 140 220 320 0,6 0,6 0,8 0,8 1,0 1,2 1,4 

50 130 230 310 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 

60 120 240 300 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,9 

70 11О 250 290 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 

80 100 260 280 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

90 90 270 270 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Все направления, измеренные относительно гирокомпасно-

го меридиана, называют гирокомпасными (гирокомпасный курс 

ГКК, гирокомпасный пеленг ГКП). Соотношения между истинны-

ми и гирокомпасными направлениями (см. рисунок 1) определя-

ются по алгебраическим формулам, аналогичным формулам, при 

использовании магнитного компаса: 
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Поправку гирокомпаса определяют такими же способами, 

что и АМК, сравнивая истинные и гирокомпасные направления: 

Δгк=ип — гкп,   

Δгк=ик — гкк.   

  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Гирокомпасные направления 

 

После определения АГК необходимо вычислить ее посто-

янную часть. Для этого выбирают из таблиц δV на данный курс и 

вычисляют А по формуле, выраженной с (1): 

Δ = ΔГК – δV. 

В дальнейшем для других курсов АГК рассчитывают по 

выражению, предварительно определив δV по линейке или табли-

це. 

При маневрировании судна под воздействием ускорений 

гирокомпас выходит из гироскопического меридиана на некото-

рый угол, появляются так называемые инерционные погрешно-

сти первого и второго рода. После маневра эти погрешности по-

степенно уменьшаются и гирокомпас снова приходит в мериди-

ан [3].  

Для уменьшения влияния инерционных погрешностей на 

точность судовождения рекомендуется определять место с исполь-

зованием гирокомпаса и поправку компаса не ранее 10–15 мин по-

сле поворота. 

Гирокомпас на судах смешанного плавания является основ-

ным курсоуказателем [2]. 
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Выводы. Точность показаний гирокомпаса несколько вы-

ше, чем у магнитного компаса, особенно на качке. Главное же 

преимущество гирокомпаса в том, что его поправка в процессе 

эксплуатации более стабильна, чем девиация магнитного компаса. 

Надежность работы гирокомпаса как сложного электромеханиче-

ского устройства во многом зависит от уровня технического об-

служивания. В процессе эксплуатации у гирокомпаса могут возни-

кать различные неисправности, вследствие которых иногда пока-

зания его становятся ошибочными. Обнаружить подобные неис-

правности обычно нелегко, поэтому необходимо систематически 

определять АГК и производить сличение показаний гирокомпаса с 

магнитным компасом. 
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МОНІТОРИНГ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО  

ВИПРОМІНЮВАННЯ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ 
 

О.О. Мокрані, В.П. Клепов. Моніто-

ринг електромагнітного випромі-

нювання побутових приладів. У да-

ній статті розглянута проблема впливу 

на людину електромагнітних полів 

побутових приладів і мобільних теле-

фонів. А також необхідність вимірю-

вання дійсних значень напруженості 

електричних і магнітних полів. 

O. Mokrani, V. Klepov. Monitoring of 

electromagnetic waves of household ap-

pliances. The problem of the influence of 

electromagnetic fields of home appliances 

and mobile phones on a human is consi-

dered in this article. The necessity of mea-

suring the actual values of the electric and 

magnetic fields is also considered. 

 
 

Вступ. Електромагнітні поля (далі ЕМП) буквально прони-

зують усю біосферу Землі. Однак, з розвитком цивілізації, природ-

ні поля доповнилися полями і випромінюваннями антропогенного 

походження. Ріст і розвиток промисловості, транспорту, сільського 

господарства і збільшення використання електрики в побуті при-

вели до бурхливого зростання споживання електроенергії в світі. В 

результаті зростання споживання електроенергії населенням і 

промисловими об'єктами з’явився новий вид техногенної небезпе-

ки – електромагнітне випромінювання, що негативно впливає як 

на людину, так і на навколишнє середовище.  

Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує: 

«…інтенсивність радіохвиль на поверхню Землі сьогодні перевер-

шує потужність сонячного випромінювання в 100 млн. разів. На-

слідки подібного вторгнення в природний світ повністю поки не 

відомі» [1]. А ось еволюційних сформованих механізмів нейтралі-

зації ЕМП, що мають характеристики, відмінні від природних, у 

людини немає. Живий організм є відкритою системою та інформа-

ційною взаємодіє із зовнішніми електромагнітними полями і ви-

промінюванням. Вже із середини 20 століття вчені всього світу 
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доводять, що вплив штучних електромагнітних полів всіх діапазо-

нів може серйозно погіршувати здоров’я людини та впливати на її 

працездатність і має віддалені наслідки. 

Матеріал і результати дослідження. Сьогодні побут лю-

дини тісно пов’язаний із використанням різних електроприладів, 

без яких ми вже не мислимо своє життя. Саме тому ми постійно 

знаходимося під впливом потужних штучних (техногенних) ЕМП. 

Довгі роки вважалося, що вони мають на організм лише тепловий 

вплив. Тепер встановлено факт впливу на організм електромагніт-

ного випромінювання навіть незначної інтенсивності. 

Доведено, що організм людини реагує на електромагнітний 

вплив досить складно. Його не можна характеризувати як одноз-

начно негативний – електромагнітне випромінювання використо-

вується в фізіотерапії для лікування багатьох захворювань, воно 

може прискорювати загоєння тканин і надавати протизапальний 

ефект. 

Усі побутові електроприлади є джерелами електромагніт-

ного випромінювання, чим вище потужність, тим агресивніше по-

ле. Найбільш потужне поле у СВЧ-печей, холодильників із систе-

мою «без інею», електроплит і мобільних телефонів. Порівняно 

нешкідливим вважається низькочастотне випромінювання, що по-

ширюється від електромережі будинку: поле розходиться від про-

водів, навіть коли ланцюг не замкнутий і струм не проходить, але 

в значній мірі екранується заземленими провідними матеріалами, 

наприклад стінами будинку. Магнітну складову електромагнітних 

полів екранувати важче, але вона зникає, коли електроприлад вим-

кнений. Виняток – електроприлади з трансформатором, вимкнені, 

але залишаються приєднаними до мережі (телевізор). Більш небез-

печним вважається високочастотне електромагнітне випроміню-

вання, джерела якого – радіо- і телепередавачі, а також радари.  

Але окрім користі вищезазначені електроприлади можуть чинити 

негативний вплив на здоров’я людини, створюючи ЕМП, в яких 

нам доводиться жити. У таких умовах людина потребує захисту 

від негативного впливу електромагнітного випромінювання (елек-

тромагнітного забруднення). Ця проблема сьогодні найбільш акту-

альна і соціально значуща для сучасного суспільства. Безперечно, 

забезпечення екологічної безпеки житлових приміщень, де людина 

проводить значну частину життя, є актуальним завданням. 
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ЕМП являє собою особливий вид матерії, яка надає сило-

вий вплив на заряджені частини, і визначається як сукупність 

змінних взаємозалежних один від одного полів електричного і ма-

гнітного [2, c. 14]. 

Фізичною причиною існування ЕМП є зміна в часі елект-

ричного поля, яке, збуджуючи магнітне поле призводить до появи  

вихрового електричного поля. Безперервно змінюючись, обидві 

компоненти підтримують існування ЕМП. Поле нерухомої або ча-

стинки, що рівномірно рухається нерозривно пов’язане з носієм 

(зарядженою часткою). Однак, при прискореному русі носіїв ЕМП 

«зривається» з них та існує в навколишньому середовищі незалеж-

но, у вигляді електромагнітної хвилі, зникаючи з усуненням носія. 

Таким чином, поширення ЕМП на далекі відстані називається еле-

ктромагнітної хвилею (електромагнітними хвилями). Їх відкриття 

є чудовим прикладом взаємодії експерименту і теорії, на якому 

видно, яким чином науковці об’єднали, здавалося б, абсолютно 

різнорідні властивості – електрику і магнетизм, виявивши в них 

різні сторони одного і того ж фізичного явища електромагнітної 

взаємодії. З часів Максвелла наука значно просунулась у розумінні 

й описі електромагнітної взаємодії, але і зараз закінченої теорії 

електромагнітних взаємодій не створено. 

Як характеристика електромагнітного забруднення висту-

пає інтенсивність ЕМП. Постійні магнітні поля, а також змінні 

ЕМП на частоті 50 Гц нормуються за магнітною (Н) та електрич-

ною (Е) складовими ЕМП. Одиницею напруженості магнітного 

поля є ампер на метр (А/м), електричного поля - вольт на метр 

(В/м). 

ЕМП частотою 1 кГц – 300 МГц нормуються за інтенсивні-

стю та енергетичним навантаженням (далі ЕН) електричних і маг-

нітних полів, враховуючи час впливу. ЕН є добутком квадрата по-

тужності ЕМП його впливу та виражається у (В/м)
2
·год для елект-

ричного поля та у (А/м)
2
·год – для магнітного поля. 

ЕМП в діапазоні частот 300 МГц – 300 ГГц нормується за 

інтенсивністю та ЕН щільності потоку енергії (далі ЩПЕ). Одини-

цею вимірювання ЩПЕ є Вт/м
2
 [3]. 

Усі джерела ЕМП можна розділити на природні та техно-

генні. До перших відносяться електричне та магнітне поля Землі. 

Набагато менше значення мають атмосферні розряди (грозова ак-

тивність) і радіовипромінювання Сонця і галактик. 
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На відміну від магнітного поля Землі, яке відноситься до 

статичних, техногенні ЕМП створюються джерелами змінного 

струму і широко варіюють за своїми частотними характеристика-

ми. Згідно міжнародної класифікації антропогенні джерела ЕМП 

поділяються на дві групи: 

1) джерела ЕМП вкрай низьких і наднизьких частот (0-

3 кГц) – відносяться всі системи виробництва, передачі і розподілу 

електроенергії: повітряні лінії електропередач (ЛЕП), трансформа-

торні і генераторні підстанції, електростанції, системи електроп-

роводки житлових і громадських будівель, різні кабельні системи 

(в т. ч. телефонні, системи заземлення і т. д), а також будь-які при-

строї, що використовують для своєї роботи електроенергію проми-

слових частот (50 – 60 Гц). До таких належить найширший спектр 

електропобутової та офісної техніки, професійне електрооблад-

нання, а також електротранспорт і його інфраструктури. 

2) джерела ЕМП радіочастотного і мікрохвильового діа-

пазонів (3 кГц – 300 ГГц) – відносяться засоби отримання і пере-

дачі інформації (радіостанції, радіо- і телепередавачі, комп’ютерні 

монітори, телевізори, радіо - і стільникові телефони, радіолокацій-

ні станції та ін.), медичне лікувальне і діагностичне обладнання, 

мікрохвильові печі. При цьому більшість із перелічених пристроїв 

є джерелами ЕМП надвисоких частот (20 МГц – 3 ГГц), тобто мік-

рохвильового випромінювання. 

Тому у межах прикладних наукових досліджень було ви-

рішено провести аналіз джерел ЕМП.  

Метою дослідження є проведення моніторингу електрома-

гнітного випромінювання побутових приладів, мобільних телефо-

нів, а також обладнання в аудиторіях Херсонського політехнічного 

коледжу ОНПУ. Виміряти дійсні значення напруженості електри-

чного і магнітного полів безпосередньо біля приладів побутової 

електротехніки та мобільних телефонів і порівняти отримані дані з 

представленими нормативними рівнями за рекомендаціями Всес-

вітньої організації охорони здоров’я та Міжнародної агенції з ви-

вчення раку і Державних Санітарних Норм та Правил, подані у  

таблиці 1. 

У перспективі поставлено мету сформулювати науково-

обґрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності захисту 

від джерел електромагнітного випромінювання промислової час-

тоти. 
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Таблиця 1 – Напруженості електричного і магнітного по-

лів промислової частоти 50 Гц, які створюють побутові електричні 

прилади [4]. 
 

Назва приладу На 

відстані, 

см 

Електричне 

поле 

Магнітне 

поле 

Значення 

напруженості 

поля, 

кВ/м 

Одиниця 

виміру, 

А/м 

Пральна машина 30 0,13 0,3 

Праска 10 0,12 0,2 

Монітор 30 0,2 0,1 

Пилосос 5 0,13 5 

Електробритва 3 0,7 12-1200 

Електрофен 10 0,8 4 
 

Висновки. Вплив ЕМП на здоров’я людини – це актуальне 

завдання науки, що необхідно досліджувати. У зв’язку із стрімким 

зростанням числа технологій і приладів уникнути впливу електро-

магнітного поля в сучасному світі практично неможливо. Саме 

тому наступним етапом буде проведення технічних досліджень 

засобів, що випромінюють ЕМП; створення банку даних про елек-

тромагнітну обстановку на основі результатів моніторингу; розро-

блення методів і засобів захисту від біологічної дії ЕМП.  
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МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ  

РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩ 

О.Є. Максимова, Н.Є. Уткіна. Ме-

тоди визначення температур різних 

середовищ. Розглядаються методи 

вимірювання температур. Діапазон 

вимірювання температур залежить від 

обраного методу та схеми пристрою 

вимірювання. 

O.  Maksymova, N. Utkina. Methods of 

determining the temperatures of differ-

ent environments. The methods of tem-

perature measurement are considered. The 

range of temperature measurement de-

pends on the chosen method and the mea-

surement device circuit. 

Вступ. Різноманітність умов і широкий діапазон вимірю-

ваних температур обумовлює застосування різних методів вимі-

рювань і використання різних чутливих елементів.  

Існує необхідність в оперативному визначенні необхідного 

методу визначення температури. Вибір методу залежить від різних 

факторів: середовища, температура якого вимірюється, умов вимі-

рювання, діапазону виміру температур, похибки виміру, типу теп-

лового чутливого елементу.  

Метою даної статті є класифікація існуючих методів та 

визначення необхідної методики вибору оптимального методу ви-

значення температури різних середовищ. 

Матеріал і результати дослідження. Теплові чутливі еле-

менти можна умовно розділити на первинні і вторинні. До первин-

них чутливих елементів відноситься термометри, за якими встано-

влюється термодинамічна шкала температур. Ці пристрої мають 

високу точність, але складну конструкцію і велику інерційність. В 

системах автоматичного вимірювання і регулювання температури 

в якості вимірювачів температури зазвичай використовують вто-

ринні термометри. До них відносяться термоелектричні пристрої, 

металеві термометри опору, напівпровідникової вимірювачі тем-

ператури, термопари, парамагнітна термометри, пірометри та ін-

ші [1]. 

mailto:lira.vesta@gmail.com
mailto:nadyautkina@gmail.com
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На рисунку 1 подано структурну схему приладу вимірю-

вання температури. 
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Умовні познаки: 
1 – джерело інформації про температуру; 2 – термоелектричний перетворювач; 

3 – нормуючий проміжний перетворювач; 4 – аналого-цифровий перетворювач; 

5 – передавач; 7 – канал зв’язку; 8 – джерело перешкоди; 9 – інтерфейс приймача; 

10 – перетворювач; 11 – дешифратор; 12 – пристрій відображення інформації; 

13 – цифро-аналоговий перетворювач; 14  – аналоговий вимірювальний прилад.  

 

Рисунок1 – Структурна схема приладу вимірювання температури   

 

Джерело інформації про температуру впливає на первин-

ний перетворювач – термоелектричний перетворювач, в якому не-

електрична величина (температура t
0
) перетвориться в електрич-

ний сигнал (термо е.р.с. Е). Електричний сигнал надходить на но-

рмуючий проміжний перетворювач для перетворення інформації 

про температуру в струмовий сигнал Iн. Струм подається на коду-

вання сигналу в аналого-цифровий перетворювач, дискретні сиг-

нали якого надходять в передавач і на канал зв’язку. При передачі 

можливе накладення перешкоди. Дискретні сигнали надходять на 

інтерфейс приймача і в перетворювач для декодування сигналу з 

подальшим перетворенням повідомлення в перетворювачі-

дешифраторі із двійкового коду в десятковий. Декодоване повідо-

млення передається на пристрій відображення інформації. Резуль-

тат може реєструватися на аналоговому вимірювальному приладі 

після проміжного перетворення в аналоговий сигнал в цифро-

аналоговому перетворювачі. Модулі 6 і 15 виконані у вигляді інте-

гральних мікросхем [1]. 

Проаналізуємо методи вимірювання температури. Відомі 

прилади для вимірювання температури можна розділити на дві 

великі групи: контактні і безконтактні. Перші відрізняються тим, 

що у них чутливий елемент термометра наводиться в безпосереднє 

зіткнення з вимірюваним середовищем.  
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Прикладами змін фізичних характеристик матеріалів, що 

використовуються у контактних термометрах можуть служити те-

рмічне розширення і пов’язана з ним зміна об’єму або густини рі-

дини, газу або твердого тіла; деформація біметалевої пластинки; 

зміна тиску рідини або газу; зміна електричного опору; термоелек-

тричні явища. 

 

Рисунок 2 – Способи та методи вимірювання температури 

Об’ємний метод вимірювання температури заснований на 

тепловому розширенні (зміні обсягу) різних тіл. З цього принципу 

будуються ділатометричні, біметалічні та рідинні термометри.  

Принцип дії дилатометрічних термометрів заснований на 

різниці лінійного розширення двох твердих тіл з різними темпера-

турними коефіцієнтами. Біметалічний термометр (термометр зану-

рення) призначений для вимірювання температури густих, сипу-

чих і в'язких середовищ. Як чутливий елемент використовується 

біметалічна пружина. Ділатометричні та біметалічні термометри 

використовуються для вимірювання температури в діапазоні від -

60°C до 1000°C. 

Скляні рідинні термометри  є найстарішим видом термоме-

трів. Їх характеризують досить висока точність, невисока вартість, 

простота експлуатації. Залежно від призначення вони діляться на 

зразкові, лабораторні, технічні, побутові, метеорологічні, медичні, 

для сільського господарства. Переваги рідинних термометрів: ма-

ють високу точність, низьку вартість і прості в експлуатації. Рі-

динні термометри використовуються для вимірювання температу-

ри в діапазоні від -200°C до 650°C [2]. 
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Манометричний метод вимірювання температури засно-

ваний на тепловому зміні тиску газу (пара) всередині замкнутого 

обсягу. За цим методом діють газові та парорідинні термометри. 

Робочу речовину вибирають, виходячи з вимірюваного інтервалу 

температур і необхідної чутливості приладу. Манометричні тер-

мометри бувають: 

1) газові − заповнюються інертним газом або азотом; 

2) парорідинні − заповнюються хлористим метилом, етило-

вим спиртом; 

3) рідинні − заповнюються ртуттю, ксилолом. 

Газові манометричні термометри використовуються для 

вимірювання температур від -200°C до 600°C. Як робоче тіло за-

стосовується азот. Рідинні манометричні термометри призначені 

для вимірювання температур від -150°C до 300°C. Як робоче тіло, 

що заповнює термосистему, застосовують ртуть, пропіловий 

спирт, метаксилол [1]. 

Принцип дії термометрів опору заснований на викорис-

танні залежності електричного опору речовини від температури. 

Знаючи цю залежність, по зміні величини опору термометра, су-

дять про температуру середовища, в яку він занурений. Вихідним 

параметром пристрою є електрична величина, яка може бути вимі-

ряна з досить високою точністю, передана на великі відстані і без-

посередньо використана в системах автоматичного контролю і ре-

гулювання. Як матеріали для виготовлення чутливих елементів 

термометрів опору використовуються чисті метали (платина, мідь, 

залізо, нікель) і напівпровідники. Зміна електроопору матеріалу 

при зміні температури характеризується температурним коефіціє-

нтом опору (ТКО). Металеві термометри опору  мають позитивний 

ТКО (опір збільшується при збільшені температури), а напівпрові-

дникові термометри опору  мають негативний ТКО (опір зменшу-

ється при збільшені температури). 

Термоперетворювачі опору випускаються для вимірювання 

температур у діапазоні від -260°C до 1100°C. У таких виконаннях: 

занурювальні і поверхневі, стаціонарні і переносні, негерметичні і 

герметичні; звичайні, пилозахищені, водозахищені, вібростійкі, 

вибухобезпечні, захищені від агресивних середовищ та інших зов-

нішніх впливів, середньої і великої інерційності. До переваг тер-

мометрів опору необхідно зарахувати високу точність і стабіль-

ність характеристики перетворення, можливість вимірювати кріо-

генні температури. До недоліків необхідно зарахувати  великі роз-
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міри чутливого елементу, що не дає можливості вимірювати тем-

пературу в точці об'єкту чи середовища (діаметр оболонки чутли-

вого елемента 6…20 мм, довжина 50…180 мм) та необхідність до-

даткового джерела живлення [1]. 

Широкого поширення набули термоелектричні термоме-

три, що працюють в інтервалі температур від -200 до 2500 
0
С і 

вище. Даний тип пристроїв характеризують висока точність, і на-

дійність, можливість використання в системах автоматичного кон-

тролю і регулювання параметра, в значній мірі визначає хід техно-

логічного процесу в металургійних агрегатах. 

В основі роботи термоелектричних термометрів лежить 

ефект Зєєбека. Його суть полягає в тому, що якщо взяти два прові-

дники з різних матеріалів, спаяти їх разом, а місця спаїв тримати 

при різній температурі − в ланцюзі з’явиться напруга, виникає 

термо ЕРС. Якщо ж вчинити навпаки і підключити джерело стру-

му – з’явиться різниця температур (Ефект Пельтьє). Пряме перет-

ворення теплової енергії в електричну і навпаки. ЕРС залежить від 

різниці температур між гарячим і холодним спаями, тому темпера-

туру холодного спаю слід знати з необхідною точністю, щоб ви-

значити температуру гарячого кінця.  

Термоелектричні перетворювачі відрізняються достатньо 

високою точністю і стабільністю характеристик перетворення, хо-

ча вони і поступаються трохи за цими показниками термоперетво-

рювачам опору. До числа недоліків необхідно віднести необхід-

ність використання спеціальних термоелектродних провідників 

для підключення перетворювачів до вимірювального приладу і 

необхідність стабілізації або автоматичного введення поправки на 

температуру вільних кінців [1]. 

Безконтактні оптичні термометри дають змогу реєстру-

вати температуру завдяки зміні рівня світності, спектру та інших 

параметрів при зміні температури. Наприклад, інфрачервоні вимі-

рювачі температури тіла. Безконтактні засоби вимірювання темпе-

ратури поділяються на: пірометри, тепловізори і радіометри.  

Пірометр − прилад для безконтактного вимірювання тем-

ператури непрозорих тіл за їх випроміненням в оптичному діапа-

зоні спектру. Принцип дії полягає на вимірюванні потужності теп-

лового випромінення об'єкту вимірювання. Пірометри вимірюють 

температуру в діапазоні від 300°C до 4000°C.  

Тепловізор − оптико-електронний прилад для візуалізації 

температурних полів та вимірювання температури. Переважно 
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працює в інфрачервоній частині електромагнітного спектру − теп-

лові зображення утворюється завдяки зміщенню максимумів спек-

трів власного випромінювання тіл під час їх нагрівання.   

Радіометр теплового випромінювання (пірометр повного 

випромінювання) вимірюють радіаційну температуру тіла. Прин-

цип роботи таких термометрів базується на використанні закону 

Стефана-Больцмана. Радіометр оснащений оптичною системою, 

яка збирає промені від нагрітого тіла на теплоприймачеві (сенсо-

рі). Теплоприймачем зазвичай є термоелектрична батарея або тер-

морезистор, а вимірювальним приладом служать мілівольтметри, 

автоматичні потенціометри чи збалансовані мости [1]. Радіометри 

вимірюють температуру в діапазоні від 30°C до 2500°C. 

Крім найпростіших датчиків температури типу терморези-

сторів і термопар існують датчики у вигляді мікросхем (цифрові 

датчики), що включають крім чутливого елемента схему форму-

вання вихідного сигналу. Такі датчики можуть бути аналоговими 

(напруга на їх виході зі зміною температури змінюється по відо-

мому закону, зазвичай має місце лінійна залежність) або цифрови-

ми (містять аналоговий датчик температури, аналого-цифровий 

перетворювач і схему управління) [3]. 

Підключення аналогових або цифрових датчиків до мікро-

контролеру виявляється гранично простим − аналогові підключа-

ються до аналого-цифрового перетворювача (АЦП) мікроконтро-

лера, а цифрові мають інтерфейси: I2C, SMBus, SPI, 1-Wire, 2-

Wire, 3-Wire, UART. Цифрові датчики можуть підключатися через 

досить довгі провідні лінії; на відміну від слабких аналогових сиг-

налів, які надходять з інших типів датчиків, цифровий сигнал стій-

кий до впливу перешкод. Використовувані інтерфейси дозволяють 

по одній лінії підключити відразу декілька цифрових датчиків 

(може бути ціла гірлянда датчиків). Цифрова форма передачі да-

них дозволяє використовувати цифрові датчики температури спі-

льно з зовсім простими мікроконтролерами, що не мають АЦП і 

навіть не мають потрібного цифрового інтерфейсу − використову-

вані інтерфейси досить прості і легко реалізуються програмно.  

Цифрові датчики дозволяють вимірювати температуру безконтак-

тним методом в діапазоні від -50°C до +150°C. ° 

Є досить великий вибір цифрових датчиків, пропонованих 

різними виробниками. В цілому вони мають подібні характеристи-

ки, але можуть сильно відрізнятися за ціною. У таблицях 1, 2, як 

приклад, наведено основні параметри декількох моделей. 
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Таблиця 1 − Порівняльна таблиця цифрових датчиків тем-

ператури 

Пристрій 

Діапазон робо-

чих темпера-

тур, ºC 

Дозвіл,  

біт  

Час перетво-

рення, мс 
Точність 

DS18B20 -55..+125 9..12 
9-біт: 94 

12-біт: 750 

±0.5ºС…  

±2ºС 

STTS75 -55..+125 9..12  
9-біт: 85 

12-біт: 680 

±0.5ºС … 

±3ºС 

LM75A -55..+125 11 100 
±2ºС … 

±3ºС 

MAX31722 -55 ... 125 12 750 
±2ºС … 

±3ºС 

Таблиця 2 − Порівняльна таблиця цифрових датчиків тем-

ператури 

Пристрій Інтерфейс 
Напруга  

живлення, В 
Струм 

DS18B20 1-Wire    3.0..5.5 1.5 мА 

STTS75 I
2
C/SMBus   2.7..5.5 75 мкА 

LM75A 2-Wire, I2C, SMBus 2.8..5.5 1 мА 

MAX31722 3-Wire Serial, SPI 1.7 ... 3.7 1,15 мА 

 

У всіх датчиків (табл. 1,  2) один і той же робочий діапазон 

температур. Дозвіл знаходиться в межах 9..12 біт (може налашто-

вуватися у деяких пристроїв, у деяких дозвіл фіксований), що від-

повідає роздільній здатності від 0,5ºC (9 біт) до 0,0625ºC (12 біт). 

Час, який потрібен аналого-цифровому перетворювачу датчика для 

перетворення сигналу від термочутливого елемента в цифрову фо-

рму, досить великий і може досягати приблизно 1 секунди в режи-

мах з високою роздільною здатністю. У повному робочому діапа-

зоні температур забезпечується точність не гірше ± 2..3ºC, а в діа-

пазоні  кімнатних температур досягає ± 0,5ºС. 

У таблиці 3 подана порівняльна таблиця методів вимірю-

вання температури різних середовищ. 
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Таблиця 2 – Порівняльна таблиця методів вимірювання 

температури різних середовищ 

Назва  

методу 

Спосіб  Діапазон 

вимірю-

вання 

Переваги Недоліки 

об’ємний  

метод 

контактний/ 

безконтакт-

ний 

від -200°C 

до +1000°C 

точність, 

простота, 

дешивизна 

неремонт-

но-спро-

можність 

манометрич-

ний метод 

контактний/ 

безконтакт-

ний 

від -200°C 

до +600°C 

простота, 

автозапис 

даних 

невелика 

точність, 

низька 

прочність 

терморези-

сторний ме-

тод 

контактний від -260°C 

до 1100°C 

точність, 

стабіль-

ність, авто-

запис 

додаткове 

живлення, 

значна 

інертність 

термоелект-

ричний метод 

контактний від -200°C 

до +2500°C 

невелика 

вартість, 

точність 

значна 

похибка 

оптичний 

метод 

безконтакт-

ний 

від 0°C до 

+6000 °C  

точність, 

вимірюван-

ня на відс-

тані 

велика 

вартість 

цифровий 

метод 

безконтакт-

ний 

від -50°C до 

+150°C 

точність, 

компакт-

ність, неве-

лика вар-

тість 

невеликий 

діапазон 

виміру 

 

Висновки. За результатами аналізу різних методів вимірю-

вання температур можна зробити висновок, що для вимірювання 

температури більшості середовищ найефективніший метод є циф-

ровий метод, при якому підключення аналогових або цифрових 

датчиків до мікроконтролеру виявляється гранично простим - ана-

логові підключаються до аналого-цифрового перетворювача 

(АЦП) мікроконтролера, а цифрові мають інтерфейс I
2
C, 1-Wire 

тощо. 

Цифрові датчики можуть підключатися через досить довгі 

провідні лінії; на відміну від слабких аналогових сигналів, які над-
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ходять з інших типів датчиків, цифровий сигнал стійкий до впливу 

перешкод. Інтерфейси, що використовуються, дозволяють по одній 

лінії підключити відразу декілька цифрових датчиків (може бути 

ціла гірлянда датчиків). 

Цифрова форма передачі даних дозволяє використовувати 

цифрові датчики температури спільно з мікроконтролерами, що не 

мають АЦП. 
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2. Рачков М. Ю. Технические измерения и приборы: учебник 2-е изд., 
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ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ЕЛЕКТРИКІВ ДО 

КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

А.В. Подозьорова, Ю.О. Васеньова, 

С.М. Шаброва. Готовність майбут-

ніх техніків-електриків до компе-

тентнісного навчання під час 

професійної підготовки в 

політехнічних коледжах. У статті 

подано результати експерименту, 

проведеного у закладах фахової 

передвищої освіти м. Херсона, 

м. Нової Каховки, м. Миколаєва серед 

здобувачів освіти електричних 

спеціальностей. 

A. Podozorova, Y. Vasenova, S. Sha-

brova. The readiness of future 

electrical technicians to competent 

studying during professional training 

in polytechnic colleges. The results of 

experiment are given, which was carried 

out in the institutions of vocational pre-

higher education in Kherson, Nova 

Kakhovka and Mykolaiv among the 

holders of electrical specialties.  

 

Вступ. Стрімке впровадження цифрових технологій у про-

мисловість; розвиток науки й техніки в галузі енергетики, електро-

техніки й електромеханіки висувають нові вимоги щодо рівня кон-

курентоспроможності техніків-електриків, їх постійного професій-

ного самовдосконалення, набуття нових знань, умінь, творчих зді-

бностей і особистісно-професійних якостей.  

Нині відбувається реформування системи професійної підго-

товки, в ній пропонується застосування компетентнісно орієнтова-

ного навчання майбутніх фахівців, що передбачає оволодіння й 
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розвиток сукупності ключових, загальнопрофесійних (базових), 

спеціалізовано-професійних компетентностей і компетенцій, що 

визначають успішну адаптацію у професії [4, с. 20]. 

Матеріал і результати дослідження. Основні ідеї компе-

тентнісного навчання викладені у працях І. Беха, Н. Бібік, 

Т. Гуляєвої, Н. Кузнєцової, О. Овчарук, О. Пометун, І. Родигіної, 

О. Савченко, Ю. Татура, С. Трішиної та ін. 

Ми погоджуємось, що компетентнісний підхід «орієн-

тується на кінцевий результат освітнього процесу, на форму-

вання у майбутнього фахівця готовності ефективно викорис-

товувати потенційні можливості (знання, вміння, навички, 

цінності, психологічні особливості), зовнішні ресурси (інфо-

рмаційні, людські, матеріальні) для досягнення поставленої 

мети» (Л. Лук’янова) [3, с. 26]. Таке навчання акцентує увагу 

на особистості здобувача освіти й може бути реалізованим і 

перевіреним тільки в процесі виконання ним певного ком-

плексу дій; вимагає постановки питання: «Яким способам 

діяльності навчати у процесі вивчення тієї чи іншої дисцип-

ліни?» (В. Шарко) [5, с. 45]; «зміщує акценти з нагромаджен-

ня нормативно визначених знань, умінь і навичок до форму-

вання й розвитку у студентів здатності практично діяти, за-

стосовувати індивідуальну техніку і досвід успішних дій у 

ситуаціях професійної діяльності та соціальної практики» 

(І. Бургун) [1]; «відображає інтегральний прояв професіона-

лізму, в якому поєднуються елементи професійної і загальної 

культури, досвіду фахової діяльності та творчості, що конк-

ретизується у певній системі знань, умінь, готовності до 

професійного вирішення поставлених завдань та про-

блем» (О. Дубасенюк) [2]. 

З метою здійснення аналітичної роботи щодо визначен-

ня стану підготовки майбутніх техніків-електриків до упро-

вадження компетентнісного навчання у політехнічних коле-

джах було проведене дослідження, що передбачало опиту-

вання здобувачів освіти, а саме: їх розуміння належного міс-

ця фундаментальних дисциплін у професійній підготовці; 

виявлення труднощів, що виникають у процесі навчання; ви-

значення особливостей їх розуміння ролі науково-пошукової 
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й самостійної пізнавальної діяльностей засобами цифрових 

технологій; визначення рівня їх зацікавленості щодо форму-

вання умінь із організації пізнавальної діяльності засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ); з’ясування 

задоволеності рівнем своєї загальнопрофесійної підготовки. 

У дослідженні брали участь 208 здобувачів освіти ІІ 

курсу напряму підготовки 14 «Електрична інженерія», що 

навчаються у закладах фахової передвищої освіти Херсона, 

Нової Каховки, Миколаєва. 

Дослідження здійснювалось за допомогою опитуваль-

ника із 8 запитань. За результатами анкетування щодо розу-

міння здобувачами освіти місця фундаментальних загально-

технічних дисциплін у професійній підготовці майбутніх те-

хніків-електриків (запитання 1,2) 75% респондентів вважають, 

що найбільш значущими є дисципліни загальнотехнічного й 

природничо-наукового циклу (табл. 1).  

Таблиця 1 – Розуміння студентами місця фундаменталь-

них загальнотехнічних дисциплін у професійній підготовці майбу-

тніх техніків-електриків 

Варіанти відповідей 

Кількість 

студентів 

Осіб % 

Дисципліни загальнотехнічного циклу 89 42,8% 

Дисципліни природничо-наукового циклу 67 32,2% 

Дисципліни економічного циклу 36 17,3% 

Дисципліни соціально-гуманітарногог циклу 16 7,7% 

Тобто, здобувачі освіти більш високо оцінюють дисци-

пліни, орієнтовані на формування умінь і навичок вирішува-

ти конкретні практичні завдання технічного змісту. Також 

170 опитаних респондентів, що складає 81,7%, однозначно 

бажають покращити (поглибити) свої базові знання з дисци-

плін загальнотехнічного циклу. 

Вивчення ступеня розуміння студентами ролі медіа-

засобів у процесі базової професійної підготовки (запитан-

ня 3,4) з’ясувало, що 70,7% – 147 респондентів схиляється до 

думки, що ефективність здійснення навчально-пошукової та 
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самостійної пізнавальної діяльностей під час вивчення дис-

циплін загальнотехнічного циклу забезпечується викорис-

танням цифрових технологій. Проте більшість майбутніх те-

хніків-електриків (49,5%) частково задоволені наявним у їх 

закладі фахової передвищої освіти комп’ютерним забезпе-

ченням, необхідним для отримання ними базових професій-

них знань, умінь і навичок (табл. 2). 

Таблиця 2 – Результати відповідей студентів щодо їх за-

доволення наявним комп’ютерним забезпеченням для ефективного 

здійснення загальнопрофесійної підготовки 

Показ 

ники 

Варіанти відповідей 

Всьо

го 
Так, 

задоволе-

ний(а) 

Частково 

задоволе-

ний(а) 

Ні,  

незадоволе-

ний(а) 

Кількіс-

ний 
77 103 28 208 

Відсотко-

вий 
37,0% 49,5% 13,5% 

100

% 

Метою п’ятого запитання (табл. 3) було виявлення основ-

них труднощів освітнього процесу, що виникають у майбутніх те-

хніків-електриків під час вивчення дисциплін загальнотехнічного 

циклу. 
Таблиця 3 – Результати відповідей студентами на запи-

тання: «Які труднощі виникають у Вас під час вивчення дисциплін 

загальнотехнічного циклу?» 

Варіанти відповідей 

Кількість 

студентів 

Осіб % 

Велика кількість самостійних робіт, мені важко 

організувати ефективну самостійну пізнавальну 

діяльність 

92 44,2% 

Часто виникають труднощі під час самостійного 

розв’язування розрахункових задач, вирішення 

завдань практичного характеру 

69 33,2% 

Практично відсутній взаємозв’язок знань із дис-

циплін загальнотехнічного циклу, тому мої знан-

ня формальні (поверхневі) 

28 13,5% 
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Кінець таблиці 3 

Недостатня кількість творчих завдань, що перед-

бачають використання засобів ІКТ і прояву кри-

тичного мислення та креативності 

19 9,1% 

Дані таблиці 3 свідчить, що освітній процес із загальноп-

рофесійної підготовки майбутніх техніків-електриків є недо-

сконалим, здобувачі освіти відчувають найбільші труднощі 

під час виконання самостійних робіт, їм важко самостійно 

організувати ефективний процес пізнавальної діяльності 

(44,2%); також респонденти вказали на те, що в них часто 

виникають труднощі у процесі самостійного розв’язування 

розрахункових задач, вирішення завдань практичного харак-

теру (33,2%).  
Той факт, що 28 студентів із 208 опитаних респондентів 

(13,5%) найбільші труднощі вбачають у формальності своїх знань, 

вказує на доцільність проведення заходів щодо модернізації змісту 

загальнопрофесійної підготовки майбутніх техніків-електриків на 

основі міждисциплінарної інтеграції. Наші висновки також підтве-

рджуються результатами відповідей студентів на шосте запитання: 

«Чи вважаєте Ви, що під час вивчення конкретної дисципліни на-

вчальний матеріал має бути пов’язаний із знаннями з інших дис-

циплін загальнотехнічного циклу?» – 66,8% респондентів дали од-

нозначну відповідь «так»; 23,1% студентів вказали на відповідь 

«Скоріше так, ніж ні»; 10,1% схились до думки «Можливо». Таким 

чином, майбутні техніки-електрики виявили готовність до сприй-

няття змісту інтеграційного матеріалу під час вивчення дисциплін 

загальнотехнічного циклу. 

Позитивний момент вбачається в тому, що на сьоме 

запитання анкети «Чи вважаєте Ви, що підвищенню рівня 

загальнопрофесійної підготовки майбутніх техніків-

електриків сприятиме спецкурс «Основи організації самос-

тійної роботи майбутніх техніків-електриків засобами циф-

рових технологій»?» більшість здобувачів освіти (72,6%) да-

ли однозначну відповідь «так». Можна дійти висновку про 

те, що для активізації пізнавальної діяльності молодого по-

коління доцільно використовувати широкий спектр медіа-

засобів, урізноманітнювати форми самостійної роботи, вико-
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нання яких передбачає знання у галузі цифрових технологій. 

Аналіз результатів восьмого запитання анкети щодо 

оцінювання майбутніми техніками-електриками рівня своєї 

загальнопрофесійної підготовки дав змогу з’ясувати: біль-

шість здобувачів освіти вважають, що їх рівень засвоєння 

базових знань, набуття практичних умінь і навичок успішно 

вирішувати загальнопрофесійні завдання в майбутньому від-

повідає низькому – 55,7%; середньому – 35,6%; високому – 

8,7%.  

Аналіз навчальних програм дисциплін загальнотехні-

чного циклу (теоретичні основи електротехніки, фізи-

ка (спецрозділи), хімія (вибіркові розділи), конструкційні та 

електротехнічні матеріали, технічна механіка), дав підстави 

стверджувати, що вони забезпечують єдність базових знань 

здобувачів освіти лише фрагментарно, на рівні міжпредмет-

них зв’язків із окремими питаннями окремих тем. Тобто, 

практично відсутній єдиний підхід до навчального матеріалу, 

що спричиняє низький рівень, поверхневе вивчення здобува-

чами освіти цих дисциплін, зумовлює нерозуміння студента-

ми цілісного процесу професійної підготовки. Проте викла-

дачі вважають за доцільним використовувати принцип на-

ступності у вивченні окремих тем і понять із дисциплін зага-

льнотехнічного циклу, про це вказують результати їх анкету-

вання. Це наводить на думку, що у педагогів немає чіткого 

уявлення щодо реалізації синтезу знань дисциплін одного 

циклу, вони не забезпечені методичними матеріалами з пи-

тань реалізації інтеграції знань в освітньому процесі.  

Відвідування 45 навчальних занять на ІІ курсі політе-

хнічних коледжів дало змогу виявити, що в більшості випад-

ків аудиторні заняття з конкретної дисципліни проводяться 

за традиційними технологіями з використанням пояснюваль-

но-ілюстративних, інколи – інтерактивних і проблемних ме-

тодів навчання. На переважній кількості занять ми спостері-

гали: низький рівень самостійної роботи здобувачів освіти із 

різними видами джерел інформації; недостатній рівень залу-

чення сучасних електронних освітніх ресурсів при поясненні 
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нового матеріалу, що передбачає розвиток уяви та просторо-

вого мислення; використання обмеженої кількості експери-

менту, зокрема, за допомогою програмних засобів інформа-

ційно-цифрових технологій.  
У результаті проведеного дослідження ми доходимо ви-

сновку, що в політехнічних коледжах потребує модернізації базова 

підготовка майбутніх техніків-електриків, яка має орієнтуватись 

на набуття здобувачами освіти необхідних компетенцій для здійс-

нення самостійної пізнавальної діяльності у процесі навчально-

пошукової роботи з електронними інформаційними ресурсами та 

формування їх професійно-особистісних якостей щодо творчого 

застосування набутих знань у процесі вирішення загальнопрофе-

сійних завдань; розроблення й запровадження науково-

методичного забезпечення щодо індивідуалізації навчання, стиму-

лювання творчих здібностей і розвитку критичного мислення май-

бутніх фахівців. 

Таким чином, упровадження компетентнісно орієнтованого 

навчання під час базової підготовки майбутніх техніків-електриків за-

безпечує набуття студентами комплексом необхідних загальнопрофе-

сійних знань, умінь планування та здійснення пізнавальної і самостій-

ної роботи; використання сучасних електронних ресурсів з метою са-

мовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти; формування здатності 

застосовувати набуті знання на практиці; рефлексивні вміння, що ви-

значають успішність вирішення загальнопрофесійних завдань. Це ви-

магає цілеспрямованої розробки та впровадження відповідних органі-

заційно-педагогічних умов. 

Висновки. У зв’язку із вищевикладеним актуалізують-

ся вимоги до якісної організації системи підготовки майбут-

ніх техніків-електриків у межах компетентнісно орієнтовано-

го навчання в політехнічних коледжах під час вивчення дис-

циплін загальнотехнічного циклу: 1) визначення освітніх ці-

лей, спрямованих на розвиток у здобувачів освіти здатності 

використовувати набуті базові предметні знання, у галузі ІКТ 

та організації самостійної пізнавальної діяльності під час ви-

рішення загальнопрофесійних завдань; 2) вибудовування 

освітнього процесу відповідно до етапів формування прийо-

мів розумових дій, урахування особливостей навчально-

професійної діяльності, під час якої відбувається розвиток 
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професійно-особистісних якостей, активізація мотиваційного 

потенціалу; 3) корегування змісту навчальних програм зага-

льнотехнічних дисциплін в контексті інтеграції знань з ме-

тою формування цілісної системи міждисциплінарних знань, 

умінь, навичок; 4) відбір методів, форм і засобів навчання, 

що мають забезпечувати: підвищення мотивації навчальної 

та самостійної пізнавальної діяльності; можливість профе-

сійного саморозвитку здобувачів освіти засобами ІКТ; сти-

мулювання творчих здібностей, розвиток критичного мис-

лення та пізнавальної активності (зокрема, інтерактивні та 

вітагенні технології компетентнісного навчання, метод прое-

кту, веб-квести тощо). 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ І МЕТОДИЧНІ  

ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС  

ІНТЕГРОВАНИХ КУРСІВ «ІСТОРІЯ: УКРАЇНА І СВІТ»  

ТА «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА»  

Л.А. Савенок, Л.С. Осадча, А.С. Ма-

даєва. Концептуальні методологічні і 

методичні засади впровадження в 

освітній процес інтегрованих курсів 

«Історія: Україна і світ» та «Грома-

дянська освіта». Запропоновано автор-

ське бачення вирішення концептуаль-

них методологічних і методичних про-

блем щодо впровадження в загальноос-

вітній навчальний процес інтегрованих 

курсів «Історія: Україна і світ» і «Гро-

мадянська освіта». Основна увага при-

ділена відповідній науковій методології 

пізнання, методичним аспектам зміни 

функцій викладача і концепту пізнава-

льної діяльності студентів. 

L. Savenok, L. Osadcha, A. Madayeva. 

Conceptual methodological framework 

of the integrated courses “History of: 

Ukraine and the World” and “Civic 

Education”. The authors suggest their 

own view of the conceptual methodologi-

cal and tutorial problems of the implemen-

tation of the integrated courses “History 

of: Ukraine and the World” and “Civic 

Education” into the educational process in 

the high school. The key attention was 

paid to the scientific basis of the percep-

tion, methodological aspects of changes in 

the tutor’s functions and in the framework 

of the student’s cognition. 

 
 

Вступ. Запровадження інтегрованих суспільствознавчих 

курсів «Історія: Україна і світ» і «Громадянська освіта» викликало 

чимало запитань у педагогічної громадськості [1]. Перш за все мо-

ва йде про організацію вивчення цих курсів у закладах освіти, що 

забезпечують здобуття вищої освіти, про кваліфікаційні вимоги до 
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викладачів [2], про зміни в методології і методах викладання, нову 

освітню реальність, плюси і мінуси даного пілотного проекту [3]. 

Очевидно, що всі ці питання обговорюються здебільшого в 

теоретичному дискурсі, оскільки досвід впровадження інтегратив-

них курсів взагалі і тим більше в освітній галузі «Суспільствознав-

ство» наразі лише накопичується [4]. До того ж курс «Історія: 

Україна і світ» є експериментальним, підручники лише проходять 

апробацію або взагалі ще пишуться. Але тут все гаразд з кваліфі-

кацією викладачів-істориків. Щодо курсу «Громадянська освіта», 

то підготовка відповідних фахівців – вчителів-суспільствознавців 

тільки починається.  

Все вище зазначене спонукало авторів, які долучились до 

експерименту проаналізувати концептуальні методологічні і мето-

дичні засади впровадження у навчально-виховний процес нових 

інтегрованих курсів «Історія: Україна і світ» і «Громадянська осві-

та». При цьому було узагальнено досвід викладання в Україні інте-

грованого суспільствознавчого курсу «Основи демократії» на по-

чатку 2000-х років. 

Матеріал і результати дослідження. Методологічною ос-

новою нових інтегрованих курсів є апробовані у світовому і вітчи-

зняному суспільствознавстві такі підходи – об’єктивність, деполі-

тизованість, світоглядний плюралізм, класифікація і типологізація, 

комплексний багатофакторний аналіз, системність, філософська 

антропологія. При викладанні інтегрованого курсу «Історія: Украї-

на і світ» важливо спиратись на історизм, альтернативність і 

об’єктивність у координатах цивілізаційного підходу. Плідні ре-

зультати дадуть проблемно-хронологічний, історико-порівняльний 

і історико-аналітичних методи.  

Важливо також оперувати такою категорією наукового пі-

знання історичних процесів як «історичний час». Власне кажучи, 

розуміння соціального змісту історичного часу є підмурком для 

наукового пізнання взагалі. Про що йдеться? Звичайний час, аст-

рономічний чи фізичний, має одну визначальну рису – він невпин-

но йде вперед, він не може ні зупинитись, ні тим більше поверну-

тись. Час історичний має декілька вимірів і суспільство може жити 

в кожному вимірі достатньо довго, до чергового випробування. 

Історичний час має три виміри: час, обернутий в минуле; «пропа-

щий час»; прискорений час. Прикладом першого варіанту, тобто 

історичного часу, оберну того в минуле, може бути всім знайомий 

життєвий приклад того, як батьки хочуть, щоб їхні діти жили по-
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старому, по-їхньому. У плані викладання це може бути пошук від-

повіді на питання чим становище радянських селян відрізнялось 

від закріпачених селян періоду імперії? Прикладом «пропащого 

часу» може бути брежнєвський період історії України, коли прак-

тично нічого не мінялось в усіх сферах життя протягом більше 20 

років. Внаслідок країна лише втрачала час, необхідний для вирі-

шення нагальних соціально-економічних проблем. Щодо приско-

реного часу, то варто порівнювати успіхи за останні 30 років пост-

радянських країн (Польща, Чехія, Словенія, Словаччина, Литва, 

Латвія, Естонія) з Україною щодо простих і зрозумілих (рівень 

зарплат і пенсій) чи більш складних (рівень корупції, захисту прав 

людини тощо) питань і стане зрозуміло: які країни і народи розви-

вались прискорено, тобто жили у прискорений історичний час, а 

які імітували реформи. 

Зрозуміти сутність практики сучасних переходів до стійкої 

демократії допоможуть погляди дослідників-транзитологів, які на-

голошують на суб’єктивних чинниках утвердження демократії і 

прихильників структурного підходу, що роблять наголос на ролі 

об’єктивних внутрішніх передумов демократії, зокрема на високо-

му рівні економічного розвитку, раціоналізації й індивідуалізації 

масової свідомості [5, с. 50-51]. 

Бажано також уникати доволі розповсюджених у вітчизня-

ній суспільствознавчій літературі так званого повзучого емпіризму 

(опис фактів без належного аналізу) та редукціонізму (спрощення 

сутності соціальних явищ). Всупереч монізму дієвим виявився ме-

тодологічний принцип доповненості (додатковості), який дає змогу 

використовувати водночас різні підходи для аналізу всіх сфер со-

ціальної дійсності. 

Слід наголосити, що методологія соціального знання ево-

люціонує і слід бути готовим до нових викликів – саме в цьому 

сенсі можна говорити, скажімо, про методологічну кризу історич-

ного пізнання. При цьому важливо чітко розуміти, що новітні ме-

тодологічні течії в західній історіографії мають водночас як значні 

можливості, так і обмеження. Це стосується так званої «нової істо-

рії», «історії знизу», мікроісторії, усної історії, візуальної історії, 

історії довкілля тощо. Водночас історія світу й історія України не 

можуть не бути історією подій, проте наразі стоїть завдання впро-

вадження їх сучасного наративу [6]. 

Не можна оминути й нагальну потребу утвердження у віт-

чизняному історіописанні нової часово-просторової парадигми іс-
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торії України замість пануючої етнонаціональної, яка визначає 

український етнос основним об’єктом історії України. Внаслідок 

окремі регіони нашої держави, зокрема Південна Україна, опиня-

ються на узбіччі історії, цілі народи, культури і цивілізації (тюрки, 

кочівники, Візантійська й Османська імперії тощо) не розгляда-

ються частиною дискурсу історії України, а трактуються виключно 

як «завойовники, загарбники, грабіжники». Так, в координатах ет-

нонаціональної парадигми Південна Україна до об’єкта українсь-

кої історії включається з часів слов’янської (VII-XIII ст.) та україн-

ської (запорозької) колонізації (ХV-XVII ст.). Як наголошує акаде-

мік В. Смолій, йдеться про неспівпадіння календарного й історич-

ного часу, що «проявилось в асиметріях у розвитку основного аре-

алу розселення українського етносу і територій «нового освоєн-

ня» [7, с. 8-9]. 

Відповідно до часово-просторової або територіальної пара-

дигми історії України, яка поступово утверджується в національ-

ному історіописанні, її об’єктом і предметом є історія частини 

людства на території України. Відповідно українське суспільство є 

спадкоємцем історії всіх етнічних спільнот, що існували та існують 

на території України. У цьому контексті відомий український істо-

рик О. Галенко слушно зауважує, що після поновлення Україною у 

1991 р. незалежності змінився об’єкт історії України, оскільки 

український народ перетворився на міжнародну визнану націю-

державу. А отже, об’єктом історії України стала історія суверенної 

держави Україна [8, с. 67-68]. 

При викладанні курсу «Громадянська освіта» принципово 

важливим є не ідеалізувати демократію чи західну (євро-

атлантичну) цивілізацію. Так, Україна обрала курс на входження у 

європейський простір, а тому слід уявляти цей простір об’єктивно. 

Адже і демократія, і західна цивілізація мають свої проблеми і чи-

малі. Різниця в тому, що це проблеми іншого рівня порівняно з ін-

шим світом. Але їх не слід ігнорувати. 

Так, до слабких сторін демократії (які об’єктивно є в знач-

ній мірі продовженням її переваг) можна віднести популізм через 

демократизм виборів – адже громадяни нерідко вибирають до вла-

дних структур популістів, демагогів, авантюристів. Будь-який на-

род, в тому числі й український, обирає не кращих, а подібних со-

бі. Демократія далеко не завжди гарантує прийняття розумних рі-

шень, бо демократичні процедури непередбачувані. Вона часто 

несе більшу невизначеність порівняно з авторитаризмом. Слід чіт-
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ко усвідомлювати незахищеність демократії від імітацій, маніпу-

ляцій чи інших псевдодемократичних явищ. 

І викладачам, і студентам важливо розуміти, що демократія 

не є універсальним засобом розв’язання усіх проблем життя. У ба-

гатьох сферах – медицина, бізнес, промислові технології, охорона 

правопорядку, збройні сили – мають домінувати компетентність, 

сувора дисципліна, жорстка воля керівника. Відповідно нетолеран-

тність щодо недемократичних явищ і установ є умовою виживання 

демократії. Це звучить як парадокс, але нічим не обмежена демок-

ратія перетворюється на безлад і хаос. Принципово важливим для 

демократії є: 

- сприяння економічному зростанню;  

- забезпечення вищого, порівняно з недемократичними 

режимами, рівня життя людей, особистої безпеки та захисту їхньої 

власності. 

Важливо знати й основні проблеми сучасного Заходу. По-

літолог Ф. Фукуяма помилився, проголосивши після перемоги За-

ходу у холодній війні повне й остаточне утвердження ліберальної 

демократії. Між тим відомо, що для збереження конкурентоспро-

можності політичні системи,країни, бізнесові структури і окремі 

індивіди мають постійно еволюціонувати, рухатись уперед. Сучас-

на ліберальна демократія страждає від недостатньої соціальної під-

тримки, недієвого оновлення еліт, хронічного дефіциту соціальних 

ліфтів, браку відвертого діалогу між владою і суспільством та ін-

клюзивного обміну думками щодо наболілих проблем. Особливо 

небезпечним є зростаючий популізм як реакція громадян на неефе-

ктивність політичних інституцій, в економічній сфері зростання 

боргу громадян, корпорацій, держав. Сьогодні чимало працюючих 

громадян Заходу мають дуже скромний (за західними мірками) рі-

вень життя. 

Не можна оминути питання самої інтеграції навчальних 

предметів. В історії освіти поступ відбувався по спіралі:  

- до початку ХХ ст. переважали інтегровані предмети;  

- у ХХ ст. у вік НТР домінувала спеціалізація навчання; 

- в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. знов перевага віддається 

інтеграції.  

Ця тенденція простежується у всьому світі і щодо всіх дис-

циплін. Так, у Великій Британії курс «Природничі науки ХХІ сто-

ліття» спочатку вивчається як базовий загальноосвітній, а у стар-

шій школі – як додатковий поглиблений і додатковий прикладний. 
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До речі, такий методичний прийом викладання був притаманний і 

вітчизняній дорадянській освіті, зберігався в Радянській Україні у 

1920-і роки, але потім перемогла тенденція до вузької спеціалізації. 

Отже, сучасній освіті України нікуди не дітися від інтегра-

ції, що передбачає об’єднання декількох споріднених предметів у 

єдине ціле на основі взаємопроникнення, спільного підходу, гене-

ралізації та універсалізації. Це шлях до фундаментальної освіти, 

що має на меті створення системи і структури освіти з наголосом 

на цілісне сприйняття сучасної наукової картини світу, на здат-

ність молодої особи до адекватного реагування на зміни соціально-

економічних і технологічних умов буття. 

В цьому сенсі показовими є обидва інтегрованих курси, які 

ми аналізуємо. Так, навчальна програма курсу «Історія: Україна і 

світ» чітко і коректно визначає мету і пріоритетні завдання, а зміст 

курсу інтегровано через актуальні наскрізні змістові лінії – «люди-

на - людина», «людина – суспільство», «людина – влада», «людина 

– світ уявлень та ідей», «людина – простір», «людина – природа», 

«людина – світ речей». Слід вітати намагання авторів програми 

інтегрувати також низку інших наразі важливих змістових ліній – 

«економічна безпека і сталий розвиток», «громадянська відповіда-

льність», «здоров’я і безпека», «підприємливість та фінансова гра-

мотність», «культурна самосвідомість», інформаційне середови-

ще», «цінності і моральність». 

Важливим позитивом є наголошення того факту, що умо-

вою досягнення результатів є: 

- дослідницько-пошукова робота;  

- орієнтація на самостійну діяльність студентів;  

- надання викладачеві певної самостійності у розподілі 

годин по темах, визначенні найважливіших аспектів, застосуванні 

різних форм і методів навчання. 

Природно, що зміст програми не бездоганний. Так, у під-

розділі 2.2 «Українська революція: національний і соціальний ас-

пекти» практично відсутній власне соціальний аспект. Взагалі поза 

увагою авторів програми залишились соціальні наслідки більшо-

вицьких перетворень в Україні протягом 1917-1921 рр. – практич-

но повна фізична ліквідація поміщиків, буржуазії і «буржуазної 

інтелігенції», осереднячування селянства тощо. Виникає питання 

доцільності розгляду радянських конституцій, які були фікцією, 

орієнтація на ознайомлення з двома подібними постатями націо-

нал-комуністів – О. Шумським і М. Скрипником, розгляд О. Дов-
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женка як єдиний приклад української інтелігенції, хоча саме він 

проектував знищення Софійського і Михайлівського соборів у Ки-

єві. Тобто це був скоріше радянський, ніж український діяч. Між 

тим є більш величні постаті беззаперечно української інтелігенції – 

М. Грушевський, С. Єфремов тощо. Дивним виглядає виділення 

окремих розділу 5 «Україна і світ напередодні Другої світової вій-

ни. Початок війни» і розділу 6 «Друга світова війна: перебіг і ре-

зультати», оскільки це було єдине історичне явище – як можна по-

чаток війни відокремити від самої війни. 

Проте наголосимо, що це лише побажання з огляду на, по-

перше, практичну неможливість скласти ідеальну програму і, по-

друге, в подальшому необхідно буде узагальнити практичний дос-

від її застосування і внести корективи. Але з чим важко погодитись 

в принципі, то це відсутність (хоча б на рівні орієнтовних тем для 

практичних занять чи есе) місцевої, регіональної і краєзнавчої про-

блематики. 

Заслуговує принципово схвалення надання неабиякої само-

стійності (більше того – вимагається) викладачеві, що дає змогу 

нейтралізувати недоречності змісту програми. Так, викладач само-

стійно: 

- поєднує матеріал історії України і всесвітньої історії,  

- розподіляє навчальні години за розділами,  

- визначає тематику практичних занять, есе, форми навча-

льної роботи тощо.  

Інша річ, що вітчизняний вчитель настільки звик до бюрок-

ратичних віжок, що рекомендації типу 70% навчальних годин від-

вести на історію України і 30% – на історію світу сприймає як жо-

рстку вказівку. На те, щоб позбутись цієї звички потрібен буде пе-

вний час. 

Сказане щодо програми курсу «Історія: Україна і світ» в 

принципі стосується і програми курсу «Громадянська освіта». Так, 

в ній не вистачає складової громадянської відповідальності (така 

змістова лінія лише проголошена) як найважливішої компетентно-

сті, укладачі уникають реальних негараздів і проблем суспільства, 

наче закликають аналізувати якесь «ідеальне», навіть придумане 

суспільство. 

Скажімо, у темі 1 мова йде про ідентичності. Але чому від-

сутній навіть натяк на асоціальні ідентичності – їх ми зустрічаємо 

повсюдно – «сіра економіка», корупція, злочинність, уникнення 

сплати податків тощо. У темі 2 є заклик вивчати «партнерські сто-
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сунки в сім’ї», але ж у більшості сімей вони відсутні як раз через 

брак тих самих «партнерів» (до прикладу, у неповній сім’ї дівчині 

важко встановити партнерські стосунки з батьком), у темі 3 йдеть-

ся про «активну громадянську позицію», але більшість суспільства 

не має і не може мати в принципі активної громадянської позиції, 

що є нормальним станом речей. 

У розділі 2 йдеться про права і свободи людини, а де їх 

обов’язки? Адже будь-яке право людини, в тому числі й дитини, це 

водночас обов’язок щодо іншої людини. Сучасні підлітки мають 

проблеми передусім не з правами (вони їх добре знають і саме на 

своїх правах роблять наголос), а з обов’язками.  

Підручник з курсу «Громадянська освіта» [9] є доволі про-

блематичним з позицій обсягу, логіки і форми викладу матеріалу, 

перевантаженості цитуванням документів, наявності фактичних 

помилок. У кращому випадку він може слугувати одним з варіантів 

посібника для викладача. 

Висновки. У підсумку звернемо увагу на головну соціаль-

ну проблему впровадження інтегрованих курсів «Історія: Україна і 

світ» і «Громадянська освіта», яка тягне за собою всі інші. Це про-

блема вчителя (викладача) і учня (студента). Рекомендації чинов-

ників від освіти доручити викладання інтегрованого курсу «Грома-

дянська освіта» вчителям, які мають спеціальність «вчитель історії 

і суспільствознавства», не відповідає реаліям, оскільки сучасні 

освітяни набувають іншої спеціальності «вчитель історії». Більше 

того, інтегровані курси передбачають наявність викладача з широ-

кою фундаментальною підготовкою з філософії, соціології, права, 

політології, економіки, культурології й історії водночас. Хто, де і 

коли їх підготує? Хто, за які кошти і за який час зможе забезпечити 

перепідготовку наявного освітянського корпусу? Адже без таких 

викладачів важко ефективно втілити в життя інтегровані курси. 

По-друге, сучасний український вчитель при існуючому педагогіч-

ному навантаженні і великому обсязі виховної роботи практично 

не має часу на самоосвіту.  

Друга соціальна проблема – це учні (студенти). Чи можуть 

учні 10 класу (студенти І курсу) в принципі набути філософські, 

аксіологічні, політичні, правові, економічні та культурологічні 

знання? Скільки таких набереться у Києві, Львові, Херсоні, кажучи 

вже про села? 

Але закінчимо на оптимістичні ноті. Інтегровані суспільст-

вознавчі курси необхідні, їх впровадження у навчально-виховний 
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процес буде сприяти прогресивним змінам в Україні, а проблеми 

були і будуть – головне їх бачити і вирішувати. 
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ДІЄВІ ІНТЕРАКТИВНІ ПРИЙОМИ РОБОТИ НАД  

ТЕКСТОМ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ 

А.В. Стегалюк, Т.О. Куцак. Дієві 

інтеактивні прийоми роботи над 

текстом літературного твору. У 

статті розглянуто найпоширеніші 

прийоми роботи над текстом худож-

нього твору. Досліджено їх сучасні 

класифікації. Проаналізовано дієвість, 

переваги та недоліки різноманітних 

методів роботи під час аналізу тексту 

літературного твору. 

A. Stegaluk, T. Kucak Effective 

interactive methods of working with the 

text of a literary work. The article deals 

with the most common methods of work 

with the text of a literary work. Their 

modern classifications are investigated. 

Effectiveness, advantages and 

disadvantages of various methods of work 

during the analysis of the text of a literary 

work are analyzed. 

Вступ. Пріоритетними напрямками сучасного освітнього 

процесу в галузі вивчення літератури є розвиток і самореалізація 

кожної особистості, формування поколінь, які здатні навчатись 

впродовж усього життя, створювати і розвивати цінності громад-

ського суспільства. Залучення молоді до багатств світової культу-

ри, духовне і моральне зростання особистості, естетичне вихован-

ня, розвиток художнього смаку – ось ті найважливіші завдання і 

функції, що має реалізовувати література. 

Якщо ми хочемо сформувати по-справжньому культурних 

читачів, варто визначити шляхи, якими відбувається залучення 

студентів до кращих здобутків світової літератури. А ці шляхи по-

чинаються з уміння аналізувати текст. Хоч які б методичні прийо-

ми обрав викладач, якими б інноваційними технологіями він пос-

луговувався, усі вони  мають бути зумовлені самим твором і спе-

цифікою його аналізу. Тільки твір і його аналіз визначають мето-

дику його вивчення.  

Проблема аналізу художнього твору була і залишається 

провідною в системі літературної освіти. З нею постійно стика-

ються у своїй роботі викладачі, нею займаються методисти, однак 

остаточного вирішення цієї проблеми на сьогоднішній день не іс-



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2019, вип. 1(16) 

Information technologies in education, science and production, 2019, ed. № 1(16) 
  

 

© А.В. Стегалюк, Т.О. Куцак, 2019, «Бахва» 

173 

нує. Робота з текстом часто підмінюється переказом, вибірковим 

читанням окремих епізодів, переглядом кінофільмів тощо. 

Мета нашого дослідження: систематизувати теоретичний 

матеріал з методики аналізу тексту, використовуючи різні джерела 

знань і власний досвід, визначити місце  аналізу художнього тво-

ру  в освітньому процесі та його вплив на формування творчої 

особистості студентів, підвищення ефективності сприйняття ними 

творів світової літератури. 

Матеріал і результати дослідження. На розв’язання про-

блеми роботи з текстом були спрямовані зусилля багатьох учених. 

Проблема вивчення тексту розглядалася і розглядається в різних 

аспектах: принципи вивчення тексту ( Г.О. Гуковський, 

Ю.М. Лотман); осмислення тексту як суб’єктивного відображення 

вміщених у в ньому проблемних ситуацій (Л.П. Доблаєв.); поглиб-

лене вивчення тексту (М.О. Рибникова, Н.Д. Молдавська); самос-

тійна робота над текстом художніх творів (М.Г. Качурін, В.Д. Ку-

чинський); художній текст як об’єкт лінгвістичних досліджень 

(Л.Г. Гетман, Л.О. Новиков); методика читання художнього тексту 

(Є.В. Квятковський, Б.О. Корман та ін.). 

Останнім часом інтерес до цієї проблеми значно зріс. На це 

є кілька причин:  інтенсифікація процесу навчання загалом; профі-

лізація освіти; варіативність програм з літератури; необхідність 

формування духовно багатої особистості; наближення методики 

аналізу художнього тексту до особистісно-орієнтованої педагогі-

ки. 

Говорячи про актуальність аналізу, необхідно відзначити, 

що полеміка щодо цього питання не вщухає і досі. Одні методисти 

і практики стверджують, що художній твір необхідно вивчати як 

предмет мистецтва, естетики, спираючись при цьому на великий 

досвід літературознавства. Інші ж наполягають на тому, що аналіз 

художнього твору не самоціль. Художній твір досить прочитати і 

«пережити», тобто обмежитись емоційним читанням. Але варто 

зазначити, що читання художнього твору – це, в першу чергу, спі-

лкування з книгою та її автором. А, як і всякому спілкуванню, спі-

лкуванню з мистецтвом слова треба спеціально вчити. 

У класичній методиці аналізу літературного твору передує 

його сприйняття і відповідне прочитання. Сприйняття – складний 

динамічний процес, який передбачає особистісне прочитання, ін-

терпретацію, мікроаналіз художнього твору самим читачем. Він 

супроводжується емоційними переживаннями і є завжди цілісним і 
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безпосереднім. Викладач повинен створити такі умови на занятті, 

щоб студент захотів прочитати твір. Це можуть бути різні види 

коментарів, відомості про особливості жанру твору, читання ціка-

вих уривків, що викличуть у студентів інтерес, створять емоційний 

настрій. 

Роботі з вивчення художнього твору і творчості письмен-

ника можуть передувати повідомлення історичних, біографічних, 

лексичних, теоретико-літературних, філософських, естетичних ві-

домостей. Форми цих повідомлень можуть бути різними: лекція 

викладача, аналіз раніше запропонованої письмової роботи, робота 

з картиною, кіноурок, літературна екскурсія, культпохід в театр, 

музей чи на лоно природи. 

Роль вступних занять зводиться до того, щоб викликати ін-

терес до програмного матеріалу і створити умови для його розу-

міння. Пізнавальний інтерес – це один з найважливіших мотивів 

навчання. Його дія дуже сильна. Під впливом пізнавального інте-

ресу робота над художнім твором навіть у слабо встигаючого кон-

тингенту проходить більш продуктивно. Класична педагогіка ми-

нулого стверджувала: смертний гріх вчителя – бути нудним. Акти-

візація пізнавальної діяльності студентів без розвитку їх пізнава-

льного інтересу не тільки важка, але й практично не можлива.  

При роботі над великими творами  підготовка до сприйнят-

тя складається з чотирьох етапів: 1)  встановлення зв’язку з раніше 

вивченими і самостійно прочитаними творами; 2) знайомство з 

біографією митця, епохою, в якій жив письменник чи яка знайшла 

відображення в творі; 3) повідомлення про історію написання тво-

ру, його проблематику, публікацію і постановку на сцені; 

4) робота з невідомими поняттями, назвою, підзаголовком, прис-

вяченням, епіграфом тощо. 

Всі названі етапи пов’язані між собою. Вони можуть існу-

вати як єдине ціле і як окрема частина. Викладач має право вико-

ристовувати як усі етапи, так і окремі з них, залежно від змісту 

твору, мети, аналізу. Підготовка до сприйняття є важливою умо-

вою осмисленого глибокого прочитання літературного твору, ак-

тивізації розумово-пізнавальної діяльності молоді. 

Основною умовою ефективного вивчення літератури є 

знання тексту художнього твору. Тому дуже важливо, щоб усі 

прочитали його своєчасно. Художній твір, призначений для текс-

туально вивчення, як правило, читають двічі. Перше читання 

зветься первинним. Під цим терміном розуміють вихідне, початко-
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ве, швидке читання, яке дає змогу одержати уявлення про загаль-

ний зміст твору, його ідею. Знайомлячись вперше з художнім тво-

ром, студенти в  основному звертають увагу на події і лише на по-

дальших стадіях проникають у словесно-образну та композиційну 

структуру. 

Аналіз художнього твору будується на літературознавчих і 

специфічних прийомах роботи з художнім текстом. Прийоми ана-

лізу – це засоби осмислення художнього твору. Арсенал прийомів 

роботи з літературним твором досить різноманітний: постановка 

запитань для тексту; уміння виділяти головне і другорядне; скла-

дання плану, конспекту, тез; уміння підбирати цитати; різні види 

коментарів; переказ тексту; зіставлення різних редакцій твору; по-

рівняння головних героїв з прототипами; усне словесне малюван-

ня; інсценування; виразне читання; складання кіносценаріїв; зіста-

влення текстів з творами інших видів мистецтва. 

Під час первинного ознайомлення з художнім твором доці-

льно звертатись до його переказу. По-перше, такий підхід дозво-

лить викладачу встановити рівень доступності творів для студен-

тів і привчить звертати увагу на особливості художньої форми; по-

друге, зосередить увагу на головних епізодах, які допоможуть ус-

відомити ідейно-художній зміст; по-третє, викличе інтерес до чи-

тання запропонованого тексту. 

Переказ може бути повним, вибірковим, стислим, але 

обов’язково художнім. При аналізі художнього твору важливу 

роль відіграє деталь. Педагогу необхідно навчити бачити деталь у 

творі, визначати її місце в структурі художнього образу. Робота 

над художньою деталлю допомагає виховувати вдумливого чита-

ча, показувати несхожість мистецького почерку кожного письмен-

ника. Робота над деталлю значно складніша, ніж інші методичні 

прийоми роботи з текстом. Вона вимагає активності студентів, 

творчого пошуку, глибокого роздуму, допомагає зрозуміти харак-

тери героїв, ідею твору. 

Отже, застосування різних прийомів розуміння і осмислен-

ня тексту дає позитивний результат. Така робота веде до усвідом-

леного засвоєння знань, впливає на розвиток спостережливості і 

дослідницького вміння, стимулює почуттєве пізнання, поглиблює і 

концентрує його, сприяє абстрагованому понятійному мисленню. 

Поглиблене засвоєння художнього твору відбувається у 

процесі другого читання. Друге читання – це вибірково-

систематизоване читання від частини до цілого. Без перечитування 
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не можна збагнути всю глибину художнього твору. Повторне, по-

вільне, аналітичне читання розширює враження про твір, він 

сприймається як єдине ціле, виразніше відчувається його своєрід-

ність. 

Головне завдання викладача літератури – допомогти зро-

зуміти художній твір, глибинно осягнути його художню та естети-

чну сутність, виховати уважного вдумливого читача. Аналіз твору 

має стати основою літературної освіти студентів. Навчитися аналі-

зувати літературний твір означає: сприймати його не пасивно, а 

осмислено, активізуючи всі якості культурного читача; розуміти 

його не на побутовому рівні, а в контексті розвитку світової куль-

тури, філософської думки, з позиції духовних прагнень свого часу; 

уміти отримувати справжню естетичну насолоду від твору як мис-

тецтва слова. 

На наш погляд, доречно звернути увагу на такі аспекти 

взаємодії читача з текстом, запропоновані дослідником І. Єсауло-

вим: об’єктно-об’єктивний (коли найвищим авторитетом для чи-

тача є сфера «чужого» (авторського), тобто власна особистісна по-

зиція читача підпорядковується волі автора; суб’єктно-

об’єктивний (найвищим авторитетом для читача є його власна по-

зиція, авторська думка при цьому часто ігнорується); суб’єктно-

суб’єктний (тут можливий «діалог згоди» (за Бахтіним), коли від-

бувається справжня духовна зустріч автора і читача. Саме остан-

ній, суб’єктно-суб’єктний аспект взаємодії читача з текстом і є ті-

єю домінантою, навколо якої переважно і вибудовуються читацькі 

інтерпретації.  

Проте цей аспект (взаємодії читача з текстом) передбачає 

здійснення взаємодії на певних принципах, а саме – принципах 

організації аналізу літературного твору в школі: принцип ціліснос-

ті; принцип єдності змісту і форми; контекстний принцип; культу-

рологічний принцип; принцип варіативності; принцип виборності; 

принцип діалогічності; особистісний принцип; принцип толерант-

ності (антидогматичності); принцип емоційності.  

Питання про шляхи аналізу літературного твору досить 

дискусійне. Одні методисти і практики дотримуються традиційної 

класифікації, за якою виділяються три звичні шляхи аналізу текс-

ту: за структурою, образами і проблемами. Другі (О.М. Ніколенко, 

О.С. Чірков та інші) пропонують нові шляхи аналізу твору: текс-

туальний (коли розглядається текст сам по собі, у його цілісності й 

розмаїтті художніх компонентів), контекстуальний (коли текст 
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аналізується відповідно до певного історико-літературного кон-

тексту з урахуванням напряму, жанру, течії, філософської думки, 

розвитку культури тощо) та інтертекстуальний (коли встанов-

люються міжтекстові зв’язки на різних рівнях художніх творів) [3]. 

Крім цього, існують ще так звані авторські підходи до ме-

тодики аналізу тексту: наприклад, «художній аналіз художнього 

тексту» (Є.М. Ільїн), «цитований аналіз художнього твору» 

(О.І. Любимов). 

Зупинимось на найбільш уживаних методах літературозна-

вчого дослідження твору (хоча навколо них ведеться наукова по-

леміка). Наука про літературу за два неповних століття свого існу-

вання як самостійної галузі наукового знання виробила багато ме-

тодів. Жоден з них не є універсальним, але будь-який з них не мо-

жна назвати непотрібним (або шкідливим): у кожного є визначені 

завдання і матеріалом дослідження межі, в яких застосування того 

чи того методу є плідним. Залежно від рівня складності твору, на-

вчальних можливостей студентів обираємо різні засоби аналізу, 

які дають можливість найглибше зрозуміти художній текст. Ця 

група називається шляхами, або прийомами аналізу. 

Традиційні шляхи: «слідом за автором» – розбір та осмис-

лення компонентів твору у зв’язку з розвитком сюжету; пообраз-

ний – розбір та осмислення окремих образів-персонажів літератур-

ного твору; проблемно-тематичний – пошук відповідей на запи-

тання, завдання з перспективою виходу на інші, ширші проблеми. 

Нетрадиційні шляхи: літературознавчий – поглиблене ви-

вчення літературно-критичних джерел, а саме: творчих (чернеток, 

варіантів текстів), ділових (ділових паперів, листів), інтимних 

(щоденників, Мемуарів), критичних (нарисів, зауважень, інформа-

ції про видання твору тощо); стилістичний – дослідження стильо-

вих особливостей тексту, стилю письменника; композиційний – 

дослідження взаємозв’язку компонентів літературного твору; лінг-

вістичний – спостереження за мовними одиницями художнього 

твору, дослідження мовних особливостей тексту; компаративний 

(порівняльний) – встановлення зв’язків, спільних рис у прочитаних 

текстах; спостереження за зображенням на малюнках до прочита-

ного твору, порівняння інших інтерпретацій літературного твору; 

порівняння інших інтерпретацій літературного тексту; структур-

но-семантичний – дослідження особливостей поєднання фраз у 

тексті за логічним, асоціативним принципами; встановлення при-

чин зміни значення певних семантичних одиниць; філологічний – 
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комбіноване дослідження лінгвістичних та літературознавчих осо-

бливостей тексту; герменевтичний – тлумачення багатозначних у 

змістовому плані текстів або назв текстів; гендерний – аналіз сим-

воліки тексту з урахуванням особливостей чоловічого або жіночо-

го сприйняття світу. 

Практика викладання літератури свідчить, що розбір літе-

ратурного твору одночасно може бути докладним і лінгвістичним, 

оглядовим і пообразним, дослідженням ліричного твору і стиліс-

тичним тощо. Таким чином, види та шляхи аналізу використову-

ються у взаємозв’язку. Який спосіб є найкращим – вибирає сам 

викладач. 

У процесі викладання літератури слід враховувати те, що 

художній перекладний твір порівняно з оригіналом має яскраво 

виражені особливості. Його специфічні риси; вторинність, тобто 

залежність від об’єкта перекладу, своєрідність комунікативної мо-

делі (автор – перекладач – читач), багато варіативність реалізацій 

(оригінал дає поштовх до численних перекладів). Аби не порушу-

вати принципу науковості, у процесі викладання літератури потрі-

бно формувати уявлення студентів про своєрідність, особливість, 

взаємозв’язок оригінального та перекладного творів. Ефективним 

засобом вирішення названої проблеми є залучення студентів до 

порівняння першоджерела й перекладу. Аби підготувати до такої 

роботи, важливо провести роботу з ознайомлення основам теорії 

перекладу. Доцільно розкрити сутність поняття «художній перек-

лад», звернути увагу на такі поняття, як «творча індивідуальність 

перекладача», «особливості перекладу поетичних творів» тощо. 

Головне завдання розробленої методики аналізу та інтерпретації 

перекладного тексту – озброїти учасників освітнього процесу сис-

темою понять, методичних прийомів і видів діяльності, які дозво-

лили б ефективно співпрацювати. З огляду на специфіку перекла-

дної літератури на етапі аналізу художнього тексту важливим є два 

напрями роботи: розкриття феномена перекладності твору; осяг-

нення його інокультурної природи. 

У зв’язку з необхідністю вирішення цих проблем надзви-

чайно перспективним є використання прийому порівняння першо-

джерела й перекладу. У ході викладання літератури викладач має 

можливість запропонувати студентам порівняння оригіналу і пере-

кладу на різних рівнях: на рівні окремих елементів твору; уривків 

текстів; текстів у повному обсязі; варіантів перекладу. Така робота 

спрямована на усвідомлення принципу функціональності, згідно з 
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яким мета перекладача – досягти художнього впливу на читача 

перекладу не копіюванням художніх засобів оригіналу, а шляхом 

функціональної подібності, спираючись на можливості рідної мови 

та літератури. 

Вчити аналізувати художній твір – означає відокремлюва-

ти, бачити, знаходити, визначати складові частини художнього 

твору, досліджувати їх, робити аргументовані висновки, синтезу-

вати виокремлені частини, щоб побачити твір у цілому, відчути 

його естетичну цінність, усвідомити зміст, дати самостійну обґру-

нтовану критичну оцінку. 

Традиційні шляхи аналізу літературного твору використо-

вуються часто, зазвичай, упродовж одного заняття. Нетрадиційні 

шляхи аналізу літературного твору використовуються, зазвичай, як 

елементи, упродовж системи занять. Аналіз літературного твору, 

здійснений на основі діалогічного та особистісного принципів, 

протистоїть авторитарності, одноманітності, будь-яким догматич-

ним принципам. Важливо запам’ятати: кожний по-справжньому 

високохудожній твір завжди багатозначний, тому немає й не може 

бути раз і назавжди «правильного» аналізу художнього твору. 

Твори, прочитані і проаналізовані студентами самостійно, стають 

органічною частиною їхнього усвідомленого інтелектуального до-

свіду.  

Великого значення у процесі викладання літератури набу-

вають не тільки загальні шляхи аналізу, а й шляхи конкретні, при-

датні для кожного окремого тексту (аналіз поетичної мови тексту, 

аналіз віршової структури твору, аналіз авторської позиції, аналіз 

міфологічної чи біблійної основи твору тощо). Складання паспор-

ту тексту може бути корисною вправою й під час роботи над сис-

темою образів, засобами художньої виразності, літературними 

тропами. 

Кількість та послідовність ознак та фактів, що підлягають 

ідентифікації, можна додавати й змінювати за потребою та зрос-

танням рівня навченості. Наведемо приблизний приклад такої фо-

рми узагальнення вивченого матеріалу.  
 

ПАСПОРТ ТЕКСТУ 

1. Автор ( вказати псевдонім) та перекладач 

2. Назва твору 

3. Літературний рід (епос, драма, поезія) 
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4. Жанр ( оповідання, повість, роман, казка, п’єса (коме-

дія, трагедія, драма), вірш, балада, поема. 

5. Тема (про що розповідається?) 

6. Ідея/ Провідна думка ( з якою метою створено?) 

7. Фабула 

8. Сюжет 

9. Композиція( розповідного тексту) 

ПЛАН 

1. Експозиція(пролог) 

2. Зав’язка 

3. Розвиток дії 

4. Кульмінація 

5. Роз'вязка 

6. Епілог 

7. Головні герої, їхня стисла характеристика 

8. Проблематика 

9. Засоби художньої виразності(художня мова): прийом антитези, 

персоніфікації, гіперболізації; художня деталь та її роль; тропи( метафора, 

порівняння, епітети). 

1.  Поетична мова (для віршованого твору): віршований розмір; 

ритм; звукопис(алітерація), рефрен, анафора, епіфора; засоби римування, 

різновид римування. 

Діалог з текстом охоплює (за Н. Чепелєвою) такі розумові 

дії : постановка запитання; прогнозування можливих відповідей на 

нього; передбачення подальшого змісту; самоконтроль [6]. 

Г. Токмань відзначає, що діалог з текстом передбачає «ана-

ліз як проблемне запитування до тексту та віднайдення відповідей 

у ньому та в собі» [5]. 

Діалогічне читання визначається уміннями: ставити запи-

тання (до тексту, автора, персонажів, до себе) та знаходити на них 

відповіді у тексті; висувати гіпотези про подальший розвиток зміс-

ту та порівнювати свої припущення з текстом; інтерпретувати 

текст – тлумачити його, наповнюючи власним смислом. 

Пропонуємо зразок комплексного завдання для аналізу те-

ксту в старшій школі: 

1. Прочитайте текст, дотримуючись орфоепічних норм. 

Слідкуйте за темпом мовлення. 

2. Дайте назву тексту. Обґрунтуйте свій вибір. 

3. Визначте стилістичну приналежність тексту. 

4. Знайдіть ужиті в переносному значенні слова, з’ясуйте 

тип перенесення. 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2019, вип. 1(16) 

Information technologies in education, science and production, 2019, ed. № 1(16) 
  

 

© А.В. Стегалюк, Т.О. Куцак, 2019, «Бахва» 

181 

5. Доберіть до виділених слів антоніми. 

6. Знайдіть у тексті синоніми, визначте їх стилістичну роль. 

7.  найдіть у тексті запозичені слова, визначте їх ознаки, 

джерело походження. 

8. Де можливо, до слів іншомовного походження доберіть 

українські відповідники. 

9. Випишіть із тексту власні імена людей, поясніть їх зна-

чення і походження. 

10. Виконайте на матеріалі тексту різні види мовного ана-

лізу. 

11. Виділіть буквені орфограми, поясніть умови їх уживан-

ня та проаналізуйте пунктограми тексту. 

Висновки. Кожний по-справжньому високохудожній твір 

завжди багатозначний, тому немає й не може бути раз і назавжди 

«правильного» аналізу художнього твору. Твори, прочитані і про-

аналізовані студентами самостійно, стають органічною частиною 

їхнього усвідомленого інтелектуального досвіду. Раціонально і 

систематично проведена робота над текстом не тільки має позити-

вний вплив на якість знань учнів, підвищує рівень їхньої літерату-

рної освіти, виробляє вміння і навички працювати з текстом, а ї 

виховує серйозне ставлення до літератури як навчального предме-

та, духовно збагачує, підвищує читацьку культуру. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТИПУ СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З  

МЕТОДАМИ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ НА 

ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

О.П. Сілішенко, О.М. Петречків. 

Взаємозв’язок типу сприйняття ін-

формації з методами розвитку нави-

чок говоріння на заняттях з інозем-

ної мови. Описано типи сприйняття 

інформації. Проаналізовано зв’язок 

вибору методів розвитку комунікатив-

них навичок на заняттях з іноземної 

мови відповідно до каналів сприйняття. 

O. Silishchenko, O. Petrechkiv. Type of 

information perception and it’s inter-

connection with communicative skills 

development methods in foreign lan-

guage classes. The types of information 

perception are described. The interconnec-

tion with communication skills develop-

ment methods in foreign language classes 

is analyzed. 

Вступ. Сучасна міжнародна ситуація, інформаційний бум, 

економічна і політична інтеграція обумовлюють залучення все бі-

льшого числа фахівців в різних областях науки і техніки до безпо-

середнього здійснення міжнародних науково-технічних зв’язків, 

які супроводжуються значним зростанням і розширенням культу-

рних і ділових контактів – все це зумовило вимоги до характеру 

володіння іноземною мовою і тим самим детермінувало деякі 

принципи і параметри нових методів навчання. 

Якість засвоєння іншомовної інформації безпосередньо за-

лежить від домінуючого каналу сприйняття. Ефективність навчан-

ня іноземної мови здобувача освіти залежить від його типу інфор-

маційного сприйняття. Якщо знання будуть подаватися виходячи з 

того, яким чином він сприймає навколишній світ, то результатив-

ність навчання комунікативних навичок значно підвищиться. 

Матеріал і результати дослідження. У дидактиці «метод 

навчання» – це певний спосіб цілеспрямованої реалізації процесу 
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навчання, досягнення поставленої мети [3]. Адекватний вибір ме-

тодів згідно з метою та змістом навчання, віковими особливостями 

студентів сприяє розвитку їхньої пізнавальної діяльності та засто-

суванню здобутих знань на практиці. 

Класифікація методів навчання – це впорядкована за пев-

ними ознаками система методів; групування методів навчання за 

певними ознаками та встановлення між ними зв’язків [5]. 

У 40-60-х роках існувала спрощена класифікація, яка скла-

далася із трьох груп методів: словесні, наочні, практичні. 

У сучасній дидактиці відомі десятки класифікацій. Методи 

навчання класифікували І. Лернер, М. Скаткін, М. Данилов, Б. 

Єсипов, С. Петровський, В. Паламарчук, В. Паламарчук, М. Мах-

мутов, А. Алексюк, Г. Ващенко, Ю. Бабанський, І. Харламов та 

інші. 

У сучасній педагогіці методи навчання класифікують за: 

• джерелом передачі та сприймання навчальної інформа-

ції - словесні, наочні, практичні (С. Петровський, Є. Голант); 

• характером пізнавальної діяльності учнів – пояснюваль-

но-ілюстративний, репродуктивний, проблемне викладання, част-

ково-пошуковий, дослідницький (І. Лернер, М. Скаткін); 

• залежно від основної дидактичної мети і завдань – ме-

тоди оволодіння новими знаннями, формування вмінь і навичок, 

перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок (М. Данилов, Б. 

Єсипов);  

• методи усного викладу знань, закріплення навчального 

матеріалу, самостійної роботи учнів з осмислення й засвоєння но-

вого матеріалу роботи із застосування знань на практиці та вироб-

лення вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і на-

вичок (І. Харламов); 

• класифікація з точки зору цілісного підходу до діяльно-

сті у процесі навчання – методи організації та здійснення навчаль-

но-пізнавальної діяльності; стимулювання й мотивація учіння, ко-

нтролю, самоконтролю, взаємоконтролю і корекції, самокорекції, 

взаємокорекції в навчанні (Ю. Бабанський) [6]. 
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На початку 90-х років XX століття новозеландський вчи-

тель Ніл Флемінг розробив концепцію про стилі навчання [2]. Він 

спостерігав за різними класами і помітив, що лише деякі вчителі 

можуть донести інформацію до всіх учнів. Флемінг зробив припу-

щення, що люди по-різному сприймають інформацію. Деякі краще 

опановують нове під час аудиторних занять, комусь краще прочи-

тати інформацію, щоб її засвоїти, а хтось не запам’ятає, доки сам 

не відчує зв’язок з реальними речами [7,8]. Тому слід враховувати 

особливості студентів, які мають відмінні стилі сприйняття, під 

час вибору методів навчання іноземної мови. 

До загальновживаних каналів сприйняття відносять зоро-

вий канал, слуховий і моторний. Ті, хто отримує інформацію через 

слуховий канал, називаються аудіалами. Візуал – це людина, яка 

сприймає більшість інформації за допомогою зору. Кінестетик – 

той, хто сприймає інформацію через інші відчуття (дотик, нюх то-

що) [1].  

Є також люди, у яких сприйняття інформації відбувається 

через логічне осмислення, з допомогою цифр, знаків, логічних до-

казів, вони називаються дискрети. Деякі вчені цю групу людей на-

зивають дигітал (від англ. digital – цифровий) – отже, це люди-

логіки, які інтегрують у собі ознаки всіх попередніх груп і сприй-

мають світ за принципом так/ні, біле/чорне [9]. 

Більшість людей володіє першим і другим з визначених 

каналів сприйняття. Дехто в процесі навчання користується навіть 

декількома стилями. І тільки зовсім невелика кількість людей, як 

з’ясувалося, не має переваг: всі канали сприйняття або навчання 

однаково підходять для них. 

Зоровий канал сприйняття – це когнітивна здатність 

сприймати нову інформацію переважно за допомоги зору. Якісні 

ознаки нової інформації, на які реагує візуал, це – яскравість, роз-

мір і колір, її насиченість, сила і чистота; контрастність; фактура; 

форма і симетрія.  

Слуховий канал сприйняття – це когнітивна здатність 

сприйняття і обробки нової інформації, у першу чергу спираючись 

на слух. Якісні особливості, на які реагують аудіали, це, перш за 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2019, вип. 1(16) 

Information technologies in education, science and production, 2019, ed. № 1(16) 
 

 

© О.П. Сіліщенко, О.М. Петречків, 2019, «Бахва» 

185 

все, висота тону або звуку, темп, гучність, ритм, тембр і резонанс. 

Під час занять такі особи відрізняються своїм природним тяжін-

ням до усного викладу матеріалу.  

Моторний канал сприйняття є найбільш розповсюдженим. 

Кінестетики при надбанні іншомовної інформації спираються на 

рух і відчуття. Якісні особливості цього типу у взаємодії з новою 

інформацією, це – частота, тиск, тривалість дії, інтенсивність ува-

ги, а також позитивні чи негативні реакції на діяльність.  

Останнім часом майже всі вивчають іноземну мову одна-

ково: за комунікативною методикою [4]. Але кожна людина уніка-

льна, тому і підхід до вивчення іноземної мови повинен бути інди-

відуальний, з урахуванням всіх особливостей її особистості. 

Так як візуал найкраще сприймає інформацію за допомо-

гою зорових образів, викладачу варто обирати методи, які активі-

зують зорову пам’ять через застосування яскравої наочності, слов-

ників в картинках, відтворення образів завдяки картинкам-

асоціаціям. Дієвим методом для здобувачів освіти із зоровим кана-

лом сприйняття є підписування предметів відповідно до теми, яка 

вивчається.  

«Слуховий» бар’єр є найпоширенішим недоліком цього 

типу. Але проблеми можна уникнути, якщо викладач постійно 

практикує перегляд навчальних фільмів, серіалів, відеороликів із 

субтитрами іноземною мовою. 

Аудіали активно реагують на різноманітні звуки, тому во-

ни частіше за всіх на заняттях з іноземної мови просять повторити 

важливу інформацію. Щоб такі учасники освітнього процесу шви-

дше запам’ятовували іншомовну лексику та вміли її застосовувати 

у граматично правильних конструкціях, викладач має наводити 

яскраві, неординарні приклади, уривки з відомих іноземних пісень, 

фрази з популярних фільмів. Адже аудіали краще засвоюють лек-

сичні одиниці у контексті. Домашнім завданням може бути про-

слуховування подкасту або інтерв’ю відомих осіб за темою з пода-

льшим обговоренням їх у групі.  

Студенти-аудіали мають схильність до ораторського мис-

тецтва, тому їм варто розвивати навички говоріння з іноземної мо-
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ви й у позанавчальний час. Доцільним методом є читання оригіна-

льної літератури вголос. Дієвим також є коментування, наприклад, 

займаючись домашніми справами, усі свої дії, плани та враження 

здобувач освіти має висловлювати іноземною мовою. Метод «за-

нурення» у іншомовне середовище завдяки зустрічам з носіями 

мови є найбільш ефективним способом залучення до процесу ко-

мунікації. 

Проте аудіали часто мають проблеми в області правопису 

іноземних слів. Для викорінення цього недоліку слушним є метод 

виокремлення ключових слів та фраз із аудіотексту та одночасне їх 

занотовування з подальшою перевіркою та коректуванням. 

Кінестетикам важливо «відчути» іноземну мову. Вони асо-

ціюють нову інформацію зі своїми відчуттями, активно задіюють 

тактильні відчуття, нюхові та смакові рецептори. Беручи за основу 

ці відомості викладач може застосувати метод візуалізації, пропо-

нуючи уявити предмет поруч із собою, подумки доторкнутися до 

нього, подумати, який він на дотик. Дієвим способом для за-

пам’ятовування нових лексичних одиниць особою з моторним ка-

налом сприйняття є підписування предметів щодо заданої теми  з 

подальшим усним описом своїх відчуттів іноземною мовою. Та-

ким чином, кінестетик, торкаючись до предмета, буде асоціювати 

його назву зі своїми відчуттями.  

На заняттях з іноземної мови для відпрацювання нової лек-

сики ефективною є гра «Крокодил». У ній гравець повинен жеста-

ми та рухами показати загадане слово, а інші відгадують його. Ро-

зучуючи іншомовну лексику викладач пропонує відтворювати дії, 

які вони означають. 

Широке розповсюдження інформаційно-комунікаційних 

технологій, яке розпочалося у другій половині XX століття, спри-

чинило появу людей зі змішаним типом сприйняття – дигітали.  

Поряд з тим, що у них добре розвинуті зоровий, слуховий та мо-

торний канали, сприйняття інформації відбувається переважно че-

рез логічне осмислення.  

Так як для даного типу студентів важлива логіка побудови 

матеріалу, на заняттях з іноземної мови найбільш ефективним бу-
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де використання формул, таблиць і схем. Дигіталу важливо «про-

пустити матеріал через себе», розробити план логічного викладу 

інформації. Тому доцільним буде застосування методу «рольової 

гри», де викладач міняється ролями зі студентом, який повинен 

пояснити новий матеріал одногрупникам. 

Висновки. Методологія навчання говорінню на заняттях з 

іноземної мови потребує постійного осучаснення. Для досягнення 

кращої ефективності засвоєння та застосування іноземної мови, 

високої комунікативної компетенції здобувачів освіти викладачу 

необхідно бути обізнаним з найновішими досягненнями педагогі-

ки та психології. Тому, вибираючи методи та прийоми викладання, 

викладачу слід враховувати типи сприйняття інформації здобува-

чів освіти. 
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ВІЗУАЛІЗОВАНЕ НАВЧАННЯ – СУЧАСНИЙ 

 ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИКЛАДАЧА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ 
  

Л.В. Удод, О.В. Ботвинюк. Візуалізо-

ване навчання – сучасний інструме-

нтарій викладача в процесі вивчення 

української мови і літератури. Дана 

стаття містить інформацію щодо вико-

ристання скрайбінгу і буктрейлера на 

заняттях української мови і літератури, 

як засобу розвитку візуального мис-

лення, що допомагає здобувачам освіти 

наочно уявити абстрактні поняття, 

відобразити й відтворити навчальний 

матеріал. Крім цього, при створенні 

даних видів творчої роботи у студентів 

розвивається критичне і образне мис-

лення. 

L. Udod, O. Botwinuk. Visual learning 

as a modern teacher tool in the process 

of studying of the Ukrainian language 

and literature. This article contains infor-

mation about the use of scribing and book 

trailers in classes of the Ukrainian language 

and literature, as a mean of developing vis-

ual thinking, which helps educators to vi-

sualize an abstract concept, to display and 

recreate educational material. In addition, 

when students creating these types of inno-

vative work they develop critical and im-

aginative thinking.  

Вступ. Нові вимоги фахової передвищої освіти змушують 

викладача орієнтуватися на майбутнє. Що потрібно сучасному 

здобувачу освіти? Мінімум затрат, максимум результату. Ідей що-

до оптимізації освітнього процесу безліч. Звичайно, не забуваємо 

про сучасні засоби ІКТ. Візуалізація освітнього процесу дає вели-

чезні перспективи розвитку. Студент набуває якостей, які в майбу-

тньому будуть йому опорою. Це і логічне, образне, креативне мис-

лення; здатність ефективно працювати в команді, приймати швид-

кі практичні рішення.  

Давно відомо,що 80% інформації людина сприймає візуа-

льно. Усна розповідь «з картинками» запам'ятовується набагато 

краще, ніж звичайна лекція. Дослідники в галузі освітніх методик 

виявили, що через три дні після проведення лекції слухачі можуть 

відтворити 65% змісту презентації, якщо вона проходила у вигляді 

mailto:lvudod@ukr.net
mailto:ok.botwinuk@%20ukr.net
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усного оповідання, підкріпленого візуальними образами. 

О.Бабич, О.Семеніхіна трактують термін «візуалізація» як 

специфічну категорію дидактики, яка має складнішу структуру, 

ніж традиційне поняття «наочність», оскільки вона додатково 

включає систему дій викладача з конструювання образу предметів  

чи явищ, які вивчаються, і тому основним призначенням візуаліза-

ції є включення механізмів уяви, установлення й закріплення  асо-

ціативних зав’язків між зоровими образами і характером основних 

понять [1].  

На думку Д.Безуглого, основна мета візуалізації в навчанні 

– підтримка логічних операцій на всіх етапах навчальної діяльнос-

ті, а найголовніше – при виконанні  аналітичних дій (аналіз,  син-

тез, порівняння, пошук зав’язків і відношень, систематизація, ви-

сновок) [2].  

Сучасними засобами, що доповнюють і підсилюють навча-

льний процес у закладах фахової передвищої освіти простими  зо-

браженнями, сприяють ефективному розвитку візуального мис-

лення студентів є скрайбінг і буктрейлер. 

Що ж нового і незвичайного можуть привнести ці нові ме-

тоди викладання в звичайне заняття? Що зазвичай роблять здобу-

вачі освіти, коли їм задають написати реферат або доповідь, ство-

рити презентацію? Копіюють з Інтернету й часто не тільки забу-

вають прочитати текст, але навіть відформатувати і видалити по-

силання. Викладачам-мовникам хочеться, щоб студент не тільки 

вмів знайти інформацію і скопіювати, а прочитав її з різних дже-

рел, проаналізував і на основі цього зробив свій власний творчий 

продукт. 

Матеріал і результати дослідження. Скрайбінг – нова 

форма презентації навчального матеріалу. Його використання на 

заняттях української мови і літератури в закладах фахової перед-

вищої освіти дає змогу залучити слухачів (здобувачів освіти) до 

обговорення презентації, розвиваючи комунікативні навички, кре-

ативне мислення, творчий підхід і допомагає викладачу легко та 

нестандартно організувати навчальну діяльність та урізноманітни-

ти заняття. 

Скрайбінг (від англ. scribe – «розмічати») – нова техніка 

презентації, винайдена британським художником Ендрю Пар-

ком для британської організації наукових знань.  

Одним із перших, хто здогадався використовувати скрай-

бінг як продуктивний та інтерактивний засіб для концептуалізації 
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інформації, якою користуються у закладах освіти, став американ-

ський викладач Пол Богуш. Саме він спростував давно завче-

ний освітній девіз «Читай параграф із підручника – відповідай на 

запитання», довівши ефективність використання скрайбінг-

презентації в навчальному процесі [3]. 

У сучасному світі скрайбінгом називають візуалізацію ін-

формації за допомогою малюнків та графічних символів. Певний 

аудіоряд супроводжується ілюстраціями «нашвидкуруч» маркером 

на білій дошці чи фломастерами, олівцями, фарбами на папері. 

Унікальний сучасний технологічний продукт можна створити на-

віть за допомогою малюнків на піску. Таким чином, слухачі одно-

часно чують і бачать приблизно одне і те ж, що сприяє кращому 

засвоєнню повідомлення. Автору ідеї не обов’язково володіти  тех-

нікою  класичного  малюнка,  але  він  повинен  розуміти,  як  прави-

льно  і зрозуміло замінювати словосполучення на символи у формі 

замальовок, тобто мислити образами. 

Науковці Л.Білоусова і Н.Житєньова виділяють такі види 

скрайбінгу [3]: 

- мальований – процес створення полягає в малюванні від 

руки зображень, піктограм, схем, діаграм, запису ключових слів, 

що ілюструють розповідь викладача паралельно з тим, як він озву-

чує питання, що розглядаються; 

- аплікаційний – на аркуш паперу або будь-який інший  

фон у кадрі викладаються (наклеюються) готові зображення, що 

відповідають супроводжувальному тексту; 

- магнітний – зображення складаються з магнітних загото-

вок зображень і кріпляться на презентаційну магнітну дошку; 

- комп’ютерний, для створення якого застосовуються спе-

ціальні комп’ютерні програми і онлайн-сервіри. Необхідні  ін-

струменти і матеріали: комп’ютер, мікрофон для запису озвучу-

вання (за необхідністю), комп’ютерні програми для запису аудіо, 

відеомонтажу; 

- відеоскрайбінг – створюється за допомогою  відеозйомки  

процесу створення магнітного чи аплікаційного скрайбінгу. Опра-

цювання й монтаж можна виконати за допомогою спеціальних  

програм  (Movie Maker, Pinnacie). Він застосовується для створен-

ня таких інформаційних продуктів, як анонси, реклама, буктрейле-

ри, віртуальні виставки, для ефектного доповнення різних заходів. 

Одного разу відзнятий відеоролик можна показувати необмежену 

кількість разів: 
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- комбінований – поєднання мальованого з аплікаційним, 

мальованого з магнітним, аплікаційного з магнітним. Комбінова-

ний скрайбінг може включати відзняті фрагменти відеоскрайбінгу-

презентації або комп’ютерного скрайбінгу [3]. 

Отже, використання даного технічного продукту в процесі 

викладання української мови і літератури для студентів у закладах 

передвищої освіти має такі позитивні критерії та переваги у на-

вчанні, що подані у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Позитивні критерії та переваги скрайбінгу в 

освітній діяльності при вивченні гуманітарних предметів у закла-

дах освіти 

Позитивні  

критерії 
Переваги у навчанні 

Участь та увага 

аудиторії 

 

Візуалізація в процесі навчання допомагає 

здобувачам освіти організувати та аналізува-

ти отримане повідомлення. 

Якісне засвоєння 

інформації та 

запам’ятовування 

ключових моме-

нтів 

 

Візуалізація розвиває критичне мислення 

(вербальна та візуальна інформація допома-

гає відновлювати в пам’яті отриману інфор-

мацію, оскільки презентація скрайбінгу 

складається із простих образів, символів та 

предметів, які легко запам’ятовуються). 

Зручне сприй-

няття інформації 

Візуалізація є універсальною та доступною 

всій аудиторії. 

 

Під час створення скрайбінг-презентації викладачу необ-

хідно перш за все визначити тему та етап заняття, на якому слід її 

презентувати. Найефективнішим є використання цього методу під 

час вивчення нової теми або узагальнення та систематизації рані-

ше набутих знань. Так слухачі (здобувачі освіти) зацікавляться 

різноманітними графічними образами, що пов’язані безпосередньо 

з навчальним матеріалом, запам’ятають основні поняття та термі-

ни. Використовувати скрайбінг можна і як домашнє завдання. Для 

цього необхідно забезпечити доступ слухачів до презентації (на 

сайті коледжу/викладача, каналі YouTube, через мережу Інтернет 

тощо). 

Корисним буде використання скрайбінг-презентацій і під 

час дистанційного навчання. Викладач складає список запитань, 

які наступного заняття обговорюють разом у групі. Таким чином, 
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кожен слухач може переглянути скрайбінг-презентацію самостій-

но, якщо незрозуміло з першого разу. Під час перегляду відео сту-

денти обговорюють отриману інформацію (факти), з’ясовуючи, які 

образи зрозумілі (незрозумілі) тощо. 

Проаналізувавши результати складання ЗНО з української 

мови і літератури минулого навчального року, викладачі-мовники 

Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ визначили, що голо-

вною причиною низького рівня підготовки до ЗНО з української 

літератури є небажання студентської аудиторії читати твори худо-

 проблеми, на 

наш погляд, є використання буктрейлерів.  

Буктрейлер (від англ. Book – книга, англ. Trailer – тягач, 

причіп) – короткий відеоролик за мотивами книги, кліп за змістом 

книги. Головна мета створення цього відеопродукту – спонукати 

студента до прочитання твору [5].   

Найпростіша класифікація буктрейлерів така: за авторст-

вом, тематикою, змістом, способом утілення тексту. Остання ді-

литься на види: ігрові (міні- фільм за книгою); неігрові (набір 

слайдів, цитат, ілюстрацій); анімаційні (мультфільм за книгою).  

Виконання таких творчих проектів проходить поетапно:  

- вибір книгу для рекламування;  

- створення сценарію буктрейлера. Потрібно продумати 

сюжет, скласти текст. Важливо не повідомляти весь зміст книги, а 

зацікавити глядача до самостійного прочитання. Відеоролик опти-

мально має тривати 3 хвилини, тоді глядач не втратить зосередже-

ності та здатності сприймати матеріал;  

- втілення сценарію. Це може бути відшукування потрібно-

го відео в Інтернеті. При цьому знову ж не забуваємо про авторст-

во. Якщо сценарій передбачає ілюстрацій, також використовуємо 

наявний авторський матеріал чи створюємо зі студентами власні 

роботи. Найцікавіше студентам знімати власні міні-фільми, відчу-

вати себе акторами та режисерами-постановниками;  

- 

 відеоряд за складеним 

сценарієм;  

- проводиться запис звуку. Для цього ми користуємося 

програмою Nero StartSmart. Можна використовувати інші програ-

ми, наприклад, Sound Forge; 

- відеомонтаж. Обробляються, вирізаються та клеяться пе-

вні фрагменти, добирається звукова доріжка, накладаються ефекти 
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та робляться переходи, додається потрібний текст. 

- попередній перегляд. Обговорення та усунення недоліків;  

- конвертування відео й отримання готового буктрейлера.  

Робота обов’язково презентується: одногрупникам під час 

вивчення художнього твору на заняттях з української літератури, 

викладається на сайти, електонну базу коледжу, в соцмережах, 

YouTube.  

Яскравим прикладом створення даного творчого відеопро-

дукту є робота «Робінзони серед залізного безкеття» до вивчення 

новели О.Гончара «Залізний острів» за романом «Тронка» студен-

та «Відділення комп’ютерної та програмної інженерії» Рязанова 

Антона, який зацікавив студентів групи змістом даного твору та  

мотивував до прочитання, осмислення та аналізу новели.  

Визначимо ж корисність використання буктрейлерів для 

викладача літератури та здобувача освіти, що подані у таблиці 2. 

Таблиця 2 – Ефективність використання буктрейлерів в 

освітній діяльності 

Ефективність буктрейлера 

для викладача-мовника 

Ефективність буктрейлера для 

здобувача освіти 

Дозволяє у цікавій та дина-

мічній формі розповісти по-

тенційному читачеві 

про твір  літератури. 

Дізнається про цікаві книжкові 

новинки, при цьому економлячи 

час на читання оглядових статей 

чи анотацій. 

Новий засіб, який дозволяє 

створити повноцінну рекла-

му в даному випадку на за-

нятті для студентів. 

Якщо сподобалася книга, можна 

створити власний відгук-

буктрейлер і, таким чином, в 

оригінальний спосіб поділитися 

враженнями з іншими читачами. 

Якісно виготовлений букт-

рейлер спонукає студен-

та прочитати книгу, формує 

інтерес як до самої книги, 

так і до автора, теми  чи про-

блеми. 

Можна спробувати себе в ролі 

 режисера, художника-

мультиплікатора. 

 

Отже, даний метод допомагає поліпшити імідж української 

літератури в очах пересічних читачів, переконуючи в тому, що 

книга буде цікавою і захопливою. 
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Висновки. Застосування медіатехнологій у навчальному 

процесі надає можливість викладачеві: урізноманітнювати  за-

вдання та форми подання інформації; використовувати 

комп’ютерні програми, які  включають різноманітний  набір вправ: 

навчальних (для презентації матеріалу), тренувальних (для відпра-

цювання навичок і вмінь), текстуальних (для перевірки знань); 

змоделювати  ситуації, які максимально наближені до умов профе-

сійної діяльності; активізувати навчальну діяльність студентів, по-

силювати їх самостійну роботу (можливість обирати інформацію, 

що безпосередньо стосується їхньої майбутньої професійної діяль-

ності, працювати у темпі, відповідно до рівня знань студента); роз-

вивати критичне мислення студентів. 

Таким чином, новий сучасний інструментарій викладача-

словесника вимагає високого ступеня підготовленості, навченості 

та готовності  застосовувати різні досягнення інформаційних тех-

нологій у процесі навчання. Нам, педагогам, слід усвідомити, що 

без удосконалення і розширення своїх знань і навичок у сфері ви-

користання інформаційних технологій ми можемо відстати від сво-

їх студентів і тим самим втратити авторитет викладача. 

Сучасний викладач – це генератор ідей, організатор, режи-

сер, який визначає ролі і процес навчання, поєднуючи традиційні і 

новітні методики, прийоми і засоби. Він повинен знайти мотива-

цію для студентської аудиторії й побудувати його діяльність так, 

щоб в останнього виникло бажання пізнавати, читати і відкривати 

нове. 
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МЕТОДИКА РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ  

Ю.М. Федін. Методика розвитку 

координаційних здібностей. Ко-

ординаційні здібності по праву є 

одними з найбільш важливих фізи-

чних якостей. Вони значною мірою 

визначають успіх виступу в зма-

ганнях у майже кожному виді спо-

рту, тому знання методики розвит-

ку швидкісних якостей, на нашу 

думку, дозволить вчителям фізич-

ної культури більше акцентувати 

увагу на розвитку цієї фізичної 

якості.. 

Y. Fedin. Method of development of 

coordinating capabilities. Сoordi-

nating abilities are considered to be 

one of the most important physical 

abilities. They have a great influence 

on success in almost every kind of 

sport competition, so in our opinion 

methodic of speed qualities develop-

ment can help PE teachers to pay 

more attention on the improvement of 

this physical quality. 

Вступ. На сьогодні, найбільш актуальним і важливим є 

пошук нових, науково обґрунтованих, ефективних форм, засобів і 

методів фізичного виховання, що відповідають вимогам науково-

технічного прогресу сучасності. Специфіка фізичного виховання 

як процесу в цілому полягає в тому, що основними показниками 

його ефективності є стан здоров’я і рівень фізичної підготовленос-

ті здобувачів освіти.  

Управління процесом фізичного виховання ефективне за 

умови урахування вікових особливостей та здійснення тестового 

контролю за рівнем розвитку окремих рухових здібностей [1, 2]. 

Одним з найбільш суттєвих і значущих є координаційні здібності, 

які є показником функціонування центральної нервової системи і 

м’язового апарата.  

Рухова функція виявляється через управління людиною 

своєю моторикою. Вона забезпечує рухову діяльність, без якої не-

можливе повноцінне життя людини та їх нормальний розвиток. До 
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її компонентів відноситься обсяг вмінь та навичок в різних видах 

рухів, а також рівень розвитку фізичних якостей [3, 4]. Будь-які 

рухові дії пов’язані зі зберіганням стійкого стану тіла. Це забезпе-

чує нормальне функціонування всіх фізіологічних систем організ-

му, оптимальну амплітуду рухів, раціональний розподіл м’язових 

зусиль, що призводить до економічності енерговитрат і підвищен-

ня ефективності рухової дії [5, 6].  

У публікаціях вітчизняних та зарубіжних вчених [7, 8, 9] 

зустрічаються найрізноманітніші терміни і поняття як загального 

(«спритність», «координація рухів», «здатність керувати рухами», 

«загальна рівновага» тощо) так і більш вузького плану («коорди-

нація рухів верхніх кінцівок», «дрібна моторика», «динамічна рів-

новага», «узгодження рухів», «зміна ритму», «здатність точно від-

творювати рухи», «стрибкова спритність»). Велика кількість тер-

мінів і понять, що зустрічаються при управлінні і регуляції різних 

рухових дій, з одного боку вказує на складність і різноманітність 

координаційних проявів людини, а з іншого боку свідчить про не-

впорядкованість термінологічного та понятійного апарату. Усе це, 

безсумнівно, ускладнює розуміння цього явища і створює для ви-

кладача певні труднощі при формуванні координаційних здібнос-

тей підлітків в практиці фізичного виховання.  

До координаційних здібностей відносять здатність до про-

сторової орієнтації, дрібну моторику, здатність до диференцію-

вання, відтворення і оцінки просторових, силових і часових пара-

метрів рухів, ритм, вестибулярну стійкість, здатність довільно роз-

слабляти м’язи тощо. Координаційні здібності – це можливості 

індивіда, що визначають його готовність до оптимального управ-

ління і регулювання руховою діяльністю, а впровадження різних 

засобів координаційного характеру в навчально-тренувальний 

процес юнаків та дівчат коледжу є достатньо актуальною  пробле-

мою. 

Мета дослідження – розробити методику підвищення ко-

ординаційної підготовленості студентів та експериментально пе-

ревірити її ефективність.  

Педагогічні тестування включали комплекс тестів для ви-

значення рівня розвитку координаційних здібностей студентів. 

В експериментально-дослідній роботі брали участь студен-

ти 1-4 курсів коледжу. Дослідження було організоване під час 

проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості насе-

лення України та на заняттях з фізичного виховання. Загальний 
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контингент дослідження налічував 28 осіб, серед яких 12 дівчат і 

16 хлопців. Всі учасники експерименту відносилися до основної 

медичної групи.  

Під час педагогічного експерименту для розвитку коор-

динаційних здібностей студентів застосовувались розроблені  ін-

дивідуальні завдання.  

Всі підібрані тестові вправи виконувалися за стандартною 

методикою та відповідали метрологічним вимогам [10]. 

Методи математичної статистики. У ході проведення  

роботи були отримані кількісні результати дослідження та проана-

лізовані за допомогою загальноприйнятих методів варіаційної ста-

тистики: розрахунок середнього арифметичного значення, похиб-

ки середнього арифметичного та відсоткового значення, визначен-

ня рівня достовірності за критерієм Стьюдента (при Р < 0,05).  

В ході проведення експериментальної роботи дозуванню 

підлягали спеціалізовані вправи для розвитку координаційних зда-

тностей за такими параметрами як складність, інтенсивність, три-

валість, кількість повторень, тривалість і характер пауз відпочин-

ку.  

Для виявлення ефективності впливу розробленої методи-

ки розвитку координаційних якостей  на заняттях фізичного вихо-

вання були визначенні показники координаційної підготовленості, 

які складалися з 4-ох тестів: 

1. човниковий біг 4х9 м з оббіганням набивних м’ячів;  

2. координаційний біговий тест Філіповича, Малінака;  

3. рівновага на одній нозі;   

4. стрибки в довжину з місця з різних позицій.  

За результатами, наведеними у таблиці 1, можна ствер-

джувати, що студенти експериментальної групи досягли значно 

вищих результатів, в порівнянні з вихідними показниками. Так, 

приріст результатів  експериментальної групи у човниковому бігу 

4х 9м з оббіганням набивних м’ячів склав 4,9%, а в координацій-

ному біговому тесті відсоткова різниця приросту становила 5,3% 

(Р < 0,01 ÷ 0,001). 

Аналізуючи результати тестування стрибкових вправ з рі-

зних позицій встановлено, що рівень прояву координаційних здіб-

ностей юнаків та дівчат експериментальної групи значно зріс, і 

коливається в межах 17,5–22,7% (Р < 0,05 ÷ 0,001). При цьому вар-

то зазначити, що найвищий рівень приросту показників координа-

ційної підготовленості  виявлений за результатом тестової вправи 
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«Статична рівновага на одній нозі», і становить 29,1% (Р < 0,001). 

Отже, отримані результати експериментальної роботи зі всією 

очевидністю свідчать про ефективність використання спеціалізо-

ваних засобів координаційної підготовки у навчально-

тренувальних заняттях дозволяють оптимізувати  рівень їх коор-

динаційної підготовленості. 

Таблиця 1 – Результати координаційної підготовленості  в 

ході експериментально-дослідної роботи 

Вид тес-

тування  

Етап Результат Абс.  

Різниця  

Приріст  

у % 

Р 

Човниковий 

біг 4х9 м з 

оббіганням 

набивних 

м’ячів (с) 

ВД 8,52±0,08 

0,4 4,9 < 0,01 
КД 8,12±0,13 

Координа-

ційний біго-

вий тест 

Філіповича, 

Малінака (с) 

ВД 3,38±0,17 

0,17 5,3 
< 

0,001 КД 3,21±0,09 

Рівновага 

на одній 

нозі (с)  

ВД 9,5±0,23 

3,9 29,1 
< 

0,001 КД 13,4±0,15 

Стрибок в 

довжину 

спиною 

вперед 

(см) 

ВД 12,6±0,98 

3,7 22,7 < 0,05 
КД 16,3±1,23 

Стрибок в 

довжину 

лівим бо-

ком (см) 

ВД 15,4±0,63 

3,3 17,5 
< 

0,001 КД 18,9±0,76 

Стрибок в 

довжину 

правим 

боком 

(см) 

ВД 17,6±1,24 

3,8 17,8 < 0,05 
КД 21,4±1,04 
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Якісні прирости результатів розвитку координаційних 

якостей (у відсотковому відношенні) представлено в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Якісний рівень розвитку координаційних яко-

стей  

         

    Тест 

 

 

Рівні 

Човниковий 

біг 

Координа-

ційний бі-

говий тест 

Рівновага на 

одній нозі 

Усередне-

ний рівень 

стрибкових 

вправ  

ВД КД ВД КД ВД КД ВД КД 

В
и

со
к
и

й
 

Д
ів

. 

7,7 30,8 7,7 15,3 7,7 15,4 7,7 20,5 

Х
л
. 

20,0 33,3 20,0 20,0 20,0 40,0 20,0 31,1 

Д
о
ст

ат
н

ій
 

Д
ів

. 

61,5 69,2 46,1 77,0 76,9 84,6 61,5 76,9 

Х
л

 

40,0 60,0 40,0 80,0 33,3 40,0 37,8 60,0 

С
ер

ед
н

ій
 

Д
ів

. 

30,8 _ 38,5 7,7 15,4 _ 28,2 7,7 

Х
л

 

40,0 6,7 33,3 _ 46,7 20,0 40,0 13,4 

Н
и

зь
к
и

й
 

Д
ів

. 

_ _ 7,7 _ _ _ 7,7 – 

Х
л

 

_ _ 6,7 _ _ _ 6,7 – 

 

Аналізуючи вихідні результати розвитку координаційних 

якостей дівчат можна констатувати, що на початку тестування бі-

льшість з них мали достатній рівень прояву швидкісно-силових 

якостей (61,5 % рівень за тестом «Човниковий біг 4х9 м з оббіган-

ням набивних м’ячів», 46,1 % – за Координаційним біговим тестом 

Філіповича, Малінака, по 76,9 % такий рівень дівчата мали відпо-

відно за тестами на рівновагу та стрибковими вправами з різних 

вихідних положень). Приблизно рівномірно розподілилися резуль-
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тати дівчат у показниках середніх рівнів (від 15,4 до 38,5 % дівчат 

мають такий рівень розвитку координаційних якостей). Варто за-

значити, що аналогічна кількість дівчат виявлена за показниками 

високого та середнього рівня (7,7%), при цьому низький рівень 

встановлений у 7,7% дівчат лише за двома тестовими завданнями, 

в той час як 7,7% дівчат мають високий рівень за чотирма тестами. 

У юнаків на початку тестування спостерігалася дещо інша 

картина. Результати тестувань за чотирма тестами розподілилися 

приблизно рівномірно між високим, достатнім та середнім рівня-

ми. Так високий рівень розвитку координаційних здібностей ма-

ють в середньому 20% юнаків, достатній рівень був виявлений у 

37,8–40% студентів, а середній рівень розвитку координаційних 

здібностей встановлений у 20–40% студентів. При цьому варто 

зазначити, що аналогічно до результатів дівчат, у юнаків низьких 

показників майже не виявлено (лише 6,7% хлопців має низький 

рівень розвитку координаційних здібностей за Координаційним 

біговим тестом та стрибковими вправами). 

Використання спеціалізованих вправ координаційної спря-

мованості на заняттях фізичного виховання  дозволило значно під-

вищити результати як хлопців, так і дівчат експериментальної гру-

пи. Так, збільшилася результативність виконання вправ  на висо-

кому та достатньому рівні (майже у 7,6–23,1% дівчат за результа-

тами різних тестових вправ за показниками високого рівня, у хло-

пців на 11–20%; достатній рівень зріс до 30% дівчат та до 40 

%юнаків за різними тестовими координаційними вправами). При 

цьому, на підставі зростання показників виконання вправ на висо-

кому та достатньому рівнях зменшилася кількість здобувачів осві-

ти, які виконують вправи координаційної спрямованості на серед-

ньому рівні: у хлопців таке позитивне зрушення встановлено у 

більш ніж 26%, а у дівчат – близько 20%). Варто зазначити, що 

наприкінці експериментальної роботи, дівчат та юнаків з низьким 

рівнем виконання  координаційних  вправ не виявлено.  

Отримані результати зі всією очевидністю свідчать про 

ефективність використаних комплексів вправ координаційного 

характеру. 

Висновки. У відповідності до поставлених завдань, при 

проведенні експерименту були зроблені наступні висновки: 

Одним з найважливіших завдань в процесі фізичного вихо-

вання здобувачів освіти є збільшення рівня розвитку координацій-

них здібностей. Координаційні здібності можна окреслити як су-



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2019, вип. 1(16) 

Information technologies in education, science and production, 2019, ed. № 1(16) 
  

 

© Ю.М. Федін, 2019, «Бахва» 

201 

купність властивостей людини, які проявляються в процесі вирі-

шення рухових завдань різної координаційної складності і обумо-

влюють успішність управління руховими діями та їх регуляцією. 

Координаційні здібності формуються ще при народженні дитини у 

вигляді задатків та забезпечуються властивостями нервової систе-

ми, будовою головного мозку, темпераментом тощо. Окремою 

складовою координаційних здібностей є координація, яка тракту-

ється як здатність швидко, точно, доцільно, економно та винахід-

ливо, тобто найбільш досконало, вирішувати рухові завдання. 

Отримані результати можуть цілком свідчити про ефектив-

ність запропонованих засобів координаційної спрямованості та 

можуть бути використані в практичній діяльності викладача фізи-

чного виховання.  
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ДОПОМОГОЮ ГРАФІВ 

Г.О. Філонюк, І.О. Філонюк. Зобра-

ження р-адичних чисел за допомогою 

графів. Запропонована схема  зобра-

ження р-адичних чисел за допомогою 

дерев. Дана схема дає змогу візуалізува-

ти аналітичні властивості  р-адичних 

чисел, роблячи їх очевидними. Дана 

стаття робить більш доступним вивчен-

ня даного важливого розділу теорії чи-

сел. 

G. Filonyuk, I. Filonyuk. The image of 

p-adic numbers with graphs. The 

scheme of the image of p-adic numbers 

with the help of trees is proposed. This 

scheme allows us to visualize the analytic 

properties of p-adic numbers, making 

them obvious. This article makes it more 

accessible to study this important section 

of the theory of numbers. 

  
 

Вступ. Для розв’язування порівнянь по простому модулю 

р, наприкінці 19 століття німецький математик Курт Гензель ввів в 

математику р-адичні числа. В подальшому дані числа зіграли важ-

ливу роль в розвитку теорії чисел. Як приклад, наведемо теорему 

Мінковського-Хассе [1. С. 10]: Рівняння F(x1,…, xn) = 0 можна 

розв’язати в цілих числах тоді і тільки тоді, коли його можна 

розв’язати в полі дійсних чисел і у всіх полях р-адичних чисел (для 

кожного простого р).   

У формулюванні цієї теореми, як і в багатьох інших питан-

нях р-адичні числа з’являються на рівних правах з дійсними. Якщо 

дійсні числа необхідні для вивчення раціональних чисел з точки 

зору їх величини, то р-адичні числа грають аналогічну роль в пи-

таннях пов’язаних з їх подільністю на степінь простого числа р. 

Аналогія між р-адичними і дійсними числами проявляється також 

і в іншому відношенні. Виявляється, що р-адичні числа можуть 

бути побудовані виходячи з раціональних, за допомогою тієї ж са-

мої конструкції, за допомогою якої будуються дійсні числа: шля-

хом додавання границь фундаментальних послідовностей. Те що 
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ми приходимо при цьому до різних видів чисел, пояснюється різ-

ними положеннями покладеними в основу поняття збіжності. 

В евклідовій геометрії важливу роль грає аксіома Архімеда, яка 

стверджує що для будь-якого xєQ існує nxєN таке, що |nx| > |х| (тоб-

то множина N необмежена). Іншими словами, аксіома Архімеда 

означає що ми можемо вимірювати як завгодно малі відстані.  

У просторі з р-адичною метрикою аксіома Архімеда не виконуєть-

ся.  

Фізики довели, що у просторі на відстанях менших за 

10
33

см (планківська довжина, співмірна з розмірами атомів), аксі-

ома Архімеда не виконується. Таким чином р-адичний аналіз стає 

математичним апаратом для вивчення мікросвіту. Залишається 

відкритим питання: яке з р=2,3,5,7,11,… головніше, тобто якими 

простими р математично описується простір мікросвіту. Найбільш 

вірогідною уявляється слідуюча відповідь: необхідно розглядати 

всі р разом. Виникаючий при цьому об’єкт був введений Клодом 

Шевалле в 1930 році для формулювання локально-глобального 

принципу в алгебрі і названий аделем. Детальніше з аделями мож-

на познайомитися по книзі [4]. 

Ми поки що не можемо побачити цей мікросвіт, а його 

властивості виведені аналітичним шляхом, здаються дивовижни-

ми. Так, в р-адичному аналізі діаметр кожного круга дорівнює йо-

го радіусу, а кожна точка круга є його центром. Хотілося б уявити 

цей круг. Є і багато інших, незвичних для людей які знаходяться в 

архімедовому просторі, фактів. В даній роботі нам вдалося побу-

дувати геометричну інтерпретацію р-адичного аналізу, яка полег-

шує вступ до вивчення цього цікавого розділу сучасної математи-

ки. 

Матеріал і результати дослідження. Відстанню, в широ-

кому смислі, називають степінь віддаленності об’єктiв один від  

одного. Відстань є фундаментальним поняттям геометрії. Зміст 

терміна  «відстань» в математиці пов’язаний з поняттями метрики 

і метричного простору. Кажуть що в просторі задана метрика, як-

що для кожної пари об’єктiв а і b з простору, визначено дійсне чи-

сло d(a, b) яке задовольняє умовам: 

1. d(a, b) = 0 тоді і тільки тоді, коли a = b. 

2. d(a, b) = d(b, a). 

3. d(a, b) ≤ d(a, c) + d(c, b). 

Властивість 3 називають нерівністю трикутника. Сам прос-

тір при цьому називається метричним. Якщо ж у просторі зафіксу-
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вати деяку точку, наприклад позначену 0, то відстань від довільної 

точки простору до даного нуля називається нормою, позначається 

║а║, якщо виконуються умови:  

1. ║а║ = 0 тоді і тільки тоді, коли a = 0. 

2. ║а*b║ = ║а║*║b║. 

3. ║а+b║ ≤║а║+║b║. 

Прикладом норми є модуль │а│.  

Задавши в просторі норму, ми отримаємо в ньому метрику, 

вона визначається за допомогою  d(a, b) = ║а-b║.  

Розглянемо теорію на прикладі 3-адичних чисел. З точки А 

проведемо три відрізки довжини 1. З кінця кожного відрізка про-

ведемо по три відрізки довжини 1/3. З кінців кожного з знов утво-

рених відрізків проведемо по три відрізки довжини 1/9. І так далі 

до нескінченності. Така структура називається 3-адичним деревом. 

Запишемо кілька перших натуральних чисел за степенями числа 3. 

• 1=1*3
0
=13 

• 2=2*3
0
=23 

• 3=1*3
1
+0*3

0
=103 

• 4=1*3
1
+1*3

0
=113 

• 5=1*3
1
+2*3

0
=123 

• 6=2*3
1
+0*3

0
=203 

• 7=2*3
1
+1*3

0
=213 

• 8=2*3
1
+2*3

0
=223 

• 9=1*3
2
+0*3

1
+0*3

0
=1003 

• 10=1*3
2
+0*3

1
+1*3

0
=1013                       

• 11=1*3
2
+0*3

1
+2*3

0
==1023 

• 12=1*3
2
+1*3

1
+0*3

0
=110

Побудуємо дерево, позначимо його гілки числами 0,1,2,  і 

«повісимо» на нього наші числа. Правило розміщення чисел розг-

лянемо на прикладі числа 12. Маємо 12=1103. Від точки А рухає-

мось по гілці 0 (відповідає останній цифрі числа) довжини 1. Далі 

переходимо на гілку 1 (відповідає середній цифрі) довжини 1/3. 

І на кінці гілки 1 довжини 1/9 зображуємо число 12. Аналогічно 

зображуємо інші натуральні числа. Гілку, на якій знаходяться 

тільки нулі (на мал.1 зображену знизу), назвемо стовбуром.  

Довжину найбільшого відрізка, який зустрічається на шля-

ху від даного числа х до стовбура позначимо [х]3. Теорема. [х]3 є 

нормою натурального числа х. 

Доведення. 

Необхідно перевірити три умови для норми. 

1. ║а║ = 0 тоді і тільки тоді, коли a = 0. 

2. ║а*b║ = ║а║*║b║. 

3. ║а+b║ ≤║а║+║b║. 

Число 0 знаходиться на стовбурі, отже його норма дорів-

нює нулю. Так, як на стовбурі крім нуля інших чисел немає, то но-
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 ;0...0...
_

1

нулівi

iiaax

рма тільки цього числа дорівнює 0. Умова 1 виконана. Для переві-

рки останніх умов зауважимо наступне. Останній цифрі числа від-

повідає найбільша гілка дерева довжини 1, яка виходить з А. Якщо 

ця гілка не позначена нулем, тобто остання цифра числа не 0, то на 

шляху від даного числа до стовбура зустрінеться відрізок довжини 

1, тобто такому числу відповідатиме [х]3 =1. Якщо ж в кінці числа 

знаходиться нуль, то відповідний нулю відрізок лежатиме на стов-

бурі. І даному числу відповідатиме слідуючий відрізок довжини 

1/3. Аналогічно, якщо число закінчується n нулями, то на стовбурі 

будуть лежати n гілок на шляху від 0 до даного числа, і число ви-

значатиметься слідуючим відрізком, який не лежить на стовбурі, 

довжини [х]3 =3
-n

.  

Тобто, якщо   аі+1≠0, то 
i

x
3

1
3 . 

Якщо один з множників закінчується к нулями і визнача-

ється відрізком довжини 3
-к

, а другий множник закінчується m ну-

лями і визначається відрізком довжини 3
-m

, то добуток буде закін-

чуватися k+m нулями і визначається відрізком довжини 

3
 к
 ·3

 m 
= 3

 к-m
. Друга умова норми виконується. Так як у кінці суми 

двох 3-адичних чисел не менше нулів ніж у доданку з меншою кі-

лькістю нулів в кінці, то відрізок [х+у]3 що визначає суму, не дов-

ший за відрізок що визначає даний доданок. Отже [х+у]3 ≤max([х]3, 

[y]3) ≤[х]3 +[y]3. Отже третя умова норми виконується.  

Доведення закінчено для випадку р=3, для інших р дове-

дення аналогічне.  

Отже можемо записати (нумерація знаків починається з нуля) 

 аі≠0, то
iр р

х
1                                                  (*) 

Наведемо приклади норм для окремих цілих чисел (див. 

рисунок 1).  

║0║3 =0, ║1║3 =1, ║2║3 =1, ║3║3 =║103║3 =1/3, ║4║3 =1, ║5║3 =1, 

║6║3 =║203║3 =1/3, ║7║3 =1, ║8║3 =1, ║9║3 =║1003║3 =1/9, ║10║3 

=║1013║3 =1, ║11║3 =║1023║3 =1,    ║12║3  =║1103║3 =1/3.  

На рисунку 1. зображені лише натуральні числа. На нього 

також можна помістити раціональні та ірраціональні числа (див. 

рисунок 2). Шлях до зображення такого числа (можливо нескін-

ченний), будується відповідно цифрам справа наліво до останньої 

ненульової цифри.  
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Рисунок 1 – Розміщення р-адичних чисел на дереві 

 

 

Рисунок 2 – Розміщення раціональних чисел на дереві 

 

Узагальнена формула обчислення норми для раціональних 

то 
ур р

х
1 .   Наприклад: ║9/10║3 =1/9, чисел: якщо  

║10/9║3 =9, ║35/108║3 =27. 

Для зображення дробів, зокрема двох останніх наведених 

вище, необхідно також будувати відрізки довжини р, р
2
, р

3
, …  

m

n
рx у
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Наприклад 10/93=1/9*(1*3
2
+1*3

0
)3==3

-2
*(1*32+1*30)3=1*3

0
+1*3

-2
3= 

=…001,013. 

Загальна форма запису р-адичних чисел має вигляд  

…+акр
к
+ак-1р

к-1
+…а0р

0
+а-1р

-1
+…а-пр

-п
= …акак-1…а0,а-1+…а-п. 

У ньому нескінченна кількість цифр зліва до коми, і скін-

ченна кількість цифр справа після коми. Спроба узагальнити такі 

числа за допомогою послідовностей нескінченних в обидва боки ні 

до чого не приводить, так як не зрозуміло як до них підступитися, 

наприклад як множити такі числа. На рис. 2 зображено число 

10/93=1,013.  

Умова ║а+b║ ≤ max(║а║,║b║)  сильніша за третю умову 

норми ║а+b║ ≤║а║+║b║. Простір, в якому виконується ║а+b║ ≤ 

max(║а║,║b║) називається ультраметричним. Як і в звичайному 

просторі, р-адична норма індукує метрику по правилу   

d(a, b) = ║а-b║. 

Останню рівність, розглядаючи  рис.1, слід розуміти як рі-

зницю шляхів, де відрізки пройдені двічі в протилежних напрям-

ках не враховуються. Наприклад, d(7,10) визначається шляхом 7-1-

0-(0-1-10). Так як відрізок 1-0 проходиться двічі в протилежних 

напрямках, то він не враховується. Таким чином відстань між точ-

ками 7 і 10 визначається шляхом 7-1-10. Найдовший відрізок, який 

лежить на цьому шляху, має довжину 1/3. Отже d(7,10)=1/3. Інші 

приклади: d(8,10)=1, d(12,2)=1, d(12,3)=1/9.  

Наприклад, цікаво, які числа знаходяться на відстані не бі-

льшій ніж 1/3 від числа 2. Маємо d(2,b)=║2-b║=║…000023-

b║≤1/3.  

Норма║х║≤1/3, згідно (*), можлива лише в тому випадку, 

коли в кінці запису числа х є не менше одного нуля.   Це приво-

дить до того що будь яке, не обов'язково натуральне, число b ви-

гляду b=…b2b12 знаходиться на відстані не більшій ніж  1/3 від   

числа 2.  

Кругом радіуса r з центром в точці a називається множина 

точок, які знаходяться на відстані меншій або рівній r від точки a.   

На рис. 3 в ультраметричному просторі зображені два круги з 

центрами в точках 1 і 2, радіуса 1/3. 
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Рисунок 3 – Зображення р-адичних кругів 

 

В ультраметричному просторі кожна точка круга є його 

центром (наприклад, в крузі з центром в точці 2, всі точки круга 

знаходяться на відстані не більшій 1/3 від точки 11, тобто 11 є та-

кож центром даного круга). Так, як у позначеному на рисунку кру-

зі, взагалі немає відрізків довших за 1/3, і відстань визначається як 

довжина найбільшого відрізка на шляху між точками, то найбіль-

ша з цих відстаней не перевищує 1/3 для даного круга. Найбільша 

з відстаней між точками круга визначає довжину його діаметра. 

Отже діаметр цього круга дорівнює 1/3, тобто діаметр круга дорів-

нює його радіусу. Множина всіх цілих р-адичних чисел являє со-

бою круг радіуса 1. Назвемо індексом числа А (позначимо Аn), кі-

лькість гілок n на шляху від А до даного числа (наприклад 

42,52,62,72,82, а  для чисел 9,10,11,12  n=3). Круг з центром відмін-

ним від А індекса n радіуса меншого або рівного за 1/p
n+1 

містить 

лише одну точку, тобто співпадає з своїм центром. Наприклад при 

р=3, такими є круги з центром в точці А радіуса 1/3, або з центра-

ми в точках 4,5,6,7,8 радіуса меншого або рівного 1/27. Якщо в 

крузі є хоча б дві точки, то в ньому міститься нескінченна кіль-

кість точок. Круг з центром в А будь якого радіуса також містить 

нескінченну кількість точок (врахуйте що відстані визначаються 

відрізками які не лежать на стовбурі). Для будь якого даного раді-

уса знайдеться нескінченна множина чисел з нормою меншою за 

даний радіус. Наприклад числа 3,6,9,12 належать кругу з центром 

в точці А радіуса 1/3. 

Отже, в будь якому крузі може бути або нескінченна кіль-

кість точок, або тільки одна, його центр. Цілі числа є неперетин-

ним об’єднанням 0, множин парних і непарних чисел. Зобразимо 

цілі числа на дереві в 2-адичному аналізі. Маємо 
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 1=1*2
0
=12,   

 2=1*2
1
+0*2

0
=102,  

 3=1*2
1
+1*2

0
=112,  

 4=1*2
2
+0*2

1
+0*2

0
=102,  

 5=1*2
2
+0*2

1
+1*2

0
=1012, 

 … 

 -1=…111111112,     

 -2=…111111102, 

 -3=…111111012, 

Множина парних чисел являє собою 2-адичний круг радіу-

са ½ з центром в точці 0. Множина непарних чисел являє собою 2-

адичний круг радіуса ½ з центром в точці 1. 

 

Рисунок 4 – Зображення парних та непарних чисел на дереві 

 

Дану ситуацію можна узагальнити на інші р. На рисунку 5 

зображені круги які відповідають класам лишків по модулю 3. 

 

Рисунок 5 – Зображення лишків по модулю 3 
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Квадрати і корені. 

Не з кожного р-адичного числа можна взяти корінь. Анало-

гічно полю раціональних чисел, поле р-адичних чисел поповню-

ють. Розглянемо цю ситуацію детальніше на прикладі квадратів та 

квадратних коренів в полі 3-адичних чисел.  Як ми вже вказували 

вище, загальна форма запису р-адичних чисел має вигляд: 

…+акр
к
+ак-1р

к-1
+…а0р

0
+а-1р

-1
+…а-пр

-п
=…акак-1…а0,а-1+…а-п. 

У ньому нескінченна кількість цифр зліва до коми, і скін-

ченна кількість цифр справа після коми. Кожне таке число можна 

представити в вигляді добутку (…+акр
к
+ак-1р

к-1
+…а0р

0
)*р

п
= …акак-

1…а0* р
п
, де а

0
 ≠0  (числа = …акак-1…а0, де а

0
 ≠0 називають одини-

цями).  

Наприклад: …001,013=…001013*3
-2

,  

                   або…0120003=…0123*3
3
.  

 

3-адичне число х≠0 є квадратом, якщо       

Дійсно, якщо число а є одиницею, то воно має вигляд   

або ...332 2

21 вва .  

В обох випадках ....331* 2

21

2 ссааа  (зверніть увагу 

на те, що с0=1). Отже в полі Q3 не існує 2 , так як 

....3*03*02* 22 ааа  
Наприклад не є квадратами числа ...)331(3 2

21

12 ccx k

, 
...)332(3 2

21

2 ccx k

.  

Звідси зокрема випливає, що довільне 3-адичне число х 

можна представити в вигляді добутку одного з чисел 1,2,3,6 і ква-

драта. Наприклад: ...)331(3 2

21

2 ccx k

= ...)331(3*1 2

21

2 cck

, 

...)332(3 2

21

2 ccx k

2* ...)331(3 2

21

2 cck

, 
...)331(3 2

21

12 ccx k

=3* ...)331(3 2

21

2 cck

, 

*6...)332(3 2

21

12 ccx k
...)331(3 2

21

2 cck

.  

Використаємо наведені міркування для визначення поло-

ження чисел з яких можна взяти квадратний корінь, тобто квадра-

тів, на графі. Нагадаємо що квадрат записується в вигляді  

 

...)331(3 2

21

2 ccx k

...331 2

21 вва

...)331(3 2

21

2 ccx k

...)331(3 2

21

2 ccx k
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Якщо х ціле, тобто k додатнє, то на стовбурі на шляху до 

числа буде парна кількість ланок, після чого звертаємо з стовбура 

на гілку позначену 1. 

Рисунок 6 – Розміщення квадратів р-адичних чисел на дереві 

 

На рис. 6 числа які є квадратами знаходяться на гілках поз-

начених синiм кольором. Якщо ж  х дробове, тобто k від’ємне 

(див. рис.2), то на шляху від  стовбура до числа буде парна кіль-

кість ланок довжини більшої за одиницю, після чого звертаємо на 

гілку довжини один і позначену 1, квадрати будуть знаходитись на 

дереві що виходить з цієї гілки. 

Висновки. З чисел, які розміщені на коричневих гілках де-

рева, квадратні корені не беруться. У випадку інших простих р>3 

ситуація схожа, з врахуванням того що на стовбурі на шляху до 

числа буде кількість ланок кратна р, i замість однієї гілки позначе-

ної 1 маємо декілька гілок які позначені квадратичними лишками 

по модулю р. Аналогічні розрахунки проходять і для інших показ-

ників степенів. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ 

ЗНАНЬ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Н.І. Карлова, В.М. Левицький. Вико-

ристання сучасних засобів контролю 

знань під час дистанційного навчан-

ня. Розглянуто проблему роботи зі сту-

дентами у дистанційному режимі. 

Оглянуто можливості системи елект-

ронного навчання MOODLE. Поставле-

но задачі перед системою контролю 

знань. Надано результати використання 

у межах навчального закладу. 

N. Karlova, V. Levitsky. Use of modern 

knowledge control tools during distance 

learning. The problem of working with 

students in the distance mode is consi-

dered. The possibilities of the e-learning 

system MOODLE are shown. The task is 

set before the knowledge control system. 

The results of using within the educational 

institution are given. 

 

Вступ. На даному етапі розвитку суспільства значних змін 

зазнала сфера надання освітніх послуг. Впроваджуються нові ме-

тодики роботи зі здобувачами освіти та з’являються інструменти 

для практичного застосування цих методик.  

Розширюється застосування дистанційних методик роботи 

зі студентами. Метою дистанційного навчання є надання освітніх 

послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-

кваліфікаційними рівнями [1, 4]. Цільовою аудиторією здобувачі 

освіти, які з тих чи інших причин не можуть навчатися на денній 

формі навчання, або тимчасово не можуть відвідувати заняття. 

Водночас, більшість закладів позиціонує не дистанційну освіту в 

чистому вигляді, а як перехідний етап, заочно-дистанційну форму. 

Одним з важливих інструментів для організації дистанцій-

ного навчання є системи розповсюдження навчальних матеріалів 

та системи контролю знань здобувачів освіти. Основними задача-

ми таких систем є надання доступу студентам до освітніх матеріа-

лів, розповсюдження завдань для самостійного виконання та орга-

нізація контролю виконання студентами таких робіт.  
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Матеріал і результати дослідження. Для впровадження 

дистанційної системи управління навчанням багато вітчизняних 

закладів вищої освіти використовують систему Moodle, що є про-

грамним продуктом вільного та безоплатного користування [2,4]. 

Але, в той же час, загальна кількість таких закладів, що широко 

використовують саме систему Moodle як інструмент дистанційно-

го навчання, на сьогодні не перевищує і трьох десятків.  

Є також і навчальні заклади, що використовують інші сис-

теми та ресурси, такі як ATutor, Прометей, власні розробки  та ін-

ші системи.  

Зручно поєднувати у дистанційній системі управління на-

вчанням і інші засоби, наприклад, створивши власний канал з ви-

користанням ресурсу Hangouts на каналі YouTube[5], а по закін-

ченню вивчення теми або розділу  можна переходити до тестуван-

ня з використанням системи Moodle. 

У місті Херсоні заклади вищої і фахової передвищої освіти, 

що впровадили цю систему, представлені Херсонським державним 

університетом та  Херсонським  політехнічним коледжем Одесь-

кого національного політехнічного університету (далі Херсонсь-

кий  політехнічний коледж ОНПУ). Дана система дає змогу ство-

рити комплексне середовище навчання, вона пропонує широкий 

спектр можливостей для повноцінної підтримки процесу навчання 

в дистанційному середовищі – декілька способів подання навчаль-

ного матеріалу, перевірки знань і контролю успішності[6]. 

У якості системи контролю знань систему зручно викорис-

товувати у кількох напрямках [2, 6]: 

- Комп’ютерне тестування; 

- тематичні бліц-опитування до лекційного матеріалу; 

- видача індивідуальних завдань в електронній формі: 

Комп'ютерне тестування розглядається як окремий засіб 

інформаційних технологій в освіті. Його використовують для мо-

ніторингу успішності навчання студентів. Крім поточного та рубі-

жного контролю, такий вид контролю може бути застосований для 

проведення контрольних, тематичних  робіт і модульних  контро-

лів, іспитів.  

Система Moodle надає можливість комбінувати тестування 

з іншими видами робіт, що дозволяє використовувати систему не 

лише для поточних опитувань, але і для комплексних робіт, що 

містять теоретичну та практичну складову. Правильно сформовані 

роботи дають змогу провести оперативне та глибоке контролю-
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вання знань без зайвого емоційного напруження як студентів, так і 

викладачів [2, 6]. 

Для видачі практичних та творчих завдань студентам, ко-

ристувач системи може створювати спеціальні види завдань, що 

дозволяють завантажувати файли від студентів. Перевагою такого 

способу обміну даними зі студентами фіксація терміну виконання 

роботи студентом [2,6]. 

Наступним важливим інструментом у системі є ведення 

журналів оцінок та формування відомостей з успішності студента. 

Система дозволяє формувати звітність з конкретної роботи, або 

курсу в цілому (див. рис. 1), а також дозволяє експортувати ці зві-

ти у зручні табличні формати (див. рисунок 2). 
 

 

Рисунок 1– Звіт з тестової роботи у системі. 

 

Під час створення тестових завдань виникає проблема за-

несення великої кількості завдань до банку питань. У такому випа-

дку, якщо питання носять теоретичний характер та не містять гра-

фічних матеріалів, варто використовувати спеціальний формат ім-

порту-експорту GIFT [7]. Даний формат дозволяє формувати пи-

тання у вигляді простого тексту з використанням нескладної спе-

ціалізованої розмітки, а після завершення редагування імпортувати 

до системи пакет з питаннями(див. рисунок 3). 

У Херсонському політехнічному коледжі ОНПУ система є 

частиною освітнього порталу та доступна як з локальної мережі 

коледжу, так і з мережі Internet [3]. Система впроваджена з 
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2013 року та активно використовується для роботи зі студентами 

усіх форм навчання. З 2016 року система використовується для 

підготовки студентів до складання державних іспитів.  

 

 

Рисунок 2 – Звіт з курсу, експортований у формат Microsoft Excel. 

 

 

Рисунок 3 – Питання у форматі GIFT 

 

Окрім оцінювання знань студентів, система використову-

ється також і при складанні екзамену з питань охорони праці серед 
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співробітників коледжу. Так само, як і у випадку роботи зі студен-

тами, створювався банк питань що були попередньо опрацьовані 

екзаменатором, та приведені до потрібного формату. 

Висновки. Система Moodle надає усі необхідні засоби для 

створення освітнього порталу у межах навчального закладу. Сис-

тема дозволяє організувати процеси планування дистанційного 

курсу, розповсюдження електронних матеріалів, контролю знань 

здобувачів освіти.  

Необхідність впровадження дистанційних технологій не 

викликає сумніву, і вітчизняним закладам вищої і передвищої 

освіти  необхідно проводити роботу у даному напрямку. Основни-

ми задачами є проведення роботи з педагогічним колективом, а 

саме: проведення інструктажів, тренінгів, семінарів, що стосують-

ся використання системи. 
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ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE ФОРМ ЯК ЕЛЕМЕНТУ  

БЛОГОСФЕРИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

Є.О. Кумановський. Використання 

Google форм як елементу блогосфери 

в освітньому просторі. У статті аналі-

зується проблематика асинхронного 

курсу дистанційного навчання (ДН) та 

доцільність використання електронного 

тестування на прикладі сервісу Google 

форм, як елементу ДН.   

 

E. Kumanovskiy. Usage of Google forms 

as an element of the blogosphere in the 

educational space. The article analyzes 

the problems of the asynchronous distance 

learning course (DL) and the feasibility of 

using electronic testing on the example of 

the service of Google forms as an element 

of the DL. 

 

Вступ. Дистанційне навчання – порівняно нова система ор-

ганізації навчального процесу, заснована на використанні інфор-

маційних ресурсів мережі інтернет, спілкуванні з викладачем через 

Skype і самонавчанні. 

При цьому основна роль належить викладачеві. Його гото-

вність до впровадження інновацій, вміння організувати освітній 

процес та управляти ним є невід’ємними складовими успішної ро-

боти. Сьогодні сучасні інформаційні технології відкривають нові 

перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. 

Головна особливість дистанційного навчання полягає в його пси-

хологічному аспекті, в першу чергу для слухача, оскільки ефекти-

вність навчання, що складається в основному з самостійної робо-

ти, на 95% залежить від студента, його волі, уваги і самоконтролю.  

Одним з критеріїв успішного проведення дистанційного 

навчання (ДН) є засоби і способи комунікації. Програма ДН може 

припускати цілий набір способів передачі інформації, починаючи 

від найпримітивніших (звичайна пошта, телефон), закінчуючи 

більш актуальними (електронна пошта, веб-конференція, онлайн-

семінар, електронне тестування тощо).  
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Матеріал і результати дослідження. Багато дослідників 

приділяло увагу зростанню ролі дистанційної освіти в сучасному 

суспільстві (К. Колін, Б. Шуневич, О. Краснова). Проблеми вико-

ристання дистанційних технологій навчання розглядають 

М. Агєєв, Т. Скуф’їна, питання розробки програмного забезпечен-

ня для дистанційної освіти Б. Дерешко, С. Лук’янов, С. Бєлкін [1]. 

Незважаючи на велику кількість наукових досліджень, сучасна 

дистанційна освіта в Україні нагадує традиційні форми заочного 

навчання, без застосування всіх можливостей принципово нових 

форм і методів навчання. 

У розробленому Міністерством освіти і науки України  

«Положенні про дистанційне навчання» (затвердженому Наказом 

Міністерства освіти і науки України 5 квітня 2013 року № 466) 

окремим чином виділяється так званий асинхронний режим, як 

взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої 

учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовую-

чи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі то-

що [2]. 

Як вказує Ясулайтіс В.А., поступове впровадження елемен-

тів дистанційної освіти у навчальний процес спонукає до пере-

осмислення останнього, як такого, оскільки принцип самоосвіти 

виходить на якісно новий рівень [3].  

Відомо, що курси навчання можуть бути синхронними або 

асинхронними. Синхронні курси вимагають одночасної участі ви-

кладачів і здобувачів освіти та їх взаємодії в реальному часі [4]. 

Засоби доставки інформації в цьому випадку включають інтерак-

тивне спілкування, листування. Асинхронні курси, відрізняються 

великою гнучкістю і дають можливість здобувачу освіти вибирати 

зручний для нього час роботи над матеріалом курсу.  

Програми, що використовують асинхронні способи взаємо-

дії припускають використання Інтернету, електронної пошти. Ко-

ли мова йде про тести в паперовому варіанті, то про інтерактив-

ність тестування можна говорити лише умовно [7]. У повному ро-

змірі вона можлива тільки при використанні онлайн засобів. Пере-

ваги такого підходу можуть бути наступними: 

1) економія ресурсу канцтоварів; 

2) скорочення часу на обробку результатів; 

3) економія часу викладача при проведенні тестування; 

4) зручність в зберіганні результатів тестування; 

5) зручність в доступі для здобувача освіти [5]. 
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У Херсонському політехнічному коледжі ОНПУ освітній 

процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких 

формах: самостійна робота, навчальні заняття, практична підгото-

вка, контрольні заходи. Основною формою організації навчально-

го процесу за дистанційною формою є самостійна робота. Основ-

ними видами навчальних занять за дистанційною формою навчан-

ня у коледжі є: лекція, семінар, практичні заняття, лабораторні за-

няття, консультації та інші. Лекція, консультація, семінар прово-

дяться зі студентами дистанційно у синхронному або асинхронно-

му режимі. Використання інформаційно-освітнього середовища у 

закладі освіти забезпечує інформаційну насиченість та гнучкість 

методів навчання з використанням інформаційних технологій. 

На нашу думку, при здійсненні підготовки майбутніх фахів-

ців, важливим елементом дистанційного навчання є контрольні 

заходи з навчального предмета. Необхідність забезпечення конт-

ролю й оцінювання не тільки результату, а й процесу навчання 

сприяє пошуку оперативних та об'єктивних методів контролю 

знань. Використання електронних тестів  є ефективним засобом 

системи оцінки і контролю сформованості  необхідної компетент-

ності студентів, управління їх пізнавальною діяльністю [6]. 

З метою апробації даного елемента ДН було обрано безкош-

товний сервіс Google форми (див. рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Створення Google форми 
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У програмі доступні 10 категорій питань. Ключова відмін-

ність редактора тестів – зручний режим додавання і оформлення 

питань. Вкладка «Відповіді», розташована поряд із вкладкою «Пи-

тання», що дозволяє за лічені секунди отримувати відповіді і реда-

гувати, якщо необхідно, питання. Google-форми дозволяють збере-

гти тести і опитування у хмарному сховищі, завдяки чому вони 

доступні для проходження як на комп’ютерах, так і на мобільних 

приладах. Додаткові можливості таких форм дають змогу зробити 

тести і опитування ефективнішими завдяки інтеграції результатів 

із Excel, а саме, створення наочних діаграм. Явною перевагою тес-

тування в даному середовищі є той факт, що результати здобувачів 

освіти оперативно передаються на електронну пошту викладача з 

детальним аналізом ходу виконання і з підсумковою оцінкою, а 

також завантажуються на Google-диск. 

Основні особливості програми: різноманітність типів пи-

тань; можливість використання мультимедіа; додавання комента-

рів; побудова сценаріїв розгалуження; випадкова вибірка питань; 

можливість інтеграції із розширеннями, що урізноманітнять тесту-

вання. 

Програма має зручний, комфортний, як для створення, так і 

для роботи інтерфейс. Крім того, програма дає можливість ство-

рювати математичні тести і опитування з графіками, формулами і 

зображеннями, настроювати повідомлення для показу користува-

чеві залежно від відповіді на питання: вірно, невірно або частково 

вірно. У відповідях також можна використовувати ілюстрації і за-

вантажувати відео (див. рисунок  2). 

Це дає змогу не тільки зробити привабливішим роботу, але 

і поліпшує сприйняття здобувачами освіти запропонованих за-

вдань. Додатковою перевагою даного способу тестування є той 

факт, що здобувачам освіти достатньо мати лише доступ до інтер-

нету, при цьому немає необхідності в реєстрації у середовищі чи у 

скачуванні певної програми. 

У межах експерименту було запропоновано здобувачам 

освіти І курсу Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ вико-

нати в період дистанційного навчання 2018-2019 навчального року 

комплекс електронних тестів (ЕТ) з навчального предмету «Фізика 

і астрономія» як одного із засобів рефлексії. Як наслідок, були 

оперативно отримані результати та проведена корекційна робота зі 

здобувачами освіти стосовно проблем при виконанні тестів (див. 

рисунок 3).  
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Рисунок 2 – Вигляд клієнту Google форми 

 

 
Рисунок 3 – Вигляд отриманих відповідей на конкретне  

питання 

 

Робота показала, що 87% здобувачів освіти без будь-яких 

складнощів впорались із запропонованими завданнями у вигляді 
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електронних тестів. Останні 13% здебільшого зустрілись із про-

блемою виконання тесту у строго визначений час, оскільки мали 

посередній рівень комп’ютерної підготовки. Повторне складання 

ЕТ із попереднім, більш детальним з боку викладача, поясненням 

структури програмного засобу нівелювало дані складнощі.  

Найбільш важливим моментом даного виду тестування є 

той факт, що можливість оперативної автоматичної побудови діаг-

рами в Excel із результатами перевірки значною мірою економить 

час викладача.  

 

Рисунок 4 – Групова діаграма результатів тестування 

 

Висновок. Отже, дистанційне навчання надає здобувачам 

освіти доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефе-

ктивність самостійної роботи, дає абсолютно нові можливості для 

творчого самовираження, знаходження та закріплення різних про-

фесійних навичок, а викладачам в свою чергу дозволяє реалізову-

вати абсолютно нові форми і методи навчання.  Апробація даного 

елементу ДН показала значний прояв зацікавленості з боку здобу-

вачів освіти, оперативність проходження ними зазначених тестів, а 

також швидкість надходження підсумкових результатів. 

ЕТ – це зручна форма контролю, що не потребує багато ви-

трат, однак вона не завжди є зручною. Наприклад, за допомогою 

тестування дуже складно підготуватися до виконання практичних 
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розрахункових занять, однак для впровадження експрес-контролю 

достатньою мірою допомогає сервіс Google Форми.  

Подальше впровадження даного методу навчання має на 

меті застосування більш широкого спектру видів електронних тес-

тів, а саме: залучення більшої кількості ілюстрацій, відеоматеріа-

лів для посилення інтерактивності даного засобу дистанційного 

навчання. Це дасть можливість здобувачам освіти розвинути такі 

компетентності, як самостійність пошуку, аналіз, систематизація 

та узагальнення інформації, самоорганізація, самоосвіта й самоко-

нтроль.  
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ 

І.В. Подберезня, О.В. Литвиненко, 

Н.Ю. Рогоцька, А.О. Маляренко. 

Сучасні інформаційні технології в 

туризмі. Проаналізовано місце і роль 

інформаційних технологій в туризмі. 

Охарактеризовано і розглянуто складо-

ві системи інформаційних технологій, 

що використовуються в туристичній 

діяльності. Відображено використання 

сучасних інформаційних технологій в 

сфері туризму.  

I. Podbereznia, O. Lytvynenko, N. Roho-

tska, A. Maliarenko. Modern informa-

tion technologies in tourism. The place 

and role of information technologies in 

tourism are analyzed. The components of 

information technology systems used in 

tourism activity are characterized and con-

sidered. The use of modern information 

technology in the field of tourism is shown 

 

  
 

Вступ. Україні являються новим засобом в організації ту-

ристичної індустрії, тому вони вивчені недостатньо. Використання 

інформаційних технологій, в наш час, є важливою умовою вдалого 

просування туристичного продукту на вітчизняний та міжнарод-

ний ринок послуг. Туристична сфера потребує використання сис-

тем, які за короткий час можуть дати інформацію про доступність 

транспортних засобів, виконати швидке бронювання, вирішити 

низку питань під час надання туристичних послуг. Для операторів, 

які мають справу з в’їзним туризмом, це найбільш важливо, тому 

що вони працюють з туристичними агенціями країн, в яких інфор-

маційні технології використовуються значними темпами і мають 

тривалу історію. 
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Інформаційна технологія – цілеспрямована організована 

сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчи-

слювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки 

даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ 

до джерел інформації незалежно від місця їх розташування [2]. 

Про інформаційні технології говорять як про технології 

століття, які здатні зробити серйозний вплив на виробничу дія-

льність, сферу обслуговування, зайнятість населення і на життя 

людства в цілому, завдяки досягненням в області мікроелектроні-

ки. 

Матеріал і результати дослідження. Серед інформацій-

них технологій у сфері надання туристичних послуг вагоме місце 

посідає Інтернет, який з другої половини минулого століття став 

платформою для розвитку систем бронювання й продажу товарів і 

послуг. Інформаційні технології найчастіше використовуються для 

презентації пропозиції туристичного підприємства, яка в кінцево-

му підсумку веде до бронювання й продажу послуг. Індустрія ту-

ризму ідеально пристосована для впровадження сучасних інфор-

маційних технологій, тому за останні десятиліття зазнала значного 

впливу науково-технічного прогресу.  

Одним з основних напрямів застосування інформаційних 

технологій в туризмі є впровадження мультимедійних технологій, 

зокрема довідників і каталогів. В даний час туристські довідники і 

каталоги випускаються не лише в друкованому вигляді, але і роз-

міщуються в мережі Інтернет, де більш широкого поширення на-

бувають віртуальні подорожі різноманітними туристичними 

пам’ятками. Електронні каталоги, які створюють туристичні аген-

ції та розміщують їх у всесвітній павутині дозволяють здійснювати 

вибір визначних об’єктів туристам під час планування свого від-

починку, віртуально подорожувати по створеним маршрутам та 

потім порівнювати їх з реальністю. Електронні каталоги дозволя-

ють отримати інформацію про країну, об'єкти по трасі маршруту, 

дані про готелі та інші засоби розміщення, ознайомитися з систе-

мою пільг і знижок, а також законодавством у сфері туризму. Крім 

того, в цих каталогах звичайно наводяться інформація про правила 

оформлення туристських документів, туристські формальності, 

моделі поведінки туриста в екстремальних ситуаціях і т.д. Клієнт 

може спланувати програму туру, обрати його за заданими оптима-

льним параметрам (ціна, система пільг, система транспорту, сезон 

та ін.) [4]. 
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Система інформаційних технологій, що використовуються 

в туризмі, складається з комп'ютерної системи резервування, сис-

теми проведення телеконференцій, відеосистем, комп’ютерів, ін-

формаційних систем управління, електронних інформаційних сис-

тем авіаліній, електронної пересилки грошей, телефонних мереж, 

рухливих засобів повідомлення і т.д. Комп’ютерні системи броню-

вання (CRS – Computer Rйservation Systems) створюються, окреми-

ми підприємствами, щоб залишатись конкурентоспроможними на 

туристичному ринку. Використовуючи у своїй діяльності систему 

комп’ютерного бронювання, підприємство може здійснювати її 

безпосередньо (без участі посередників) або опосередковано (за 

допомогою посередників). Наприклад, готель може скористатися 

послугами туристичної агенції або безпосередньо доходити до сво-

їх потенційних споживачів. 

Залежно від географічного розташування виробників пос-

луг та охоплення системи бронювання, комп'ютерні системи бро-

нювання туристичних послуг можна поділити на три основні гру-

пи: 

 глобальні системи бронювання (GDS – Global 

Distribution System), які напочатку призначалися лише для турис-

тичних агенцій.  

 національні системи комп’ютерного бронювання (NCRS 

- National Computer Rservations Systems), що створювалися через 

специфіку туристичного ринку певної країни  

 комп’ютерні системи бронювання (CRS - Computer 

Rservation Systems) [3]. 

На сьогоднішній день найбільш розповсюджені в турис-

тичній сфері глобальні розподільчі системи (Global Distribution 

System), які забезпечують швидке і зручне бронювання квитків на 

транспорт, резервування місць у готелі, прокат автомобілів, обмін 

валют, замовлення квитків на спортивні та культурні заходи тощо. 

Найбільшими глобальними розподільчими системами на міжнаро-

дному ринку туристичних послуг є Amadeus, Worldspan, Galileo, 

Travelport. 

Amadeus. Найбільш розповсюджена в світі система резер-

вування, найчастіше використовується туристичними агентствами 

та туристами. Система є самою крупною, включає ряд модулів по 

бронюванню: квитків на будь-який вид транспорту, місць в готе-

лях, квитків на спортивні і культурні заходи та ін. Система 

Amadeus використовує в якості зв'язку між своїми базами даних та 
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клієнтами Інтернет, а в якості терміналу – звичайний комп’ютер.  

Кожен термінал агентства має доступ до системи бронювання. Че-

рез шлюз, сервер локальної мережі, агентства зв’язуються з 

центральним сервером Amadeus, дані в якому постійно оновлю-

ються. Великим агентствам, котрі володіють власними локальними 

комп’ютерними мережами, встановлюється система клієнт-сервер. 

Причому плата за підключення до Amadeus кожного наступного 

робочого місця досить незначна, що залучає до ії використання на 

ринку туризму в Україні більшу кількість користівачів. 

Worldspan вважається наймолодшою комп’ютерною сис-

темою бронювання, однак коріння системи йдуть дуже глибоко. 

На сьогодні система Worldspan дозволяє зарезервувати авіаквитки 

у 487 авіакомпаніях в цілому світі, оформити оренду автомобіля у 

45 компаніях (що надають послуги приблизно у 15854 точках сві-

ту), замовити номер в одному з 35000 готелів. 

Одна з провідних GDS у світі – Galileo. Ця система є сер-

йозним конкурентом і Amadeus, і Worldspan, оскільки позиції 

Galileo у світі дуже сильні. Система резервування Galileo - є одні-

єю з найбільш передових систем бронювання в технічному відно-

шенні. Саме Galileo однією з перших надала агентствам Windows-

версію системи резервації. Програма Premier дає змогу агенціям 

повністю автоматизувати роботу з обслуговування клієнтів [1]. 

New Distribution Capability – нові способи поширення ін-

формації та продажу авіаквитків. Ініціатива IATA зі створення 

принципово нового комунікаційного стандарту для обміну інфор-

мацією між авіаперевізниками та посередниками (ТМС і туристи-

чними агентствами). Десятки років тому люди навчилися переда-

вати по телефонному кабелю голос, а в 90-ті роки – цифрові дані. 

Пропускна здатність цього каналу була сильно обмежена, але си-

туація в корені змінилася з появою оптичного волокна, що дозво-

ляє передавати інформацію на значно більші відстані з більш ви-

сокою швидкістю. По суті, NDC може стати таким «оптоволок-

ном» для тревел-індустрії. Він істотно розширює пропускну здат-

ність і швидкість доставки контенту від постачальника послуг до 

покупця. NDC - це не нова комерційна модель і не канал продажів 

з прямим підключенням. Це стандарт передачі даних на базі XML, 

який дозволить перейти на наступний етап розвитку авіаційних 

продажів і забезпечить основу для створення нових технологій. 

Ідея NDC така, що виходячи з того, хто створює запит, і скільки 

інформації про себе готовий надати покупець в процесі пошуку, 
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авіакомпанія зможе сформувати найбільш вигідну пропозицію. 

Крім того, ґрунтуючись на прерогативах клієнта, його історії по-

купок і мети поїздки, туристу можуть бути запропоновані відпові-

дні додаткові сервіси для підвищення комфорту. 

Travelport працює на системі Smartpoint, легко встановлю-

ється та зручна у користуванні не лише агенціям, але і звичайному 

користувачу. Дуже проста система бронювання дає можливість 

переглядати NDC в тому ж робочому процесі, що й інший контент, 

не залишаючи робочого столу, що спрощує процес вибору. Ця ін-

теграція означає, що користувачі можуть порівнювати тарифи між 

сполуками GDS і NDC і приймати обґрунтоване рішення про те, 

яке бронювання найкраще відповідає вимогам їх подорожі. Ця си-

стема поступово нарощує функціональні рішення для бронювання 

NDC Travelport на основі відгуків агентств та звичайних користу-

вачів і включає запропоновані покращення в свою базу. Також ви-

користувають структуру SAFe та принципи Lean Agile, тому пос-

тійно відбувається зміна дорожньої карти, заснована на особливо-

стях ландшафту і функціональності. 

У свою базу вони внесли наступні компанії: Brightsun 

Travel, Global Travel Management, Grey Dawes Group, TAG, Travel 

Advisors и Travel & Transport Stateman.  

Система має динамічну базу, яка постійно співпрацює з бі-

льшістю авіакомпаній, що забезпечує актуальну інформацію про 

наявність знижок в авіаперевезеннях, дозволяє бронювати готелі з 

найвигіднішими умовами та вибирати найзручніші маршрути для 

подорожі різними країнами. 

З кожним роком все більше туристів самостійно складають 

свій туристичний маршрут за допомогою он-лайн бронювання та 

Google карт, які ґрунтуються на опитуваннях Google-експертів і 

моментальному відображенні інформації про наявність місць за 

поточними тарифами з можливістю їхнього резервування та реа-

льною інформацією про об’єкти подорожі. Це дає змогу обрати 

необхідний варіант та моментально отримати підтвердження бро-

нювання білетів, місця проживання та екскурсій. Оператори сайтів 

можуть зв’язатись з туристом за допомогою номеру телефону че-

рез дзвінок або sms, чи скориставшись Інтернетом надіславши e-

mail. Оформлені документи приходять на поштову скриньку в ме-

режі в електронному вигляді з усіма підписами та печатками. Під 

час планування подорожі треба звертати увагу на використання 

офіційних сайтів, щоб не натрапити на сайт шахраїв, тому і радять 
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використовувати туристичні агенції. Самостійне планування подо-

рожі вимагає великого обсягу витраченого часу і зусиль, тому бі-

льшість користується послугами тур агенцій або туроператора, 

турист просто купує готовий тур і їде відпочивати. 

Турагенція – це фірма-посередник, яка продає тури, сфор-

мовані й організовані туроператором. 

Туроператор – це компанія, яка займається «виробницт-

вом» подорожі. Вона аналізує ситуацію з готелями, транспортом, 

розвагами та іншими цікавими для туристів аспектами. Після цьо-

го туроператор перевіряє постачальників послуг, підписує з ними 

контракти, домовляється про знижки, здійснює передоплату і т. д. 

В результаті формується готовий продукт – туристичний тур. 

Різниця між туроператорами і турагенціями полягає в тому, 

що перші створюють продукт, а другі його продають. Туроператор 

забезпечує якість турів і точність інформації. Турагенція має пояс-

нити клієнту, за що саме він платить. Пакетний тур обійдеться де-

шевше, ніж самостійно спланована поїздка за популярними турис-

тичними маршрутами.  

Кожна людина бажає гарно відпочити та при цьому заоща-

дити кошти. Для цього необхідно бронювати тур за кілька місяців 

до відпочинку, також планувати подорож на початку або в кінці 

сезону тому що номер у готелі буде значно дешевшим. Перед 

оплатою за послугу тур агенції потрібно вивчити договір і програ-

му туру, взяти платіжні документи. Якщо агентство не надало вау-

чер і маршрутні квитанції, необхідно переконатися, що оператор 

отримав від нього гроші. 

Висновки. Галузь туризму є динамічним середовищем, яке 

постійно змінюється. Інформаційні технології в туризмі відіграють 

велику роль, адже саме інформація є об'єктом діяльності туристсь-

кої фірми. 

Відомий вислів Натана Ротшильда «Хто володіє інформа-

цією, той володіє світом» актуальний на протязі декількох століть. 

Саме тому його можна застосувати і для сфери туристичного біз-

несу, для якої характерні такі риси, як надійність, оперативність, 

точність. Конкуренція, діджіталізація бізнесу, нові очікування 

споживачів підсилюють необхідність в адаптації процесів і техно-

логій. Сучасні реалії вимагають від людини витрачати як най-

менше часу на вирішення безлічі питань, це стосується і відпочин-

ку, саме тому висока швидкість обробки і передачі інформації у 

цій області є актуальною, в цьому і допомогає використання інфо-

http://it-tehnolog.com/informatsiyni-tehnologiyi/informatsiyni-tehnologiyi-v-turizmi
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рмаційних технологій в сфері туризму, що є умовою конкурентос-

проможності будь-якого туристичного підприємства. 

Комп’ютерні інформаційні технології будуть стрімко ево-

люціонувати і далі, даючи поштовх у розвитку науки економічних 

і управлінських інформаційних технологій і набуваючи все біль-

шої значущості як найважливіший інструмент науково-технічного 

і соціально-економічного розвитку суспільства. 
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В ТУРИЗМІ УКРАЇНИ 

ЯК ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ВИРІШЕННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 

Г.В. Аблова, Є.Р. Антощенко, 

О.С. Костіна. Соціальне підприєм-

ництво в туризмі України як іннова-

ційна модель вирішення соцальних 

проблем. У статті проаналізовані про-

блеми та виокремлені особливості со-

ціального підприємницького туризму в 

Україні. Досліджені моделі та досвід 

соціального підприємництва в зарубі-

жних країнах. Розглянуті можливості 

розвитку соціальних туристичних пос-

луг в Україні та їх вплив на трансфор-

мацію соціально-економічного розвит-

ку країни. 

G. Ablova, Y. Antoshenko, O. Kostina. 

Social business in tourism of Ukraine as 

innovative model of social problems so-

lution. The problems and features of 

Ukraine social business tourism are ana-

lyzed in the given article. Models and ex-

perience of foreign countries social busi-

ness are researched. The article deals with 

possibilities of social touristic services 

development in Ukraine and their influ-

ence on transformation of social and eco-

nomic evolution of the country. 

 

Вступ. Туризм для багатьох країн світу, у т. ч. і 

України, є одним із прибуткових секторів економіки. Він 

може ввійти в число лідерів серед галузей економіки, так як 

стає нормою життя для багатьох людей.  

Зарубіжні країни отримують достатній дохід від 

туристичної діяльності, його доля у 2017 р. за даними 

Всесвітньої ради туризму та подорожей (WTTC) становить 

10,4% валового внутрішнього продукту, або 8,3 трильйони 
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доларів., крім цього туристична галузь створила близько 7 

млн. робочих місць [2]. 

В той же час частка туристичної галузі в Україні в 

2017 році становила 1,5% ВВП. Український бюджет отримав 

в 2017 р. 19022629 грн доходів від туристичного сектору, 

частка туристичної галузі в Україні становить 1,5% валового 

внутрішнього продукту [5]. 

Такі показники зумовлені економічною кризою в 

Україні, веденням військових дій, складними  відносинами в 

суспільстві. Соціальне підприємництво дає можливість 

сконцентрувати увагу на вирішенні соціальних питань, 

поєднуючи економічні та соціальні підходи. 

Матеріал і результати дослідження. Серед 

різновидів загального туризму слід виокремити соціальний 

туризм, націлений на задоволення потреб малозабезпечених 

прошарків населення, які мають можливість скористатись 

послугами туристичного відпочинку на пільгових умовах і 

подорожувати без відчутних витрат. 

Україна має достатні передумови до розвитку 

соціального туризму за рахунок становлення соціального 

підприємництва, яке дозволить поєднувати та втілювати в 

життя економічні і соціальні інструменти для одночасного 

виконання соціальної та економічної місії. 

У результаті ефективного функціонування соціального 

підприємництва в Україні можна вирішити проблеми 

підтримки соціально вразливих категорій громадян, 

забезпечити надання якісних соціальних благ за умов 

дефіциту бюджетних ресурсів, створити нові робочі місця у 

сфері туризму. 

Ще починаючи з XIXстоліття виник термін «соціаль-

ного підприємництва», який досліджували багато науковців 

світу: Е. Шоу, Г. Морт, А. Фоулер, А. Макміллан, Дж. Робін-

сон, Я. Рогалін, Дж. Мейр, Е. Нобоа, Х. Стівенсон. 

Хоч і до цього часу поняття «соціальне підприємницт-

во» є відносно новим, але аналіз наукових поглядів та ви-

вчення його як явища дає можливість надати повне визна-
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чення: соціальне підприємництво – це діяльність підпри-

ємств, метою яких є отримання прибутку і спрямування його 

на виконання соціальної місії [1]. 

Соціальне підприємництво має однакові риси з тради-

ційним: фінансова самостійність, ініціативність, інновацій-

ність, ризик. Поряд з цим йому притаманні і специфічні риси, 

відображені в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Основні відмінності між соціальним під-

приємництвом і традиційним бізнесом  

Критерії Соціальне підприємни-

цтво 

Традиційний 

бізнес 

Мета 

діяльності 

Вирішення соціальних 

проблем 

 Отримання 

прибутку 

Джерела фі-

нансування 

Кошти учасників, при-

буток від власної діяль-

ності, гранти, мікрофі-

нансування 

Не залежить 

від зовнішніх 

джерел фі-

нансування 

Розподіл і 

використан-

ня прибутку 

Прибуток реінвестуєть-

ся або фінансується в 

певні соціальні проекти 

Прибуток ро-

зподіляється 

між акціоне-

рами 

 

З 2000 р. соціальне підприємництво активно розвива-

ється у багатьох країнах світу, охоплюючи різні напрями 

діяльності і працевлаштування соціально вразливих груп 

населення, захистом довкілля чи вирішенням екологічних 

проблем, фінансування окремих видів послуг, в т.ч. і турис-

тичних. Рівень розвитку соціального туризму та його доля в 

загальному обсязі туристичних послуг відображають соціа-

льні досягнення суспільства. 

Розвиток соціального підприємництва туризму в 

Україні на сучасному етапі, в період економічних негараз-

дів, є дуже актуальним. Адже тільки 8% населення України 

користуються послугами туристичних фірм, остання части-

на населення організовує свій відпочинок за рахунок влас-
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них коштів або не мають можливості подорожувати та від-

почивати. 

Якщо проаналізувати перелік створеного «Єдиного 

каталогу соціальних підприємств» в Україні Молодіжним 

центром з проблем трансформації соціальної сфери «СОЦІ-

УМ-ХХІ» з 2008р. до 2017р., то слід відмітити, що зареєст-

ровано за 10 років 112 організацій, яким надано статус «со-

ціальних підприємств», більшість з них займаються реаліза-

цією сільськогосподарської продукції (23%), на медичній 

сфері, виробництві продукції, працевлаштуванні спеціалі-

зуються 21% підприємств. Також соціальні підприємства 

працюють в харчовій галузі або надають освітні послуги 

(11%). Інші види діяльності соціальних підприємств мають 

меншу питому вагу у загальному обсязі, в т.ч. і туризм та 

відпочинок (5%) (див. рисунок 1). 
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Сантехніка Розведення, вирощування та…
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Мистецтво Виробництво та продаж засобів..

Юридичні послуги Коворкінг

Типографічні послуги Вироби хенд-мейд

Спорт Інвестування/кредитування

Консалтингові послуги Туризм та відпочинок

Охорона здоров`я Екологія

Працевлаштування, фізична,… Благодійна крамниця

Кафе/ресторани Столярні вироби

Харчова промисловість Освітні послуги

Швейне виробництво, пошиття та… Трудова, медична та соціальна…

Вирощування та збут

 

Рисунок 1 – Види товарів і послуг, які виготовляються 

і надаються соціальними підприємствами в Україні [4] 
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Та згідно з Манільською декларацією 1997 р. «соціа-

льний туризм» – це ціль до якої суспільство повинно прагну-

ти в інтересах менш забезпечених громадян [3]. 

Тому в Україні як у багатьох країнах світу уже слід 

реалізувати концепцію соціального туризму, яка базується на 

наступних принципах: забезпечення відпочинком і оздоров-

ленням кожного члена суспільства , в т.ч. і населення з низь-

ким рівнем доходів; надання субсидій на туристичні послуги 

вразливим групам населення; участь держави і суспільних 

організацій у розвитку туризму. 

При цьому слід врахувати основні підходи до форму-

вання соціального підприємництва в галузі туризму: переду-

мови створення  соціальних підприємств: обмежені бюджетні 

ресурси для фінансування соціальної сфери, зростання рівня 

бідності населення; мету діяльності – зростання соціального 

ефекту за рахунок розподілу і використання прибутку  на ви-

конання  соціальної місії; основні напрями та види діяльності 

соціального підприємництва в туризмі; можливі джерела фі-

нансування  соціальних підприємств, а саме доходи від влас-

ної підприємницької діяльності, гранти, кредити, спонсорсь-

кі, благодійні, кошти  бюджетів різних рівнів, інвестиції за-

сновників; державна підтримка соціального підприємництва, 

яка може здійснюватись шляхом  встановлення механізму 

доступного кредитування, пільгового оподаткування доходів 

і майна, створення сприятливих умов діяльності соціальних 

туристичних підприємств; результативних  показників ефек-

тивності вкладення  фінансових ресурсів, оцінених як з точки 

зору економічної, так і соціальної ефективності.  

Таким чином, реалізація концепції соціального підп-

риємництва в туризмі, на нашу думку, стане  ознакою вико-

нання соціальної місії, що характеризує його як інноваційний 

інструмент забезпечення зростання добробуту громадян. 

Соціальний туризм достатньо розвинений в більшості 

країн світу. Так в скандинавських країнах та Фінляндії дер-

жава бере на себе основні витрати, звільняючи туристичні 
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підприємства від витрат на рекламу, розвиток туристичної 

інфраструктури. 

В Західній Європі держава створює законодавчу базу 

та спеціальний виконавчий орган. Туристичні підприємства 

складають з цим органом угоди за надані послуги у вигляді 

відпускних чеків. Ці чеки передаються підприємствам, які 

надають туристичні послуги на покриття витрат, як на тери-

торії країни так і за кордоном. 

В Італії та Іспанії Міністерства праці та соціальних 

справ встановлюють знижки на подорожі для непрацюючих 

пенсіонерів завдяки програмі, направленій на покращення 

життя пенсіонерів, які не працюють, шляхом їх участі в тури-

змі. Програма діє в період з жовтня до червня та передбачає 

перебування пенсіонерів і інших категорій громадян в турис-

тичних регіонах країни на повному пансіоні, включаючи тра-

нспорт. Якщо вказані категорії виявляють бажання подоро-

жувати та відпочивати в Андоррі, Португалії, на Канарських 

та Балеарських островах, їм оплачується половина вартості 

відпочинку. 

У Великобританії для інвалідів розроблені комфортні 

та недорогі маршрути. У Фінляндії для туристського обслу-

говування інвалідів створені спеціальні малі підприємства, у 

Франції цей вид туризму розповсюджений у сільській місце-

вості. У всьому світі розвинена система молодіжних хостелів. 

В США фінансування соціального туризму здійсню-

ється за рахунок коштів християнських приходів. 

Польща пропонує для різних категорій туристів Про-

граму «Вихідні за півціни». Також існують спеціальні знижки 

50% з 31 березня до 2 квітня, в 2017 р. ними скористалися 50 

тис. туристів. 

У наш час об’єктами соціального туризму є школярі і 

діти, студенти, люди похилого віку, інваліди. 

Одним із сегментів соціального туризму в Україні, на 

нашу думку, має бути дитячий та юнацький туризм, орієнто-

ваний на підростаюче покоління засобами туристично-

краєзнавчої діяльності. Система студентського (молодіжного)  
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туризму в Україні майже не сформована. Міністерство освіти 

і науки України своїм наказом доручило розвивати студент-

ський туризм. Але на сьогодні в цьому напрямі  ще не зовсім 

достатньо спостерігаються певні досягнення, тільки форму-

ється система дешевих закладів розміщення – хостелів, акти-

вних бюджетних маршрутів, пільгові знижки. 

Щодо розвитку туризму для людей похилого віку та 

інвалідів туристичні заклади розміщення, транспортна інфра-

структура в Україні не готові. Проблемою залишається відсу-

тність джерел фінансування та державна фінансова підтрим-

ка. 

Заслуговує уваги розвиток спортивного туризму в 

Україні, який не потребує відносно значних фінансових ви-

датків, але все ж потребує підтримки державних, громадсь-

ких та комерційних організацій. 

На стадії формування соціального підприємництва в 

Україні знаходиться зелений (сільський) туризм, його розви-

ток надасть можливості розвити місцеву економіку, підвищи-

ти зайнятість населення, створити нові робочі місця. Сільсь-

кий туризм потребує інвестицій щодо створення умов для  

туристів відповідно до ст.18 Закону України «Про технічні 

регламенти та оцінку відповідності». 

На сучасному етапі в Україні склалися економічні і 

соціальні передумови для становлення і розвитку соціального 

підприємництва в туризмі. Але з метою підтримки та розвит-

ку соціального туризму слід: 

 створити законодавче нормативно-правове забезпе-

чення функціонування соціальних підприємств, враховуючи 

досвід та результативність європейських держав; 

 інформувати громадян та підприємства про можли-

вість успішного функціонування соціального підприємницт-

ва, переваги від їх діяльності, інструменти фінансової підт-

римки з боку держави (пільгове оподаткування, банківські 

кредити безвідсоткові або з низькими відсотками, реклама їх 

діяльності); 

- проводити навчання щодо існування та можливості 
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реалізації грантових програм «Сприяння розвитку соціально-

го підприємництва в Україні» , сприяти у залученні грантів та 

фондів міжнародних організацій, таких як: Western NIS, 

Enterprise Fund (CША), Skoll Foundation  (CША), The Social 

Enterprise Fund ( Канада), Відродження (Україна), Британська 

Рада (Велика Британія) та інші;  

 не утримувати при ліцензування у сфері соціально-

го туризму ліцензійних зборів; здійснювати безкоштовну ці-

льову сертифікацію; 

 розробити програми надання субсидій та пільг на 

туристичні послуги для незахищеного населення. 

Висновки. Запропонована інноваційна  модель може 

бути використана у діяльності громадських організацій, під-

приємствах туристичної галузі, а також для співпраці їх з ор-

ганами державної влади та місцевого самоврядування. 

Основними положеннями, викладеними в результаті 

досліджень, можуть скористатись підприємці-початківці та 

розкрити свої таланти для ефективної реалізації  інновацій-

них бізнес-ідей в туризмі і, тим самим, зробити свій внесок у 

розвиток суспільного добробуту України. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ФАКТОР  

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БІЗНЕСУ 

О.О. Комліченко, Н.В. Ротань. Ефек-

тивність соціальних інвестицій як 

фактор підвищення конкурентоспро-

можності бізнесу. Обґрунтована доці-

льність соціальної відповідальності 

суб’єктів господарювання шляхом соці-

альних інвестицій. Доведений вплив 

соціальних інвестицій на рівень життя 

населення та розвиток людського капі-

талу.  Запропонована система показни-

ків оцінки ефективності соціальних 

інвестицій. 

O. Komlichenko, N. Rotan. The effec-

tiveness of social investment as a factor 

of increasing the competitiveness of 

business. The expediency of social re-

sponsibility of economic entities by social 

investments is substantiated. The impacts 

of social investments on the living stan-

dards of the population and the develop-

ment of human capital have been proved. 

A system of indicators for assessing the 

effectiveness of social investment is pro-

posed. 

Вступ. Підприємство в якості суб’єкта господарювання 

формує систему відносин з приводу створення механізмів та ін-

струментів раціонального використання ресурсів на основі інтеле-

ктуалізації суспільного виробництва. Створюючи нові механізми 

та інструменти відповідальності за ресурси, і в першу чергу, за 

людину, бізнес стає системою відносин з приводу ефективного 

використання, формування і розвитку людського капіталу, як 

складової інтелектуального. Це зобов’язує підприємство здійсню-

вати інвестиції не лише у створення інноваційних виробництв і 

продукції, а й у соціальну сферу.   

Твердження про те, що основною метою діяльності підп-

риємств є одержання прибутку, а відповідальність його перед сус-

пільством полягає у збільшення доходів для своїх акціонерів, не 

відповідає завданням сьогодення.  

Крім того, підвищення рівня вразливості сучасного бізнесу 

стає визначальним фактором, який вимагає включення в розуміння 

ефективного бізнесу відповідальності, яка виходить за рамки еко-

номічних та правових зобов’язань  і дозволяє вирішувати не лише 

mailto:victor@3g.ua
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конкретні соціальні завдання, але й мінімізувати ризики ведення 

бізнесу. 

Матеріал і результати дослідження. Отже, з метою одер-

жання доходів та  підвищення рівня і якості життя людей шляхом 

задоволення їх матеріальних, духовних та соціальних потреб доці-

льно здійснювати вкладення в об’єкти соціальної сфери, тобто со-

ціальні інвестиції [1].  

За видами соціальні інвестиції поділяють на внутрішні і 

зовнішні. Внутрішні соціальні інвестиції спрямовані на внутрішнє 

середовище підприємства: матеріально-технічні, фінансові, трудо-

ві ресурси, включаючи інвестиції в людський капітал: підвищення 

компетентності працівників, охорону праці та техніку безпеки, ро-

звиток корпоративної культури тощо. Зовнішні соціальні інвести-

ції спрямовані на зовнішнє середовище: благоустрій території, 

охорону оточуючого середовища, житлово-комунальне господарс-

тво, соціальну підтримку та захист окремих верств населення, роз-

виток охорони здоров’я, освіти, культури та мистецтва.  

Суб’єктами соціальних інвестицій можуть виступати органи дер-

жавної влади, підприємства і організації різних форм власності, 

фізичні особи.  

Для будь-яких інвестицій, в тому числі і соціальних, важ-

ливим показником їх доцільності є ефективність, яка визначається 

як відношення одержаного результату до проведених витрат. Якщо 

мова йде про соціальні інвестиції, то їх ефективність має дві скла-

дові: економічну та соціальну. Економічна ефективність, як кінце-

вий результат господарської діяльності, може характеризуватися 

вартісними або натуральними показниками. Соціальна ефектив-

ність формує і задовольняє духовні потреби людини, характеризує 

ступінь задоволеності населення якістю життя. Отже, для визна-

чення ефективності соціальних інвестицій та їх впливу на рівень 

життя населення, доцільно використовувати поняття «соціально-

економічна ефективність», як показник, який надає уявлення про 

економічну ефективність інвестиційних вкладень у соціальну сфе-

ру з врахуванням досягнутого соціального ефекту.   

Ефективність, як відомо, величина відносна, залежить від 

того, які показники співвідносяться. На відміну від ефективності, 

ефект – величина абсолютна та виражає певний очевидний резуль-

тат, тобто ефект або є, або його немає. Що ж стосується ефектив-

ності, то завжди необхідно знати, про який вид ефективності йде 

мова саме в даному конкретному випадку. У відповідності з цим, 
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ефективність соціальних інвестицій слід розрізняти та оцінювати 

за такими характеристиками: складовими та спрямованістю [2].  

Для визначення ефективності соціальних інвестицій за 

складовими нами запропонована система показників, наведених в 

таблиці 1.  

Таблиця 1 – Показники ефективності соціальних інвести-

цій за складовими 

Складові  

ефективності 

Економічна  

ефективність 

Соціальна  

ефективність 

1 2 3 

Показники  різниця між 

сумою соціаль-

них капіталовк-

ладень та отри-

маними дохода-

ми; 

 рентабельність 

соціальних інве-

стицій; 

 період окупно-

сті соціальних 

інвестицій. 

 співвідношення реальних і 

номінальних доходів на ду-

шу населення; 

 рівень середньої заробітної 

плати; 

 величина соціальних ви-

плат і пільг; 

 індекс споживчих цін; 

 рівень інфляції; 

 рівень зайнятості і безро-

біття; 

 структура витрат населен-

ня; 

 забезпеченість житлом; 

 зміна рівня споживання та 

заощадження домогоспо-

дарств; 

 збільшення народжуванос-

ті; 

 зниження смертності; 

 підвищення освітнього 

рівня населення; 

 задоволеність населення 

своїм соціальним статусом 

та фінансовим станом. 
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Кінець таблиці 1 

1 2 3 

Результати Збільшення 

ВВП та ВНП, 

зростання по-

даткових над-

ходжень, ство-

рення нових 

робочих місць  

Підвищення рівня і якості 

життя населення 

 

Категорія «рівень життя» в рекомендаціях ООН складаєть-

ся з таких елементів як здоров’я, їжа, зайнятість, освіта, житло, 

соціальне забезпечення. В Україні рівень життя прийнято визнача-

ти за допомогою системи споживчих бюджетів: фізіологічного, 

прожиткового та соціального мінімумів.    

Доцільно також оцінювати соціальні інвестиції за спрямо-

ваністю. Для цього пропонуємо використовувати систему показ-

ників, наведену в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Показники ефективності соціальних інвести-

цій за спрямованістю 

Спрямованість 

соціальних  

інвестицій 

Напрями  

соціальних 

інвестицій 

Показники ефективності 

соціальних інвестицій 

1 2 3 

Показники ефек-

тивності  зовніш-

ніх соціальних 

інвестицій  

1. Розвиток 

матеріального 

середовища 

1.1 Охорона оточуючого се-

редовища та безпека, тис. грн. 

1.2 Житлово-комунальне гос-

подарство, тис. грн.  

2. Соціальний 

і гуманітар-

ний розвиток 

2.1 Соціальна допомога, тис. 

грн. 

2.2 Освіта, тис. грн. 

2.3 Культура та мистецтво, 

тис. грн. 

2.4 Охорона здоров’я, тис. 

грн. 

2.5 Спорт та здоровий спосіб 

життя, тис. грн.   
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Кінець таблиці 2 

1 2 3 

Показники ефек-

тивності  внутрі-

шніх соціальних 

інвестицій  

1. Людський капі-

тал 

1.1 Підвищення заробіт-

ної плати, тис. грн. 

1.2 Охорона праці та тех-

ніка безпеки, тис. грн. 

1.3 Розвиток корпоратив-

ної культури, тис. грн.   

2. Споживчий ка-

пітал 

2.1 Витрати на гаранто-

вані ремонти, тис. грн. 

2.2 Кількість нагород, од. 

2.3 Збільшення обсягів 

реалізації, тис. грн. 

 

Отже, готовність суб’єктів господарювання добровільно 

здійснювати соціальні інвестиції, вкладати фінансові, матеріальні, 

технологічні, управлінські та інші ресурси в реалізацію соціальних 

програм, виконання соціальних зобов’язань, передбачених зако-

ном, - це соціальна відповідальність для українських підприємств. 

Разом з тим, необхідно пам’ятати, що крім інвестицій у благопо-

луччя суспільства та рівень життя населення, соціальна відповіда-

льність – це фактор важливого вартісного активу – ділової репута-

ції підприємства. 

Результати оцінки ефективності соціальних інвестицій за 

видами економічної діяльності в Херсонській області у 2017 році 

наведені в таблиці 3.   

За даними таблиці 3 найбільший обсяг соціальних інвести-

цій спостерігаємо у промисловості, найменший – у сфері водопо-

стачання та переробки відходів. Майже однаковий обсяг соціаль-

них інвестицій маємо в сільському господарстві та при виробницт-

ві та постачання енергоносіїв та паливно-мастильних матеріалів. В 

структурі соціальних інвестицій найбільшу питому вагу (за ви-

ключенням витрат на оплату праці) займають інвестиції на соціа-

льне забезпечення (на рівні 17-18%) та охорону здоров’я (2-3%). 

Найбільшу ефективність мають соціальні інвестиції у про-

мисловості (рівень їх рентабельності складає майже 75%). Най-

менш ефективними є соціальні інвестиції в сільському господарст-

ві з рівнем рентабельності майже 10%. 
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Таблиця 3 – Оцінка ефективності соціальних інвестицій за 

видами економічної діяльності в Херсонській області у 2017 р.  

Показники со-

ціальних інве-

стицій та їх  

ефективності  

Види економічної діяльності 

сільське 

госпо-

дарство 

поста-

чання 

енерго-

носіїв 

промисло-

вість 

водопоста-

чання, пере-

робка від-

ходів 

гр. од. % гр. од. % гр. од. % гр. од. % 

Охорона на-

вколишнього 

середовища, 

млн. грн. 

0,24 0,02 0,3 0,02 0,08 0,003 0,4 0,17 

Соціальна до-

помога, млн. 

грн. 

260,9 17,6 111,7 6,8 443,4 17,5 104,0 17,9 

Оплата праці, 

млн. грн. 
1186,2 79,8 1507,7 92,0 2015,4 79,6 472,9 81,5 

Охорона здо-

ров’я, тис. грн. 
39,15 2,55 16,8 1,02 66,5 2,677 2,44 0,42 

Освіта, тис. 

грн. 
0,42 0,03 0,51 0,16 5,62 0,22 0,08 0,01 

Разом соціаль-

них інвести-

цій, млн. грн. 

1487 100 1637 100 2531 100 579,8 100 

Доходи від 

соціальних 

інвестицій, 

млн. грн. 

1635,5 х 2552,8 х 4426 х 655,5 х 

Різниця між 

сумою соціа-

льних капіта-

ловкладень та 

отриманими 

доходами, млн. 

грн. 

148,5 х 915,8 х 1895 х 75,7 х 

Рентабельність 

соціальних 

інвестицій, % 

9,9 х 55,9 х 74,8 х 13,1 х 
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Висновки. Отже, соціальні інвестиції, це вкладення фінан-

сових та інших ресурсів у вирішення соціальних проблем як внутрі 

підприємства, так і у зовнішньому середовищі, яке сприяє покра-

щенню ситуації у соціальній сфері з одночасним збільшенням ка-

піталізації бізнесу та його конкурентоспроможності. 

Оцінювати ефективність соціальних інвестицій необхідно з 

позицій тих, для кого вона визначається: для робітників – це про-

гноз стабільності та перспективи роботи на підприємстві, впевне-

ність в його довготривалому функціонуванні; регулярність випла-

ти заробітної плати та реалізації соціальних програм; для бюджету 

та місцевих громад – це надійність джерел податкових надхо-

джень, забезпечення зайнятості населення, оцінка підприємств як 

можливих учасників реалізації соціальних програм; для підпри-

ємств та організацій – це основа для прийняття рішень про пода-

льше вкладення коштів в соціальні програми, визначення своїх 

фінансових можливостей.  
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ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ІННОВАЦІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ  

ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ  

Ю.М. Боговіна. Оцінювання еконо-

мічної ефективності інновацій, спря-

мованих на зниження рівня виробни-

чих витрат. Ринкові умови змушують 

підприємницькі структури вдаватися до 

інноваційних змін, щоб здобути певні 

переваги у конкурентній боротьбі. Ефе-

ктивність реалізації інноваційної діяль-

ності залежить від її якісної організації, 

яка, у свою чергу, повинна бути опти-

мально спланована на основі поперед-

ньої та поточної оцінок. 

Y.  Bogovina An assessment of the eco-

nomic efficiency of innovation, aimed at 

reducing production costs.  

Market conditions make enterprise struc-

tures to be succeeded to the innovative 

changes, to score certain advantages in 

competitive activity. The efficiency of 

realization of innovative activity depends 

on its quality organization, which, in turn, 

must be optimally planned on the basis of 

preliminary and current estimates. 

Вступ. За сучасних умов орієнтації підприємств на підви-

щення конкурентоспроможності важливого значення набуває ак-

тивізація інноваційної діяльності, оскільки без цього неможливо 

здійснити прогресивні зрушення, суттєво оновити виробництво і 

забезпечити сталий розвиток галузі. 

Матеріал і результати дослідження. Економічний розви-

ток неможливий без всебічного і безперервного використання 

продуктів науково-технічної діяльності. Нововведення здатні сут-

тєво вплинути на перебіг економічних процесів і значно прискори-

ти їх. Про це свідчить досвід країн які, зробивши ставку на інтен-

сивні технологічні зміни, за короткий період забезпечили своє по-

тужне економічне зростання. Опанування механізмом ефективного 

управління інноваційними процесами є передумовою виходу з 

кризових ситуацій. 

Інноваційний тип розвитку – спосіб економічного зростан-

ня, заснований на постійних і систематичних нововведеннях, 

спрямованих на суттєве поліпшення усіх аспектів діяльності гос-
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подарської системи, періодичному перегрупуванні сил, обумовле-

ному логікою НТП, цілями і завданнями розвитку системи, мож-

ливістю використання певних ресурсних факторів для створення 

інноваційних товарів і формування конкурентних переваг [3]. 

Перехід господарських систем до інноваційного типу роз-

витку обумовлений здатністю інноваційного товару створювати 

конкурентні переваги, що є складовою конкурентоспроможності 

та економічної стійкості суб’єкта господарювання в умовах неви-

значеного і мінливого ринкового середовища;  

В Україні проблема прискорення економічного розвитку на 

інноваційній основі є надзвичайно актуальною. Наявний ресурсно-

технологічний потенціал українських підприємств не відповідає 

вимогам сьогодення [3]. 

Так як, інноваційна діяльність є вирішальним елементом 

розвитку сучасного виробництва, тому проблеми економічного 

обґрунтування інноваційних рішень набувають особливої актуаль-

ності в умовах жорсткої економії ресурсів. 

Ринкові умови змушують підприємницькі структури вдава-

тися до інноваційних змін, щоб здобути певні переваги у конкуре-

нтній боротьбі. Підвищення конкурентоспроможності підприємств 

дає змогу їм зайняти належне місце у світовому розподілі праці, 

що забезпечує ширший ринок збуту, збільшення грошових надхо-

джень. Від цього виграє і держава: зростає рівень ВВП, вирішу-

ються соціальні програми, підвищується добробут населення. От-

же, результати інноваційної діяльності позитивно впливають на 

стан і функціонування як окремого суб’єкта ринку, так і держави 

взагалі, що свідчить про ефективність інновацій.  

Ефективність інновацій – величина, що визначається конк-

ретною здатністю інновацій зберігати певну кількість трудових, 

матеріальних і фінансових ресурсів з розрахунку на одиницю 

створюваних продуктів, технічних систем, структур. Про ефектив-

ність реалізації інновацій свідчать не лише економічні результати.  

Інновації можуть змінювати й умови праці, зменшувати 

потребу у не поновлюваних ресурсах, створювати можливість ви-

конання тих робіт, які дотепер були поза межами людських чи те-

хнічних можливостей, формувати нові напрями науково-

технічного розвитку тощо.  

Реалізація інновацій має наступні принципові особливості. 

Вищий ступінь невизначеності параметрів проекту (про-

гнозованих результатів, термінів розробки і реалізації, витрат до-
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ходів), що суттєво зменшує достовірність попередньої фінансової 

оцінки проекту. Це вимагає додаткових критеріїв відбору: 

1) орієнтація на довгострокові результати, що вимагає су-

ворого підходу до прогнозування результатів та до урахування фа-

ктора часу;  

2) необхідність залучення висококваліфікованих досвідче-

них наукових фахівців;  

3) можливість припинення реалізації проекту без суттєвих 

втрат матеріальних і грошових ресурсів. Причини припинення ре-

алізації проекту можуть бути різні, наприклад, неможливість по-

дальшого фінансування проекту, виявлення прорахунків ефектив-

ності чи доцільності інновації тощо;  

4) висока ймовірність отримання вищих результатів проек-

ту, які не очікувались, проте мають комерційну привабливість. 

Переважна більшість інноваційних промислових проектів 

передбачає випуск нової продукції або удосконалення існуючої. 

Прийняття рішення щодо втілення певного проекту в життя прий-

мається після ретельного вивчення усіх факторів, що впливати-

муть на його реалізацію. Від цього залежать обсяги коштів, які по-

трібно вкласти у проект і які можна буде отримати від реалізації 

нової продукції протягом її життєвого циклу. Здебільшого реаліза-

ція інноваційних проектів вимагає значних фінансових вкладень, 

які інвестори очікують повернути. Обґрунтування можливості по-

вернення витрат є основою розрахунку економічної ефективності 

інноваційного проекту.  

Ефективність реалізації інноваційної діяльності залежить 

від її якісної організації, яка, у свою чергу, повинна бути оптима-

льно спланована на основі попередньої та поточної оцінок. Сучас-

ні вітчизняні економісти пропонують використовувати для такої 

оцінки критерії та показники наведені у таблиці 1 [3].  

Загальним принципом оцінювання економічної ефективно-

сті інноваційної діяльності є порівняння ефекту (результату) від 

застосування нововведень і витрат на їх розроблення, виробництво 

та споживання.  

Ефект від застосування нововведень може характеризува-

тися збільшенням прибутку, отриманого шляхом економії від зни-

ження собівартості, і збільшенням виручки від зростання обсягу 

реалізації інноваційної продукції завдяки її новій якості.  
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Таблиця 1 – Види ефекту від реалізації інновацій  

Вид ефекту Показники 

Науково-  

технічний 

Відображають зміну техніко-експлуатаційних і 

споживчих характеристик інновації 

Економічний Враховують у вартісному вираженні усі види ре-

зультатів і витрат, обумовлених реалізацією інно-

вацій 

Ресурсний Відображають вплив інновації на обсяг, виробни-

цтво і споживання певного виду ресурсу 

Соціальний Враховують соціальні результати реалізації інно-

вацій 

Екологічний Враховують вплив інновацій на навколишнє сере-

довище 

Однак, підприємства не часто вдаються до радикальних ін-

новацій або реалізації масштабного інноваційного проекту. Значна 

частина інновацій носить поліпшувальний характер: спрямована 

на удосконалення технічних засобів з метою зменшення трудоміс-

ткості виконання операцій, економію матеріалів (через викорис-

тання дешевших замінників чи оптимізацію режимів оброблення 

вихідного матеріалу), енергії тощо. Впровадження таких заходів 

сприяє зниженню виробничих витрат, що важливо для підпри-

ємств, які реалізують стратегію мінімізації витрат або мають об-

межені фінансові можливості. Як правило, такі інновації мають 

локальний характер і розробляються силами працівників підпри-

ємства. Доцільність їх упровадження визначається порівнянням 

величини витрат за базовим і новим варіантом (у випадку альтер-

нативних варіантів – за усіма альтернативами).  

Розрахунок здійснюють двома способами – за показником 

відносної економічної ефективності капіталовкладень (приведени-

ми витратами) і за сукупністю показників річної економічної ефе-

ктивності. 

Показник відносної економічної ефективності капіталовк-

ладень. Використовується за існування кількох альтернативних 

варіантів інновації, причому реалізація інновації передбачає різно-

бічний вплив на виробничий процес, який полягає у зміні рівня 

витрат і в поліпшенні збуту продукції, що зменшує величину пи-

томих витрат на її виготовлення. Критерієм вибору кращого варіа-

нта є мінімум приведених витрат.  
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Як правило, цей показник застосовується для порівняння 

інновацій, що не передбачають великих капіталовкладень. Якщо 

порівняння здійснюється для нового процесу і старого (базового), 

то можна розрахувати й економічний ефект від впровадження ін-

новації, який буде дорівнювати різниці приведених витрат за ста-

рим виробничим процесом і новим. 

Показники річної економічної ефективності. Вони охоп-

люють умовно-річну економію витрат та річний економічний 

ефект.  

Умовно-річна економія витрат – оцінює величину прогно-

зованої економії від упровадження новацій. Вона розраховується 

як різниця між валовою річною економією за усіма можливими 

напрямами і додатковими витратами (якщо вони є), пов’язаними із 

модернізацією обладнання.  

1. Валова річна економія витрат. Залежно від сутності ін-

новації охоплює економію заробітної плати, економію матеріалів, 

економію умовно-постійних витрат. 

а) економія заробітної плати – визначається за формулою 

(1) і наявна, якщо використання нового способу виконання робіт, 

потребує менше часу, ніж старий спосіб: 

 

                  ЕЗП = 221
100

1
100

1)( В
НД

рр ,           (1) 

 

де р1 і р2 – розцінки на операцію відповідно до і після впроваджен-

ня інновації; Д і Н – відповідно відсоток додаткової заробітної 

плати і нарахувань на заробітну плату; В2 – річний обсяг випуску 

продукції після впровадження інновації; 

б) економія витрат матеріалів – розраховується за форму-

лою (2) у разі зміни ціни матеріалу (застосування більш дешевшо-

го замінника) або нового способу оброблення матеріалу, завдяки 

чому зменшуються його питомі витрати: 

 

Ем = 22211 ВЦНЦН ,                       (2) 

 

де 21 , НН – норми витрат матеріалів на одиницю продукції відпо-

відно до і після впровадження інновації; 21 , ЦЦ – ціна одиниці 

матеріалу; 
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в) економія умовно-постійних витрат – розраховується у 

разі збільшення обсягу продажу продукції, виготовленої із засто-

суванням інновації і визначається за формулою (3): 

 

Еуп=
221 )( В

a

b
УПУП ,                            (3) 

 

де УП1 – умовно-постійні витрати на одиницю продукції до впро-

вадження інновації; b – індекс зміни умовно-постійних витрат;  

а – індекс зміни обсягу продажу продукції.  

2. Додаткові експлуатаційні витрати. Наявні за збіль-

шення вартості основних засобів внаслідок їх модернізації. Врахо-

вують зміну витрат на амортизацію обладнання, його утримання та 

експлуатацію і на електроенергію (може бути зменшення витрат):  

а) зміна витрат на амортизацію обладнання та на його 

утримання й експлуатацію визначаються за формулами (4,5): 

 

Зам= Nа
В

В
КК

100

1

2
12

,   Зуео= Nууе
В

В
КК

100

1

2
12

,   (4,5)                               

 

де К1 і К2 – вартість основних засобів до і після впровадження ін-

новації; Na – норма амортизації, %; Nууе – норма витрат на утри-

мання та експлуатацію обладнання, %; В1–річний обсяг випуску 

продукції до впровадження інновації. 

б) зміна витрат на електроенергію визначається за форму-

лою (6):   

 

Еел = (П2 П1)  Тр  Кз  Це,                         (6) 

 

де П1 і П2 – потужність встановлених електродвигунів до і після 

впровадження інновації; Тр – річний фонд робочого часу облад-

нання; Кз – коефіцієнт завантаження обладнання у часі; Це – ціна 

однієї кВт/год. електроенергії.  

Тоді умовно-річна економія витрат визначається за форму-

лою (7):   

С = Езп  Ем  Еуп Зам  Зуео Зел,                     (7) 

 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2019, вип. 1(16) 

Information technologies in education, science and production, 2019, ed. № 1(16) 
  

 

© Ю.М. Боговіна, 2019, «Бахва» 

254 

Перевищення прогнозної економії над додатковими витра-

тами свідчить про доцільність реалізації запропонованого іннова-

ційного рішення. 

Практичне застосування даної методики використано під 

час виконання курсових та економічних частин дипломних проек-

тів на спеціальності «Галузеве машинобудування».  

При виконанні курсового проекту перед студентом ста-

виться завдання  здійснити аналіз основних техніко-економічних 

показників господарювання, виконати економічні розрахунки, 

проаналізувати  можливе зниження витрат і на цій основі обґрун-

тувати заходи щодо підвищення ефективності виробництва.  Після 

проведених розрахунків витрат на виробництво та реалізацію ви-

робу на основі планової калькуляції до і після удосконалення тех-

нологічного процесу визначається економія витрат на один виріб 

та річна економія витрат за рахунок економії заробітної плати та 

економії матеріалів.  

Також розраховуютсья та аналізуються такі показники: 

- абсолютне та відносне зниження собівартості на один 

виріб та виробничу програму; 

- зміна трудомісткості робіт; 

- зменшення чисельності основних робітників у результа-

ті вдосконалення технологічного процесу; 

- ріст підвищення продуктивності праці (за рахунок зни-

ження трудомісткості робіт та економії чисельності основних ро-

бітників); 

При аналізі техніко-економічних показників студенту пот-

рібно зупинитися на доцільності змін у технологічному процесі. 

Студент повинен указати, яких конкретно показників виробничої 

діяльності досягнуті на дільниці та за рахунок чого, а також обґру-

нтувати, який варіант технологічного процесу, для даного типу 

виробництва, виявився більш ефективнішим. 

Запропонована модель оцінювання економічної ефективно-

сті інновацій, спрямованих на зниження рівня виробничих витрат 

дозволяє визначити доцільність впровадження інновацій, дає змогу 

оцінити ефективність підприємницької діяльності, визначити на-

прямки подальшої мінімізації витрат ресурсів як найважливішого 

об'єкту збільшення прибутку підприємства. В умовах обмеженості 

фінансових ресурсів необхідно ретельно відбирати інноваційні 

проекти з метою максимізації ефекту від їх реалізації у рамках 

економічного ефекту.  
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Висновки. Отже, інноваційна діяльність є однією з най-

більш ризикових, оскільки вимагає значних інвестиційних, інтеле-

ктуальних та інших ресурсів. Ефективність реалізації інноваційної 

діяльності залежить від її якісної організації, яка, у свою чергу, 

повинна бути оптимально спланована на основі попереднього  та 

поточного оцінювання економічної ефективності інновацій, спря-

мованих на зниження рівня виробничих витрат. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМЕРЦІЙНІЙ  

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

В.В. Коленко, В.І. Наконечна. 

Проблеми захисту інформації в 

комерційній діяльності підпри-

ємств. Розглянуто основні засоби, 

методи і напрямки захисту комер-

ційної інформації, сучасні про-

блеми захисту інформації підпри-

ємств; класифіковані основні 

джерела та суб’єкти загроз, мето-

ди і засоби щодо усунення загроз 

для інформаційних систем; дове-

дено необхідність створення орга-

нізаційно-економічного механізму 

забезпечення інформаційної без-

пеки підприємства. 

V. Kolenko, V. Nakonechnaya. Prob-

lems of information protection in the 

commercial activity of enterprises.  
The basic means, methods and directions of 

protection of commercial information, mod-

ern problems of information security of 

enterprises are considered. The essence of 

the concept of informational safety, infor-

mation security of the enterprise is investi-

gated. The main sources and subjects of 

threats, methods and means for elimination 

of threats to information systems are classi-

fied. The necessity of creating an organiza-

tional and economic mechanism for ensur-

ing information security of the enterprise is 

proved. 

Вступ. У наш час все більш популярна проблема безпеки 

інформації, тому що інформація якою володіють, користуються  

організації, фірми, корпорації потребують постійного захисту. За-

грози, які існують – несанкціоноване знищення , заміна, копіюван-

ня, блокування санкціонованого доступу до даних. Світ переживає 

справжній бум розроблення та впровадження нових методів та те-

хнологій передачі, обробки та зберігання інформації, що обумови-

ло глобалізацію телекомунікаційних мереж. Тому стрімке розгор-

тання інфокомунікаційних мереж нового покоління змушує прин-

ципово по-новому розглядати роль та значення захисту інформації, 

який є невід’ємною складовою господарської діяльності підприєм-

ства.  

Матеріал і результати дослідження. Для досягнення рин-

кового успіху підприємству необхідна актуальна, достовірна та 

mailto:violka1986@ukr
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вичерпна інформація про клієнтів, конкурентів, постачальників, 

посередників. Цінність інформації полягає в тому, що вона ство-

рює передумови для здобуття конкурентних переваг, допомагає 

знизити рівень комерційного ризику, визначити й урахувати зміни 

в навколишньому бізнес-середовищі 

Враховуючи те, що комерційна інформація, за визначен-

ням [2, с. 5], – це сукупність даних, повідомлень, відомостей, які 

характеризують комерційне середовище, об'єкти, явища, процеси, 

зв'язки, які необхідно збирати, передавати та обробляти для при-

йняття управлінських рішень, її ототожнюють із ресурсом. Багато 

науковців [2, с. 7] застосовують ресурсний підхід до поняття інфо-

рмації. Тому важливим для утримання конкурентних переваг на 

ринку кожної фірми є питання конфіденційності, тобто захисту 

інформації від конкурентів.   

Можна виділити цілу низку джерел загроз інформаційній 

безпеці сучасного підприємства, а саме: 

- протизаконна діяльність деяких економічних структур у 

сфері формування, поширення і використання інформації; 

- порушення встановлених регламентів збору, обробки та 

передачі інформації; 

- навмисні дії та ненавмисні помилки персоналу інфор-

маційних систем; 

- помилки в проектуванні інформаційних систем; 

- відмова технічних засобів і збої програмного забезпе-

чення в інформаційних і телекомунікаційних системах тощо [4]. 

Також необхідно враховувати, що загроза інформаційним 

системам підприємства може настати з боку таких суб’єктів: 

- працівників підприємства, що використовують своє 

службове становище (коли законні права за посадою використо-

вуються для незаконних операцій з інформацією); 

- працівників підприємства, що не мають права в силу 

своїх службових обов’язків, але здійснили несанкціонований дос-

туп до конфіденційної інформації; 
- особ, які не пов’язані з підприємством трудовою угодою 

(контрактом). 
На жаль, однією з найголовніших загроз для компаній з то-

чки зору захисту інформації є власні співробітники, яких назива-

ють інсайдерами. Інсайдери – це співробітники, які навмисно, че-

рез необережність або незнання стають причиною витоку конфіде-

нційної інформації, до якої вони мають доступ для виконання слу-
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жбових обов'язків. Найбільшого збитку завдають ті з них, хто про-

дає дані конкурентам компанії. Для боротьби з цим є спеціалізова-

не програмне забезпечення антишпугунського призначення, про-

грами моніторингу співробітників, як приклад американська ком-

панія Spector Soft Corporation [3] розробила продукт Spector 360, 

який призначений для централізованого моніторингу співробітни-

ків. Антиінсайдерна прог рама досліджує, як співробітники вико-

ристовують свої робочі комп'ютери та мережу Інтернет. Spector 

360 дає змогу інспектувати діяльність всієї організації за допомо-

гою графічних діаграм. 

Крім цього, проаналізуємо поняття «захист інформації», 

під яким у роботі [1, с. 67] розуміють комплекс заходів для забез-

печення фізичної цілісності інформації, запобігання несанкціоно-

ваним змінам і отриманню даних, а його характеристиками є дос-

товірність даних, конфіденційність, цілісність та доступність ін-

формації.  

Інформаційна безпека – захищеність (стан захищеності) 

основних інтересів особистості, суспільства і держави в сфері ін-

формації, включаючи інформаційну і телекомунікаційну інфра-

структуру і власне інформацію та її параметри, такі, як повнота, 

об’єктивність, доступність і конфіденційність. 

Задачі захисту інформаційної системи (ІС) можна поділити 

на декілька рівнів, а саме: 

1. Вчасне забезпечення процесів ухвалення рішень досто-

вірною інформацією на основі введених до ІС даних: 

- достатня повнота даних; 

- достовірність вихідних даних; 

- достатня швидкість прийняття рішень; 

- доступність; 

- Гарантованість відповіді після отримання запиту; 

2. Забезпечення конкурентоспроможності діяльності підп-

риємства: 

- збереження конфіденційності; 

- дезінформація зловмисника. 

Увесь цей комплекс дасть змогу сформувати систему захи-

сту комерційної інформації як програмно-апаратний комплекс, до 

складу якого варто залучити антиінсайдерну програму. 

Серед ключових напрямків захисту інформації в ІС є техні-

чний захист інформації, який розбиваються на два великих класи, 

а саме: системи захисту інформації від несанкціонованого доступу 
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(НСД) і системи захисту інформації від витоку технічними кана-

лами. 

Захист від НСД здійснюють у різних складових ІС: 

1) прикладне і системне програмне забезпечення (ПЗ); 

2) апаратна частина серверів робочих станцій; 

3) комунікаційне устаткування й канали зв'язку; 

4) периметр ІС. 

Захист інформації, забезпечення інформаційної безпеки 

повинно носити системний характер, тобто різні засоби захисту 

повинні застосовуватися одночасно і під єдиним управлінням.  

Особливе місце займають криптографічні методи для захи-

сту інформації. Інтерес комерційних структур до них значно зріс у 

зв’язку зі зменшенням вартості перехоплення інформації, що пе-

редається електронною поштою чи функціонує в системі елект-

ронних платежів. Найпоширенішими вважаються методи кодуван-

ня та шифрування інформації. Поряд з ними використовуються 

методи розділення та стиснення даних. У процесі захисту передачі 

усної інформації використовують методи аналогового скембліру-

вання та дискретизації мови з подальшим шифруванням 

Один із перспективних напрямів захисту інформації сфор-

мулювали сучасні методи стегонографії, що базуються на різних 

принципах, забезпечують таємницю самого факту існування сек-

ретної інформації в тому чи іншому середовищі за допомогою від-

повідних засобів: невидимих чорнил, мікрофотознімків, таємних 

каналів та засобів зв’язку з плаваючими частотами тощо.  

Незважаючи на використання зазначених методів, забезпе-

чення інформаційної безпеки підприємства на належному рівні 

можливе лише тоді, коли інформаційна складова економічної без-

пеки розглядатиметься як невід’ємний елемент процесу управлін-

ня підприємством. 

Системний підхід до аналізу фінансово-економічної безпе-

ки передбачає розгляд економіко-виробничої діяльності як багато-

рівневої структурної системи. Він базується на принципі цілісності 

об’єкта дослідження, тобто дослідження його властивостей як 

єдиного цілого, оскільки ціле (система) володіє такими якостями, 

якими не володіє жоден його складник (див. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Система економічної безпеки підприємництва 

 

Система фінансово-економічної безпеки володіє всіма вла-

стивостями кібернетичної системи, зокрема наявністю каналів ін-

формації між її окремими елементами; багатоваріантністю поведі-

нки системи; керованістю та цілеспрямованістю системи [7]. Сис-

темний підхід передбачає дослідження якомога більшої кількості 

зв’язків між елементами системи та об’єктами зовнішнього сере-

довища для виявлення та аналізу найістотніших з них. Однією з 

основних проблем застосування системного підходу до дослі-

дження економічної безпеки підприємництва є правильна специ-

фікація системи, виявлення усіх істотних її елементів та встанов-

лення всієї сукупності зв’язків між ними. 

Досвід показує, що практично кожне підприємство має ан-

тивірусні засоби захисту, системи ідентифікації користувачів, сис-

теми управління доступом до інформаційної системи тощо. Тобто 

потенціал засобів захисту є, але він не реалізується підприємства-

ми повністю. Переважна більшість вимог стандартів інформацій-

ної безпеки можуть бути реалізовані наявними у фірм засобами 

захисту [4]. 
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Таким чином, комплексне забезпечення інформаційної без-

пеки автоматизованих систем – це сукупність криптографічних, 

програмно-апаратних, технічних, правових, організаційних мето-

дів і засобів забезпечення захисту інформації при її обробці, збері-

ганні та передачі з використанням сучасних комп’ютерних техно-

логій [5]. Сучасне підприємство повинно вміти належним чином 

будувати політику інформаційної безпеки, тобто розробляти і ефе-

ктивно впроваджувати комплекс заходів по захисту конфіденцій-

них даних та інформаційних процесів. Така політика передбачає 

відповідні вимоги на адресу персоналу, менеджерів і технічних 

служб [5]. 

Важливим є визначення етапів побудови політики інфор-

маційної безпеки, а саме: 

- реєстрація всіх ресурсів, які мають бути захищені; 

- аналіз та створення переліку можливих загроз для кож-

ного ресурсу; 

- оцінка ймовірності появи кожної загрози; 

- вживання заходів, які дозволяють економічно ефектив-

но захистити інформаційну систему [6]. 

Для повного захисту комерційної інформації необхідно ро-

зробити систему заходів з формування ринку послуг із захисту ін-

формації в Україні, а саме: 

- програму,  мінімізації ризиків навмисного і випадкового 

витоку корпоративної інформації 

- під час збору,  передачі конфіденційних даних необхід-

но використовувати технології шифрування;  

- методичні підходи до організації моніторингу ринку по-

слуг із захисту інформації. 

Висновки. Використання інформаційних технологій знач-

но підвищує ефективність процесів, зменшує затрати на їх прове-

дення, проте зумовлює виникнення нових загроз для функціону-

вання підприємства. Реалізовуючи системний підхід до інформа-

ційної безпеки підприємства слід дотримуватись принципів конфі-

денційності, цілісності та доступності інформації, що дозволить 

підвищити результативність. Забезпечення інформаційної безпеки 

слід розглядати як невід’ємний елемент процесу управління підп-

риємством. 

Аналіз існуючих засобів захисту інформації засвідчив, що 

комерційні системи повинні мати в своїй основі всі види засобів 
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захисту інформації, серед яких: система захисту від інсайдерів, 

охоронна та пожежна сигналізація, цифрове відео-спостереження, 

контроль й управління доступом до системи, які регулюють на за-

конодавчому рівні Закону України. Такі засоби повинні забезпечу-

вати ідентифікацію та аутентифікацію користувачів, розподіл пов-

новажень доступу до системи, реєстрацію та облік спроб несанкці-

онованого доступу. Однією з найважливіших складників цього 

процесу має бути кваліфікований вибір засобів захисту інформації, 

який повинен починатися з визначення основних переліків загроз, 

вибору заходів щодо забезпечення безпеки та існуючих засобів 

захисту, запровадження й тестування засобів захисту інформації 

Таким чином, побудова системи захисту інформації – це 

складний і трудомісткий процес, що потребує застосування широ-

кого спектру знань з інформаційної безпеки і є безумовною необ-

хідністю сьогодення та гарантією високого рівня захищеності ко-

мерційної інформації у майбутньому 
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ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ІНОВАЦІЙНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ 

К.Г. Воробйова. Галузеві особливо-

сті інноваційного менеджменту і 

маркетингу. Викладена сутність 

інноваційної активності і види інно-

ваційної діяльності господарюючих 

суб'єктів. Запропоновано використан-

ня біопалив в сучасному економічно-

му розвитку в Україні. 

 

K. Vorobyova. Industrial peculiarities 

of innovation management and mar-

keting. The essence of the innovation 

activity and the types of innovation ac-

tivities of economic entities are de-

scribed. The usage of biofuels in the 

modern economic development in 

Ukraine is offered. 

 

Вступ. Сучасна світова економіка вимагає розробки абсо-

лютно нової моделі розвитку, заснованої на інноваційній діяльнос-

ті. Інноваційна діяльність  направлена на створення принципово 

нових продуктів, послуг, в результаті наукових досліджень  з'явля-

ється те, чого раніше не було. Логічним завершенням інноваційної 

діяльності є вихід конкурентоспроможного товару на ринок. 

Матеріал і результати дослідження. Інноваційна органі-

зація – організація, що мала протягом останніх трьох років впрова-

джені (завершенні) інновації, тобто нові або значно вдосконалені 

продукти, впроваджені на ринку, нові або значно вдосконалені по-

слуги або методи виробництва (передачі), також вже впроваджені 

на ринку, нові або значно удосконалені виробничі процеси, впро-

ваджені в практику. Діяльність інноваційних компаній передбачає 

цілий комплекс наукових, технологічних, організаційних, фінансо-

вих і комерційних заходів, які в сукупності призводять до іннова-

цій. 

Упровадження інноваційних технологій можна обмежити 

рамками одного-двох підрозділів організацій. Інновації, що пра-

цюють на розвиток бізнесу, повинні пронизувати організацію і 
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охоплювати всю її діяльність: нові продукти, послуги, процеси, 

стратегії, бізнес-моделі, канали збуту і ринки. Системний підхід до 

інновацій означає, що вони стають обов'язком і способом діяльно-

сті всіх бізнес-одиниць і відділів організації. У світовій практиці 

прийнято до інноваційних відносити організації, в яких більше 

70% загального обсягу продукції в грошовому вимірі за звітний 

податковий період формується за рахунок виробництва інновацій-

ної продукції. У статистиці враховують технологічні, маркетингові 

та організаційні інновації. Технологічні інновації - діяльність ор-

ганізації, пов'язана з розробкою і впровадженням технологічно 

нових продуктів і процесів, а також значних технологічних удо-

сконалень в продуктах і процесах; технологічно нових або значно 

вдосконалених послуг, нових або значно вдосконалених способів 

виробництва (передачі) послуг. Показник «обсяг інноваційних то-

варів, робіт, послуг» включає продукцію, вироблену в звітному 

році на основі різного роду технологічних інновацій. 

Організаційні інновації – реалізація нового методу у веден-

ні бізнесу, організації робочих місць або організації зовнішніх 

зв'язків. 

З інновацією тісно пов’язане поняття «дифузія нововве-

день», тобто поширення вже один раз освоєної і використаної ін-

новації в нових умовах. Дифузія інновацій дозволяє домогтися ма-

ксимального результату від впровадження інновації та отримати 

максимальний ефект як для організації, так і для народного госпо-

дарства в цілому. У ринковій економіці основна маса інновацій 

реалізується підприємницькими структурами як засіб вирішення 

виробничих, комерційних завдань, найважливіший фактор забез-

печення стабільності їх функціонування, економічного зростання 

та конкурентоспроможності [1]. 

Передові автомобілебудівні компанії впроваджують інно-

ваційну діяльність, використовуючи концепцію і методи соціаль-

но-етичного маркетингу, спрямовані на охорону здоров’я людини і 

навколишнього середовища. В Європі вже введений стандарт Єв-

ро-5 – це екологічний стандарт, за яким автозаводи мають випус-

кати безпечніші для навколишнього середовища машини; він ре-

гулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. Стандарт 

обов’язковий для всіх нових вантажних автомобілів, що продають-

ся в Євросоюзі з жовтня 2008 р. Для легкових автомобілів – з 

1 вересня 2009 р. 
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З кожним новим стандартом автовиробникам доводиться 

вдосконалити виробництво двигунів, щоб вони менше викидали в 

атмосферу шкідливих газів та економніше споживали паливо. Ін-

новаційний продукт – результат інноваційної діяльності, який по-

винен задовольняти наступним цільовим вимогам: бути реалізаці-

єю об'єкта інтелектуальної власності, відповідати необхідному на-

уково-технічному рівню, бути виробленим вперше або в порівнян-

ні з іншим аналогічним продуктом володіти вищими науково-

економічними показниками, бути конкурентним. Деякі автомобі-

лебудівні кампанії переходять на альтернативні види пального, 

такі як, наприклад, етанол (складається з етилового спирту і бен-

зину), біопаливо, водень.  або біологічне паливо – будь-

яке паливо, яке містить (за об’ємом) не менш ніж 80% матеріалів, 

отриманих від живих організмів, зібраних у межах десяти років 

перед виробництвом. Один з найпоширеніших у світі хімічних 

елементів – водень – може стати гідною альтернативою органічно-

му паливу. Автомобільні транснаціональні корпорації, такі 

як Honda, Mazda, General Motors і ін., поступово переходять на ви-

робництво автомобілів, що працюють на водні, який є більш еко-

логічною альтернативою бензину. 

Останнє десятиріччя ознаменувалось значним посиленням 

уваги до пошуку та розвитку ефективних шляхів використання 

біологічних ресурсів як продуцентів або джерел отримання понов-

люваної енергії (біопалив). Ще одним стимулом для розвитку но-

вітніх технологій біоенергоконверсії є потенційна можливість зме-

ншення викидів у атмосферу вуглекислого газу за рахунок розши-

рення споживання біоетанолу та біодизеля, покращення властиво-

стей пального за рахунок біологічних домішок. Тому в найближчій 

перспективі очікується, що рівень використання біопалив у зага-

льному споживанні пального суттєво зростатиме і перевищить од-

ну десяту частину. Сучасна енергетика України значною мірою 

базується на імпорті енергетичної сировини – нафти, газу, бензи-

ну, ціна на які постійно зростає. 

За даними ФАО та ОЕСР, у 2012 р. світове виробництво 

біоетанолу перевищило 100 млрд. літрів (80 млн. т). Лідери з виро-

бництва паливного етанолу – Бразилія, США, Китай та Франція – 

переробляють у біоетанол цукор та крохмаль, котрі одержують з 

цукрової тростини, цукрового буряку та зернових культур – куку-

рудзи, пшениці та ін. Біоетанол - це етанол, який отримують при 

переробці рослинної сировини, що містить крохмаль і цукор, і ви-
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користовується він як біопаливо. Також можна налагодити вироб-

ництво з целюлози. На сьогоднішній день виробництво біоетанолу 

вигідніше з цукрової тростини. Біоетанол відрізняється від алкого-

льно спирту відсутністю води в складі і скороченим процесом дис-

тиляції. У світі також стрімко розвивається виробництво біодизеля 

з ріпаку, кукурудзи та сої, особливо в США та країнах Європи. 

Виробництво біодизеля спрямоване на розвиток сучасних підходів 

до етерифікації жирних кислот, використання сучасних каталіза-

торів та використання побічних продуктів виробництва біодизеля, 

у першу чергу таких, як гліцерин. Важливим аспектом виробницт-

ва біодизеля є використання олій покращеного жирнокислотного 

складу вихідної сировини та підвищення її продуктивності. Тому 

одночасно з технологічним розвитком йде пошук і впровадження 

альтернативних рослинних джерел отримання біодизеля – таких, 

як ріпаково-суріпкові гібриди, рижій, мікроводорості та мікроор-

ганізми. Це пов’язано зі створенням їх високопродуктивних сортів 

та штамів з наступним впровадженням у виробництво. Традиційно 

продовжуються розробки з покращення використання деревини, як 

сировини для отримання твердих видів біопалива, наприклад, 

отриманої від спеціально створених швидкоростучих сортів дерев, 

зокрема тополі, осики, верби, евкаліпту і т.п. [2]. 

Висновки. В Україні для виробництва біопалив уже вико-

ристовуються різні сировинні джерела: пшениця, кукурудза, цук-

ровий буряк та ріпак. Але на сьогоднішній день варто дослідити, 

які сільськогосподарські культури можуть замінити традиційну 

кукурудзу, цукровий буряк, пшеницю для того, щоб не стати 

об’єктом критики за марнотратство продовольчої сировини. Необ-

хідно забезпечити поступальний розвиток ринку біопалив у нашій 

країні та конкурентоспроможність інноваційної продукції. 
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ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОБЛІКУ  

ЗАРПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХЕРСОНСЬКОЇ  

ОБЛАСТІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ  

ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ 

О.М. Цвєткова. Проблеми внутріш-

нього контролю обліку зарплати на 

підприємствах Херсонської області 

при застосуванні спеціальних при-

кладних програм. У статті дослідже-

но інформаційне забезпечення внут-

рішнього контролю обліку заробітної 

плати на всіх етапах їх виконання, що 

забезпечує послідовне здійснення 

перевірок. Запропоновано організову-

ти систему внутрішнього контролю на 

підприємстві дотримуючись систем-

ного підходу, за допомогою спеціаль-

них прикладних програм. 

O. Tsvetkova. Problems of internal con-

trol of salary accounting at enterprises 

of the Kherson region in the application 

of special applications. The article inves-

tigates the information provision of inter-

nal control over wage accounting at all 

stages of their implementation, which en-

sures the consistent implementation of in-

spections. It is proposed to organize a sys-

tem of internal control at the enterprise 

following the system approach, with the 

help of special applications. 

 

Вступ. В сучасних ринкових умовах змін, які відбуваються 

в  економіці  України, існує потреба удосконалення автоматизації 

контролю оплати праці на підприємстві. Актуальною є проблема 

недосконалості соціального забезпечення, що стримує зростання 

легальної заробітної плати. Високе податкове навантаження на 

фонд оплати праці підприємств призводить до тінізації її виплати, 

що перешкоджає удосконаленню соціального захисту працюю-

чих [1]. 

На даний час на малих підприємствах Херсонської області 

спостерігається зростання середньої заробітної плати, але порівня-

но з іншими видами підприємств є найнижчою. Це обумовлює не-

обхідність удосконалення методології та організації автоматизова-

ного контролю обліку зарплати з метою покращання її формування 

та раціонального використання. 
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Теоретичні та практичні аспекти цієї проблеми знайшли 

відображення у працях вітчизняних і зарубіжних вчених: 

М.Т. Білухи, О.В.Гамової, Ф.Ф. Бутинця, В. Бжезіна, В.Г. Горелкі-

на, Є.В. Калюги, О.П. Корольчука, А.А. Мазаракі, Є.В. Мниха, 

В.Д. Лагутіна, Л.О. Лігоненко, Л.В. Нападовської, Ю.І. Осадчого, 

В.О. Парнюка, В.В. Сопка, А.М. Соколовської, В.Т. Сусіденка, 

Л.П. Шевчука та ін. [1]. 

Аналіз результатів досліджень свідчить, що сьогодні існує 

потреба у подальшому удосконаленні контрольно-аналітичного за-

безпечення процесу автоматизованого контролю оплати праці для 

посилення її стимулюючої функції на  малих підприємствах. Актуа-

льність  викладених аспектів аналізу і контролю обліку зарплати 

визначили вибір теми дослідження. 

Матеріал і результати дослідження. Мета і завдання дос-

лідження полягає в розробленні пропозицій з удосконалення нау-

ково-обґрунтованих положень автоматизованого контролю обліку  

оплати   праці    на   основі застосування сучасних інформаційних 

технологій та рекомендацій щодо їх впровадження у практичну 

діяльність малих  підприємств, адаптованих до умов ринкової еко-

номіки.   

Відповідно до мети і цільової спрямованості дослідження 

поставлено такі завдання: 

 дослідити тенденції легалізації заробітної плати підпри-

ємств, Херсонської області, яка сприятиме реалізації інтересів уча-

сників соціально-економічних відносин;  

 визначити особливості та проблеми автоматизації зар-

плати для  формування єдиного інформаційного середовища; 

 удосконалити організацію оперативного контролю в си-

стемі інформаційного забезпечення обліку оплати праці на малих 

підприємствах ;  

Внутрішній контроль як функція управління є засобом зво-

ротного зв'язку між об'єктом управління й органом управління, 

інформуючи про дійсний стан об'єкта і фактичне виконання 

управлінських рішень [2]. 

Завдання внутрішнього контролю обліку заробітної плати: 

 оцінка обґрунтованості та якості планових завдань щодо 

до використання трудових ресурсів, норм і нормативних трудозат-

рат; 

 встановлення правомірності застосування форм і систе-
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ми оплати праці; 

 оцінка законності та достовірності операцій з викорис-

тання праці та відображення їх в обліку та звітності підприємства; 

 виявлення та запобігання вчиненого порушень трудово-

го законодавства [3].  

Для контролю заробітної плати необхідна інформація, дже-

релами якою є: первинні документи як основне інформаційне дже-

рело внутрішнього контролю рахунки бухгалтерського обліку, ре-

гістри бухгалтерського обліку та фінансова звітність [4]. Викорис-

тання в процесі внутрішньогосподарського контролю спеціального 

програмного забезпечення дозволяє виявити загальний стан конт-

рольованих об'єктів, виявити фактори, що спричинили негативний 

вплив на результати фінансово-господарської діяльності, а також 

встановити подальший напрям контрольно-ревізійного процесу в 

частині виявлення втрат і перевитрат та конкретних осіб, відпові-

дальних за неналежні результати господарювання. 

Для ефективного контролю обліку заробітної плати на ма-

лих підприємствах доцільно використовувати спеціальне програм-

не забезпечення «1С: Бухгалтерія для України», тому що в про-

грамі є інструменти, за допомогою яких можна проаналізувати 

правильність оформлення прийому на роботу, нарахування та ви-

плати зарплати, податків та внесків. 

Спеціалізована підсистема обліку зарплати і кадрів, що 

входить до складу «1С: Бухгалтерія 8 для України», вирішує на-

ступні завдання: 

 облік руху кадрів по кожній організації, включаючи 

оформлення документів (накази про прийом на роботу, про пере-

ведення, про звільнення) і звітність (звіти за складом працівників 

організації); 

 нарахування заробітної плати працівників підприємства; 

 нарахування податків та внесків, та формування відпові-

дних звітів (по ПДФО, ЄСВ); 

 відображення нарахованої заробітної плати, а також сум 

податків та внесків в бухгалтерському обліку. 

Конфігурація дозволяє сформувати такі види звітів, як: 

«Розрахункові листки», «Розрахункова відомість», «Типова форма 

П6», «Аналіз внесків до фондів по працівникам», «Звіт по внесках 

до фондів», «Аналіз зарплати по підрозділам і співробітникам», 

«Аналіз витрат на оплату праці». Завдяки формування цих звітів 
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можна провести внутрішній контроль обліку заробітної плати, з 

метою виявлення помилок в оформленні працівників на роботу, в 

способу відображенні витрат на оплату праці, в порядку нараху-

вань відповідних суми податків та внесків.  

За допомогою формування банківської виписки можна 

проконтролювати нарахування і виплати в повному об’ємі суми 

податків із заробітної плати (див. рисунок 1). 

Серед факторів успішної автоматизації обліку на підпри-

ємствах вирішальне значення належить трудовій діяльності люди-

ни. В свою чергу рівень ефективності праці колективу, виробничо-

го підрозділу, окремого працівника залежить від повноти викорис-

тання фактора мотивації до праці, важливими складовими якого є 

розмір оплати праці, тісно пов’язане з наслідками праці матеріаль-

не стимулювання, участь у розподілі результатів господарської 

діяльності. Але не можливо розробити провести автоматизацію 

заробітної плати належним чином без її повної легалізації на підп-

риємстві. На малих підприємствах існує ця проблема дуже гостро. 

 

Рисунок 1 – Формування банківської виписки 

 

На сучасному етапі в Херсонській області офіційне праце-

влаштування ще потребує кращого. 

Згідно із ухваленим Законом «Про Державний бюджет 

України на 2019 рік» мінімальна заробітна плата у 2019 році ста-
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новитиме 4173 грн. За порушення трудового законодавства юри-

дичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману 

працю, будуть нести фінансову відповідальність у таких розмірах: 

 100 мінімальних зарплат – 417300 грн., у разі вчинення 

роботодавцем перешкоджання при проведенні заходів державного 

нагляду (контролю) щодо виявлення працівників без належного 

оформлення. 

 30 мінімальних зарплат, за кожного працівника, це 

125190 грн. за наступні порушення: – фактичного допуску праців-

ника до роботи без оформлення трудового договору; – оформлення 

працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання 

роботи повний робочий час; – виплату заробітної плати (винагоро-

ди) без нарахування та сплати єдиного внеску; 

 10 мінімальних зарплат, за кожного працівника, це 

41730 грн. за недотримання мінімальних державних гарантій в 

оплаті праці (наприклад, за не оплату роботи в нічний час, роботу 

в вихідний або святковий день, надурочну роботу та інші питання 

оплати праці; 

 10 мінімальних зарплат, за кожного працівника, це 

41730 грн. (за недотримання встановлених законом гарантій та 

пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, пе-

редбачених законами України «Про військовий обов’язок і війсь-

кову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію» [5]. 

Головне управління Держпраці у Херсонській області на-

голошує на перевагах оформлення трудових відносин з працівни-

ками відповідно до норм чинного законодавства, аби уникнути 

застосування штрафних санкцій. Сьогодні дешевше дотримуватися 

норми закону, аніж сплачувати штрафи. 

За використання праці трьох неоформлених працівників 

(використання найманої праці на підставі договору аутстаффінгу) 

в квітні 2018 року постановою Головного управління Держпраці у 

Херсонській області було накладено штраф у сумі 335 070 грн на 

фізичну особу-підприємця.  

Того ж місяця, за аналогічною справою, постановою Голо-

вного управління Держпраці у Херсонській області було накладе-

но штраф у сумі 223 380 грн на іншу фізичну особу-підприємця, 

яка фактично допустила до роботи без оформлення трудових від-

носин 2 (двох) працівників [6]. 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2019, вип. 1(16) 

Information technologies in education, science and production, 2019, ed. № 1(16) 
  

 

© О.М. Цвєткова, 2019, «Бахва» 

272 

Тому неможливо автоматизувати контроль обліку заробіт-

ної  плати в єдиному інформаційному просторі, якщо не всі пра-

цівники працевлаштовані офіційно. 

Висновки. Запропоновано в подальшому використовувати 

спеціальне прикладне програмне забезпечення на малих підприєм-

ствах Херсонської області з метою аналізу і контролю обліку 

оплати праці та переведення менеджменту на інформаційні техно-

логії, які охоплюють інформаційний цикл передавання, обробку та 

цільове використання даних та сприятиме  їх кращого формування 

та раціонального використання.  

Окремі результати дослідження були використані при роз-

робці навчально-методичного забезпечення дисциплін: «Контроль 

і ревізія» , «Інформаційні системи і технології  в обліку» та мето-

дики викладання лекцій з цих предметів у Херсонському політех-

нічному коледжі. 

Таким чином, внутрішній контроль за оплатою праці є до-

сить трудомістким процесом, який потрібно проводити ретельно 

та уважно, за допомогою спеціальних рикладних програм, таких як 

«1С: Бухгалтерія для України», адже витрати на оплату праці за-

ймають значну часту у структурі витрат підприємства і зменшення 

яких в свою чергу є резервом збільшення прибутку. 
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