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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ВЕРСІЙ ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ 

ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ КОМАНДИ РОЗРОБНИКІВ 

В.М. Левицький, Т.Є. Багмет, Н.Ю. 

Рогоцька, Д. Свиридов, І. Барич. 

Використання систем контролю 

версій для створення навчально-

методичних комплексів із залучен-

ням команди розробників. Описані 

основні проблеми під час розробки 

навчально-методичної літератури. 

Показано спільні і відмінні риси у 

розробці програмного забезпечення та 

створення навчально-методичної лі-

тератури. Показано досвід викорис-

тання засобів ведення розробки про-

грамного забезпечення для створення 

V.Levitsky, T.Bahmet, N.Rohotska, 

I.Barych, D.Svyrydov. Use of version 

control systems to create educational 

and methodological complexes with the 

involvement of a team of developers. 
The main problems during the develop-

ment of educational and methodical litera-

ture are described. Common and distinc-

tive features in the development of soft-

ware and the creation of educational and 

methodological literature are shown. The 

experience of using software development 

tools to create literature by a team of au-

thors is shown. The results of using the 
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літератури командою авторів. Надано 

результати використання системи 

контролю версій для супроводу на-

вчально-методичних комплексів дис-

циплін.  

version control system to support educa-

tional and methodological complexes of 

disciplines are presented.  

 

Вступ. У сучасному інформаційному суспільстві існує на-

гальна потреба в засобах, що прискорюють обмін, обробку та за-

своєння інформації. До таких засобів можна віднести деякі про-

грамні комплекси, що були раніше створені для вузькоспеціалізо-

ваних напрямків людської діяльності, а також комбінацію декіль-

кох комплексів для збільшення ефективності використання що-

найменше одного з них. 

У співавторських колективах існує проблема розподілу за-

дач та зон відповідальності при створенні більш-менш об’ємного 

літературного твору. Наступною проблемою, в деяких випадках, 

ще більшою ніж розподілення роботи, є зведення фрагментів ро-

боти, корекція їх з урахуванням зауважень усіх співавторів, збері-

гання екземплярів примірників на кожному з етапів створення лі-

тературного твору, а також контроль змін, що вносять автори у 

свої або чужі розділи [1, 5, 9]. 

Матеріал і результати дослідження. На даний час для ко-

лективної роботи над текстом невеликого об’єму ще активно ви-

користовуються класичні засоби обміну інформацією, такі як елек-

тронна пошта або особиста передача рукопису. В такому випадку 

автори обмінюються між собою найновішою версією електронного 

документа, і кожен вносить свої зміни. Цей процес породжує деякі 

незручності, такі як ускладнення паралельної роботи над докумен-

том а також накопичення різних версій файлів. 

Для документів великого об’єму, таких як посібники, під-

ручники, навчально-методичні комплекси класичний підхід ство-

рює вже набагато більші незручності, майже унеможливлює пара-

лельну роботу та контроль співавторі одним одного [9]. 

Частково ці проблеми були вирішені з розвитком хмарних 

сховищ даних та текстових процесорів з web-інтерфейсом, які на-

пряму можуть працювати з документами у хмарному сховищі. Од-
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ним з таких сервісів є Документи Google, в ньому реалізовані фун-

кції паралельного доступу до документу кількома користувачами 

одночасно. Це дозволяє працювати колективно над одним докуме-

нтом великого об’єму без пересилання файлів в режимі реального 

часу. 

Починаючи з 2010 року сервіс Документи Google дозволяє 

працювати з різними версіями документу і відслідковувати зміни. 

Це робить можливим контроль авторами один одним та повернен-

ня до попередніх версій документу, у разі необхідності. 

На даному етапі розвитку Документи Google дозволяють 

працювати над документом, відслідковувати зміни в документі та 

бачити хто ці зміни вносив, а також порівнювати поточну версію 

документу з попередніми [6]. 

Додатковою зручністю даного сервісу є можливість імпор-

ту та експорту документів популярних офісних форматів. Сервіс 

однаково працює за допомогою web-браузера на всіх програмних 

платформах, а для платформи Android існує окреме застосування, 

яке дозволяє взаємодіяти із документа з мобільних пристроїв. 

Важливими недоліками даного сервісу є неможливість ро-

боти з документів без наявності Інтернет-з’єднання. 

Система Git  – це приклад розподіленої системи контролю 

версій (РСКВ), що зазвичай використовуються для розробки про-

грамного забезпечення [2,3,8]. РСКВ забезпечують повний доступ 

до кожного файлу проекту, а також дозволяють кожному користу-

вачеві отримати доступ до повної та автономної історії всіх змін. 

Git, не вимагає постійного підключення до центрального сховища. 

Розробники можуть працювати де завгодно і співпрацювати асин-

хронно з будь-якого часового поясу. На рис.1 показано умовну 

схему взаємодії користувачів системи з локальними сховищами, 

які дають можливість працювати у разі зникнення Інтернет-

з’єднання без втрати історії змін та умовно центральним репозито-

рієм, через який відбувається обмін даними між авторами. 
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Рисунок 1 – Схема роботи кількох авторів з локальними та 

центральним репозиторіями 

 

Одною з найбільших переваг таких систем є можливість 

працювати з багатьма файлами одночасно, а також можливість ве-

дення не тільки історії проекту а і паралельних тимчасових відга-

лужень. Ці відгалуження дають можливість створити так звану 

«титульну» гілку, яка буде містити в собі кінцевий результат робо-

ти, а також додаткові відгалуження саме в яких буде проводитись 

розробка. Додаткові відгалуження можна налаштувати таким чи-

ном, що їх вміст буде прихований, а базова гілка буде публічною. 

Недоліком Git є його слабка орієнтованість на офісні фор-

мати файлів [2]. 

На рисунку 2 зображена умовна схема появи додаткових 

гілок, проведення в них роботи та злиття з основною гілкою, що 

носить назву “master”. В кожній гілці проводяться окремі дії різ-

них авторів. 

У 2013 році командою математиків було продемонстровано 

приклад написання великого підручника за допомогою системи Git 

та системи зберігання репозиторіїв GitHub [1, 9]. У якості основно-

го робочого формату книги було обрано мову розмітки документу 

LaTeX, оскільки в такому випадку файли документу є текстовими 

та більше підходять для системи Git, ніж формати Microsoft Office, 

OpenOffice та інші. Альтернативою даному формату є мови розмі-
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тки HTML та Markdown, які теж дозволяють зберігати документи у 

текстовому форматі, а потім переводити їх у формат для друку. 

 

 

Рисунок 2 – Схема існування гілок кількох авторів у часі 

 

У таблиці 1 надано експрес-аналіз двох підходів з їх пере-

вагами та недоліками. Основним недоліком системи Документи 

Google є відсутність можливості працювати без Інтернет-

з’єднання, а у комплексу Git і Github – низька зручність роботи з 

офісними документами. 

В свою чергу підходи з використанням систем контролю 

версій дозволяє одночасно існувати документу, який є результатом 

та доступний усім і тому ж самому докумету, в який вносяться 

зміни одним з авторів. Такий підхід дозволяє залучати до написан-

ня фахівців та помічників різної кваліфікації без ризику, що вони 

внесуть недостовірну інформацію в результуючий документ. 
 

Таблиця 1 ‒ Зведений аналіз web-сервісу Документи 

Google та комплексу Git і Github 
 

 Документи Google Git + Github 

Робота з офісними форматами Зручна, на висо-

кому рівні 

Не зручна 
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Асинхронна робота колективу Можлива Можлива 

Можливість автономної роботи Відсутня Можлива 

Робота з версіями та комента-

рями 

Можлива Можлива 

Робота з гілками Відсутня Можлива 

Робота з великою кількістю 

файлів 

Зручна Дуже зручна 

Включення в проект файлів 

іншого формату 

Можливо Можливо 

 

З 2018 року в Херсонському політехнічному фаховому ко-

леджі було залучено студентів старших курсів до розробки прак-

тичних завдань з деяких спецдисциплін [7]. Даний експеримент і 

виявив переваги та недоліки різних підходів. За результатами, що 

були отримані у 2019 році, було зроблено наступні висновки: 

1. Робота зі студентами у якості співавторів потребує роз-

межування прав доступу або хоча б відгалуження окремих частин 

від основної “титульної” частини завдань, які вже готові і не пот-

ребують змін; 

2. Для дисциплін з напрямів web-програмування необхідне 

зберігання та версіонування файлів відмінних від офісних форма-

тів; 

3. Формат розмітки HTML можливо використовувати як 

основний для зберігання тексту завдань, оскільки є можливість 

його легкого експорту в офісні формати, він добре версіонується 

системою Git та перегляд таких матеріалів можливий без будь-

якого додаткового програмного забезпечення на будь-яких про-

грамних платформах; 
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4. Формати розмітки Markdown та LaTeX можуть бути ви-

користані для зберігання документів, але вони потребують додат-

кових засобів для перегляду і тому менш зручні для поставлених 

задач ніж HTML [2, 3, 10]. 

У період з вересня по грудень 2020 року, з урахуванням 

отриманих раніше результатів, було залучено більшу кількість ви-

конавців для оновлення методичного комплексу. У якості платфо-

рми для зберігання було використано Github, формат документів 

Microsoft Office було замінено на HTML.  

На рисунку 3 зображено історію зміни в репозиторії «Ме-

тоди і засоби комп’ютерних інформаційних технологій» у програ-

мному продукті TortoiseGit 

 

 

Рисунок 3 – Відображення історії роботи трьох авторів з трьома 

галками 

 

Висновки.  Підхід з використанням СКВ оптимізує роботу 

команди, пришвидшує обмін інформацією та дозволяє паралельно 

опрацьовувати окремі частини навчально-методичного комплексу. 

Також СКВ надає можливість зручно відслідковувати перебіг про-

цесу, порівнювати різні версії НМК та, у разі необхідності, повер-

татися до попередніх версій. 

Web-орієнтована система GitHub може бути використана 

для індивідуального або колективного створення навчальних ма-

теріалів. Також даний сервіс дає можливість залучити співавторів, 
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розділених географічно, а також фахівців для яких розробка освіт-

ніх матеріалів не є основним видом діяльності.  
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ПРОБЛЕМИ КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 

ІНФОРМАЦІЇ 

В.В. Коленко, В.О. Коленко, С.О. 

Бабикін. Проблеми комплексного 

забезпечення безпеки інформації. У 

сучасних умовах ефективність процесів 

управління багато в чому визначається 

використанням нових інформаційних 

технологій спільно з комплексом захо-

дів безпеки. Криптографія - основа 

більшості методів захисту інформації - 

невід'ємний елемент грамотності все 

більш широкого кола фахівців. Розу-

міння комплексного характеру пробле-

ми захисту інформації має першорядне 

значення для її успішного вирішення 

на самих різних рівнях  

V. Kolenko, V. Kolenko S. Babykin. 

Problems of comprehensive information 

security. In modern conditions, the effec-

tiveness of management processes is large-

ly determined by the use of new infor-

mation technologies in conjunction with a 

set of security measures. Cryptography - 

the basis of most methods of information 

protection - an integral element of literacy 

of a wider range of professionals. Under-

standing the complex nature of information 

security is of paramount importance for its 

successful solution at various levels  

Вступ. Інформація – фундамент практично будь-якого виду 

діяльності. Тривалий час методи захисту інформації (ЗІ) розробля- 
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лися тільки державними органами. З розвитком комерційної і під-

приємницької діяльності збільшилася кількість спроб несанкціо-

нованого доступу до конфіденційної інформації, а проблеми захи-

сту інформації виявилися в центрі уваги багатьох вчених і фахівців 

з різних країн. 

Однак поширеними є дослідження в рамках деякого конк-

ретного підходу, методу. Безумовно, розвиток самих різних на-

прямків забезпечення ЗІ вельми важливо, але тільки в комплексі з 

усіма іншими підходами. Мета статті - розробка комплексного пі-

дходу до ЗІ і відповідної управлінської структури. 

Існує безліч різних способів несанкціонованого доступу до 

інформації. Аби не заглиблюватися в їх дослідження, очевидно, 

що ніяке окреме засіб захисту не в змозі забезпечити адекватну 

безпеку. Оскільки надійний захист може бути гарантована лише 

при створенні механізму комплексного забезпечення безпеки.  

Матеріал і результати дослідження. Можна виділити три 

основні складові такого комплексу: нормативно-правова; організа-

ційна; технічна. 

Нормативно-правові засоби захисту визначаються законо-

давчими актами країни, якими регламентуються правила викорис-

тання, обробки та передачі інформації обмеженого доступу і вста-

новлюються міри відповідальності за порушення цих правил.  

У статті 34 Конституції України розглядається право гро-

мадян України на інформацію, забезпечення інформаційних про-

цесів [1]. Ця та деякі інші статті Конституції мають стати основою 

розвитку інформаційного законодавства. Те, що чинне законодав-

ство України не відповідає сучасним вимогам інформаційного роз-

витку є однією з основних проблем в області вирішення питань 

щодо захисту інформації та при наявності в країні досить потуж-

ного науково-технічного потенціалу може призвести до особливо 

тяжких наслідків. При побудові правової бази системи безпеки 

інформації в Україні необхідно вирішити такі завдання. 

Розробити законодавчі акти та правові норми, всебічно 

охоплюючи всі проблеми захисту інформації та відображають 
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специфіку підходів до забезпечення безпеки інформації в різних 

сферах діяльності держави і суспільства. 

Регламентувати рівні безпеки інформації та адекватних їм 

методів і засобів захисту. Однією з найбільш важливих складових 

частин правового забезпечення системи безпеки інформації є ста-

ндартизація і сертифікація. На підставі накопиченого досвіду роз-

винених країн в Україні необхідно створити пакет основополож-

них стандартів організаційно-методичного та термінологічного 

забезпечення системи захисту інформації, а також стандартизувати 

вимоги щодо захисту інформації в засобах обчислювальної техні-

ки, в автоматизованих системах, інформаційних мережах і засобах 

телекомунікації. 

Загальний порядок здійснення криптографічного захисту 

інформації в Україні визначено у  Положенні   про  порядок  здійс-

нення  криптографічного захисту інформації  в  Україні,  затвер-

дженому  Указом  Президента України  від  22  травня  1998  року 

N 505 ( 505/98 ) (зі змінами, внесеними Указами від 15 вересня 

1998 року N 1019 ( 1019/98  )  та від 27 вересня 1999 року N 1229) ( 

1229/99 ) [2]. Не можна не брати до уваги морально-етичні засоби 

захисту, реалізовані у вигляді всіляких норм, які склалися тради-

ційно в країні або суспільстві. Ці норми здебільшого не є обов'яз-

ковими, як законодавчі заходи, проте їх недотримання веде зазви-

чай до втрати авторитету і престижу співробітника, організації і 

т.д. 

Технічні засоби представляють собою електричні, механіч-

ні, електромеханічні або електронні пристрої. Вся сукупність тех-

нічних засобів поділяється на фізичні та апаратно-програмні. Фі-

зичні засоби реалізуються у вигляді автономних пристроїв і систем 

і виконують функції загального захисту об'єктів, на яких обробля-

ється інформація. До них відносяться, наприклад, пристрої захисту 

територій і будівель, замки на дверях, де розміщена апаратура, 

решітки на вікнах, електронно-механічне обладнання охоронної 

сигналізації. Під апаратними технічними засобами прийнято розу-

міти пристрої, що вбудовуються безпосередньо в обчислювальну 

техніку, в телекомунікаційну апаратуру, або пристрої, які сполу-
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чаються з подібною апаратурою по стандартному інтерфейсу. З 

найбільш відомих апаратних засобів можна відзначити схеми кон-

тролю інформації по парності, схеми захисту масивів пам'яті по 

ключу і ін. Програмні засоби являють собою програмне забезпе-

чення, розроблене спеціально для виконання функцій захисту ін-

формації. [5]. 

Необхідно також відзначити, що всі розглянуті засоби за-

хисту діляться на формальні, що виконують захисні функції строго 

по заздалегідь передбаченою процедурою без безпосередньої уча-

сті людини, і неформальні, що визначаються цілеспрямованою ді-

яльністю людини або регламентують цю діяльність. Організаційні 

засоби захисту являють собою організаційно-технічні та організа-

ційно-правові заходи, здійснювані в процесі створення і функціо-

нування будь-якої структури. Іншими словами, тільки на основі 

нормативно-правової бази та за наявності апаратно програмних 

засобів можливе ефективне управління в умовах впровадження 

нових інформаційних технологій. Практика сьогоднішнього дня 

показує на недооцінку цих питань керівниками різних організацій.  

При розробці комплексу з інформаційної безпеки необхідно розу-

міти, що захищеність є не атрибутивною, а зовнішнім властивістю 

інформації. 

Безсумнівно, що комплексність реалізації ЗІ багато в чому 

залежить від досконалості відповідної управлінської структури. 

При наявності характерних ознак в кожному конкретному випадку 

необхідно враховувати специфіку (див. рисунок 1). 

Концепція комплексності ЗІ дозволяє централізувати про-

цедуру управління, що особливо цінно при розподілених об'єктах, 

численних абонентів. Процедура управління стає адаптивною, що 

особливо важливо при забезпеченні ЗІ. Стає можливим оперативне 

реагування на спроби несанкціонованих дій, виявлення нових ал-

горитмів і стратегій, мінімізації можливих втрат [5]. 
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Рисунок 1 – Класифікація завдань управління комплексом по за-

хисту інформації 

 

Висновки. Виявлений комплексний характер заходів щодо 

захисту інформації, що є основою успіху впровадження нових ін-

формаційних технологій, дозволяє зробити висновок про незапе-

речну важливість професійної підготовки адміністративних мене-

джерів в області захисту інформації. Поява таких фахівців на рин-

ку праці стимулює розвиток нормативно-правової бази та технічні 

засоби захисту інформації. 

З іншого боку, основою більшості засобів інформаційного 

захисту є криптографія. Незаперечна цінність бурхливо розвива-

ються криптографічних методів закриття інформації. Перспектив-

ним є використання асиметричних криптографічних методів для 
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забезпечення персональних підписів. З кожним днем все більше 

з'являється екзотичних криптографічних протоколів найширшого 

функціонального застосування [3, 4]. 

Перехід до електронного діловодства пред'являє до фахів-

ців самого широкого профілю вимоги знання безпечних процедур 

такої діяльності, як підписання контрактів, нотаріальні акти, крип-

тографічні протоколи, електронні платежі і т.д. Необхідність про-

фесійної підготовки менеджерів в області захисту інформації підт-

верджується і зовнішніми причинами. З точки зору практичного 

застосування дуже важливим є розробка спеціалізованих систем 

підтримки прийняття рішень в області ЗІ, які повинні стати осно-

вою при організації управлінських процедур в даній сфері. 
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СЕРВІСИ G SUITE FOR EDUCATION ДЛЯ УПРАВЛІННЯ 

ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

С.А. Букарєва. Сервіси G Suite for 

Education для управління освітнім 

процесом закладу освіти. У статті 

розкривається актуальність викорис-

тання сервісів G Suite for Education для 

організації управління освітнього про-

цесу закладу освіти. На прикладі пока-

зано модель організації освітнього про-

цесу користуючись додатками G Suite 

for Education.   

S.A. Bukareva. G Suite for Education 

services for managing the educational 

process of an educational institution. 
The article reveals the relevance of using 

G Suite for Education services to organize 

the management of the educational 

process of the educational institution. The 

example shows the model of organization 

of the educational process using G Suite 

for Education applications. 

 

Вступ. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних 

технологій зумовлює пошук та впровадження нових підходів мо-

дернізації сучасної системи освіти в Україні. Зокрема, актуальною 

є проблема ефективного сучасного управління освітнім закладом, 

оскільки зміни в суспільстві вимагають пошуків нових шляхів реа-

лізації управління, яке б повною мірою спонукало до розвитку. 

Саме тому, все більшої актуальності набуває питання використан-

ня інформаційно-комунікаційних технологій не тільки в процесі 

навчання студентів, а й у освітньому процесі та управлінні закладу 

освіти [2]. 
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Сьогодні все більше закладів освіти почали долучатися до 

використання хмарних технологій в освітньому процесі. Впрова-

дження хмарних сервісів сприяє створенню єдиного інформацій-

ного простору, що забезпечує доступ до них закладів освіти різно-

го рівня, науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти та 

батьків. Перевагами їх використання у освітньому процесі у порів-

нянні з іншими технологіями навчання й управління є, насамперед, 

можливість створення «віртуальної викладацької», «віртуального 

методичного кабінету», «віртуального класу», «віртуального до-

кументообігу», організації самостійної роботи учнів і позаурочно-

го навчання тощо. До переваг використання хмарних сервісів мо-

жна також віднести доступність, тому що хмари доступні всім з 

будь-якої точки, де є підключення до мережі Інтернет, з будь-

якого комп’ютера, де є браузер. Співробітники стають більш мобі-

льними, оскільки можуть отримати доступ до свого робочого міс-

ця з будь-якої точки, використовуючи ноутбук, планшет чи смарт-

фон. Немає необхідності купувати ліцензійне програмне забезпе-

чення, його налаштування та оновлення – потрібно просто зайти 

на сервіс та користуватись його послугами [1]. 

Матеріали узагальненого досвіду. Одним з таких хмар-

них середовищ, які можна вдало використовувати у освітньому 

процесі є G Suite for Education, – це набір додатків, які надаються 

компанією Google безкоштовно для освітніх установ у рамках об-

раного освітньою установою домену. До пакету входять стандарт-

ні Google сервіси плюс система управління навчанням Google 

Classroom. Корпоративні акаунти у G Suite for Education від ком-

панії Google надають значно більше переваг під час використання 

хмарних сервісів, не тільки при дистанційному навчанні, а й при 

управлінні закладом освіти. 

Впровадження інформаційної системи на базі G Suite for 

Education в освітній процес – це багатогранний комплекс, одним з 

етапів якого є проектування єдиного інформаційного простору за-

кладу освіти, завдяки чому можна здійснювати комунікацію, спів-

працю і командну роботу всіх учасники освітнього процесу для  
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досягнення цілей та налагодження механізмів взаємодії [2]. 

При використанні сервісів Google в управлінській та про-

фесійній діяльності відбувається процес розвитку особистості вна-

слідок того, що вона набуває навичок мережевої співпраці, колек-

тивного редагування, спільного планування, тайм-менеджменту 

тощо. Зокрема, сервіси Google допомагають в управлінській діяль-

ності керівнику закладу освіти як інструменти для стратегічного 

планування, ефективного контролю, аналізу результатів праці, 

стимулювання педагогів до творчого пошуку, інноваційної діяль-

ність на різних рівнях та створюють середовище для публічної ді-

яльності, професійного спілкування, самореалізації та саморозвит-

ку управлінця. Існує велика кількість інструкцій по роботі з серві-

сами Google, але відсутній системний підхід до їх використання в 

управлінській діяльності [1]. 

Представляємо можливу модель організації освітнього 

процесу користуючись додатками G Suite for Education, метою якої 

є відкритий та зручний доступ до інформаційних ресурсів, активна 

участь співробітників закладу освіти та ефективна діяльність усіх 

учасників освітнього процес (рис. 1).  

Отже, інформаційно-освітнє середовище керівника закладу 

освіти на базі сервісів Google, як показано на рисунку 1, може ви-

глядати таким чином: 

 організаційні шаблони і форми реалізуються за допо-

могою сервісів Google Документи, Google Таблиці, Google Форми, 

Google Презентації; 

 як інструменти планування організаційних подій та за-

ходів можна використовувати Google Календар;  

 для спільної роботи – Google Календар, Google Диск;  

 для аналізу інформації, анкетування зручно застосов-

вати Google Форми;  

 для комунікації і зворотного зв’язку – Gmail, Google 

Групи та Google Meet.  

 Google Диск вдало використовувати для сховища да-

них [1]. 
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Тобто, у хмарному середовищі G Suite for Education, за до-

помогою Gmail будь-який співробітник закладу освіти, відповіда-

льний за певний напрямок роботи, має можливість у межах своїх 

повноважень певним чином керувати організацією освітнього про-

цесу за допомогою Інтернету через створені облікові записи для 

всіх співробітників та студентів закладу освіти. Розглянемо мож-

ливості Gmail щодо управління освітнім процесом на приладі на-

ради. 

Організація наради розпочинається з використання сервісу 

Google Календар. Цей сервіс дає можливість запланувати подію, а 

також створювати спільні календарі для фіксування заходів, що 

повторюються, та відображати ці події для структурних підрозді-

лів, що мають доступ.  

Після створення події відбувається процес запрошення від-

повідних колег. Для цього використовуються акаунти корпоратив-

ної пошти Gmail, колеги отримують автоматичний лист. У випадку 

проведення онлайн-наради колеги до зустрічі приєднуються з ви-

користанням сервісу Google Meet.  

На Google Диску можуть бути сформовані робочі докумен-

ти та наданий доступ до них для опрацювання. Робота з докумен-

тами здійснюється з використанням корпоративного акаунту, всі 

зміни в документах фіксуються сервісом.  

Для аналізу ефективності проведення наради та стану ви-

рішення проблемних питань керівник (або відповідальна особа) 

створює анкету (сервіс Google Форми), колеги відповідають на 

запитання. Сервіс дає можливість сформувати зведені дані для зві-

тності та подальшого аналізу.  

Під час наради та після наради здійснюється подальше 

планування діяльності. Заходи фіксуються у Google Календарі. 

Подальша комунікація та співпраця здійснюється з використанням 

корпоративної пошти Gmail, сервісу Google Meet та Google Дис-

ку [1]. 
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Рисунок 1 – Модель організації освітнього процесу закла-

ду освіти  

 

Висновки. Таким чином, розглянуті можливості та сукуп-

ність сервісів G Suite for Education є найбільш ефективно діючими 

хмарними технологіями та можуть вдало використовуватися для 

управління освітнім процесом у закладі освіти.  
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ДИНАМІЧНА КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА 

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 

І.І. Бездворний, В.П. Волошин. Ди-

на-мічна комп’ютерна система ві-

део спостереження. Розглянуто осно-

вні модулі які використовуються при 

створенні керованих систем, систем 

відео спостереження. Приведено по-

рівняння компонентів.  

I.I. Bezdvorn, V.P. Voloshin. Dyna-

mic computer video surveillance 

system. The main modules used in the 

creation of controlled systems, video 

surveillance systems are considered. 

The comparison of components is given. 

Вступ. Сьогодні багато підприємств, прагнучі забезпечити 

безпеку своєї комерційної діяльності, застосовують захисні заходи, 

в тому числі пов’язані із застосуванням технічних засобів. Один з 

таких заходів – встановлення систем відеоспостереження. Тема з 

зацікавленістю може бути розроблена  студентськими гуртками та 

клубами мікропроцесорної (комп`ютерної) спрямованості. Для 

цього студенти повинні володіти основами програмування та на-

вичками  сучасного радіомонтажу друкованих плат. 

Матеріал і результати дослідження. Студенти мають ве-

лику зацікавленість у сучасних мікропроцесорних системах при 

розробці нескладних пристроїв з цільовим практичним призначен-

ням. Один з таких пристроїв  та заходів технічної творчості студе-

нтської аудиторії може бути керовані систем відео спостереження 

на сучасній елементній базі [1]. 

Пристрій призначений для дослідження роботи самохідної 

платформи з функцією управління оператором та транслювання 

зображення на пристрій відображення (смартфон, планшет, 
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комп’ютер). Система складається з колісного шасі, оснащеного 

електричним приводом, дистанційно керованим оператором, і не-

залежної системи відеоспостереження. На центральній платформі 

системи можуть встановлюватися різні при- строї, прилади. 

Під час пересування здійснюється передача зображення від 

камери, при досягненні позиції спостереження оператором може 

активізуватися будь-яка з додатково встановлених на платформі 

систем. Відео зображення від камери і, при наявності системи 

GPS, місце розташування платформи на електронній мапі може 

транслюватися на планшет оператора або в Інтернет. В поточному 

вигляді проект можна використовувати для багатьох цілей, напри-

клад: 

- охорона об'єктів - патрулювання периметра; 

- дистанційне відеоспостереження в важкодоступних для 

людини місцях; 

- дистанційне відеоспостереження у важких для людини 

умовах.  

 

 
 

Рисунок 1 –  Зовнішній вигляд звичайних пультів радіо керування 

 

Але використання таких керуючих механізмів має суттєвий 

недолік – у оператора зайняті обидві руки. Тому для покращення 

ергономіки керування пропонується застосувати акселерометр, 
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який буде визначати нахил руки оператора та на основі цієї інфор-

мації будуть формуватися команди для двигунів платформи. Друга 

рука оператора при цьому залишається вільною [4]. 

Функціональна схема всього пристрою наведена на рисун-

ку 2. Пристрій складається з трьох модулів. Модуль формування 

команд (вимірювальний пристрій, формувач команд та передавач), 

модуль керування платформою (приймач та інтерфейс двигунів) та 

модуль відео каналу (відеокамера, веб-сервер, Wi-Fi точка досту-

пу). 

 
Рисунок 2 – Функціональна схема пристрою 

 

Основною частиною керованої системи спостереження на 

мобільній платформі є модуль керування, основне призначення 

якого є визначення положення руки оператора та формування від-

повідного сигналу, який в режимі реального часу передається на 

платформу та управляє роботою двигунів. 

До структурної схеми модулю керування платформою від-

носяться: 

- вимірювальний пристрій; 

- формувач команд; 

- передавач. 
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Рисунок 3 – Структурна схема модулю керування платформою 

 

Алгоритм функціонування модулю керування платформою 

полягає в наступному: при подачі живлення процесор починає ви-

конувати вбудовану програму - відбувається початкова ініціаліза-

ція пристрою вимірювання та задаються параметри режиму його 

роботи. Далі у безкінечному циклі проходить вимірювання та фо-

рмування команд, які передаються на передавач. Для забезпечення 

можливості бездротової передачі команд, потрібно використовува-

ти передавач, який працює у радіочастотному діапазоні. Оператор 

за допомогою нахилу руки може керувати роботою двигунів ра-

діокерованої платформи. 

Вибір акселерометру. Усі датчики прискорення (акселеро-

метри), які рекомендуються для моделювання,  по способу оброб-

ки даних розподіляються на два великих класи: 1. Аналогові  та 2. 

цифрові 

Використання аналогового акселерометру у пристрої є не-

доцільним тому що потребує не менше 2-х аналогових каналів 

зчитування інформації з акселерометру [5]. 

Цифрові акселерометри мають різні інтерфейси, але най-

більш поширеним є І2С. [6] Акселерометр з цим інтерфейсом має 

можливість підключення до мікроконтролеру [6]. 

Акселерометр типу MMA8452Q - це компактний тривісний 

акселерометр з малою потужністю, 12 бітами роздільної здатності. 

Він укомплектований вбудованими функціями з гнучкими параме-

трами. Вбудовані функції переривання дозволяють забезпечити 

загальну економію енергії, позбавляючи хост процесор від постій-

ного опитування даних. 
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Рисунок  4 – Зовнішній вигляд акселерометра MMA8452Q 

 

Пристрій може бути налаштований для генерування інер-

ційних сигналів переривання пробудження з будь-якої комбінації 

вбудованих функцій, що настроюються, що дозволяє MMA8452Q 

контролювати події та залишатися в режимі низької потужності в 

періоди бездіяльності [7]. 

Вибір SMD модулю акселерометру. З огляду на те, що ми 

хочемо побудувати систему керування платформою, доцільним 

видається застосування SMD модулю, який крім самого акселеро-

метру MMA8452Q має ланцюги обв'язки акселерометру та стабілі-

затор напруги. У якості такого модулю пропонується вибрати ста-

ндартний та досить поширений серед радіолюбителів  SMD мо-

дуль GY-45. 

 
 

Рисунок 5 – Зовнішній вид SMD модулю GY-45 
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Аналіз схеми модулю GY-45 показує, що для застосування 

його у якості вимірювального пристрою модулю керування, його 

необхідно доробити, видалив погоджувач рівнів сигналів SDA та 

SCL [8]. 

 

 
 

Рисунок 6 – Радіо модуль  

 

Радіо модуль проекту складається з передавача та прийма-

ча. Радіокерована машина, яку пропонується застосувати як прото-

тип керованої платформи вже має модулі передавача та приймача, 

які роблять на часто- ті 27 MHz, але прискіпливий аналіз показав 

дуже низьку якість цих модулів і тому застосування їх вважається 

недоцільним. 

Аналіз пропозицій модулів радіо тракту виявив декілька 

варіантів, представлених у таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Аналіз пропозицій модулів радіо тракту 

 

Опис Параметри Переваги та недолі-

ки 

Радіо тракт від 

радіокерованої 

машини 

Діапазон - 27 MHz. 

Кодер - TX-2A.  

Відстань - 5-10 м 

Дуже низька відс-

тань керування 

Самостійна 

розробка радіо 

тракту 

Будь-які в рамках ТЗ Великі затрати часу 

на розробку та на-

лаштування модулю 

4-х канальний 

модуль 333 

MHz / 5v 

Діапазон - 333 MHz. 

Напруга – 9V переда- 

вач, 5V – приймач. 

Відстань - 20-30 м. 

Порівняно велика 

напруга живлення 

передавача та 

приймача 

TY24D - 6- 

канальний ра-

діо модуль - 

2.4 GHz 

Діапазон - 2.4 GHz. 

Напруга – 3.3V.  

Відстань – до 50 м. 

Має оптимальні па-

раметри 

NRF24L01 – 

Міні радіо мо-

дуль 2.4 GHz 

Діапазон - 2.4 GHz. 

Напруга – 3.3V . 

Відстань – до 50 м. 

Має непогані пара-

ме-три, але потре-

бує додатково про-

цесор для керування 

налаштуваннями по 

шині I2C (приймач 

та передавач) 

 

З огляду на переваги та недоліки радіо модулів, доцільним 

виявляється застосування модулю TY24D. 

Технічні характеристики радіо модулю TY24D: Частотний 

діапазон: 2.4 GHz, Напруга живлення: 2.5 - 3.6 V 
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Рисунок 7 – Зовнішний вигляд приймача та передавача SMD  

радіомодуля TY24D 

 

Приймач з передавачем сполучаються за допомогою уніка-

льного 32-бітову коду, який відправляється іншій стороні при спо-

лученні модулів приймача та передавача, тому не треба хвилюва-

тися, що якийсь інший (не сполученій) передавач буде керувати 

приймачем. 

Крок контактів у модуля дистанційного керування - 1,27 

мм, що зручно для впаювання його на плату. 

Рекомендована напруга живлення модулю – 3.3V, що є 

зручним для живлення передавача від стабілізатору модуля аксе-

лерометру. 

Для візуального контролю переданої команди модуль ке-

рування повинен мати невеликий блок індикації напрямку руху (4 

світлодіоди). 

Для управління акселерометром та керування передавачем 

доцільно використати перевірений часом надійний мікроконтролер 

Atmel ATtiny2313A. 
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Рисунок 8 – Програматор AVR ISP 

 

Конструкція і програмне забезпечення AVR ISP відкрито 

для розробників. Кожен може самостійно зібрати його аналог і тим 

самим заощадити гроші на покупку програматора у фірми-

виробника. Досить зручно для розробки програмного забезпечення 

і програмування мікроконтролерів сімейства AVR фірми Atmel 

використовувати IDF (integrated development framework - інтегро-

ване середовище розробки) CodeVisionAVR. 

 Побудова плати. Трасування друкованих плат виконувало-

ся за допомогою програми Sprint-Layout 6.0, виходячи з вище опи-

саних даних. Друкована плата блоку керування платформою зо-

бражена на рисунку 9 

 

 
 

Рисунок 9 – Друкована плата блоку керування платформою 
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Висновки. Пристрій спроєктований для дослідження ро-

боти системи відео спостереження на самохідній платформі. Да-

ний пристрій дозволяє оператору у режимі реального часу керува-

ти двигунами мобільної платформи однією рукою, що дозволяє 

іншою рукою за допомогою смартфону слідкувати за пересуван-

ням пристрою. Для побудови моделі платформи були проаналізо-

вані та вибрані акселерометр, модулі прийому та передачі інфор-

мації, модуль відео спостереження. У розробленому і виготовле-

ному вигляді модель платформи має суттєві переваги порівняно з 

аналогами. Розроблені бібліотеки керування шиною i2c дозволя-

ють легко підключити до пристрою різноманітні датчики та вико-

нуючи прилади. 
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КОНТРОЛЮ РОБОЧОГО ЧАСУ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ 

М.С. Сафонов, В.В. Коленко, О. Є. 

Яковенко. Моделювання систем авто-

матизованого контролю робочого часу в 

освітніх закладах. У статті проведено 

моделювання автоматизованої системи 

обліку робочого часу персоналу із 

подальшою розробкою та 

впровадженням його в освітньому 

закладі: визначено методи 

персоніфікованої ідентифікації 

персоналу; обґрунтовано вибір 

технічного обладнання та програмного 

забезпечення для збору даних; 

розробити модель обліку робочого часу; 

розроблено та впроваджено програмне 

забезпечення для ідентифікації 

співробітників, фіксування та обліку 

робочого часу. 

  

M.Safonov, V. Kolenko O.Iakovenko  
In the article modeling of the automated 

system of the account of working hours of 

the personnel with the further development 

and its introduction in educational 

institution is carried out: methods of the 

personalized identification of the personnel 

are defined; the choice of technical 

equipment and software for data collection 

is substantiated; develop a model of 

accounting for working time; software for 

identification of employees, recording and 

accounting of working hours was 

developed and implemented.  
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Вступ. З розвитком інформаційних технологій все частіше 

постає необхідність перекласти рутинну роботу обліку робочого 

часу персоналу на сучасні комп’ютеризовані прилади. У нинішній 

час проблема контролю над персоналом вельми актуальна на до-

сить багатьох підприємствах.  

Регулярне порушення трудової дисципліни призводить до 

фінансових втрат. Важливим моментом підвищення 

продуктивності є облік робочого часу кожного співробітника [1]. 

Матеріал і результати дослідження. 
Автоматизовані системи обліку робочого часу дозволяють за пев-

ними параметрами надійно і швидко ідентифікувати персонал.  

Завдяки таким терміналам відходять у минуле недосконалі 

елементи контролю: картки, перепустки, підписи в журналі.  

Системи обліку робочого часу за відбитками пальців 

повністю виключають запис одного співробітника замість іншого,  

спізнення або раннє залишення робочого місця.  

Майже всі підприємства бажають скоротити витрати на про-

цес обліку часу роботи співробітників, використовують 

високоякісні термінали, які дозволяють з максимальною точністю 

виробляти  контроль обліку робочого часу [2]. 

Автоматизовані системи обліку робочого часу дозволяють: 

- зменшити кількість прогулів і запізнень на підприємстві; 

- підвищити дисциплінованість колективу; 

- коректно нараховувати зарплату людям, враховуючи лише 

фактично відпрацьований ними час; 

- скласти графік робочого часу і доступу; 

- здійснювати прогнозування діяльності та планування тру-

домісткості компанії; 

- вести чітку базу даних співробітників і відділів; 

- визначити реальний внесок конкретного співробітника в 

діяльність організації, позначити його корисність [3]. 

Автоматизовані системи обліку робочого часу припускають 

використання спеціального обладнання, за допомогою якого 

здійснюється реєстрація співробітників. Практика показує, що при 

використанні автоматизованого обліку робочого часу стає 

https://ssbb.com.ua/uk/sistemy-kontrolya-dostupa/sistemi-obl%D1%96ku-robochogo-chasu/
https://ssbb.com.ua/uk/biometrichna-sistema-obliku-robochogo-chasu-2/
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ефективніше управління персоналом, підвищується дисципліна 

співробітників, на 5-15% економиться фонд оплати праці [4]. 

Реєстрація присутності на робочому місці всіх 

співробітників підприємства при автоматизованому обліку 

відбувається за допомогою спеціальних систем контролю.  

Для цього на прохідній встановлюються різні шлагбауми, 

контролери, турнікети та інше устаткування для керування досту-

пом. Співробітники мають при собі спеціальні пропуски, картки, 

брелоки, які дозволяють їм безперешкодно подолати ці пристрої, в 

деяких випадках робити це доводиться за допомогою відбитків 

пальця. 

У цей час система зчитує інформацію про кожного 

співробітника, відзначаючи точний час його входу і виходу.  

Вся інформація передається в програмне забезпечення і 

зберігається в пам'яті підключеного комп'ютера. На основі таких 

даних можуть бути сформовані точні звіти про порушення 

дисципліни, а також отриманий табель робочого часу [5]. 

Системи контролю доступу та обліку робочого часу мають 

зрозумілий і доступний інтерфейс, тому в процесі експлуатації 

терміналу кожен користувач протягом декількох секунд проходить 

ідентифікацію.  

Програми обліку персоналу розроблені таким чином, що 

термінали можуть і отримувати дані, і передавати інформацію про 

реєстрацію для складання платіжних відомостей.  

Створення моделі обліку робочого часу персоналу із 

подальшою розробкою та впровадженням його в освітньому 

закладі.  

Для досягнення мети поставлені наступні задачі: 

- визначити методи персоніфікованої ідентифікації 

персоналу; 

- обґрунтувати вибір технічного обладнання та 

програмного забезпечення для збору даних; 

- розробити модель обліку робочого часу; 

- розробити та впровадити програмне забезпечення для 

ідентифікації співробітників, фіксування та обліку робочого часу. 

https://ssbb.com.ua/uk/shlagbaumi-2/
https://ssbb.com.ua/uk/sistemi-kontrolyu-dostupu-ta-obliku-robochogo-chasu-2/


 

 

    Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2021, вип. 1(18) 
Information technologies in education, science and production, 2021, ed. № 1(18) 

 
 

© М.С. Сафонов, В.В. Коленко, О.Є. Яковенко , 2021 

 

39 

 

У контексті нашого дослідження важливим є забезпечення 

захисту інформації в автоматизованій системі обліку робочого 

часу. 

Питання захисту інформації в комп’ютерних системах вирі-

шується для того, щоб ізолювати нормально функціонуючу інфор-

маційну систему від несанкціонованих управляючих дій і доступу 

сторонніх осіб або програм до комп’ютерних даних, що захища-

ються. Створення єдиної, централізованої системи безпеки є необ-

хідною умовою існування сучасної інформаційної інфраструкту-

ри [6]. 

Управління доступом – метод захисту інформації, який ре-

гулює використання ресурсів інформаційної системи, для якої роз-

роблялася концепція інформаційної безпеки [7].  

Методи і системи захисту інформації, що спираються на 

управління доступом, включають наступні функції захисту інфор-

мації в інформаційних системах: 
– ідентифікація користувачів, ресурсів і персоналу системи інфор-

маційної безпеки; 

– впізнання і встановлення достовірності користувача за облікови-

ми даними, що вводяться; 

– допуск до певних умов роботи згідно регламенту; 

– протоколювання звертань користувачів до ресурсів, інформацій-

на безпека яких захищає ресурси від несанкціонованого доступу і відсте-

жує некоректну поведінку користувачів системи. 

Ідентифікація користувачів є невід’ємним та важливим елементом 

для будь-якої інформаційної системи. 

Система ідентифікації і аутентифікації є одним з ключових елеме-

нтів інфраструктури захисту від несанкціонованого доступу. 

Задачею систем ідентифікації і авторизації є визначення і верифі-

кація набору повноважень суб'єкта при доступі до інформаційної систе-

ми. [8]. 

Ідентифікація дозволяє суб'єкту (користувачу, процесу, дію-

чому від імені певного користувача, або іншому апаратно-

програмному компоненту) назвати себе (повідомити своє ім'я).  
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Ідентифікація – це пред'явлення користувачем якогось уні-

кального, властивого тільки йому ідентифікатора (ознаки). За до-

помогою ідентифікації контролююча сторона переконується, що 

суб'єкт дійсно той, за кого він себе видає та перевіряє, чи має ко-

ристувач з пред'явленим ідентифікатором право на доступ до ре-

сурсу. 

Існує три найпоширеніших види ідентифікації:  

- парольна  ідентифікація.  Ще не дуже давно парольна іден-

тифікація була ледве не єдиним способом визначення особистості 

користувача. Парольна ідентифікація найбільш проста як у реалі-

зації, так й у використанні; 

- апаратна (або електронна) ідентифікація. Цей принцип іде-

нтифікації ґрунтується на визначенні особистості користувача по 

якомусь предметі, ключу, що перебуває в його користуванні. На 

даний момент найбільше поширення одержали два типи пристроїв: 

різноманітні карти (проксіміті-карти, смарт-карти, магнітні карти, 

картки зі штрих-кодом і т.д.) та так званні токени (token), які підк-

лючаються безпосередньо до одного з портів комп'ютера; 

- біометрична ідентифікація. Біометрія – це ідентифікація 

людини по унікальним, властивим тільки їй біологічним ознакам. 

Біометричні технології споконвічно розроблялися для точного 

встановлення особистості людини. Причому для найпоширеніших 

з них (відбитки пальців і райдужна оболонка ока) існує безліч різ-

них за принципом дії сканерів. 

Останнім часом набуває поширення комплексна або багато-

факторна ідентифікація, яку не можна виділити в окремий вид. В 

системах комплексної ідентифікації для визначення особи корис-

тувача комп’ютерної інформаційної системи застосовується відра-

зу кілька параметрів [9]. 

Ідентифікатор користувача – деяка унікальна кількість інфо-

рмації, що дозволяє розрізняти індивідуальних користувачів паро-

льної системи (проводити їх ідентифікацію). 

Ідентифікація особистості за персональним штрих-кодом –  
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на зворотному боці документа  розміщуються QR-код чи 

штрих-код [10]. 

База даних респондентів містить облікові записи всіх корис-

тувачів даної  системи. 

Основними компонентами системи є: 

– інтерфейс користувача; 

– інтерфейс адміністратора; 

– модуль сполучення з іншими підсистемами безпеки; 

– база даних облікових записів. 

Ідентифікації призначена для розпізнання користувачів і 

процесів за допомогою присвоєного індивідуального імені або 

особистого коду, який перевіряється підсистемою, чи зареєстрова-

ний він у базі даних. Вона дозволяє спростити процедуру виділен-

ня конкретного користувача або процес із безлічі однотипних. Пі-

дсистема ідентифікації забезпечує виконання таких функцій як:  

- встановлення автентичності та визначення повноважень 

користувача або процесу при його допуск в систему;  

- контролювання встановлених повноважень в процесі сеан-

су роботи; реєстрація дій користувача.  

Підсистема ідентифікації призначена для підтвердження до-

стовірності ідентифікації як користувача, так і процесу або об'єкта 

системи.  

Якщо в процесі ідентифікації справжність користувача або 

процесу встановлена, то система захисту інформації повинна ви-

значити його повноваження. Це необхідно для подальшого конт-

ролю та розмежування доступу до інформаційних ресурсів систе-

ми. У цій підсистемі можуть використовуватися методи ідентифі-

кації, що засновані на: використані паролів; використані жетонів, 

електронних карток тощо; вимірі біометричних параметрів люди-

ни [11]. 

Поняття «робочий час» означає період, протягом якого спів-

робітник виконує трудові обов'язки. Тривалість періоду залежить 

від умов трудового контракту, розпорядку робочого дня й внутрі-

шніх правил організації.  
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Для оптимізації робочого процесу, підвищення ефективності 

праці й дотримання строків виконання завдань не обійтися без чіт-

кого планування й контролю використання робочого часу.  

Чітка організація робочого часу рівною мірою необхідна й 

керівнику, і підлеглим. Контроль із боку керівника підтримує ро-

бочу дисципліну в колективі й гарантує справедливу оплату праці. 

Керівники організацій з великим штатом співробітників не 

встигають особисто встежити за кожним підлеглим. Крім функції 

контролю менеджер, начальник відділу або керівник виконує й 

інші обов'язки.  

Під час роботи виникають непередбачені труднощі або об-

ставини, не передбачені планом, і робочий процес повністю вгада-

ти й розпланувати не вдається навіть лідерам тайм-менеджменту. 

Одночасно зі збільшенням штату множаться й завдання, так 

що особистий контроль робочого часу стає неможливим.  

Один з варіантів рішення проблеми – автоматизований облік 

робочого часу. Автоматизований моніторинг робочого часу не об-

межується встановленням спеціалізованого програмного забезпе-

чення  і включає також встановлення контрольного обладнання 

при вході/виході з будівлі; обладнання пунктів пропуску; викорис-

тання системи особистих ідентифікаторів для кожного працівника; 

фіксацію пересування персоналу під час роботи з території. Ком-

плексний підхід до обліку робочого часу передбачає аналіз роботи 

фахівців з контрольних точок: штатному розкладу, плану робіт, 

термінам виконання задач, території виконання обов'язків, графіка 

робіт. 

На сьогоднішній день, усе більше систем контролю доступу 

оснащуються функцією обліку робочого часу, а фіксація часу вхо-

ду-виходу персоналу враховується при контролі дисципліни, нара-

хуванні заробітної плати, премій або штрафів. Втім, експлуатація 

даного обладнання в організації має чимало «підводних каменів», 

тому далеко не завжди приносить очікуваний ефект [12]. 

Більше того, навіть сучасні інноваційні системи керування 

доступом не можуть контролювати продуктивність персоналу.  
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Вони тільки фіксують, хто й коли приходить на роботу, а коли йде 

з неї. Робітник може відзначати ідеальний 8-годинний робочий 

день без найменших запізнень або зайвих перерв, і при цьому буде 

постійно спілкуватися в соціальних мережах і влаштовувати пере-

рви, замість виконання своїх обов'язків. А інший співробітник мо-

же щодня трохи спізнюватися, але працювати з максимальною 

ефективністю – однак в нім система обліку робочого часу буде 

розпізнавати злісного порушника дисципліни. 

Система такого типу потребує професійного обслуговуван-

ня, без якого вона не зможе грамотно й точно обробляти отримані 

дані.  

В будь якій організації є різні категорії персоналу, кожна з 

них має свій особливий графік роботи й посадові обов'язки. На-

приклад, багато співробітників (особливо на керівних посадах) 

регулярно відвідують інші відділи, офіси компаній-підрядників, 

виїжджають на ділові переговори – тому вони будуть досить часто 

відсутні на робочому місці. Навіть новітні моделі система обліку 

робочого часу не зможуть ураховувати подібні нюанси самостійно, 

відповідно, знадобиться доручити ці завдання оператору [13]. 

Грамотний облік робочого часу містить у собі безліч деталей 

і варіантів, від дотримання яких напряму залежить правильність 

його результатів. Наприклад, система повинна враховувати не 

тільки загальний час знаходження на робочому місці протягом дня 

з моменту першого входу до моменту останнього виходу. Також 

необхідно брати до уваги інтервали присутності, як сумарно, так і 

окремо. Правильна фіксація всієї цієї інформації (особливо, для 

великого колективу) вимагає чималого часу й відповідальності. 

Однозначним ідентифікатором персони може також висту-

пати штрих-код. Кожному співробітнику видається картка з уніка-

льним кодом, даний код фіксується за персоною в базі даних (БД). 

На кожній контрольній точці пропуску встановлюється сканер 

штрих-кодів, наприклад SUNMI BLINK 2D (див. рисунок 1).  
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Sunmi Blink має інтерфейс USB. Сканер штрих-коду адапто-

ваний для операційної системи Windows, Android, Linux або іншо-

го системного устаткування. Швидкість сканування QR-коду – як 

один із критеріїв оцінки якості зчитувача штрих-коду в Sunmi 

Scanning Box становить менш 0,1 секунди, що дозволяє сканувати 

без втрати часу. 

Більше того, ідеальна комбінація сенсорного світіння й зву-

кового підтвердження про стан зчитування штрих-коду, підвищує 

ефективність роботи. 

Після підключення даного сканеру до комп’ютера потрібно 

організувати передачу даних до БД. Код, зчитаний сканером, пере-

віряється на присутність в БД.  

Якщо він присутній, то відбувається ідентифікація співробі-

тника та запис часу проходження контролю. 

 

 
 

Рисунок 1 – Сканер штрих-кодів SUNMI BLINK 2D 

 

Якщо такий код відсутній, то виводиться відповідне повідо-

млення про помилку. Алгоритм ідентифікації персони та фіксу-

вання проходження контролю представлено на рис. 2. 

Якщо на території декілька пунктів пропуску, то доцільно 

використовувати комп’ютерну мережу для передачі даних на 

сервер, де зберігаються всі дані про співробітників.  

Передачу потрібно організувати через протокол TCP/IP. Для 

фіксування проходження контролю використовується клієнтська 

частина програми, яка зв’язується з головною БД, проводить 

ідентифікацію співробітника та відправляє дані. 
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Для формування звітності, редагування переліку співробіт-

ників та відділів використовується адміністративна частина про-

грами. Модель системи обліку робочого часу представлено на 

рис. 3. 

Дану модель з розробленим алгоритмом ідентифікації пер-

сони та фіксування проходження контролю було впроваджено в 

Херсонському політехнічному фаховому коледжі Державного уні-

верситету «Одеська політехніка».  

 
 

Рисунок  2 – Алгоритм ідентифікації персони та фіксування 

проходження контролю 
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Рисунок 3 – Модель системи обліку робочого часу 

 

Всім співробітникам коледжу було видано персональні 

картки з унікальним штрих-кодом, зареєстрованим в БД. 

Встановлено п’ять точок проходження контролю (див. рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Встановлена точка контролю робочого часу 

 

В результаті впровадження алгоритму ідентифікації персони 

та фіксування проходження контролю з розробленою моделлю 

системи обліку робочого часу можна стверджувати про створення 

методу обліку робочого часу, що пройшов перевірку в реальних 

умовах [14]. 
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Висновки. У дослідженні визначено методи 

персоніфікованої ідентифікації співробітників, обґрунтовано вибір 

технічного обладнання та програмного забезпечення для збору 

даних, розроблено модель обліку робочого часу та впроваджено 

програмне забезпечення для ідентифікації співробітників, 

фіксування та обліку робочого часу.  

Це дозволило створити власний метод обліку робочого часу 

та впровадити систему в реальний освітній процес. 
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МАКЕТ ЗАТИЛУВАЛЬНОГО ВЕРСТАТА  МОДЕЛІ К96 

 О.М.Рябініна, Б.Л.Бабенко. Макет 

затилувального верстата моделі 

К96. Проведено аналіз застосування 

затилувальних верстатів, особливос-

тей конструкції інструментів, які за-

тилуються. Розглянуті особливості 

затилування різного за формою ін-

струмента    

O. M. Riabinina, B.L.Babenko.  Mock-up 

of backing - off lathe of the K96 model. 

The analysis of application of backing-off  

lathes, features of a design of the relieving 

tools is carried out. Features of backing-off 

of the tool of various form are considered 

 

  

Вступ. Для надання задній поверхні зубців різальних ін-

струментів (особливо фасонного) криволінійної форми (зазвичай 

спіралі Архімеда) застосовують затилування на затилувальних або 

токарно-затилувальних верстатах. Затилують найчастіше фрези. 

Затилування інструмента застосовують для збереження форми зу-

ба при переточуванні по передній поверхні. 

 Процес затилування полягає в тому, що фрезу із заздале-

гідь профрезерованими канавками між зубами закріплюють на ве-

рстаті. 

Матеріал і результати дослідження. Верстат призначений 

для затилування зубців черв’ячних, фасонних і модульних фрез із 

прямими та гвинтовими канавками, а також мітчиків. На верстаті 

моделі К96 можна, крім цього, виконувати шліфування затилова-

них інструментів.  
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Залежно від виду затилованого інструмента й характеру за-

тилування існують різні схеми рухів інструмента та  заготовки при 

затилуванні 

Рух різання ‒ обертання шпинделя із затилованим інстру-

ментом. Повздовжня подача ‒ переміщення супорта із різальним 

інструментом вздовж вісі шпинделя. Рух утворення гвинтової лінії 

-переміщення супорта із різальним інструментом, яке кінематично 

пов’язано з обертанням шпинделя й визначеним кроком гвинтової 

лінії. Затилувально-ділильний рух ‒ прямолінійне зворотньо-

поступальне переміщення супорта в радіальному напрямку за час 

повороту затилованного інструмента на один зуб. Допоміжні рухи 

‒ ручне повздовжнє переміщення супорта, ручне поперечне пере-

міщення супорта, ручне переміщення верхньої частини супорта та 

ручне переміщення пінолі задньої бабки. 

Принцип роботи. Звичайна архімедова спіраль може бути 

утворена поєднанням двох рухів : рівномірного обертання затило-

ваного інструмента  та рівномірного поступального прямолінійно-

го переміщення різця в радіальному напрямку на величину , що 

дорівнює  кроку спіралі за один оберт заготовки. 

Гвинтова архімедова спіраль утворюється поєднанням 

трьох рухів. Окрім двох вказаних рухів, для утворення гвинтової 

спіралі Архімеда , необхідно ще поступальне переміщення різця 

вздовж вісі обертання затилованого інструмента на величину, що 

дорівнює  кроку гвинтової лінії за один оберт шпинделя. 

Затилований інструмент встановлюється на оправку в 

центрах верстата  й отримує обертальний рух. Різальний інстру-

мент встановлюється в затилувальному супорті,  якому передаєть-

ся поперечний зворотно ‒ поступальний рух, узгоджений з обер-

танням заготовки. 

При затилуванні черв'ячних фрез величина повздовжнього 

переміщення супорта за один оберт шпинделя повинна відповідати 

величині кроку фрези. Для затилування фрез з гвинтовими канав-

ками затилувальний супорт отримує додатковий рух, що здійсню-

ється за допомогою диференційного механізму. 
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Таблиця 1 ‒ Технічна характеристика верстата 
 

Найменування параметру  Параметр 

Висота   центрів ,мм 260 

Відстань між центрами, мм  750 

Максимальний   діаметр   затилува-

льного   інструмента   над   суп-

ортом, мм  

 

290 

Число швидкостей обертання  шпі-

нделя  

8 

Межі чисел  обертання шпінде-

ля,об/хв  при іпер=1/16 

4,4…12 

Межі  чисел  обертання шпінде-

ля,об/хв  при іпер=1/4 

17,6…48 

Потужність  електродвигуна, кВт 2,5 

 

Рисунок 1 ‒ Визначення величини спаду затилка кулачка. 

 

Для повідомлення різцю зворотньо-поступального руху в 

поперечному напрямку застосовують кулачки спеціального профі-

лю (найчастіше контур кулачка обкреслюється за  архімедовою  

спіраллю). Кулачки роблять змінними, з різним кроком спіралі ві-

дповідно до величини спаду затилка зуба фрези. (див. рисунок 1) 

Спад затилка К визначають за величиною заданого кута для підбо-

ру кулачка  

На рисунку 2 показаний змінний кулачок затилувального 

верстата. Ділянка αbc на кривій кулачка створює рух формоутво-

рення (в цей час різець рухається на затиловану фрезу), а ділянка 

  

 

αtg
z

ПD
=OB  

αtg
z

ПD
=K  

αOBtg=K=AB
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сα ‒ допоміжний рух (на цій ділянці різець швидко відводиться 

назад). На кулачку розташовують або одну робочу криву αbc, або 

декілька ділянок кривих (до чотирьох) для робочих і допоміжних 

ходів різця, якщо необхідно зменшити частоту обертання кулачка. 

Кулачки встановлюють у спеціальному супорті. Рухлива частина 

супорта  з пальцем  притискається до кулачка  пружиною. Рух су-

порта  вперед відбувається під дією робочої кривої кулачка, що 

обертається, а повернення в початкове положення ‒ по кривій ку-

лачка для допоміжних рухів під дією пружини. 

 
 

Рисунок 2 ‒ Змінний кулачок і фреза з інструментом 

 

Висновок. Затилувальні верстати вивчаються з метою по-

казати застосування гітарних налаштувань рухів, які потребують 

точного налагодження передавальних відношень. З метою най-

більш наглядного уявлення про конструкцію, кінематику та нала-

годження верстату виготовлено макет затилувального верстату 

моделі К96 (див. рисунок 3). 
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Рисунок 3 ‒ Макет затилувального верстата  моделі К 96 
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БЕЗКОНТАКТНА ДІАГНОСТИКА ЯК СКЛАДОВА  

ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ 

Ю.О. Васеньова, Д.А. Дрозд, 

С.А. Аверіна. Безконтактна діаг-

ностика як складова технічного 

обслуговування електрооблад-

нання. Проведено аналіз викорис-

тання безконтактної діагностики 

електрообладнання. Розглянуто при-

клад тепловізійної діагностики об-

ладнання низьковольтних шаф упра-

вління 

Y. Vasenova, D. Drozd, S. Averina. 

Contactless diagnostics as a component 

of electrical equipment maintenance. 

The analysis of use of contactless diag-

nostics of electric equipment is carried 

out. An example of thermal imaging diag-

nostics of low-voltage control cabinet 

equipment is considered 

Вступ. Діагностика електрообладнання - комплекс засобів і 

методів, покликаних визначити його технічний стан і знайти не-

справності. На будь-якому промисловому підприємстві, підстанції, 

розподільчих шафах низької і високої напруги, в мережах освіт-

лення, тощо, в обов'язковому порядку повинно періодично здійс-
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нюватися діагностування електрообладнання, яке входить в обсяг 

планового технічного обслуговування обладнання [1]. 

Технічне обслуговування (ТО) електротехнічних пристроїв 

включає ряд планових профілактичних заходів: 

 виявлення та усунення неполадок в електричному лан-

цюзі; 

 огляд та догляд, усунення несправностей в роботі елек-

трообладнання; 

 перевірка показань приладу, нагріву апаратів і мереж, 

стану ізоляцій, мастильних та охолоджувальних матеріалів; 

 перевірка дотримання вимог з безпеки при роботі обла-

днання; 

 контроль стану і виявлення несправностей в заземлюю-

чих пристроях, їх відновлення; 

 постійний контроль функціонування електроустановок, 

регулярне чищення, продування [2]. 

Електроустановки як крупних промислових, так і громад-

ських споруд, житлових будинків містять велику кількість елект-

рообладнання, для якого встановлено обсяг та періодичність пе-

редбачених нормативною документацією робіт [5]. 

Так, наприклад, періодичність техобслуговування для різ-

них типів низьковольтного обладнання складає:  

 автоматичні вимикачі - 1 місяць;  

 магнітні пускачі - 1 місяць;  

 кнопки управління - 1 місяць;  

 світильники ЛН і ЛЛ - 3 місяці;  

 щитки - 1,5 місяця;  

 обігрівачі - 3 місяці;  

 електропроводка - 6 місяців. 

Велика кількість встановленого обладнання потребує знач-

ного часу на діагностику, контроль та пошук несправностей.  

Постає питання зменшення тривалості ТО електричного 

обладнання та підвищення продуктивність праці обслуговуючого 
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персоналу, що можна частково вирішити за допомогою впрова-

дження сучасних безконтактних методів діагностики. 

Матеріал і результати дослідження. Тепловізійний конт-

роль застосовується в багатьох галузях промисловості, таких як 

авіакосмічна, хімічна галузь, машинобудування, металургія, мік-

роелектроніка, будівельна і, звичайно, електроенергетична галузь. 

Діагностика електрообладнання дозволяє, використовуючи 

сучасні прилади, визначати стан обладнання, не виконуючи для 

цього його «глибоке» розбирання. Завдяки своєчасному проведен-

ню діагностування, можна контролювати ступінь надійності елек-

трообладнання, зменшуючи при цьому витрати на його експлуата-

цію і ремонт. Безконтактний метод діагностики дозволяє приско-

рити процес виявлення пошкоджень, виявити небезпечні місця, які 

підлягають ремонту, не зупиняючи виробництво [3]. 

Тепловізійний неруйнівний контроль обладнання заснова-

ний на реєстрації температурного поля на поверхні обстежуваного 

об'єкта і подальшому аналізі інфрачервоних знімків (термограмм) 

з використанням персональних комп’ютерів. Наявність практично 

всіх видів дефектів обладнання викликає зміну температури дефе-

ктних елементів і, як наслідок, зміну інтенсивності інфрачервоного 

(ІЧ) випромінювання, яке може бути зареєстровано телевізійними 

приладами [6]. 

Тепловізійна діагностика обладнання - це найбільш перс-

пективний і ефективний напрямок розвитку в діагностиці електро-

технічного обладнання, який характеризується великою кількістю 

переваг в порівнянні з традиційними методами випробувань (див. 

рисунок 1). 
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Рисунок 1 ‒ Переваги тепловізійної діагностики  

електрообладнання 

 

Тепловізійні зображення, отримані в інфрачервоному спек-

трі - невидимі для людського ока, дозволяють без дотику з 

об’єктом діагностики отримувати вичерпну інформацію про роз-

поділ температури по поверхні об’єкта, виявляти температурні 

аномалії обладнання. Такі обстеження несуть інформацію також 

про внутрішні процеси і структури, нерідко передують відмовам 

дорогої техніки або іншим серйозним дефектів.  
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Рисунок 2 ‒ Об’єкти тепловізійного контролю 

 

Для тепловізійного контролю вищевказаного обладнання не-

обхідно такі прилади: тепловізор, струмові кліщі, ліхтар. Після 

проведення обстеження за допомогою тепловізора підстанції або 

електрообладнання, настає не менш відповідальний момент за кла-

сифікацією виявлених дефектів. Суть класифікації полягає у ви-

значенні параметрів дефектів, а саме: ступінь небезпеки для обла-

днання, час розвитку до критичної позначки, яке може привести до 

аварій. Встановлюються чіткі терміни і видаються рекомендації 

щодо усунення дефектів, необхідності і доцільності проведення 

додаткових випробувань обладнання.  

Згідно з результатами тепловізійного обстеження формуєть-

ся звіт, який включає в себе опис дефектних місць, термограми і 
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фотографії дефектів, їх параметри і ступінь аварійності. Отрима-

ний звіт використовується в подальшому електромонтажними 

службами при усуненні знайдених дефектів.  

Об’єктом тепловізійної діагностики була розподільча шафа 

багатоквартирного будинку (див. таблицю 1) [4, 7]. 

Таблиця 1 ‒ Фотозвіт тепловізійного контролю 

№ Фото реального об’єкту Термограма об’єкту 

1 

  

2 
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3 

  

 

Таблиця 2 – Звіт та рекомендації щодо усунення виявлених 

дефектів 

№ Ситуація Причина 
Рекомендації щодо 

усунення 

1 Різні температури 

струмоведучих 

частин на вводі в 

розподільчий щит 

будинку 

Перевантаження електро-

мережі (фази А, С) з нерів-

номірним навантаженням 

фаз (фаза В) 

1) Повна заміна ввідно-

го кабелю, розподіль-

них провідників мережі 

за розрахунковою по-

тужністю; 

2) перерозподіл спожи-

вачів за фактичною 

потужністю. 

Підвищений перехідний 

опір контактних з’єднань 

по фазі А (лінія, що відхо-

дить) 

Періодична перевірка 

всіх з’єднань, підтягу-

вання затискачів, замі-

на зруйнованого конта-

кту 

2 Місцевий пере-

грів (нерівномір-

ний розподіл тем-

ператури по про-

віднику) 

Нерівномірне навантажен-

ня фаз 

Перерозподіл спожива-

чів за фактичною поту-

жністю. 

Руйнування шару ізоляції 

проводу від механічного 

пошкодження або втрата 

Відновлення цілісності 

ізоляції або заміна по-

шкодженої ділянки. 
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захисних властивостей в 

процесі експлуатації 

3 Збільшена темпе-

ратура точки при-

єднання нульової 

шини 

Перевантаження електро-

мережі 

Повна заміна нульового 

робочого та нульового 

захисного провідників, 

нульової шини за роз-

рахунковою потужніс-

тю. 

Підвищений перехідний 

опір з’єднання:  

- поганий контакт, який 

виникає через послаблен-

ня, окиснення та корозію; 

- недостатнє зусилля зати-

ску болтового з'єднання; 

- забруднення робочих 

поверхонь, утворення на-

гару;  

- надріз металевої жили 

проводу 

1) Періодична перевір-

ка всіх з'єднань; 

2) підтягування затис-

качів, заміна зруйнова-

ного контакту; 

3) відновлення контак-

тної поверхні; 

4) відновлення або за-

міна пошкодженої діля-

нки, з’єднання проводів 

обпресуванням гільза-

ми чи наконечниками. 

 

Висновки.  

1. Суворий і своєчасний тепловізійний контроль електро-

технічного обладнання значно знижує можливість аварійної ситу-

ації, і, тим самим, дозволяє істотно заощадити фінансові витрати 

на ремонт дорогого устаткування.  

2. Застосування тепловізійного виду неруйнівного контро-

лю добре зарекомендувало себе при проведенні електромонтажних 

ремонтних робіт, профілактиці електрообладнання, а також при 

введенні в експлуатацію нового складного обладнання. 

3. Незважаючи на беззаперечні переваги, даний вид діаг-

ностики не є «єдиним і вірним», і дає найбільший ефект в поєд-

нанні з іншими методами, наприклад з методом виявлення дефек-

тів під робочою напругою та ін.  
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4. Завдяки такому діагностуванню можна уникнути неба-

жаних простоїв через відмови обладнання, уникнути нещасних 

випадків і виходу з ладу коштовного устаткування. 
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ПЕРВИННИЙ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

А.Р. Богуш, В.П. Клєпов. Перви-
нний моніторинг якості електрое-

нергії. Розглянуті питання організації 

систем моніторингу якості електрое-

нергії (СМЯЕ) та оцінки економічних 

втрат від порушення вимог до якості 

електроенергії. Розглянуті варіанти 

апаратної реалізації СМЯЕ. 

A.R. Bogush, V.P. Klepov. Primary 

monitoring of power quality. The issues 

of organization of power quality 

monitoring systems (PQMS) and 

assessment of economic losses from 

violation of electricity quality 

requirements are considered. Options for 

hardware implementation of PQMS are 

considered. 

Вступ. Реалізація ефективного енергозбереження на підп-

риємстві можлива тільки за умови застосовування автоматизова-

ного обліку енергоресурсів. 

Для організації такого обліку зазвичай впроваджуються ав-

томатизовані системи комерційного обліку енергоресурсів (АС-

КОЕ), які забезпечують дистанційний збір даних з приладів облі-

ку, передають їх на верхній рівень, де здійснюється обробка інфо-

рмації, підготовка даних для аналізу споживання і проведення ко-

мерційних розрахунків з постачальниками енергоресурсів. 

Як правило, система АСКОЕ має ієрархічну структуру, що 

складається з трьох рівнів: 

 нижній рівень ‒ первинні вимірювачі (інтелектуальні 

прилади обліку); 
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 середній рівень ‒ пристрої збору та передачі даних 

(ПЗПД), які акумулюють інформацію від приладів обліку і пере-

дають її на верхній рівень; 

 верхній рівень ‒ сервер, який збирає дані з усіх ПЗПД з 

подальшою їх обробкою. 

Впровадження АСКОЕ на підприємстві дозволяє забезпе-

чити точний автоматизований облік споживання енергоресурсів і 

дає аналітичну інформацію, необхідну для розробки і реалізації 

заходів з енергозбереження. Завдяки цьому такі системи дозволя-

ють значно скоротити рівень витрат на придбання енергоресурсів. 

В середньому впровадження АСКОЕ промислових підприємств 

окупається протягом року. При цьому ніяким чином не врахову-

ється якість електроенергії та пов’язані з недотриманням нормати-

вів якості збитки користувачів [1]. 

Матеріал і результати дослідження. Зміни у постачанні 

та споживанні електроенергії. Останнім часом якість електроене-

ргії стала серйозною проблемою як для постачальників електрое-

нергії, так і для споживачів. Раніше від постачальників потрібно 

було тільки постачання електричної енергії без відключень. Але 

тепер сучасні високотехнологічні комплекси обладнання почали 

пред’являти більш високі вимоги до якості електроенергії, що тяг-

не за собою серйозні зміни в системах енергопостачання.  

По-перше, набули широкого поширення вироби силової 

електроніки. Оскільки ці пристрої мають нелінійну залежність між 

напругою і струмом, вони погіршують якість електроенергії. По-

друге, електричні споживачі стали більш вимогливими до якості 

живлення. Наприклад, відомі своєю чутливістю до якості електро-

енергії високотехнологічні ІТ-пристрої, регульовані приводи, 

устаткування для керування технологічними процесами і ПК. На-

віть незначні «події якості електроенергії» можуть привести до їх 

пошкодження, збоїв в роботі або виходу з ладу апаратної частини. 

В той же час, суттєво змінюється парк потужного електро-

обладнання як промислових, так і побутових споживачів – більше  
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70% квартир обладнано електричними нагрівачами води потужніс-

тю від 1 до 3 кВт, праскою потужністю від 0,7 до 1,5 кВт, праль-

ною машинкою-автоматом потужністю від 1,5 до 3 кВт та іншим 

обладнанням. Встановлена потужність обладнання середньо-

статистичної квартири становить на сьогоднішній день не менше 

3 кВт, хоча згідно з чинними проектним нормам електропостачан-

ня житлових будинків, не обладнаних електроплитами, і відповід-

но до договору між абонентом з електропостачальною організаці-

єю дозволена встановлена потужність струмоприймачів на 1 квар-

тиру приймається 1,3 кВт. Перевищення встановлених потужнос-

тей призводить до істотного зниження напруги і погіршення якості 

електроенергії. 

Коливання напруги в мережах виникають в основному 

при роботі різкозмінних навантажень. До числа електроприймачів, 

надзвичайно чутливих до коливань напруги відносяться освітлю-

вальні прилади і електронна техніка. 

Оцінка шкоди. Для обґрун-

тування заходів щодо забезпечення 

необхідного рівня якості електрое-

нергії необхідна інформація про 

показники якості електричної енер-

гії (ПЯЕ) в досліджуваній точці ме-

режі, а також їх вплив на роботу 

споживачів. 

Така інформація дає змогу 

визначити ступінь впливу складо-

вих економічного збитку на роботу 

електроприймачів промислових пі-

дприємств.  
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Таблиця 1 – Відносна доля складових економічного збитку 
 

№ Складові економічного збитку (показники якості) % 

1 Додаткові (асиметрія) 63 

2 Зниження ефективності використання обладнання мережі 11 

3 Коливання напруги 9 

4 Відхилення напруги 7 

5 Зниження строку служби обладнання 5 

6 Провали напруги 5 

На рисунку 1 та в таблиці 1 на прикладі сегменту промис-

лових підприємств проілюстровано розподіл відносних доль скла-

дових економічного збитку в загальних втратах внаслідок знижен-

ня напруги і погіршення якості електроенергії [1]. 

 Аналіз даних (показників якості) таблиці 1: складові 2 та 5 

визначаються загальним станом мережевого обладнання та вико-

нанням проектних норм. Складова 1 – найбільш вагома – і в той же 

час доступна для моніторингу та нормалізації. Найбільш проблем-

ними виглядають складові 3,4, 6. Причини та частота виникнення 

цих «подій якості електроенергії» розглянуті в [1]: 

 використання саморобного (виготовленого кустарним 

способом) обладнання, в тому числі зварювальних апаратів поту-

жністю більше 10 кВт. При проведенні замірів на трьох таких апа-

ратах спостерігається зниження напруги в мережі до 160 В в ре-

жимі зварювання;  

 установка і використання споживачами електро-

обладнання понад дозволеної договором потужності. 

Слід відзначити, що дія цих «подій якості» має спонтанний 

непередбачуваний характер, отже сервісному персоналу доводить-

ся мати справу вже з наслідками в вигляді загадкових групових 

відмов апаратури мережевого обладнання та «збоїв програм» сер-

верів і технологічного обладнання. 
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Відшкодування збитків, правовий та практичний виміри. 

Як видно з попереднього абзацу, звернення з претензіями до ком-

панії-постачальника енергоресурсів не має перспектив, оскільки 

ніяких об’єктивних доказів невідповідності фактичних показників 

якості електроенергії договірним пред’явлено бути неможли-

во [2, 3, 4]. Якщо й пощастило «застукати» момент та виміря-

ти/побачити фатальне відхилення критичного параметра, для ком-

панії-постачальника це не є доказом. Згідно діючим інструкці-

ям [3] про порядок подання звернень/скарг/претензій доказові ви-

мірювання мають виконуватись сертифікованими спеціалістами 

компанії з використанням сертифікованих же вимірювальних за-

собів. В кращому разі, добросовісні досвідчені спеціалісти компа-

нії можуть підказати, в якому напряму слід шукати першопричину 

проблем. Досить часто такі поради мають розвідувально-

кримінальний профіль щодо спостереження за сусідами-суміж-

никами або й власним персоналом.  

Ціна питання. Повноцінне всебічне визначення параметрів 

якості електроенергії можливе з використанням спеціалізованих 

систем моніторингу/діагностики (PQDS – power quality diagnos-

tics), наприклад [5]: Контрольно-вимірювальний прилад  PM175; 

SATEC (Ізраїль) – 71013 гр. 

Придбання приладів такого класу (і ціни) виправдано лише 

для організації, що професійно займається практичними дослі-

дженнями якості електроенергії у відповідних масштабах. Звичай-

ним споживачам в випадках обслуговування дуже вибагливого 

дорогого обладнання можна рекомендувати оренду систем моніто-

рингу на час вводу в експлуатацію або ліквідації проблем. У біль-

шості ж споживачів потреби обмежуються згаданими складовими 

якості 3,4,6. В таких найпоширеніших обставинах слід починати з 

ревізії енергогосподарства на рівні заземлення, кабелів, контактів, 

комутаційного обладнання, пускорегулюючої апаратури і тільки 

після цього приймати рішення про необхідність організації систе-

ми первинного моніторингу. 
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Завдання системи такого рівня звужуються до фіксації та 

журналізації «подій якості електроенергії» – вихід за межі напру-

ги, імпульсні та високочастотні завади.  

Такі, або більш широкі функції реалізуються спеціалізова-

ними мікросхемами [6], наприклад, ADE9000ACPZ виробництва 

Analog Devices (ціна – біля 600 гр): моніторинг енергії та потужно-

сті; моніторинг якості електроенергії; захист пристроїв; стан «здо-

ров’я» обладнання; розумний розподіл енергії. 

Висновки. Автоматизовані системи комерційного обліку 

енергоресурсів доцільно доповнювати системами моніторингу 

якості електроенергії. Методики визначення  економічних втрат 

від порушення вимог до якості електроенергії дають можливість 

планувати ефективні заходи вдосконалення енергопостачання. При 

впровадженні системами моніторингу якості електроенергії почат-

кового рівня доцільно обирати варіант з використанням спеціалі-

зованих мікросхем. 
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ПЕРЕРОБКА СМІТТЯ В УКРАЇНІ:  

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА НАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

О.В. Осіпова. Переробка сміття в 

Україні: міжнародний досвід та нага-

льні проблеми. У статті розглядаються 

актуальні проблеми та засоби раціональ-

ного використання переробки сміття в 

Україні  з урахуванням міжнародного 
досвіду. 

O.V.Osipova. Garbage recycling in 

Ukraine: international experience and 

urgent problems. The article considers 

current problems and means of rational 

use of waste recycling in Ukraine, taking 

into account international experience. 

Вступ. Успіх держави полягає в її незалежності та здоро-

вому суспільстві. Існує низка факторів, які їх складають. Один із 

них – це відходи, точніше, їх раціональне використання. 

Насправді, наскільки вони здаються нестерпними на величезних 

звалищах, настільки можуть змінити життя суспільства і привести 

до успіху цілу державу. Адже у їх правильній переробці полягає і 

збереження довкілля, і енергонезалежність у країни. Тому не див-

но, що у європейських країнах вирішенням цього питання займа-

ються їх лідери особисто. Наприклад, у Швеції на семінари, 

присвячені питанню переробки сміття, приходить сам король. 

В Україні на сьогодні, на жаль, немає єдиного підходу або 

ефективної національної стратегії для вирішення проблеми 

раціонального використання сміття. Зрозуміло, що за вирішенням 

даної проблеми мають стояти політики, представники бізнесу, 

екологи та саме громадське суспільство. А головне, вони мають 
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діяти спільно і в одному напрямі, адже лобіювання інтересів окре-

мих груп ніколи не приводить до успіху держави. 

Відсутність в Україні злагодженої діяльності у сфері 

відходів і спричинило ряд проблем, які нині потребують 

вирішення на державному рівні, – це проблеми, пов'язані з 

екологією та забрудненням довкілля, що, у свою чергу, негативно 

позначається на здоров'ї усього суспільства. Однак правильний 

підхід до утилізації відходів важливий не тільки під кутом зору 

екології, а й енергетики та економіки – відходи є цінним, а голов-

не, безкоштовним енергоресурсом. 

Переконавшись на власному гіркому досвіді, що саме 

енергонезалежність є однією зі складових незалежності країни в 

цілому, розуміємо доцільність і необхідність реформування систе-

ми поводження з відходами для безпеки країни, особливо в умовах 

залежності від російських енергоносіїв. Тим більше, що в усьому 

світі успішно використовують практику отримання енергії з аль-

тернативних джерел, якими і є тверді відходи [1]. 

Саме тому в Україні вирішення проблеми поводження з 

відходами повинне бути одним із пріоритетних завдань державної 

політики та навіть має стояти поруч з надважливим питанням 

національної безпеки, адже, як виявилось, ці питання 

взаємопов'язані. 

Матеріал і результати дослідження. На сьогодні в 

Україні у сфері поводження з відходами практикується переважно 

нераціональний метод захоронення сміття на полігонах, а не його 

переробка. Для прикладу, в Україні, на відміну від решти світу, 

батарейки не утилізуються окремо, незважаючи на те, що вони 

містять токсичні речовини, які забруднюють ґрунт і воду [3]. 

Ситуація ж з побутовими відходами контролюється лише частко-

во. Мешканці населених пунктів, особливо провінцій, там, де не 

налагоджено систему збирання відходів, самі утворюють хаотичні 

сміттєзвалища в місцях, не призначених для цього. Внаслідок чого 

втрачаються величезні площі земель, забруднюється довкілля, не 

кажучи вже про зовнішній вигляд територій, яким випала така не-

чиста доля.  
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На сьогодні в Україні через неналежне поводження з 

відходами загальна площа сміттєзвалищ дорівнює половині 

території Кіпру і водночас не вистачає ресурсів, щоб топити 

котельні. 

Як бачимо, ситуація, що склалась, вимагає реформи сфери 

поводження з відходами. Безсумнівно, зміни у цій сфері мають 

базуватись на досвіді країн, що успішно практикують метод пере-

робки відходів, а не захоронення їх чи звичайне спалювання. 

Насправді, переробці сміття підлягають чи не всі відходи: 

папір, текстиль, скло, пластик, гума, чорні та кольорові метали, 

органічні відходи. В ідеалі ці матеріали попередньо мають сорту-

ватись, а потім потрапляти на переробні заводи. Використання та-

кого методу передбачає подвійну вигоду –  

на полігони для спалювання сміття потраплятиме значно менше 

відходів; усі інші матеріали використовуватимуться повторно, в 

тому числі для отримання паливних енергоресурсів [5]. 

Саме такий метод відповідає світовим підходам до повод-

ження з відходами, сприяє запобіганню їх накопичення, повторно-

му застосуванню вторинної сировини, утилізації відходів та 

зменшує їх негативний вплив на довкілля. 

Тому необхідно створити дієвий механізм поводження з 

відходами, що включатиме законодавче врегулювання, розвиток 

соціальної відповідальності та залучення інвестицій у сферу. 

Кінцевим результатом має стати побудова системи поводження з 

відходами та залучення до неї всіх учасників ринку, законодавчої 

влади, контролюючих органів, у тому числі й споживачів. На дум-

ку фахівців, у такому разі буде досягнуто синергетичний ефект, 

який дозволить Україні нарешті вирішити проблему з різними ви-

дами відходів. 

У ході розробки такого механізму у вигляді 

загальнодержавної стратегії поводження необхідно виділити 

основні аспекти, які мають скласти кістяк цієї сфери. Це політичні, 

законодавчі, економічні, соціальні, технологічні аспекти, що ма-

ють базуватись на світовому успішному досвіді. Водночас у ході 

розробки стратегії мають бути враховані й усі фактори, що до цьо-
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го часу гальмували ефективність механізму раціонального викори-

стання сміття. Серед цих факторів наступні [1]: 

- недієздатність формальних законів, які просуваються в 

інтересах лише окремих бізнес-груп, що спричинило лише 20-

відсоткову дієвість чинних законів; 

- незацікавленість влади на місцях у вирішенні зазначе-

ного питання; 

- невиділення сфери в окремий сегмент, розгляд пробле-

ми як однієї з проблем ЖКП; 

- відсутність інформування населення про проблему по-

водження з відходами; 

- однобоке вирішення проблем в інтересах окремих груп; 

- відсутність балансу інтересів усіх учасників зазначеної 

сфери і бізнесу; 

- відсутність єдиного бачення того, як працює сфера по-

водження з відходами, у результаті чого реєструються законопро-

екти, які не відповідають реаліям сфери; 

- прийняття рішень некомпетентними спеціалістами 

(низький рівень винагород робить цю сферу непривабливою для 

професіоналів); 

- неврахування економічних ризиків сфери; 

- відсутність у політичних сил комплексного підходу до 

вирішення проблеми поводження з відходами. 

Як бачимо, спектр проблем у сфері поводження з 

відходами, справді, широкий. Але ж і формувався він не один де-

сяток років, унаслідок чого на сьогодні ми маємо абсолютно нев-

регульовану і нераціональну сферу поводження з відходами. Тож, 

ураховуючи зазначені чинники гальмування процесу створення 

загальнодержавної стратегії щодо поводження з відходами, пред-

ставники влади та громадського суспільства мають розробити ме-

тодику подальших дій. Їх спільна діяльність у цьому напрямі має 

базуватись на:  

- синхронізації правил і процесів взаємодії всіх учасників 

сфери поводження з відходами;  
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- розробці соціально обґрунтованого узгодженого варіанту 

законопроекту, який регулюватиме правила поводження з 

відходами самими учасниками цього ринку;  

- наведенні експертами аргументів і компетентних рішень 

політикам для прийняття ними ж цих рішень; інформаційному 

супроводі кожного кроку розробки стратегії для суспільства. 

Задля того, аби розроблена стратегія була ефективною, 

очевидно, що вона має базуватись на успішному світовому досвіді 

в цій сфері діяльності. Тому виникає необхідність привести 

українське законодавство у відповідність до стандартів 

європейського законодавства у сфері поводження з відходами. Ос-

новними засадами нового законодавства має бути посилена 

адміністративна відповідальність за порушення в цій сфері [1]. 

Також, як показує світовий досвід, слід на законодавчому 

рівні відділити послуги поводження з відходами із загальної плати 

за утримання прибудинкової території, впровадити окрему 

тарифікацію кожної окремої складової процесу поводження з 

відходами, зокрема збирання, сортування і переробки. Такі зміни у 

ситуації, що склалася в нашій країні, неодмінно мають супровод-

жуватись інформатизацією населення для того, аби суспільство 

знало, і як йому поводитися з відходами, і що робить для цього 

держава, і куди йдуть їх гроші. 

Світовий досвід поводження з відходами свідчить, що 

провідні країни світу давно зробили ставку на раціональну пере-

робку відходів, до їх систем поводження зі сміттям долучено як 

звичайних громадян, так і політичні еліти. Тоді як в Україні через 

відсутність інформації суспільство й досі не зовсім розуміє при-

значення різнокольорових сміттєвих баків, а сортування сміття так 

і не стало звичною справою середньостатистичного українця. То-

му часто можна почути відмовку, що у нас інший менталітет, і 

європейські стандарти в наших реаліях не приживуться [2]. 

Звинувачувати в ситуації, що склалась, ментальність 

суспільства – це все одно, що звинувачувати дитину в тому, що 

вона не володіє англійською, японською чи німецькою мовами, 

тоді як ніхто її й не намагався цьому навчити. Менталітет, як і ха-
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рактер, формується в процесі зростання та виховання. Тому на 

сьогодні завданням держави є виховання дійсно свідомого 

суспільства, вона має показати й свою безпосередню 

зацікавленість у результаті. Адже причиною виникнення проблеми 

з відходами в Україні є і відсутність екологічної свідомості у 

суспільства, і відсутність національної стратегії поводження з 

відходами, в якій дійсно зацікавлена держава. 

Висновки. Основною причиною застою у вирішенні пи-

тання поводження з відходами є непріоритетність його у влади. 

Хоч існує й інша думка – безініціативність громадськості. Дійсно, 

як показує статистика, на сьогодні лише 15% населення готове об-

говорювати проблему навколишнього середовища. Отож виходить 

таке собі замкнене коло – питання не є пріоритетним у влади, тому 

що немає сигналу від громадськості, яка, в свою чергу, мало 

обізнана та непоінформована щодо цієї проблеми і чекає дій від 

влади [1]. Щоб розірвати це коло і зробити питання поводження з 

відходами одним з найобговорюваніших у суспільстві та 

пріоритетним у політичних партій, необхідно створити 

інформаційну стратегію, метою якої є донесення важливості по-

водження з відходами як до населення, так і до законодавчої влади 

з метою прийняття конкретних політичних рішень та розуміння 

населенням своєї участі в цьому процесі. 

Щоб в Україні система штрафів була такою ж ефективною 

як у Європі, потрібен і європейський підхід до вирішення цього 

питання, де штрафи – це лише нагадування про те, що держава й 

справді піклується про свою екологію. Як відомо, у європейських 

країнах, дійсно діє сувора система штрафів за порушення законо-

давства у сфері переробки відходів та найголовніше те, що питан-

ням екології та утилізації сміття там займаються їх лідери – прези-

денти і королі. В Україні ж подібні заходи відбуваються 

здебільшого лише за участі експертів та екологів. 

Звісно, будь-якому суспільству важливо бачити результат 

від сплати штрафів, податків чи виконаної процедури сортування 

сміття – чи у вигляді чистих вулиць, чи додаткових паливних 

енергоресурсів. Тому зацікавленість влади та відчуття 
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відповідальності перед законом у самого суспільства і стануть ос-

новними засадами ефективності будь-якої стратегії. У зв'язку з 

цим подальша розробка та реалізація стратегічного плану дій у 

сфері поводження з відходами має включати інформаційний 

супровід, створення лобістських груп для просування теми повод-

ження з відходами на політичному рівні, а також залучення 

професіоналів до розвитку галузі. 
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О.В. Крижановська, Н.В. Мироне-

нко, О.М. Рябініна, Б.Л. Бабенко. 

Пристрій для подрібнення гілля. 

Проаналізовано особливості констру-

кції засобів механізації процесу под-

рібнення відходів деревини. Спроек-

товано і виготовлено пристрій для 

подрібнення гілля.  

O.V. Kryzhanovska, N.V. Mironenko, 

O.M. Riabinina, B.L. Babenko. Device 

for grinding branches. Peculiarities of 

construction of means of mechanization of 

the process of wood waste shredding are 

analyzed. A device for grinding branches 

was designed and manufactured. 

Вступ. Дуже часто перед жителями приватного сектору, 

садівниками, прибиральниками прибудинкових територій та кому-

нальними службами виникає питання утилізації побутового сміття 

у вигляді різних чагарників, гілок і стовбурів дерев. Якщо великі 

відходи дерева можливо розпиляти й використовувати як паливну 

деревину в печах або дров’яних котлах, то інші залишки дерев 

просто викидаються або спалюються. 

mailto:oks070669@gmail.com
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Поява на ринку України подрібнювачів гілок, дозволила 

вирішувати всі ці питання. Утилізація деревних відходів – це дуже 

важливий процес. У наш час вже багато комунальних підприємств 

різних міст та містечок, розпочали виконувати таку ефективну 

утилізацію за допомогою спеціального обладнання. Таким облад-

нанням є – подрібнювач деревини, інша назва подрібнювач гілок – 

це обладнання, призначене для подрібнення відходів деревини в 

тріску. Дерев’яну тріску використовують як біопаливо в мобільних 

теплових станціях, газогенераторах, водонагрівачах котлах, в ліні-

ях для виробництва паливних брикетів, пілет, гранул; мульчування 

ґрунтів; для отримання компосту. Раніше, після робіт з санітарного 

обрізання дерев  в місті, таке гілля комунальниками вивозилось за 

можливості, адже його вивезення до сміттєзвалища є економічно 

збитковим (гілля  є об’ємним та займає багато місця у транспорті). 

Матеріал та результати дослідження. Матеріалами дос-

лідження слугували результати аналізу існуючих засобів механіза-

ції процесу подрібнення відходів деревини; теоретичні основи ро-

зрахунків і проектування механізмів та машин.  

Обладнання для подрібнення відходів деревини можна кла-

сифікувати таким чином: 

- за способом виконання технологічного процесу ‒ мобіль-

не й стаціонарне; 

- за способом агрегатування ‒ навісне на трактор, пів при-

чіпне до трактора, причіпне до трактора, пересувне з приводом від 

електродвигуна або власного двигуна внутрішнього згорання (бен-

зинового або дизельного), самохідне – в трьох варіантах: на шасі 

автомобіля, на гусеничному та на колісному ходу, стаціонарне з 

приводом від електродвигуна або власного двигуна внутрішнього 

згорання; 

- за типом робочого органа для подрібнення деревної маси 

‒ барабанні, дискові молоткові, диско-молоткові та шнекові подрі-

бнювачі; 

 - за типом завантажувального пристрою ‒ лоткове та бун-

керне; 
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- за способом завантаження деревної маси: цю функцію ви-

конують уручну, з допомогою власного маніпулятора чи окремого 

завантажувача [1, 2].  

Агрегати для подрібнення відходів деревини невеликої по-

тужності виробляють близько 50 фірм в Україні та за кордоном. [3, 

4, 5, 6]. 

Найпоширенішими є подрібнювачі з дисковим робочим ор-

ганом, що обладнаний двома регульованими подрібнювальними 

ножами та одним контр-ножем, оскільки ними можна перероблю-

вати усе: гілки, листя, хвою, але діаметр гілок залежить від потуж-

ності і габаритів машини. Пересувні з приводом від електродвигу-

на або власного двигуна внутрішнього згорання (бензинового або 

дизельного) [1, 2]. 

Агрегати для подрібнення відходів деревини невеликої по-

тужності мають вартість від 3000 грн. до 30000 грн.  

Основними характеристиками при виборі подрібнювачів 

гілок є ціна, потужність, габарити, тип приводу і діаметр сирови-

ни.  

Зважаючи на це було розроблено конструкцію  та виготов-

лено на базі навчально-виробничої майстерні коледжу пристрій 

для подрібнення гілля.  

За прототип взяли подрібнювач деревини вітчизняного ви-

робництва (м. Полтава)  з приводом від електродвигуна асинхрон-

ного трифазного з номінальною потужність 1,5 кВт, номінальною 

частотою обертання вала 1500 об/хв [6]. 

Розроблена  конструкція подрібнювача гілля за  способом 

агрегатування пересувне з приводом від електродвигуна, типом 

робочого органу для подрібнення деревної маси барабанним, тип 

завантажувального пристрою бункерне, з ручним завантаженням.  

На рис.1 показано пристрій для подрібнення гілля. При-

стрій складається з рами (1), пульта керування (2), різального мо-

дуля (3), кожуха (4), бункера (5), вивантажної труби (6), шківа ве-

дучого (7), шківа веденного (8), підп’ятника (9), маховика (10), 

болтів (13,14), гвинтів (15), гайок (11,16,17), шайб (12,18,19), паса 

приводного клинового (20), електродвигуна (21). 
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Корпус приладу виготовлено зі сталевого листа товщиною 

20 мм зварної конструкції, в якому встановлено  різальний модуль. 

Різальний модуль складається з  валу,  на якому розташовано чо-

тири ножа з односторонньою заточкою, підшипники шарикові ра-

діальні однорядні з двома захисними шайбами. Маховик, розташо-

вано з лівої сторони різального модуля, який накопичує кінетичну 

енергію та гасить коливання  на привід приладу, що виникають 

при нерівномірних навантаженнях різального модуля. Від елект-

родвигуна обертання передається через пасову передачу на різаль-

ний модуль. Корпус з різальним модулем, привід приладу та пульт 

керування кріпляться на рамі. При подачі до завантажувального 

бункер деревина подрібнюється горизонтальними ножами на час-

тинки довжиною до 50 мм та товщиною до 35 мм  і потрапляє у 

вивантажувальну трубу.   Працює  прилад від електромережі 

380 В. За розмірами він сягає 580 x 410 x 1070 мм. 

На базі навчально-виробничих майстерень Херсонського 

політехнічного фахового коледжу виготовлено експериментальний 

зразок запропонованої конструкції  пристрою для подрібнення гіл-

ля. 

Технічна характеристика пристрою для подрібнення гілля: 

Тип приводу електро 

Продуктивність, м
3
/год 4  

Діаметр сировини, мм  35   

Потужність двигуна, кВт 1,5 

Розмір подрібнених часток, мм 50 

Габарити, мм 580 x 410 x 1070 

Вага пристрою, кг 60 
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Рисунок 1 – Пристрій для подрібнення гілля 
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            Фото 1 ‒ Пристрій для                   Фото 2 – Рама. 

             подрібнення  гілля 

                  

           Фото 3 – Різальний модуль           Фото 4 – Пасова передача 
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Висновок. Даний проект розвиває і поглиблює теоретичні 

та практичні  професійні компетенції майбутніх фахівців в галузі 

машинобудування. Проведені дослідження дозволять більш повно 

розуміти практичне застосування теоретичних основ розрахунків 

механізмів та машин. Спроектований і виготовлений  пристрій для 

подрібнення гілля є безпосереднім прикладом і підтвердженням 

того, що з мінімальними матеріальними витратами і, звичайно ж, 

зі щирим бажанням цілком можливо створити в умовах навчально-

виробничих майстерень  навчального закладу такий потрібний го-

сподарський засіб механізації. 
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РОЛЬ АУДІЮВАННЯ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

Н. Г. Сіденко. Роль аудіювання у фо-

рмуванні іншомовної професійної 

компетенції. Статтю присвячено дос-

лідженню аудіювання як складного ро-

зумового процесу сприйняття, розпі-

знання та розуміння мовлення. У статті 

вирішується проблема  формування лі-

нгвопрагматичного досвіду учасників 

комунікації. Запропоновано систему 

вправ для  аудіювання, яка базується на 

ієрархії мовних рівнів. Результати дос-

лідження дозволяють встановити алго-

ритм формування вміння аудіювання.  

 

N. G. Sidenko. Role of listening in 

forming foreign professional com-

munication competence. The article is 

devoted to research of the process of 

listening and treating it as a complex 

one of speech recognition and compre-

hension. The problem of gaining lin-

gual pragmatic experience by commu-

nication participants is solved. The sys-

tem of exercises based on the hierarchy 

of language levels is proposed. The re-

sults of research enable to determine 

the algorithm of training listening 

skills. 

Вступ. Професійно-орієнтоване спілкування іноземною 

мовою спрямоване на мовленнєву взаємодію фахівців за рахунок 

обміну необхідною інформацією з метою її подальшого викорис-

тання в усній та писемній формах.  

Науковцями встановлено, що доля слухової рецепції в умовах мо-

вленнєвих контактів, в тому числі професійних, складає 45% від 

загального часу спілкування [1, с. 162].  

 Трактування аудіювання як складного розумового процесу 

сприйняття, розпізнання та розуміння мовлення, який супрово-

джується активним переробленням отриманої інформації у її 
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зв’язку з наявним в аудитора лінгвопрагматичним досвідом, до-

зволяє відобразити діяльнісний характер аудіювання [2, с. 38].  

Мета нашої розвідки полягає у тому, щоб відобразити ро-

боту з аудіотекстом як систему вправ, які формують лінгвопрагма-

тичний досвід учасників комунікації, готовність до певного типу 

діяльності. 

 Існує декілька класифікацій вправ для навчання аудіюван-

ню. Вважають, що основою будь-якої з них має бути ідея про пос-

тупове формування вмінь та навиків аудіювання, але способи реа-

лізації її різняться.  

Матеріал і результати дослідження. У статті «Типологія 

вправ і організація навчання аудіюванню …» Н. І. Гез перелічує 

різні підходи науковців щодо класифікації вправ для навчання ау-

діюванню. Деякі автори (Р. Ладо, Г. Пальмер) вважають, що суттю 

класифікації таких вправ має бути перехід від технічних дій до 

усвідомлених, інші (Л. І. Апатов, Б. П. Слєдніков) наполягають на 

тому, щоб вправи були розміщені в такій послідовності, в якій во-

ни допомагали б здійснювати перехід від елементарних операцій 

до складних розумових дій. Дехто (Д. М. Шпрингфельд) пропону-

ють розділити всі вправи на аналітичні та синтетичні. У статті всі 

вправи групуються на підготовчі та мовленнєво-комунікативні. 

Перша група – це вправи, які спрямовані на формування фонетич-

них, лексичних та граматичних навичок аудіювання, вправи другої 

групи націлені на розвиток мовленнєвих механізмів аудіювання.  

На нашу думку, усі вище зазначені підходи різняться за 

формою, а не за змістом. По суті, вони вкладаються у межі, окрес-

лені значенням самого поняття аудіювання (див. раніше), і асоці-

юються з лінгвопрагматичним підходом до навчання аудіюванню 

як виду мовленнєвої діяльності.  

Будь-яка комунікативна ситуація або комунікативний акт 

має обов’язково певні дейктичні характеристики. Отже, на підго-

товчому етапі необхідно встановити просторово-часову референ-

цію та референцію особи, тобто треба відповісти на питання: хто, 

коли, де.  
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Зробити це допоможуть виявлені у тексті топоніми, презе-

нтовані антропоніми, розтлумачені прецедентні тексти та алюзії за 

наявністю. Важливо пам’ятати, що лінгвокультурологічні акценти 

або труднощі не усуваються контекстом, на відміну від суто лінг-

вістичних (напр.:  граматична омонімія та полісемія мовних зна-

ків). Нехтування ними призводить до додаткових бар’єрів у розу-

мінні змісту аудіотексту.  

Описані вище підходи до формування навичок аудіювання 

відповідають ідеї поступовості (див. раніше), яка полягає у дотри-

манні принципу «від простого до складного». І тут не треба вина-

ходити колесо –   лише звернутися до упорядкованості самої мов-

ної системи. Систему вправ слід вибудовувати відповідно мовним 

рівням – основним (фонологічний, морфологічний, лексико-

семантичний, синтаксичний) та проміжним (морфонологічний, 

словотвірний, фразеологічний). 

Вправи, засновані на паронімії, формують фонетичні нави-

чки аудіювання: 

Macs
®  

are less …   to viruses. 

a) acceptable; 

b) suspected; 

c) susceptible. 

Вправи на розпізнання відмінностей за словотвірними 

ознаками і добір правильної словоформи удосконалюють грамати-

чні навички аудіювання: 

For … we give a tutorial to get them going. 

a) beginners 

b) beginning  

c) begin 

Іноді вибір правильної словоформи є смислоутворюючим: 

How much is a pass for a day? 

a) eight  

b) eighteen  

c) eighty 

Лексико-семантичні вправи (добір синоніму до лексеми, 

семантизація виразів та знаків другої номінації (напр.: фразеологі-
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зми), лексем з втраченим термінологічним значенням через мно-

жинний вибір тощо) теж сприяють розвитку граматичної компете-

нції: 

What does Daniel mean saying “we pretty much cover the 

globe…”? 

a) access to the Internet 

b) world-wide communication 

ˇc) huge number of international customers 

(Tape script: Many customers are travelers or students. They 

want to access Web mail and instant messaging services to keep in 

touch with family and friends; we’ve got huge numbers of Latin Ameri-

can users, we’ve got Americans, Greeks, Russians. We pretty much 

cover the globe the moment.). 

Але на відміну від попередніх типів вправ, які базуються 

на формальних (фізичних) асоціаціях, лексико-семантичні вправи 

залучають асоціативне мислення, засноване на лінгвопрагматич-

ному досвіді.  

Вправи на опанування синтаксичної структури мови фор-

мують навички правильної будови речення і функціонування ви-

слову як мінімальної мовленнєвої одиниці. Це є такі вправи: 

- відновити правильний порядок слів у реченні; 

- вставити потрібне слово у трансформовану синтаксичну 

модель речення; 

- компресувати/трансформувати/спростити синтаксичну 

модель речення зі збереженням його змісту: 

(Tape script: And all the powerful trends in the technology will 

encourage us to think of word processing as much broader than the 

typing or typesetting functions predominant in today’s word processing 

and desk publishing programs, we can also count on an equally strong 

tendency towards a more abstract and artificial view of the document 

as “structured program.”)  

a) Word processing includes typing functions in desktop pub-

lishing programs. 

b) Word processing includes object-oriented programs. 

 



 

 

    Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2021, вип. 1(18) 
Information technologies in education, science and production, 2021, ed. № 1(18) 

 
 

© Н.Г. Сіденко, 2021 

 

88 

ˇc) Word processing includes structured programs. 

На заключному етапі роботи з аудіотекстом практикуються 

вправи на розуміння загального змісту тексту і його окре-

мих фрагментів: 

- відновити послідовність речень за їх появою у аудіотекс-

ті; 

- погодитись або не погодитись зі ствердженням; 

- дати одну правильну відповідь на запитання із запропо-

нованих; 

- дібрати назву до тексту; 

- зіставити особу/персонаж з діями/діяльністю/висловом; 

дати з подіями; кількість з якістю тощо; 

- надати повний перелік діючих осіб/подій/операцій у схе-

матичній формі; 

- заповнити діаграму, спираючись на факти з тексту; 

- зіставити зміст частини (вступ тощо) зі змістом одного із 

запропонованих простих речень та вибрати з них одне, що як най-

точніше передає зміст текстового фрагменту: 

(Tape script: Dynamic time warping is an algorithm for meas-

uring similarity between two sequences that may vary in time or speed. 

For instance, similarities in walking patterns would be detected, even if 

in one video the person was walking slowly and if in another he or she 

were walking more quickly, or even if there were accelerations and de-

celerations during the course of one observation. DTW has been ap-

plied to video, audio, and graphics – indeed, any data that can be 

turned into a linear representation can be analyzed with DTW. A well-

known application has been automatic speech recognition, to cope with 

different speaking speeds. In general, a method allows a computer to 

find an optimal match between two given sequences (e.g., time series) 

with certain restrictions. That is, the sequences are "warped" non-

linearly to match each other. This sequence alignment method is often 

used in the context of hidden Markov models.) 

1. DTW is more modern than HMMs. 
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ˇ2. With DTW a computer can make the correspondence be-

tween two facts in series. 

3. Any data can be digitized with DTW. 

Висновки. Отже, у формуванні вміння аудіювання ми до-

тримуємося алгоритму: форма – значення – зміст – смисл. Прагма-

тичний досвід студента допомагає усвідомити смисл комунікації. 

Сформована у студента готовність до іншомовного мовлення є не-

від’ємною частиною і обов’язковою умовою формування іншомо-

вної професійної комунікативної компетенції. 
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АКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ 

КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ  

Н.В. Балановська. Активні форми 

навчання як основа розвитку клю-

чових компетентностей здобувача 

освіти. Стаття дає відповідь на запи-

тання як підвищити мотивацію студен-

тів при вивченні дисциплін загальноос-

вітнього циклу та зробити процес на-

вчання результативним. Розглянуті ме-

тоди активного навчання при викладан-

ні біології і екології. 

N.V. Balanovska. Active forms of 

learning as a basis for the develop-

ment of key competencies of the 

learner. The article answers the ques-

tion: How to increase students' motiva-

tion in studying the disciplines of the 

general education cycle and make the 

learning process effective. Methods of 

active learning in teaching biology and 

ecology are considered 

Вступ. Викладання предмету біологія і екологія в закладі 

передвищої освіти має свої особливості і вносить корективи в ор-

ганізацію навчальної діяльності. 

Мотивація навчального предмету, який не є спеціальною 

дисципліною це головна проблема. А використання активних ме-

тодів навчання дає можливість підвищити мотивацію, співпрацю-

вати зі студентами і створювати ситуацію відчуття ними власного 

зростання. Процес навчання стає не тільки цікавим, а й результа-

тивним. 

МАН активізують розумову, практичну діяльність, самос-

тійне оволодіння знаннями, формування вмінь та навичок. 
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Такі форми також дають можливість спонукати кожного 

учасника освітнього процесу до навчальної діяльності, розвитку 

комунікативних навичок, рефлексії. 

Матеріал і результати дослідження. Проблема  впрова-

дження активних методів у навчальний процес досліджувалася 

багатьма вченими, зокрема Я. Коменським, Ю. Бабанським, П. 

Щербанем. На сучасному етапі – І. Гапєєвим, А. Вербицьким, М. 

Новиком. Аналіз робіт показав, що на даний час науковці мають 

різні підходи щодо змісту терміну «активні методи навчання». І. 

Гапєєв стверджує, що МАН є способом організації навчальної дія-

льності, яка активізує пізнавальну мотивацію, уміння й здібності 

самостійно розв’язувати поставлені задачі. А. Вербицький, в свою 

чергу, пропонує розглядати активне навчання як перехід від алго-

ритмізованих, програмованих форм до проблемних та пошукових, 

що забезпечить творчість у навчанні. На думку М. Новика МАН – 

примусова активізація мислення, коли учасники навчального про-

цесу змушені бути активними незалежно від їх бажання [4,5]. Свій 

вклад в розвиток даного питання внесли також А. Астахова, І. Ди-

чківська, Л. Гурч, які проводили дослідження на матеріалі шкіль-

ного навчання. Але, треба відзначити, що І. Дичківська у своїх ро-

ботах обгрунтувала необхідність використання МАН у всіх видах 

навчальної роботи студентів [4]. Огляд класифікації методів на-

вчання в Інтернеті представлений О. Ковальовою, 

Н. Герасимчуком, О. Кочубей.   

 Використовуючи активні прийоми та методи навчання, 

ставлю перед собою мету: допомогти здобувачам освіти підготу-

ватися до життя, навчитися вмінню самореалізовуватися як особи-

стість і як фахівець. Кожне заняття розцінюю, як щабель до вті-

лення спільної ідеї студента і викладача. 

Моє професійне кредо: кожен учасник освітнього процесу 

– особистість з почуттям власної гідності. Результатом навчання  є 

саморозвиток і самовдосконалення. 

Своїм завданням вбачаю активізацію діяльності всіх учас-

ників, без винятку!  
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Виключаю домінування думок, заохочую самоврядування. 

Впроваджуючи активне навчання, звертаю увагу на необ-

хідність створення фізичного та морального комфорту, наприклад: 

змінюю розташування сидячих місць, створюю атмосферу добро-

зичливості та довіри, враховую те, що викладач виконує роль кері-

вника і не пригнічує ініціативу студента. 

Для досягнення поставленої мети застосовую МАН: 

1. Метод ситуації здивування та зацікавлення. 

Зазвичай, інформацію за бажанням готують студенти з ко-

жної теми під час вивчення нового матеріалу, або узагальнення. 

Так, наприклад, створюється серія повідомлень, основною вимо-

гою для яких є здивувати та зацікавити аудиторію. Процес обгово-

рення повідомлень може перейти в метод евристичної бесіди, коли 

студенти формують нові поняття, висновки, правила [5]. Напри-

клад: ланцюг питань викладача – постановка проблеми – висуван-

ня студентами гіпотези та шляхів вирішення задачі. 

2. Метод командної роботи. 

На заняттях вивчення нового матеріалу: 

- якщо матеріал важкий, то частіше проводжу лекції-бесіди 

з 2-3 разовим поясненням матеріалу з додатковим опрацюванням в 

гетерогенних групах, тоді як в їх лідерів не залишається жодного 

не виясненого запитання. Далі члени груп запитують тільки у сво-

їх лідерів, і лише у випадку, коли вони не можуть відповісти, звер-

таються до викладача. 

- якщо зміст навчального матеріалу посильний для самос-

тійного вивчення, то на таких заняттях використовую словесно-

логічний спосіб викладання [3]. Цей метод дає можливість викона-

ти великий об’єм роботи і засвоїти матеріал безпосередньо на за-

нятті. Така робота може виконуватися в гомогенних групах, коли 

сильні студенти самі складають опорні конспекти, схеми, таблиці; 

середні – користуються готовими алгоритмами, а з низьким рівнем 

знань вивчають тему при допомозі викладача. 

- якщо занять вивчення нового декілька, то на кожному на-

ступному новий матеріал опрацьовую з відкритими підручниками 

та конспектами, а вивчений раніше – з закритими. Тоді ж застосо-
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вую тестування та біологічні диктанти, які, як варіант, також мо-

жуть проводитися лідерами груп. 

З метою  формування  навичок використання знань в не-

стандартних ситуаціях проводжу ділові та рольові ігри: 

 диспут «Тет-а-тет»;  

 круглий стіл «Так і ні генетично модифікованій продук-

ції»;  

 рольова гра «Суд над мутацією», яка закінчується диску-

сією: «Чи вірним було винесено рішення суду?» 

Відпрацьовуються питання дискусії  теж в групах за алго-

ритмом: 

 кожен студент пропонує свою відповідь; 

 обговорення відповідей в групах; 

 презентація відповіді як підсумок діяльності групи; 

 формування загального рішення проблеми. 

Розробка програм, розподіл ролей теж відбувається в ко-

мандах, кожен учасник якої, використовуючи додаткові джерела, 

збирає інформацію для загального сценарію. 

Завдяки командному методу вдосконалюються навички 

співпраці, лідерські здібності, відповідальність за довірену справу. 

3. Метод збагачення умінь та навичок  впроваджую через 

індивідуальні заняття, консультації та гуртову роботу. Це органі-

зація навчальної діяльності, яка розвиває пізнавальну активність, 

творче мислення, сприяє засвоєнню студентами способів і методів 

самостійного пізнавання [4]. На таких заняттях здобувачі освіти 

вчаться робити доповіді, виступати перед аудиторією, відстоювати 

свої позиції, обґрунтовувати свою відповідь. Користуючись цим 

методом, звертаю увагу на послідовність в навчанні. Так, напри-

клад, спочатку студенти вчаться робити повідомлення, потім міні-

реферати – реферати – короткотривалі проєкти (в парах, як варі-

ант) – довготривалі проєкти (можливо в команді) – доповіді – дос-

лідницько-пошукові роботи. 
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Кожен здобувач освіти може приєднатися на вибраному 

етапі і поступово ускладнювати завдання. 

Така робота стимулює здатність до самооцінки та самореа-

лізації. 

4. Метод практичної направленості предмету  застосовую 

з конкретною метою – переконати здобувачів освіти в тому, що 

знання з предмету біологія і екологія завжди в пригоді протягом 

усього життя. Вивчаючи кожну тему, обов’язково наголошую на 

цьому та намагаюся опиратися на життєвий досвід студентів, який 

вони мають. На таких заняттях моделюю життєві ситуації, які сти-

мулюють у студентів почуття відповідальності за батьків, майбут-

ню сім’ю.  

5. Метод створення ситуації успіху. 

Система навчання та виховання не буде повною без заохо-

чення та створення ситуації успіху – цілеспрямованої, організова-

ної викладачем діяльності, що допомагає досягти значних резуль-

татів. Успіх у навчанні – це коли результат збігається з очікуваним 

або перевищує його.  

Для здобувачів освіти середнього і вищого рівня знань за-

стосовую прийом, коли оцінку не виставляю до тих пір, коли не 

буде досягнений відповідний рівень, при цьому емоційно підтри-

мую, висловлюю надію на здібності. Для студентів з низьким рів-

нем знань найдієвішим вважаю індивідуальні консультації викла-

дача. І коли такий студент стає впевненим, старанним на заняттях 

– це найвище задоволення від своєї праці.  

На мою думку, робота педагога є результативною тоді, ко-

ли кожен здобувач освіти в процесі навчання «росте над собою» – 

саморозвивається та самовдосконалюється. 

Висновки. Впровадження активних методів навчання є од-

ним із важливих напрямів удосконалення підготовки здобувачів 

освіти і умовою реалізації компетентнісного підходу в сучасному 

закладі передвищої освіти. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ ЯК МЕТОДУ СУЧАСНИХ 

ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З 

ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

О.І. Першина, Л.В. Петренко. Засто-

сування ділової гри як методу су-

часних освітніх технологій на прак-

тичних заняттях з економічної 

теорії. Розглянуто значення ділової 

гри як інтерактивного методу 

навчання. Наведений приклад засто-

сування ділової гри на практичних 

заняттях з економічної теорії. 

О. Pershina. L. Petrenko. Application 

of business game as a method of mod-

ern educational technologies in practi-

cal classes on economic theory. The 

importance of business game as an inter-

active method of learning is reviewed.  An 

example of the application of the business 

game in practical classes on economic 

theory is given. 

Вступ. Сьогодні, в умовах ринкової економіки України, 

вимоги до випускників фахової передвищої освіти - це не тільки 

професійні уміння та навички, а й наявність творчого мислення, 

здатність до прийняття нестандартних рішень, уміння працювати в 

колективі. 

Саме з цією метою викладачі, поряд з традиційними 

методами та формами використовують нові – активні та 

інтерактивні методи навчання. 

Одним із провідних методів інтерактивного навчання є 

ділова гра. Це один із найкращих навчальних методів розвитку 

професійного творчого мислення та залучення всіх здобувачів  
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освіти до освітнього процесу. В умовах обмеженого часу студенти 

отримують навички визначення, аналізу та вирішення конкретних 

проблем, навчаються працювати в групах, щоб підготуватись для 

прийняття рішень, орієнтуватись в нестандартних ситуаціях; 

концентрувати увагу на головних аспектах проблеми і 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; розвивати 

взаєморозуміння між учасниками гри. 

Ділова гра – це моделювання реальної діяльності в 

спеціально створеній проблемній ситуації. Вона є засобом і 

методом підготовки та адаптації до трудової діяльності та 

соціальних контактів, методом активного навчання, який сприяє 

досягненню конкретних завдань, структурування системи ділових 

стосунків учасників [2]. 

В процесі ділової гри студенти активно взаємодіють не 

тільки з викладачем а й один із одним. При цьому, активність 

викладача поступається місцем активності студентів, а роль 

викладача зводиться до управління такою взаємодією з метою 

досягнення цілей заняття та створення умов для ініціативної 

роботи студентів. 

Матеріал і результати дослідження. Основою ділової гри 

є створення імітаційної й ігрової моделей. Імітаційна модель відо-

бражає обраний фрагмент реальної дійсності, який можна назвати 

прототипом чи об’єктом імітації, задаючи предметний контекст 

професійної діяльності фахівця у навчальному процесі. Ігрова мо-

дель є фактично способом опису роботи учасників про імітаційну 

модель, яка передає соціальний контекст професійної діяльності 

фахівців [4]. 

Ділова гра формує у здобувачів освіти як предметні компе-

тентності так і ключові (уміння вчитися: пізнавальну активність, 

критичне мислення; інформаційну: уміння працювати з різними 

джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки; 

комунікативну: навички спілкування в колективі і толерантне ста-

влення до інших). Таким чином, ділова гра є засобом і методом 

навчання та виховання. 
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Проведення ділової гри для викладача досить трудомісткий 

процес, який потребує багато зусиль на підготовку, але має і най-

більший навчальний ефект. Тому ділові ігри рекомендуються про-

водити з тем, що мають найбільшу практичну цінність щодо про-

фесійної підготовки здобувачів освіти. При цьому обов’язково по-

трібно враховувати базовий рівень підготовки здобувачів освіти. 

Практичну діяльність із розробки ділової гри варто розпочинати із 

створення імітаційної та ігрової моделі. Імітаційна модель одержує 

своє втілення в таких компонентах як: мета, предмет гри, графічна 

модель взаємодії учасників, система оцінювання. Компоненти іг-

рової моделі – сценарій, правила, мета, ролі і функції гравців [1]. 

Досвід проведення занять у формі ділової гри показав, що 

для успішного втілення мети викладач повинен чітко визначити: 

1. Цілі і задачі заняття; 

2. Зміст і структуру заняття; 

3. Найбільш ефективні методи відпрацювання питань завдання; 

4. Способи  контролю знань. 

Створення ділової гри є складною науково-технічною за-

дачею, вирішення якої потребує значного організаційного та мето-

дичного забезпечення кожного навчального елементу цієї техноло-

гії, що суттєво відрізняється від підготовки викладача до лекції, 

семінару або іншої форми заняття [5]. 

Для проведення ефективного практичного заняття з еконо-

мічної теорії у формі ділової гри, викладач повинен розробити такі 

методичні матеріали: загальний опис гри, постановку мети та за-

вдань; рекомендації з проведення гри; схему, правила гри; сцена-

рій та систему оцінювання. 

Є досить багато готових розробок ділових ігор з економіч-

ної теорії, але як на нашу думку, тема витрат і доходів в економіч-

ній теорії не «відіграна», а для майбутніх економістів вона є одні-

єю із ключових у формуванні професійних компетенцій. 

Ділова гра з теми «Витрати виробництва та прибуток підп-

риємства», що проводиться із здобувачами освіти економічного 

напрямку з дисципліни «Економічна теорія», направлена на фор-
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мування практичних навичок і вмінь щодо сутності та сучасних 

методів і способів розрахунку витрат та прибутку. 

Ділову гру потрібно проводити після отримання теоретич-

них знань та практичних навичок з тем «Сутність і структура ви-

трат», «Прибуток та його види». Тема гри є їх логічним завершен-

ням, закріплює теоретичні знання та формує практичні навички. 

Задачі ділової гри пов’язані з формуванням в учасників гри пред-

метних та ключових компетенцій, виробленню навичок практичної 

діяльності. 

Учасниками гри є студенти академічної групи, які 

об’єднуються в команди по 4-5 осіб. Кожна команда є претенден-

тами на посаду консультантів до консалтингової компанії, завдан-

ням якої є не тільки допомогти клієнту розрахувати витрати та 

прибуток підприємства, а й дати свої рекомендації щодо доцільно-

сті підприємницької діяльності на основі порівняння бухгалтерсь-

ких й економічних витрат, надати рекомендації з оптимального 

обсягу виробництва на основі  побудови моделі MRMC та проде-

монструвати свої пропозиції презентацією. 

Ділова гра складається з декількох етапів, які послідовно 

реалізуються. На першому етапі, організаційному, керівник гри 

(викладач) проводить інструктаж з проведення заняття (визначає 

ціль, зміст, кінцевий результат, формування ігрових колективів), 

інформує учасників про проблему і завдання гри. Студенти ви-

вчають документацію: сценарій, правила, поетапні завдання та 

продумують як краще розподілити ролі всередині підгрупи. 

Група ділиться на підгрупи (команди). В кожній підгрупі 

розподіляються ролі. Обов’язково обираються лідери або керівни-

ки, які організовують роботу підгрупи, розподіляють функції, бе-

руть на себе відповідальність за прийняті рішення. Склад команд і 

розподіл ролей учасників команди здійснюються відповідно до 

правил гри, а формуються і визначаються - за бажанням здобувачів 

освіти. 

Наступним етапом гри є власне гра - вивчення ситуацій, 

обговорення, прийняття рішень, оформлення результатів. Цей 
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етап, за правилами гри, починається й закінчується  одночасно у 

всіх команд.  

При проведенні ділової гри з економічної теорії, важливу 

роль виконують опитування, що активізують роботу студентів, 

налаштують їх на роботу. Їх можна логічно включити в сценарій 

гри, як атестацію працівників чи співбесіду. У діловій грі «Витра-

ти виробництва та прибуток підприємства» претенденти на роботу 

проходять, таким чином, перший етап співбесіди, у формі тесту-

вання, з метою визначення теоретичної підготовки майбутніх 

«працівників». 

На другому, ігровому етапі, після першого туру - конкурсу, 

здобувачі освіти вирішують конкретні практичні ситуації з розра-

хунку бухгалтерських та економічних витрат, прибутку (або збит-

ку) підприємства, визначають оптимальний обсяг виробництва та 

пропонують рекомендації щодо доцільності здійснення бізнесу. 

Кожна підгрупа проводить обговорення, виконує необхідні розра-

хунки, приймає рішення, оформляє результати відповідно до ін-

струкції гри та виступає із захистом своїх пропозицій. 

На третьому етапі ділової гри відбувається педагогічний 

аналіз заняття. Діяльність учасників гри оцінюється за трьома кри-

теріями: діловим, риторичним, етичним. Підбиваються підсумки 

та визначаються переможці. Аналізується заняття щодо виконання 

поставлених цілей як викладачем так і самими студентами. 

Дана ділова гра є імітаційною моделлю процесу розрахун-

ку витрат, прибутку на підприємстві та обґрунтування прийняття 

рішень щодо оптимального обсягу виробництва. При цьому фор-

муються навички прийняття рішень в умовах взаємодії і суперниц-

тва між студентами, моделюються відносини здорової конкурент-

ної боротьби, ділових відносин. 

Тривалість гри 2 академічних години. Етапи гри з орієнто-

вними витратами часу надані в таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Етапи та витрати часу на проведення заняття 

Назва етапу 
Тривалість 

етапу, хв. 
Зміст етапу 

І етап: 

Початковий 

10 Організація заняття, ознайомлення 

учасників з метою, завданнями,  пра-

вилами та регламентом проведення 

ділової гри. Формування команд, роз-

поділ ролей. 

ІІ етап:  Основний 50 хв., в тому числі:  

Конкурс 1 7 Актуалізація знань (тестування) 

Конкурс 2 23 Розрахунок витрат, прибутку. Рекоме-

ндації щодо доцільності здійснення 

діяльності. Заповнення  даних. Побу-

дова моделей MRMC. Визначення оп-

тимального обсягу випуску продукції. 

Надання рекомендацій щодо оптима-

льного обсягу виробництва. 

Конкурс 3 20 Підготовка доповіді і презентація 

(графік витрат) Звіт про результати 

роботи 

ІІІ етап 

Заключний 

20 Підведення підсумків, групове обго-

ворення ходу гри.  

Заключне слово керівника гри 

Разом 80  

Нами розроблений зміст ділової гри «Витрати виробництва 

та прибуток підприємства» з характеристикою основних структур-

них елементів, який наведений в таблиці 2. 
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Таблиця 2 – Зміст ділової гри «Витрати виробництва та 

прибуток підприємства» 

Структура Зміст 

1 Загальні 

відомості  

про ділову 

гру 

Ціль: розвиток у здобувачів освіти навичок самос-

тійності при розрахунках показників (доходу, ви-

трат, прибутку), вміння аналізувати (доцільність 

здійснення господарської діяльності, оптимальний 

обсяг виробництва) та вміння запропонувати варіа-

нти рішення проблеми. Задачі: формування ключо-

вих та професійних компетентностей. 

2 Характе- 

ристика  

ігрової мо-

делі 

Ділова гра побудована на імітації конкурсу претен-

дентів на посаду консультантів до консалтингової 

компанії. Учасники гри (студенти) об'єднані в ко-

манди по 4-5 осіб. Кожна група повинна продемонс-

трувати високий рівень теоретичних знань та прак-

тичних навичок в розрахунках показників доходу, 

витрат та прибутку, надати аналіз доцільності гос-

подарчої діяльності та оптимального обсягу вироб-

ництва, показати вміння надавати консультацію клі-

єнтам компанії. 

3 Характе- 

ристика ін-

формацій-

ної бази 

Клієнти компанії - підприємці, що працюють в умо-

вах вільної конкуренції. Аналізується короткостро-

ковий період. Необхідно врахувати всі альтернатив-

ні варіанти та запропонувати клієнтам найефектив-

ніший варіант господарчої діяльності.  

4 Порядок 

проведення 

Ділова гра складається з трьох етапів: перший - по-

чатковий, другий – робочий (основний), третій - 

заключний. Загальна тривалість: 2 академічні годи-

ни, але може змінюватись, в залежності від кількос-

ті команд, складності імітованої діяльності. Розпо-

діл часу всередині кожного етапу приблизний, але 

загальний час гри не повинен бути порушений. 
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5 Правила 

гри 

Склад ігрових команд і розподіл ролей всередині 

команди формується і визначається за бажанням 

учасників. Команди за сигналом починають вико-

нувати завдання: розрахунки та надають рекомен-

дації щодо доцільності здійснення діяльності, вико-

ристовуючи знання та вміння розрахунків витрат, 

взаємозв'язку між витратами та прибутком, запов-

нюють пропуски в таблиці «Залежність витрат і 

прибутку від обсягів виробництва» та рекоменду-

ють підприємцю доцільний  обсяг виробництва. 

Демонструють вміння будувати графіки (за отрима-

ними результатами) і за сигналом припиняють ро-

боту. 

6 Критерії 

оцінки 

учасників 

гри 

Система оцінки ігрової діяльності будується на ос-

нові ефективності прийнятого рішення, правильнос-

ті розрахунків, якості доповіді і презентації. Пере-

можці визначаються за такими критеріями: резуль-

тат тестування; правильність, своєчасність і повнота 

розрахунків; якість доповіді і презентації; етичність 

поведінки. Визначається кращий гравець. 

7 Інструкції 

учасникам 

гри 

Учасникам необхідно уважно ознайомитись із пра-

вилами і регламентом ділової гри. Команди запов-

нюють бланк відповідей учасника конкурсу, де чіт-

ко, друкованими літерами і цифрами заповнюють 

результати тестування, розрахунки, графіки. За нея-

кісне оформлення команду можна оштрафувати. 

8 Інструк-

ція керівни-

ку ділової 

гри 

Керівнику гри необхідно підготувати бланки ігрової 

документації відповідно до кількості команд. Бланк 

оцінки результатів, що дозволяє зафіксувати ре-

зультати гри відповідно до прийнятої шкали успіш-

ності студентів. При оцінюванні необхідно врахову-

вати не тільки якість і своєчасність розрахунків, 

якість доповіді і презентацій, а й етичність поведін-
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ки учасників гри. Викладач повинен відмітити най-

кращу команду, обґрунтувати фактори її перемоги. 

Бланк питань для обговорення гри здобувачами 

освіти повинен допомогти викладачу проаналізува-

ти ефективність гри. 

9 Додатки 1 Бланк  відповідей та результатів розрахунків  

2 Бланк  оцінки результатів ділової гри 

3 Анкета для аналізу заняття 

 

Для проведення гри створюється система стимулювання з 

метою зацікавлення як окремих учасників так і колективу в ціло-

му. Переможцем вважається та команда, яка набрала найбільше 

балів (із 12 можливих - по 2 за кожний критерій). Бали розставля-

ють команди-учасниці та викладач.  

З метою підготовки колективного обговорення, кожна ко-

манда відповідає на питання анкети, щодо доцільності застосуван-

ня ділової гри та ефективності проведення заняття (таблиця 3).  

Таблиця 3 – Анкета для аналізу заняття  

Чи доцільна та ефективна ділова гра?  

Чи схвалюєте ви мету проведення гри?  

Чи оволоділи ви методикою розрахунку показників витрат та 

прибутку? 

 

Чи оволоділи ви методикою аналізу граничних показників?  

Чи відчули ви труднощі під час гри?  

 

Після упровадження в освітній процес ділової гри було 

проведено опитування студентів щодо оцінки діяльності застосу-

вання на заняттях ділової гри. Всього було опитано 30 студентів.  

Аналіз анкетування показав, що 93% опитаних визначили доціль-

ність та ефективність гри; 87% вважають, що оволоділи методи-

кою розрахунку доходу, витрат та прибутку. Методику аналізу 

граничних показників опанували 83% респондентів. 73% ствер-
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джують, що оволоділи навичками щодо прийняття рішень в умо-

вах, наближених до виробничих. Проте 7% опитаних зазначили, 

що відчули труднощі під час гри, але схвалюють мету її проведен-

ня. 

Висновки. Серед значної кількості сучасних інтерактивних 

методів навчання ділова гра посідає провідне місце. На практич-

них заняттях, де використовуються ділові ігри, ефективно відбува-

ється поглиблення і закріплення знань студентів з економічної те-

орії, удосконалюються вміння застосовувати їх на практиці. 

Навчальна ділова гра дозволяє задати в навчанні предмет-

ний і соціальний контексти майбутньої професійної діяльності і 

тим самим змоделювати більш адекватні, в порівнянні з традицій-

ним навчанням, умови формування професійних умінь і навичок, 

нового знання [3]. 
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STEM-ОСВІТА ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНО-

ЗДАТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ІНЖЕНЕРНИХ  

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Ю.І. Галкун. STEM-освіта як шлях 

підвищення конкурентноздатності 

випускників. Стаття присвячена розг-

ляду такої актуальної проблеми, як 

вдосконалення системи інженерної 

освіти, а саме нового напряму – STEM-

освіти. Мета дослідження - проаналізу-

вати сутність і зміст STEM-освіти, ви-

явити основні проблеми і суперечності, 

визначити основні підходи до його 

розробки. 

Yu.I. Galkun. STEM-education as a 

way to increase the motivation of the 

educational process. The article is de-

voted to the consideration of such an 

urgent problem as the improvement of the 

system of engineering education, namely 

the new direction -STEM-education. The 

purpose of the study is to analyze the 

essence and content of STEM-education, 

to identify the main problems and contra-

dictions, to determine the main ap-

proaches to its development. 
 

Вступ. STEM-освіта – це низка чи послідовність курсів або 

програм навчання, яка готує студентів до успішного працевлашту-

вання, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема 

із застосуванням математичних знань і наукових понять. 

STEM (S - science, T - technology – Е-engineering – М-

mathematics). Акронім STEM вживається для позначення популяр-

ного напряму в освіті, що охоплює природничі науки (Science), 

технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та мате-

матику (Mathematics). Це напрям в освіті, при якому в навчальних 

програмах посилюється природничо-науковий компонент + інно-

ваційні технології. Технології використовують навіть у вивченні  

 



 

 

    Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2021, вип. 1(18) 
Information technologies in education, science and production, 2021, ed. № 1(18) 

 
 

© Н Ю.І. Галкун, 2021 

 

107 

творчих, мистецьких дисциплін.  

Чому STEM-освіта так актуальна? Стрімка еволюція тех-

нологій веде до того, що незабаром найбільш популярними та пер-

спективними на планеті фахівцями стануть програмісти, IT-

фахівці, інженери, професіонали в галузі високих технологій і т.д. 

У віддаленому майбутньому з'являться професії, які зараз навіть 

уявити важко, усі вони будуть пов’язані з технологією і високо 

технологічним виробництвом на стику з природничими науками.  

Матеріал і результати дослідження. Постає питання - як 

підготувати таких фахівців? Навчання – це не просто передача 

знань від викладача до студента, це спосіб розширення свідомості і 

зміни реальності. 

У STEM-освіті активно розвивається креативний напрямок. 

На думку американських вчених, спроба активізувати освіту тіль-

ки в напрямку науки без паралельного розвитку Arts-дисциплін 

може призвести до того, що молоде покоління позбудеться нави-

чок креативності. У штаті Массачусетс, наприклад, прийнято за-

конодавство, яке зобов'язує проводити рейтинг шкіл не тільки за 

рівнем виконання учнями стандартних тестів, але також і по тому, 

наскільки навчальний план кожної школи сприяє посиленню креа-

тивності учнів. Так званий «індекс креативності» . 

Хоча нема де правди діти – єдиного розуміння цього по-

няття немає, навіть у «флагмані» STEM-освіти – США. Кожна кра-

їна визначає його самостійно. Нині у США вже говорять про 

STEAM-освіту, додаючи до звичної абревіатури ще й Arts – мис-

тецтва. 

Та скрізь єдині в думці, що така система освіти вчить жити 

в реальному швидкозмінному світі, вміти реагувати на зміни, кри-

тично мислити і бути розвиненою творчою особистістю. 

Освіта в галузі STEM є основою підготовки співробітників 

в області високих технологій. Тому багато країн, такі як Австралія, 

Китай, Великобританія, Ізраїль, Корея, Сінгапур, США проводять 

державні програми в галузі STEM-освіти. 
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Впровадження STEM-освіти змінить економіку нашої краї-

ни, зробить її більш інноваційною та конкурентоспроможною. 

Адже за деякими даними залучення тільки 1% населення до 

STEM- професій підвищує ВВП країни на $50 млрд. А потреби у 

STEM-фахівцях зростають у 2 рази швидше, ніж в інших професі-

ях, тому що STEM розвиває здібності до дослідницької, аналітич-

ної роботи [1]. 

У Києві нещодавно підписали меморандум щодо створення 

коаліції STEM-освіти. Скільки часу знадобиться для втілення цих 

ідей у життя, поки що важко сказати. 

Врахувавши важливість STEM-освіти, у МОН запрацював 

відділ STEM-освіти, який вирішує наступні питання: 

– розробка нормативно-правових документів, науково-

методичних матеріалів щодо супроводу впровадження STEM-

освіти; 

– забезпечення науково-методичного супроводу експери-

ментальної інноваційної діяльності на базі загальноосвітніх навча-

льних закладів, які запроваджують STEM-освіту; 

– надання науково-методичної, практичної допомоги осві-

тнім закладам, організаціям; 

– аналіз процесу розбудови STEM-освіти, виявлення про-

блем та прогнозування розвитку, адвокація STEM-освіти; 

– координація діяльності робочих груп із науковців, педа-

гогів та фахівців у галузі STEM-освіти; 

– налагодження комунікаційних зв’язків зі службами та 

структурами освітньої галузі, стейкхолдерами, іншими установа-

ми, які впроваджують STEM-освіту в регіонах; 

– ініціювання, фандрайзинг та координація інноваційних 

освітніх проектів; 

– проведення науково-практичних семінарів та інших захо-

дів з підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних праців-

ників усіх категорій з питань інноваційної освітньої діяльності у 

сфері STEM-освіти; 

– вивчення вітчизняного й міжнародного досвіду; 
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– поширення досвіду та здобутків у галузі STEM-освіти 

шляхом публікації, презентації під час освітніх заходів різного рі-

вня: науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів то-

що [5]. 

STEM-освіта дає можливість розв’язати ті задачі, які стоять 

сьогодні перед інженерною освітою, а саме, головну задачу такої 

освіти – завдання підвищення її якості, що передбачає високий 

рівень технологічної культури майбутніх інженерів, відповідність 

їх професіоналізму вимогам постіндустріального суспільства, 

професійну мобільність і конкурентоспроможність на ринку праці, 

готовність до самоосвіти і самовдосконалення. Один з творців ін-

женерного проектування проф. А.Рідлер на початку ХХ століття 

писав: «Завдання вищої технічної школи полягає не в тому, щоб 

готувати тільки  електриків, машинобудівників, механіків і так да-

лі, тобто таких фахівців, які ніколи б не покидали своєї тісно об-

меженої галузі, але щоб давати інженерові багатобічну освіту, на-

даючи йому можливість проникати і в сусідні області. Інженери 

мають потребу більш глибоких знань, ніж тільки пізнання за своєю 

спеціалізацією, потрібні знання в широкому об'ємі освіти. Гарна 

освіта – це така, яка управляє, тобто дивиться вперед і своєчасно 

з'ясовує завдання, що висуваються сучасністю, так і майбутнім, а 

не примушує себе тільки тягнути і штовхати вперед без крайньої 

потреби». Задача сучасної інженерної освіти не тільки підготувати 

професійного фахівця у своїй галузі, а й виховати креативну лю-

дину з високим рівням особистої відповідальності. Сучасна інже-

нерна діяльність не тільки стала складнішою, оснащеною комп'ю-

терною технікою, але в ній все частіше вирішуються нетрадиційні 

завдання, що вимагають нового інженерного мислення. Отже, ви-

ховання такого нового мислення – є актуальною задачею перед 

вищою освітою на сьогоднішній день.  

Система інженерної освіти унікальна за своєю суттю і як- 

найкраще підходить до застосування STEM-освіти, сама її природа 

дає можливість сформувати такого гармонійно розвиненого фахів-

ця, який поєднує в собі інженерно-творчі уміння, пов’язані зі здат- 
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ністю розв’язувати технічні завдання, системно мислити, експлуа-

тувати та конструювати технічне обладнання, розбиратися у пи-

таннях економіки, охорони праці морської галузі, уміннями пра-

цювати з людьми, організовувати  робочий процес. 

Можливо виділити наступні основні підходи до застосу-

вання STEM-освіти у інженерній галузі: 

1.Розширити навчальний досвід в окремих STEM-

предметах, використовуючи проблемно орієнтовану навчальну 

діяльність, в ході якої аналітичні концепції застосовуються до реа-

льних технічних проблем, з метою кращого розуміння складних 

концепцій студентами. 

2.Інтеграція знань STEM-предметів, щоб створити більш 

глибоке розуміння їх змісту, що в підсумку призведе до розши-

рення можливостей студентів у майбутньому. 

3. У STEM-освіті повинен переважати багатопрофільний 

підхід, який використовує інтегрованість у навчанні STEM-

дисциплін, як це робиться в реальних виробничих умовах. Тим 

самим студент зможе застосовувати свої знання для вирішення 

погано структурованих технологічних проблем, розвивати технічні 

здібності і більш інтенсивно оволодівати навичками високооргані-

зованого мислення [2]. 

Саме навчання передбачається будувати на базі проблем-

но-орієнтованої навчальної діяльності (на основі методу проектів і 

технічного проектування), яка об'єднує наукові принципи, техно-

логію, проектування і математику в одну STEM-програму. 

4. Наступний підхід передбачає впровадження інновацій в 

методику навчання кожного з окремих STEM - предметів і як інте-

грований підхід до навчання, де основні поняття науки, технології, 

інженерії та математики перенесені в одну навчальну програму, 

названу STEM. Такий широкий спектр підходів зумовлений як 

складністю досліджуваного явища, так і причинами,  що його по-

роджують. 

При всім різноманітті існуючих підходів майже всі дослід-

ники сходяться на думці, що STEM-освіта - це сучасний освітній  
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феномен, що означає підвищення якості розуміння студентами ди-

сциплін, які відносяться до науки, технології, інженерії та матема-

тики,  мета якої-підготовка студентів до більш ефективного засто-

сування отриманих знань для вирішення професійних завдань і 

проблем ( у тому числі, через поліпшення навичок високоорганізо-

ваного мислення) і розвиток компетенції в STEM (внаслідок чого 

можна ввести поняття STEM -грамотності). 

Більшість дискусій з освіти в основному зосереджені на за-

значенні необхідності поліпшення викладання окремих дисциплін 

і роботи над підвищенням кількості балів з тестування. Такий під-

хід не може забезпечити нового погляду на освіту і надати можли-

вість почати реформу. 

У цілому значення реформи освіти в STEM-напрямку мож-

на виразити через три ключових фактори: перший – пов’язаний з 

глобальними економічними проблемами; другий – вказує на змін-

ну потребу в робочій силі, що вимагає більш комплексних і гнуч-

ких знань, умінь і навичок, відповідних вимогам XXI століття; і 

третій, що підкреслює попит на STEM-грамотність, необхідну для 

вирішення глобальних технологічних і екологічних проблем. На 

даний час у провідних країнах світу розроблені освітні стратегії 

пропонують розв’язання недоліків в області STEM-освіти введен-

ням різних спеціалізованих програм для початкової, середньої та 

вищої професійної освіти. Такі країни, як Австралія, Англія, Шот-

ландія, США опублікували національні доповіді, що містять реко-

мендації з реалізації реформи STEM-освіти. Австралія, Китай, Ан-

глія, Корея, Тайвань працюють над розробкою навчальної програ-

ми К-12 STEM, яка спроектована як набір інтегративних міждис-

циплінарних підходів у кожній зі STEM-дисциплін  Велику 

увагу в цих навчальних програмах приділено тому, щоб учні усві-

домили,  яким чином навчання ЅТЕМ вплине на кар'єру в їх май-

бутній професії. У Франції, Південній Африці загальноосвітні на-

вчальні заклади та позашкільні професійні організації займаються 

розробкою неформальних програм STEM-освіти (наприклад, літні 

табори, позашкільні заходи, конкурси та вікторини),  які привер-
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тають увагу школярів до STEM-професій і дають можливість для 

навчання за різними напрямками STEM-освіти [3]. 

Необхідно відзначити, що працювати в руслі концепцій 

STEM-освіти здатні тільки педагоги, які отримали додаткове про-

фесійне навчання і готові працювати в єдиній системі наукових 

навчальних дисциплін та технологій. Для вирішення даної про-

блеми, наприклад в США, була прийнята національна програма з 

підготовки понад 100 тисяч викладачів в області STEM-освіти за 

найближчі 10 років. 

Отже, для забезпечення конкурентоздатності, потрібно, 

щоб зміст і рівень інженерної освіти відповідали вимогам науково-

го прогнозу і стали частиною плану державного розвитку STEM-

освіти. Навчальне середовище має  створювати   оптимальні умови 

для розвитку пізнавальної активності, прагнення до дослідження і 

висновків. Забезпечення вищесказаного потребує виконання таких 

умов, як: 

1.   Введення в навчальні плани STEM-предметів. 

2. Розширення навчального досвіду в окремих STEM-

предметах, використовуючи проблемно-орієнтовану навчальну 

діяльність. 

3. Саме навчання  будувати на базі проблемно-орієнтованої 

навчальної діяльності ( на основі методу проектів і технічного 

проектування), яка об'єднує наукові принципи, технологію, проек-

тування і математику в одну STEM-програму. 

4. З метою привертання уваги  школярів до STEM-професій 

вводити різні спеціалізовані програми для початкової, середньої та 

середньої професійної освіти. Розробити неформальні програми  

STEM-освіти (наприклад, літні табори, позашкільні заходи, конку-

рси). 

5. Створення програм додаткового професійного навчання 

педагогів, які будуть створювати STEM-освіту. 
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ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

ЯК ІНОЗЕМНОЇ У НОВІЙ РЕАЛЬНОСТІ  

О.О. Нікітін. Викладання англійської 

мови як іноземної у новій реальності.  

У статті описуються особливості викла-

дання англійської як іноземної онлайн 

та пропонуються відповідні інструмен-

ти для викладання англійської як інозе-

мної задля залучення студентів до спіл-

кування на мові що вивчається. 

O. Nikitin. Teaching EFL online in a 

new reality. The article describes the 

peculiarities of teaching of EFL (English 

as a foreign language) online, and offers 

appropriate online tools for teaching 

EFL online for creating active involve-

ment of students into communication in 

the target language. 
 

Introduction. The COVID-19 pandemic changed the usual ed-

ucational classroom process all around the world. During this period, 

almost every student experienced distance education in some form, be-

cause distance education was the only possible way of learning and 

teaching. 

Distance education can be presented as a combination of syn-

chronous and asynchronous components. Synchronous e-learning (e.g., 

web conference) provide learners with collaborative learning opportuni-

ties similar to classroom settings; however, synchronous e-learning is 

normally scheduled, whereas asynchronous online learning (e.g., dis-

cussion forum, interactive multimedia content) is self-paced and availa-

ble at any time [1]. 

Nowadays distance education is mostly delivered via Internet 

because of the widespread availability of computers and smartphones 

and, of course, faster Internet access, making real-time use of multime-

dia possible. 
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The integration of language teaching and technology is obvi-

ous. Most studies on online language teaching and learning in the earli-

er years were focused on perceptions and learners’ attitudes and learn-

ers’ accepted the virtual environments for their language learning [2]; 

[3]. Then empirical studies moved on evaluating the effects on learners’ 

learning outcomes [4]; [5]. 

The findings of western scholars [6], [7], [8] indicate that if 

students already have distance education experience, then they are more 

motivated and more ready for distance education. However, the studies 

were undertaken prior to the COVID-19 pandemic, under different 

conditions to ours. 

In a recent article by Bozkurt and Sharma [9], this period has 

been referred to as “emergency remote teaching” rather than “online 

distance education.” And the teachers’ task in such conditions is to pro-

vide careful planning of the online lessons and effective online educa-

tion.  

The purpose of the article is to describe the peculiarities of 

online teaching and distinguishing the tools to provide distance educa-

tional process and communication for students who study English as a 

foreign language.   

Presentation of the main material. Online learning may pro-

voke learner isolation [10]; learner frustration, anxiety, confusion [11]; 

and the need for more discipline, self-motivation, and time commitment 

to learning [12]; [13].  

As students report a sense of isolation, even loneliness when 

working online without direct contact with other students. Teachers 

have an important role to establish and maintain group dynamics.  

Group dynamics changed dramatically online during the period 

of online education: some shy students became confident and vice ver-

sa. Managing group online is a delicate task. Online instruction requires 

from the teacher to observe and direct interaction and group dynamics 

from distance. 

In order to heighten the results of the studying, teachers during 

the period of distance education should: 

- Be active: 
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The teacher should plan ahead prepare many online activities 

on courses. Combine synchronous and asynchronous methods of teach-

ing; 

- Be proactive:  

The teacher should notice problems early on, be aware of a stu-

dent’s mood or a decline in his or her studying progress; 

- Be present: 

The teacher should be online frequently, use video connection 

with the students, make posts, do not leave the students’ questions un-

answered and communicate not only within the sphere of the curricu-

lum [14]. 

Distance teaching requires more and more planning and prepa-

ration on the teacher's part. Handouts, tests and other course materials 

must be distributed in advance. The teaching should be flexible and the 

teachers should be aware of possible technical problems. 

Students also frequently report finding it difficult to work with-

out clear guidelines. Therefore, students are to be supported around car-

rying out the tasks. Creating a forum or setting up a discussion group, 

students should know what is expected from them in terms of the topic 

and the amount, and frequency with which to post.  

Teachers should develop electronic materials and assess stu-

dents’ online work and monitor students’ engagement. A great deal of 

monitoring must be done on the part of the teacher. Feedback during 

online learning is important. Teachers should consider the format of 

feedback. Feedback consists of written (post or chat) and oral (phone 

call, videoconference, a voice message in a messenger) comments. It is 

useful to combine oral as well as written feedback. 

Online education encourages students to work more with other 

learners, and possible without the direct or constant intervention of the 

teacher. Online learning can help to foster student autonomy, or at least 

to make students aware of the opportunities for continued self-study 

after completion of the course. Here the teacher plays the role of a facil-

itator.  

Teachers need some skills to teach online successfully. Many 

of them relate to supporting the learning process, establishing, and en-
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couraging participation in an online community. According to commu-

nicative approach it is crucial to encourage the communication in the 

target language. 

Computer-mediated communication (CMC) allows to encour-

age interaction in target language. Students can be paired or grouped. 

And given specific tasks or more general guidelines for interaction. 

Similarly, students can be encouraged to communicate with native 

speakers. CMC can be done through text chatting or by using voice 

(and video). For many years text chatting was the most widely used 

technology. It can still be used because it lowers anxiety and increases 

motivation [15]. And usage of CMC is beneficial in EFL acquisi-

tion [16]. 

The use of a desktop, laptop or smartphone and the Internet 

forms the major component of this learning methodology. There are 

various applications that the students can use such as different messen-

gers (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Skype, Google 

Hangouts); Zoom for video conferencing, the use of voice communica-

tion (for example, Discord). These applications are available on a 

smartphone; the opportunities for spoken interaction between students 

are broad. I used such messengers as to communicate with the students 

and in English in order to engage the students use and the target lan-

guage. I created pools in Telegram and Viber in order to check the stu-

dent’s knowledge of some grammar forms or to get feedback to under-

stand whether the new material had been understood or not. 

Synchronous online whole class meetings and well-structured 

small group meetings can help students feel a stronger sense of connec-

tion to their peers and instructor and stay engaged with course activities 

[17]. This motivated students to attend the online lessons; they could 

meet their group mates at the time of isolation. Synchronous learning 

enables teachers to interact directly with students in real-time to evalu-

ate students’ engagement instantly. Participants can also receive instant 

feedback or answers/acknowledgement and feel more connected, al-

most as if they were in a face-to-face session.  

The web-videoconference tools like Skype and Zoom offer 

such real-time communication through a combination of audio, video 
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and chat [18]. There is a possibility to demonstrate the teacher’s screen 

or create an interactive board. The teacher can play audio records and 

videos online so that all the members of the conference are allowed to 

listen to or watch the material. The abovementioned applications allow 

developing the four communication skills (listening, speaking, reading 

and writing) 

I decided to use Zoom, as a synchronous teaching tool, because 

of the resemblance to face-to-face classrooms. Good video contact 

makes easier to explain the meaning of some new vocabulary using 

mimics and gestures, to show realia. Rooms in Zoom can provide meet-

ing spaces for pairs and/or groups to interact simultaneously. Therefore, 

the teacher can provide pair and group work as it possible at classroom 

lessons. 

To involve all students’ participation at a videoconference les-

son the teacher should create tasks that require collaboration to be 

made; use such activities as information gap or opinion gap activities.  

MC KSMA and many other institutions use LMS Moodle as a 

component of online studying. There is also a Moodle Mobile applica-

tion, which is available both core Moodle and Moodle Workplace. Such 

learning management systems make it easy for teachers to monitor stu-

dents’ participation and to give feedback. It allows creating tests for 

assessment of the student’s progress. The platform possesses synchro-

nous and asynchronous possibilities of online distance education. Mate-

rials, tasks, communication and evaluation tools are available. The 

principle of student-centered teaching can be reached by means of cre-

ating lessons, tasks and tests aiming at the level of English of the stu-

dent.  There are many activities available to develop listening, reading 

and writing skills on Moodle (listening to uploaded audios; reading up-

loaded texts, a picture with text; posting on a forum, chatting in a dia-

logue, writing compositions). In order to develop speaking skills the 

students may be asked to make their video blogs or projects. Students 

also may make recordings of dialogues in pairs. The files can be up-

loaded on the course.  

Conclusion. Distance education is just another way of deliver-

ing instruction. And teachers should be able to use technology effec-
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tively. They should be able to use the computers and the software effec-

tively. 

The usage of such platforms as Moodle and applications as 

Zoom may be substitute for classroom lessons. 

Computer-mediated communication contributes to involvement 

of students into discussions in the target language and motivate students 

to use the language more frequently. 

The presence of the teacher is a key characteristic of successful 

online interaction and distance education process teachers mostly per-

form the facilitator’s role. 

Another perspective issue is usage of messengers in online 

teaching. 
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УПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОГО  

НАВЧАННЯ  В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

Л.В. Саврадім., Є.С. Тодоріко. Впрова-

дження технологій електронного на-

вчання в освітній процес. Розглянуто 

питання щодо інтеграції електронного 

навчання в систему традиційної освіти. 

Наведено приклади використання техно-

логій e-learning, під час вивчення навча-

льних дисциплін, які забезпечують фор-

мування професійних компетентностей 

здобувачів освіти. 

L.V.Savradim, E.S. Todoriko. 

Implemen-tation of e-learning technolo-

gies in the educational process. The ques-

tion of the integration of e-learning into 

the system of traditional education is con-

sidered. Examples of the use of e-

learning technologies when studying 

learning disciplines that provide training 

for learners professional competences are 

given. 

Вступ. Стрімкий розвиток інформаційних технологій у всіх 

сферах життєдіяльності суспільства є рушійною силою процесу 

динамічної модернізації освітньої галузі. Пріоритетом розвитку 

освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного 

процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого 

покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві[3]. 

Сучасні тенденції розвитку освіти зобов’язують усіх учасників 

навчально-виховного процесу вчитися оперативно знаходити, сис-

тематизувати та опрацьовувати великі обсяги інформа-

ції,застосовувати її під час вирішення професійних завдань. Це 
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обумовлює необхідність використання у навчально-виховному 

процесі технологій електронного навчання.  

Матеріали узагальненого досвіду. Електронне навчання – 

це система навчання за допомогою інформаційних електронних 

технологій [2]. Традиційні методи та форми навчання поступають-

ся місцем новим засобам і технологіями, які здатні підвищити ре-

зультативність навчального процесу в умовах неухильного збіль-

шення обсягів навчальної інформації, яку має сприйняти та засвої-

ти студент. 

У порівнянні з традиційною освітою електронне навчання 

має ряд переваг: доступність освіти, вибір індивідуального темпу 

вивчення матеріалу, побудова індивідуальної освітньої траєкторії, 

отримання індивідуальних консультацій викладача; можливість 

організації та участі в телеконференціях, тематичних вебінарах, 

групових дискусіях, виконання групових проектів тощо.  

Різноманіття інструментів електронного навчання та мак-

симальний ефект від їх застосування в освітньому процесі може 

бути досягнутий тільки за умови високого професіоналізму викла-

дача, який повинен володіти компетентностями в області елект-

ронного навчання та компетентностями у своїй предметній облас-

ті, необхідними при організації та проведенні навчального проце-

су.  

З метою підвищення рівня навченості викладачів органічно 

поєднувати у навчальному процесі можливості електронного на-

вчання із традиційною системою освіти у Відокремленому струк-

турному підрозділі «Новокаховський політехнічний фаховий ко-

ледж Державного університету «Одеська політехніка» організова-

но роботу таких педагогічних семінарів: «Використання можливо-

стей системи дистанційного навчання «Moodle», «LearningApps – 

хмарний сервіс для підтримки процесів навчання та викладання», 

«Практика швидкої трансформації аудиторної роботи з вивчення 

технічних дисциплін в онлайн-форматі». У березні 2020 року 98% 

педагогічних працівників коледжу були залученні до вивчення он-

лайн-курсу «Цифрові навички для вчителів», ініційованого Мініс-

терством цифрової трансформації України, успішно здали фіналь-



 

 

    Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2021, вип. 1(18) 
Information technologies in education, science and production, 2021, ed. № 1(18) 

 
 

© Л.В. Саврадім, Є.С. Тодоріко, 2021 

 

123 

не тестування на  національній онлайн-платформі з цифрової гра-

мотності, що засвідчено відповідними сертифікатами. Отримані 

знання й навички педагогічні працівники коледжу успішно впро-

ваджують у професійну діяльність шляхом ефективного поєднання 

елементів традиційної та електронної освіти. Серед комп’ютерно-

орієнтованих форм, методів і засобів навчання викладачі коледжу 

успішно використовують хмарні технології, що обумовлено еко-

номічною доцільністю та доступністю їх використання. 

Основними перевагами впровадження хмарних технологій 

в освітній процес є: економія засобів на придбання програмного 

забезпечення (використання технології Office Web Apps (Office 

онлайн)); зниження потреби в спеціалізованих приміщеннях; конт-

ролю і оцінки online; економія дискового простору; антивірусна, 

антихакреська безпека; відкритість освітнього середовища для 

викладачів і студентів [4]. 

Широкий спектр використання хмарних технологій у на-

вчальному процесі надають сервіси Google: Google Docs (онлайно-

вий офіс);Google Translate (перекладач); Google Forms (сервіс для 

створення анкет, тестів, опитувань та розміщення їх на сторінці 

блоґу чи сайту); YouTube (відеохостинг); Google Drive (єдиний 

простір для зберігання файлів і роботи з ними) [1]. 

Зазначені ресурси дозволяють викладачам коледжу макси-

мально ефективно організувати навчально-виховний процес, на-

дають можливість реалізувати дидактичні цілі навчального заняття 

шляхом створення презентацій, відео-файлів, анімацій, які орієн-

товані на глибоке нетривіальне сприйняття матеріалу, що вивча-

ється. Викладачі коледжу, використовуючи Google Drive, мають 

можливість зберігати близько 30 форматів файлів, ділитися ними з 

іншими користувачами, синхронізувати файли з різних пристроїв, 

здійснювати постійний доступ до файлів усіх учасників навчально-

виховного процесу.  
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Рисунок 1 – Загальний вигляд Google Drive 
 

Google Drive успішно використовується викладачами коле-

джу та адміністрацією для організації роботи методичної служби 

навчального закладу. 

Одним з найважливіших складових впровадження техноло-

гій електронного навчання є створення електронних курсів з на-

вчальних дисциплін, що реалізується у коледжі сервісом Google 

Classroom, який дозволяє координувати та систематизувати само-

стійну роботу студентів, контролювати результати навчання сту-

дентів за допомогою мобільних засобів незалежно від часу та міс-

ця.  

 
Рисунок 2 – Електронні курси навчальних дисциплін у Google 

Classroom 

https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h
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В умовах електронного навчання досвід викладача, його 

професійна майстерність володіння інтерактивними методами на-

вчання, які орієнтовані на широку взаємодію здобувачів освіти з 

викладачем та між собою, забезпечують максимальну активність 

студентів, їх вмотивованість до самостійної роботи у навчальної 

діяльності.  

Для підвищення рівня пізнавальної активності студентів та 

їх зацікавленості процесом навчання викладачі коледжу за допо-

могою хмарних технологій створюють інтерактивні вправи (за-

вдання), спільні проекти тощо. Наприклад, при вивченні дисцип-

ліни «Вища математика» студентам пропонується закріпити свої 

знання шляхом виконання інтерактивних вправ, які розроблені за 

допомогою онлайн-сервісу LearningApps. Виконання студентами 

цих завдань забезпечує можливість перевірити і закріпити свої 

знання в ігровій формі, що сприяє формуванню їх пізнавальної 

активності.  

 
 

Рисунок 3 – Інтерактивна вправа з теми «Обчислення визначеного 

інтегралу» 
 

http://learningapps.org/
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Рисунок 4 – Інтерактивна вправа з теми «Обчислення визначених 

інтегралів» 
 

 
 

Рисунок 5 – Інтерактивна вправа з теми «Ймовірність випадкової 

події» 

 

Однією із форм електронної освіти, що впроваджено у Ві-

докремленому структурному підрозділі «Новокаховський політех-

нічний фаховий коледж Державного університету «Одеська полі-

техніка», стала безкоштовна відкрита (Open Source) система 

управління навчанням Moodle. 

Навчально-інформаційний портал коледжу на платформі 

Moodle (http://moodle.nkpk.org.ua/) містить навчально-методичні 

матеріали викладачів та забезпечує налагоджений зворотній 
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зв’язок зі студентами, підтримку комунікацій через форум елект-

ронного курсу. 

Moodle – повнофункціональна система створення елект-

ронних курсів, які можуть повторно використовуватись, у тому 

числі для груп студентів різних спеціальностей. 

Навчально-інформаційний портал надає можливість студе-

нтам ознайомитися з навчальними матеріалами відповідних курсів 

(текст, відео, презентація лекційного матеріалу, завдання до семі-

нарських (практичних/лабораторних) занять, електронні посібни-

ки), виконати практичне/лабораторне завдання та відправити його 

на перевірку, пройти тестування тощо. 
 

 
 

Рисунок 6 –  Електронний курс з дисципліни «Структура 

та організація даних в ЕОМ» на платформі Moodle. 

 

За допомогою модуля «Тест» можна швидко оцінити ре-

зультати діяльності багатьох студентів, оскільки їх відповіді пере-

віряються автоматично з одночасною фіксацією в журналі оцінок. 

Тож, основні витрати часу пов’язані не з перевіркою робіт, а з роз-

робкою питань до тесту, наповненням ними «Банку запитань» та 

налаштуванням тесту. 
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Рисунок 7 – Приклад тесту та результати тестування сту-

дентів з дисципліни «Структура та організація даних в ЕОМ» на 

платформі Moodle. 

 

Висновки. У дослідженні узагальнено досвід роботи ви-

кладачів Відокремленого структурного підрозділу «Новокаховсь-

кий політехнічний фаховий коледж Державного університету 

«Одеська політехніка», щодо впровадження електронного навчан-

ня в освітній процес, ознайомлено з найбільш поширеними у вико-

ристані сервісами Google, системою підтримки електронного на-

вчання Moodle, онлайновим сервісом LearningApps, наголошено на 

доцільність використання зазначених ресурсів для організації еле-

ктронного навчання. 

Організація роботи на платформі Moodle дозволив викла-

дачам коледжу покращити знання базових концепцій навчання, 

зрозуміти систему забезпечення якості в електронному навчанні, 

пізнати специфіку дистанційного навчання. Робота педагогічних 

працівників коледжу  щодо впровадження в освітній процес тех-

нологій електронного навчання наближає колектив закладу освіти 

до реалізації основної проблеми коледжу «Забезпечення прогреси-

вної навчальної діяльності здобувачів освіти шляхом комплексної 

реалізації системи інноваційної освітньої діяльності та ефективно-

го використання електронних освітніх ресурсів » 

Дослідження показало, що використання технологій елект-

ронного навчання сприяє створенню сучасного ефективного занят-

http://learningapps.org/
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тя, формуванню ключових компетентностей студентів, підвищен-

ню їх мотивації та активізації пізнавальної та самостійної діяльно-

сті, що є важливим на етапі переходу до неперервної освіти впро-

довж всього життя. Впровадження технологій електронного на-

вчання в освітній процес створює умови для активної співпраці та 

організації плідної індивідуальної, групової, фронтальної, дистан-

ційної роботи з навчальних дисциплін; об’єктивність контролю 

навчальної діяльності студентів; автоматичне оновлення навчаль-

них матеріалів.  

Використання електронного навчання значно спрощує сту-

дентам доступ до науки, дозволяє адаптувати процес навчання під 

кожну людину, що забезпечує популярність електронного навчан-

ня серед цілеспрямованих людей, які налаштовані на самоосвіту і 

самовдосконалення. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

С.О. Заболотна, Т.О. Литвиненко. 
Психологічні аспекти дистанційного 

навчання. У статті проаналізовано 

психологічні аспекти навчання здобу-

вачів освіти у віртуальному середови-

щі, охарактеризовані переваги та недо-

ліки дистанційного навчання з точки 

зору психолого-педагогічних задач. 

Проведено порівняльний аналіз сприй-

мання інформації студентами та запро-

поновані рекомендації з розробки дис-

танційного курсу, враховуючи типи те-

мпераменту студентів. 

S. Zabolotna, T. Lytvynenko. Psycho-

logical aspects of remote lessons. The 

following topics have been analysed in 

the article: psychological aspects of 

learning in virtual environment; pros and 

cons of remote lessons from the perspec-

tive of psychological and pedagogical 

tasks. Comparative analysis of infor-

mation perception by the students` has 

been performed, and taking into consid-

eration students` temperament types, 

recommendations on developing remote 

lessons have been provided. 

Вступ. Інформатизація освіти в Україні – один з найважли-

віших механізмів, що зачіпає основні напрямки модернізації освіт-

ньої системи. Сучасні інформаційні технології відкривають нові 

перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. 

Змінюється сама парадигма освіти, в якій велика роль надається 

методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім 

програмам. 

Актуальність проблеми психологічних аспектів навчання у 

віртуальному середовищі продиктована потребою формування но-

вої культури здобувачів освіти, розвитку навичок самостійної на-

вчальної діяльності, формуванням критичного мислення, активно- 
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го саморозвитку особистості при дистанційному навчанні. 

У наш час питання дистанційної освіти не мають до справ-

жнього моменту належного психологічного обґрунтування. Серед 

важливих моментів зазначається низька теоретична проробка про-

блеми дистанційного навчання. Це проявляється, насамперед, у 

відсутності чітко вираженої мети навчання й необхідних початко-

вих вимог до здобувачів освіти для роботи в цій системі, слабкому 

рівні системи контролю його знань, відсутності вимог до змісту 

дистанційних курсів і навчально-методичному забезпеченні, захи-

сту авторських прав розробників навчальних матеріалів, тощо. 

Матеріал і результати дослідження. Психологічні аспек-

ти дистанційної освіти і застосування інформаційних технологій в 

освіті вивчали Л.Н. Бабанін, H.A. Багдасарова, А.Е. Войскунский, 

Е.М. Осипова, М.М. Петрова, О.В. Смислова Є.В. С.А. Маталига  і 

переконалися у важливості вирішення даної проблеми [1, 2, 3, 7]. 

Огляд психологічних досліджень діяльності людини в Інтернеті 

представлений А.Є. Войскунским [3]. Психологічні наслідки інфо-

рматизації і вплив Інтернету на особистість досліджують Ю.Д. Ба-

баєва, О.Є. Войскунский, О.В. Смислова [3, 5]. 

Серед багатьох складових будь-якого виду навчання на ві-

дстані, дослідники зосереджують увагу на чотирьох складових: 

– ефективна взаємодія викладача та здобувача освіти, не 

дивлячись на те, що вони фізично розділені відстанню; 

– які при цьому будуть використовуватись педагогічні тех-

нології; 

– ефективність розроблених методичних матеріалів та спо-

сіб їх доставки; 

– ефективність зворотного зв’язку.  

Реальний ефект від дистанційного навчання повинен бути 

заснований на тому, що ті, кого навчають, тобто здобувачі освіти, 

самі відчувають необхідність подальшого навчання та самостійно 

спланованої роботи, а не піддаватися тиску з боку викладача. Сту-

денти мають можливість роботи з навчальними матеріалами в та-

кому режимі й обсязі, який підходить безпосередньо їм. Ефект у 
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значній мірі залежить від того, наскільки регулярно і системно 

студент навчається [7]. 

Потенціал дистанційних технологій оцінюється високо. 

Однак до можливої заміни традиційних технологій дистанційними 

поки що ставляться обережно. Часто висловлюється думка про те, 

що людині необхідно надавати альтернативу й свободу вибору 

освітніх технологій. Але є переконання, що за дистанційними тех-

нологіями майбутнє. Здобувачі освіти, що навчаються дистан-

ційно, більш адаптовані до зовнішніх умов, вони більш самостійні, 

товариські й комунікабельні, не бояться приймати важливі рішен-

ня, більш упевнені у власних силах, легше адаптуються в колекти-

ві, вміють займатися самоосвітою [8]. 

Сьогодні дистанційні технології навчання вже посіли одне 

із провідних місць у методах навчання студентів закладів перед-

вищої фахової освіті. Зацікавленість в одержанні спеціальності 

дистанційно зростає. 

Розробка навчально-методичних матеріалів для дистанцій-

ного навчання потребує врахування психологічних закономірнос-

тей сприймання: пам’яті, мислення, уваги, а також вікових особ-

ливостей здобувачів освіти. Це пояснюється тим, що пізнавальні 

процеси здобувачів освіти безпосередньо впливають на засвоєння 

навчального матеріалу. Існує низка незалежних від особистісних 

характеристик особливостей, які слід враховувати при розробці 

навчально-методичних матеріалів, зокрема такі:  

– органи чуття людини обмежені у своїй можливості реа-

гувати на інформаційні сигнали, відтак сприймають лише дозова-

ну кількість повідомлень із навколишнього середовища; і якщо 

повідомлень багато, то мозок зазнає інформаційного перенасичен-

ня (перенавантаження);  

– людина сприймає світ залежно від того, що вона очікує 

сприйняти, через те її свідомість більшою мірою реагує на нове і 

несподіване;  

– "ефект технічного перенасичення" полягає в тому, що 

людина не спроможна без варіювання виконувати одноманітні за-
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вдання протягом навіть нетривалого часу, тому іноді непомітно 

для себе вона змінює задачу, яку розв’язує [9]. 

Зворотний зв'язок між здобувачем освіти і викладачем у 

системі дистанційного навчання є абсолютним її атрибутом. Цей 

зв’язок повинен забезпечувати здобувачеві освіти психологічний 

комфорт у процесі навчання. Адекватність сприйняття інформації 

залежить від багатьох причин, найважливішою з яких є наявність 

або відсутність у процесі діалогу комунікативних бар’єрів. 

Комунікативний бар’єр – це психологічна перешкода на 

шляху адекватної передачі інформації між партнерами зі спілку-

вання. Якщо такий бар’єр виникає, то інформація спотворюється 

або змінюється її зміст.  

Існують різні психологічні бар'єри спілкування:  

– семантичний бар’єр пов’язаний із вживанням різних зна-

чень того самого поняття учасниками процесу спілкування;  

– стилістичний бар’єр виникає при невідповідності стилів 

мовлення викладача  і студента;  

– логічний бар’єр з’являється тоді, коли логіка міркування, 

запропонована комунікатором-викладачем, дуже складна.  

Комунікативний бар’єр може перерости і в бар’єр відно-

син. Це суто психологічний феномен, який виникає в процесі спіл-

кування, коли почуття недовіри та ворожості до комунікатора по-

ширюється і на пропоновану ним інформацію.  

Отже, необхідно враховувати те, що будь-яка інформація, 

що надходить до студента, впливає на його поводження, мислення, 

установку. А так як самостійна робота в системі дистанційного 

навчання є основним елементом навчальної діяльності, то необ-

хідно акцентувати увагу на розвиток здібностей здобувача освіти 

самостійно працювати з інформацією [10]. 

 Основою навчально – пізнавальної діяльності також є пси-

хологічні процеси особистості. Але, як і будь-яка нова форма на-

вчання, дистанційна форма теж вимагає створення психологічної 

бази, без якої не можна говорити про якість навчального процесу. 
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Пізнавальні процеси здобувачів освіти безпосередньо 

впливають на засвоєння навчального матеріалу навчання, тому 

необхідно брати до уваги психологічні закономірності сприйняття, 

пам’яті, мислення, уваги, а також вікові особливості здобувачів 

освіти. Врахування цих особливостей сприяє підвищенню рівня 

сприйняття інформації й засвоєння навчального матеріалу студен-

тами, що навчаються в системі дистанційного освіти.  

Серед наявних підходів до дистанційного навчання можна 

виділити основні напрямки психологічних досліджень навчання 

людини в віртуальному просторі [11]: 

– вивчення психологічних умов успішного навчання (пси-

хологічних особливостей, властивостей, необхідних для дистан-

ційного навчання); 

– розробка методів дистанційної психологічної діагностики 

абітурієнтів; створення блоків психодіагностичних методик; 

– психологічний аналіз методичних засобів навчання в сис-

темі дистанційного навчання на предмет їх психологічної адекват-

ності цілям і задачам, який призведе до необхідності розробки но-

вих засобів дистанційного навчання; 

– створення методів і практичного психологічного інстру- 

ментарію для вирішення проблеми ідентифікації учнів при конт-

рольному тестування по мережі Інтернет; 

– на основі дослідження психологічних особливостей здо-

бувачів освіти, які успішно навчаються в цій системі, створення 

психологічної моделі “ефективного студента”; виділення його ін-

теграційних особистісних характеристик (показників розумового 

розвитку, особливостей модальності сприйняття інформації, хара-

ктеристик темпераменту і особистісних якостей, професійно зна-

чущих і забезпечують успішне дистанційне навчання). 

Розглянемо детальніше типи сприймання інформації сту-

дентами та як вони реалізуються в дистанційному навчанні [12]: 
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Таблиця 1 – Типи сприймання інформації різними катего-

ріями студентів 

Тип  

сприймання 

інформації 

Особливості 

сприймання студентами 

Діяльність в дистанцій-

ному курсі 

Візуальний  

(60%) 

Сприймають інформацію 

у зорових образах. Звер-

тають увагу на відтінки 

кольорів. Манера спілку-

вання динамічна та емо-

ційна. Важко запам’я-

товують вербальні інстру-

кції. Розвинена уява. Ме-

нше відволікаються, кра-

ще засвоюють. 

Показують високі резу-

льтати при роботі з 

комп’ютерними програ-

мами. Добре сприймають 

письмову інформацію. 

Активні у взаємодії з 

іншими студентами. На-

йкраще сприймають ін.-

формацію, подану в схе-

мах, таблицях, діаг-

рамах, анімації. 

Аудіальний 

(20%) 

Сприймають інформацію 

завдяки голосовому та 

звуковому супроводу. На-

дають перевагу лекційним 

формам занять, охоче 

слухають співрозмовника. 

Дуже контактні, малорух-

ливі. Не бажають брати 

відповідальність на себе. 

В дистанційному курсі 

доцільно використову-

вати аудіо записи, аудіо 

лекції, вебінари. Важко 

сприймається інформація 

в письмовому вигляді. 

Кінестетичний 

20% 

Переважають емоції та 

відчуття. Живуть дією та 

рухом. Навчальний про-

цес намагаються три-мати 

під контролем. Важ-ко 

переживають стреси та 

дискомфорт, пов’язані з 

нерозумінням навчаль-

ного матеріалу. Отриму-

ють інформацію з прак-

тичного досвіду. Потре-

бують близькості парт-

Важлива зручність у ко-

ристуванні дистан-

ційним курсом. Під час 

виникнення труд-нощів у 

дистанційному навчанні 

можуть активізуватися 

негативні емоції, пов’я-

зані з внутріньою триво-

гою. Важко сприймають 

відсутність безпосере-

дньої взаємодії з іншими 

студентами. Продук-
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нера по навчанню. Їм 

важко перебувати на од-

ному місці протягом три-

валого часу. Нову інфор-

мацію запам’ято-вують за 

допомогою асоціацій. 

тивніше запам’ятовують 

під час гри або активних 

форм роботи. 

Дигітальний  

(20-30%) 

Схильні до внутрішнього 

аналізу та діалогу. Інфор-

мацію сприймають логіч-

но та ґрунтовно аналізую-

чи. Вмотивовані. Сприй-

мають інформацію раціо-

нально. 

Взаємодія з іншими сту-

дентами не є пріо-

ритетом, оскільки вони 

полюбляють триматися 

на відстані. Для них важ-

ливий зміст, актуальність 

і функціо-нальність на-

вчального матеріалу. 

 

Дані таблиці свідчать, що переважна більшість учасників 

дистанційного навчання є візуалами та в меншій мірі дигітали. 

Аудіалам і кінестетам важко сприймати інформацію дистанційно, 

оскільки перші краще сприймають інформацію на слух, а останнім 

необхідна тісна взаємодія з іншими студентами. 

Таблиця 2 – Врахування типів темпераменту під час дис-

танційного навчання 

Тип  

темпераменту 
Характеристика 

Реалізація  в дистанцій-

ному курсі 

Холерик Сильний, неврівноваже-

ний, зосереджений на ро-

боті, наполегливий, актив-

ний, не лякається трудно-

щів і з великою енергією їх 

долає, має досить постійні 

інтереси. 

Має бути постійна взає-

модія з викладачем і сту-

дентами, можливість са-

мореалізації через залу-

чення до керівництва 

проєктною діяльністю, 

велика кількість інтерак-

тивних завдань. 

Сангвінік Жвавий, урівноважений, 

енергійний і впертий від-

носно досягання мети, ви-

являє високу працезда-

Дистанційний курс має 

бути розроблений з вели-

кою кількістю інтеракти-

вних завдань і творчих 
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тність, але розпочавши 

справу швидко втрачає 

інтерес до неї, швидко 

звикає до нової ситуації та 

нових вимог 

проектів. Вик-ладачу вар-

то залучати студента до 

вирішення організаційних 

питань віртуального кла-

су з метою заохочення 

його до діяльності. 

Флегматик Спокійний, неквап-ливий, 

інертний, відрізняється 

великою працездатністю, 

стриманістю, врівноваж-

женістю, використовує 

логічні прості вислов-

лювання. 

Матеріали дистанційного 

курсу повинні містити 

логічні прості та лаконіч-

ні висловлювання, базу-

ватися на принципах пос-

лідовності та доступності. 

Меланхолік Слабкий, нерішучий, легко 

впадає в паніку, уникає 

товариства, легко розгуб-

люється і не доводить ро-

боту до кінця, боїться від-

повідальності. 

Потрібна особлива опіка 

викладача та інтенсивна 

взаємодія; значна кіль-

кість завдань на повто-

рення та тестів на само-

перевірку. 

 

Отже, проаналізувавши як типи темпераменту студентів 

відображаються в дистанційному навчанні, варто зазначити насту-

пне: 

– для мотивації холерика та сангвініка має бути розроблена 

значна кількість інтерактивних завдань і спеціальні доручення у 

віртуальній групі; 

– мова інтерфейсу у віртуальному навчальному середовищі 

повинна бути проста й доступна для флегматиків; 

– меланхоліки потребують особливого педагогічного су-

проводу та підтримки. 

В той же час слід брати до уваги і негативні сторони пси-

хології дистанційного навчання: 

– відсутність очного спілкування викладача та здобувача 

освіти, а виходить, немає індивідуального підходу в навчанні й ви-

хованні; 
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– здобувачі освіти не завжди самодисципліновані, свідомі і 

самостійні, як необхідно при дистанційному навчанні; 

– для постійного доступу до джерел інформації потрібна 

потужна технічна оснащеність; 

– нестача практичних занять і відсутність постійного конт-

ролю. 

Висновки. У зв’язку з ідеями індивідуалізованого і розви-

ваючого навчання використання психологічних можливостей за-

собів навчання у віртуальному середовищі виводить як педагогіку 

так і психологію на новий рівень розуміння розумової, творчої, 

комунікативної і виконавської освітньої та навчальної діяльності. 

Застосування дистанційного навчання допомагає студентам 

набути навичок самостійної роботи, створює комфортні умови для 

творчості, підвищує творчий та інтелектуальний потенціал здобу-

вача освіти за рахунок самоорганізації, вміння взаємодіяти з 

комп’ютерною технікою і самостійно приймати відповідальні рі-

шення, створює сприятливі умови для врахування індивідуальних 

особливостей творчого самовираження в процесі засвоєння знань, 

для розвитку особистості. 

Якість дистанційного навчання підвищується, коли студен-

ти вже мають навички самостійної роботи і усвідомлено навча-

ються під контролем викладача.  

Для раціонального використання інформаційних техноло-

гій в навчальному процесі викладачеві варто знати психологічні 

особливості сприймання та засвоєння навчального матеріалу пев-

ним контингентом студентів і враховувати особливості типів тем-

пераменту при розробці дистанційного курсу. Взаємодія з психо-

логами бажана як на етапі розробки курсів дистанційного на-

вчання з метою підвищення їх ефективності, так і в ході їх реаліза-

ції. 
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МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ» 

Н.О. Шаруділова. Методичне обґрун 

тування організації дистанційного 

навчання студентів з дисципліни 

«Основи екології». У статті методич-

но обґрунтованo організацію та розви-

ток дистанційної освіти на прикладі 

викладання дисципліни «Основи еко-

логії». 

N. Sharudilova. Methodical substantia-

tion of the organization of distance 

learning of students in the discipline 

"Fundamentals of Ecology". The article 

methodically substantiates the organiza-

tion and development of distance 

education on the example of teaching the 

discipline "Fundamentals of Ecology". 

 

Вступ. Останнім часом відбувається активний перехід від 

традиційної форми навчання до дистанційної. Це пов’язано як з 

пандемією у світі так і з розвитком інформаційних технологій, які 

дозволяють підвищити та вдосконалити ефективність освітнього 

процесу. Тема статті обумовлена потребою у дослідженні цієї про-

блематики з метою розробки нових підходів щодо організації дис-

танційного навчання, його удосконалення, а також і модернізації в 

загальній системі освітньої діяльності. І на цій основі виявлення та 

поширення позитивного досвіду організації та розвитку дистан-

ційного навчання у закладі фахової передвищої освіти на прикладі 

викладання дисципліни «Основи екології». 

Матеріал і результати дослідження. Особливістю диста-

нційної освіти є те, що в освітньому процесі переважає самостійне 
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навчання з використанням сучасних технічних засобів, які є носія-

ми інформації. Дистанційна освіта – це освіта на відстані, у якій 

очних занять з викладачем майже не має, це переважно самоосвіта, 

що включає в тій чи іншій формі зворотний зв'язок з викладачем 

через різні комунікаційні технології.  

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг 

шляхом застосування сучасних інформаційно-комунікаційних тех-

нологій за певними освітніми рівнями відповідно до державних 

стандартів освіти [1].  

Доступні види дистанційного навчання краще використо-

вувати в оптимальному поєднанні. Якість викладання залежить від 

вибору ресурсів, які застосовує викладач у навчальній діяльності. 

Від правильного вибору освітніх платформ суттєво залежить 

ефективність засвоєння навчального матеріалу студентами на різ-

них етапах навчання. Вибір виду дистанційного навчання прак-

тично не залежить від навчальної дисципліни, але варто врахову-

вати особливості дисципліни, наявність практичних та лаборатор-

них робіт, різні види передбаченої індивідуальної роботи. Для 

кожної з навчальних дисциплін викладач має право обрати будь-

які, або навіть більшість з наявних видів і технологій навчання, все 

залежить від доцільності використання на певному етапі. Основне 

правило – їх доречне поєднання, що дозволяє зробити процес 

пізнання нового матеріалу менш монотонним, набагато цікавішим, 

продуктивнішим та сучасним.  

Організація навчального процесу з використанням техно-

логій дистанційного навчання дисципліни «Основи екології» здій-

снюється на підставі розгорнутих навчальних планів з кожної спе-

ціальності відповідно до розкладу занять. Планування занять офо-

рмлюється відповідно до Положення закладу про дистанційну 

освіту, створюються інформаційні карти, які розміщуються на 

освітньо-інформаційному порталі закладу та містять інформацію 

щодо форм організації занять [2]. Навчальний процес дистанційно 

здійснюється у таких формах: лекції (переважно відеоконферен-

ції), самостійна робота, практична підготовка, семінари-

практикуми, групові чи індивідуальні консультації, заходи з конт-
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ролю знань, захист творчих проектів. Основною формою 

організації навчального процесу з використанням дистанційних 

технологій є самостійна робота та виконання індивідуальних за-

вдань.  

В організації дистанційного навчання можна умовно виді-

лити наступні етапи: 

• мотивація до навчання; 

• організація вивчення нового матеріалу із застосуванням різних 

методів та прийомів; 

• удосконалення раніше вивченого, його практичне засвоєння; 

• визначення результативності навчання, контроль знань. 

Організації цих етапів навчання можлива з використання 

різних освітніх ресурсів та освітніх платформ. Для вивчення 

матеріалу активно застосовується освітня платформа Moodle, на 

якій розроблений курс дисципліни «Основи екології» відповідно 

до навчальної робочої програми.  

Саме ця платформа рекомендована для організації дистан-

ційного навчання у нашому навчальному закладі. Система Moodle 

розповсюджується безкоштовно як програмне забезпечення з відк-

ритим кодом і використовується для розробки, управління і розпо-

всюдження навчальних online-матеріалів із забезпеченням суміс-

ного доступу викладачів та студентів. Матеріали створюються у 

візуальному навчальному середовищі із завданням відповідно до 

послідовності вивчення. Інтерфейс програми перекладений на ба-

гато мов в тому числі і українську. Використовуючи Moodle, вик-

ладач може створювати курси, наповнюючи їх вмістом у вигляді 

тематичних текстів, допоміжних файлів, відеоматеріалів, 

презентацій, тестів та ін. За наслідками виконання слухачами зав-

дань, викладач може виставляти оцінки і давати коментарі, резуль-

тати накопичуються у журналі оцінок. Таким чином, Moodle є і 

центром створення навчального матеріалу і забезпечення інтерак-

тивної взаємодії між учасниками навчального процесу під час ор-

ганізації дистанційного навчання з екології.  

Студент у свою чергу має доступ до логічно структурова-

ного та укомплектованого навчально - методичного матеріалу, що 
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покращує умови для самостійного опанування змістом 

дисципліни; засоби для тестування і виконання завдань та їх 

оцінювання незалежно від людського фактору (викладача).   

Розроблений курс з екології містить зміст лекцій для само-

стійного опрацювання за всіма темами відповідно до робочої про-

грами, відеоматеріали, презентації, посилання на цікаві інтернет-

ресурси, контрольні тести та постійно оновлюється.  

Допоміжною платформою для організації дистанційного 

навчання є додаток Google Classroom. Переваги додатку: можна 

легко і швидко створювати та перевіряти завдання в електронній 

формі, а також вказувати терміни здачі. Завдання і роботи при 

цьому автоматично систематизуються у структуру папок і докуме-

нтів на Google диску, зрозумілу і викладачам і студентам; при ро-

боті у системі «Google Classroom» використовуються тільки ін-

струменти Google (Google Диск, Google Документи, Google Форми 

і т.п.). 

Окреме місце посідає у дистанційному навчанні посідає ін-

дивідуальна робота студентів. З метою самостійного вивчення час-

тини програмного матеріалу та практичного застосування знань з 

навчальної дисципліни та розвитку навичок самостійної роботи 

передбачено виконання студентом індивідуальної роботи, яка 

включає індивідуальні заняття з викладачем та виконання індиві-

дуального навчально-дослідного завдання. Організовується інди-

відуальна робота у позанавчальний час. Студентам пропонуються 

теми індивідуальних проектів. Виконання завдання починається із 

розгляду суті проблеми, результати індивідуальної роботи оформ-

люються у вигляді роботи з певними структурними елементами. У 

вступі обґрунтовуються актуальність теми, значущість щодо еко-

логічних потреб суспільства та розвитку раціонального природо-

користування. У першому розділі наводяться основні теоретичні, 

експериментальні дослідження з теми, вказуються автори, які пра-

цювали над проблемою, їхні спостереження. Визначаються 

сутність проблеми, основні чинники (фактори, умови), що зумов-

люють розвиток явища або процесу, який досліджується. Визна-
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чаються недостатньо досліджені питання і наводяться причини, які 

зумовили їх недостатню розробленість. 

Індивідуальні завдання з курсу «Основи екології» оформ-

люються у вигляді дослідження, проекту, презентації, доповіді. 

Студент, залежно від теми, опрацьовує інформаційні джерела. У 

такому завданні має бути зазначено предмет дослідження і мету 

роботи, наведено основні результати, викладено дані про метод і 

умови дослідження, відбито пропозиції автора щодо застосування 

результатів тощо. Кращі результати досліджень можна презенту-

вати на наукових онлайн та офлайн конференціях різного рівня.  

 З метою урізноманітнення дистанційного навчання дореч-

ним є запровадження творчих завдань з екології, які сприяють під-

вищенню творчої активності, формуванню небайдужого ставлення 

до природи, розвитку естетичного смаку та нестандартного мис-

лення. Прикладами творчих завдань можуть бути наступні: напи-

сання есе на екологічну тематику («Екологічна безпека», «Екологі-

зація світу», «Актуальність екологічних проблем», «Вплив людини 

на довкілля», «Моє місце у природі» та інші), складання тематич-

них кросвордів з різних тем, розробка і оформлення проектів 

(«Життя в стилі еко», «Еко-шик», «Друге життя паперу», «Значен-

ня сортування сміття» тощо), проведення тематичних фотоконкур-

сів та конкурсів та кращий виріб з вторинної сировини (презента-

ція виробів у вигляді фото колажу з детальним описом процесу 

виготовлення), підготовка доповідей на науково-практичні конфе-

ренції з питань екології. 

Відеоконференції з використанням комп'ютерних мереж 

(переважно Zoom та Skype) дозволяють організувати відео зв'язок 

з мінімальними витратами. Даний тип відеоконференцій може бу-

ти використаний для проведення семінарів у групах, консультацій 

як групових так і індивідуальних. Окремі функції комп'ютерних 

конференцій («Демонстрація екрану») забезпечують можливість 

спільного управління зображенням на моніторі комп'ютера: ство-

рення схем, презентацій та малюнків на відстані, передачею фото-

графій, схем, таблиць. Можливе застосування функції «Чистий 

лист» з демонстрацією рукописного тексту.  
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Зручним засобом здійснення контролю знань під час дис-

танційного навчання є on-line тестування. Для його проведення 

зручно використовувати платформу Moodle та додаток Google 

Classroom.  Ефективність даного методу роботи системи полягає в 

наступному: здобувача, який пройшов on-line опитування, можна 

оцінити, обмеживши час виконання завдання і кількість вірно ви-

конаних питань; результати зберігаються у журналі оцінок, що 

дуже зручно для викладача тому що значно економить час. До того 

ж тестування можна активно використовувати й під час традицій-

ної форми навчання, тобто розроблені тести є універсальними. 

Отож, розробка і використання on-line електронного опитування 

знань здобувачів є необхідною в умовах кредитно-модульної сис-

теми у вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації, оскіль-

ки сприяє підвищенню якості знань здобувачів та спрощує конт-

роль в процесі навчання.  

Висновки. Сучасні інформаційні технології дають змогу 

підвищити та вдосконалити ефективність дистанційної освіти. 

Практична діяльність доводить, що на сьогодні лише поєднання 

прямого спілкування з дистанційними формами різного характеру, 

а також наявність у студента індивідуальної мотивації здатне за-

безпечити якісний результат навчання будь якої дисципліни. Тому 

головне завдання сучасного викладача – це постійне вдосконален-

ня форм дистанційного навчання. 

Таким чином, розглянувши основні форми та засоби орга-

нізації дистанційного навчання дисципліни «Основи екології» слід 

зауважити, що воно припускає дещо інший підхід до навчання, 

зокрема: самостійність пошуку, аналізу, систематизації та узагаль-

нення інформації, самоорганізацію й самоконтроль. Тому дистан-

ційне навчання має низку переваг у порівнянні з традиційним на-

вчанням: передові освітні технології, доступність джерел інформа-

ції, індивідуалізація навчання, зручна система консультування, 

демократичні стосунки між студентом та викладачем, зручний 

графік та місце роботи.  
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Л.А. Савенок. Виклики дистан-

ційного навчання в умовах змі-

ни освітньої парадигми. Проана-

лізовані актуальні теоретичні і ме-

тодичні питання переходу від тра-

диційної знаннєвої до компетент-

нісної парадигми освіті. Пропону-

ється авторське бачення вирішен-

ня проблем утвердження парадиг-

ми в умовах дистанційного на-

вчання. Основна увага приділена 

застосуванню інформаційно-

комунікацій-них технологій для 

активізації пізнавальної діяльності 

студентів під час online навчання.  

L. Savenok. Challenges of the re-

mote education in the context of 

changing the educational para-

digm The author analyses some ac-

tual theoretical and methodical 

questions of transition from tradi-

tional to the modern paradigm in 

education, from knowledge to com-

petence (capacity) as a key result of 

the educational process. The author 

offers the vision of solving the 

problems of establishing a new par-

adigm in a remote teaching envi-

ronment. The main attention is paid 

to the use of information and com-

munication technologies to enhance 

the cognitive activity of students 

during online learning. 
 

Вступ. В історії вітчизняної освіти звичайною є ситуація 

проблемного резонансу. Йдеться про ситуації, коли одна проблема 

(и) накладається на іншу (і) і внаслідок виникає буквально зачаро-

ване коло. Влада зазвичай в таких випадках намагається проводи- 
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ти чергові реформи під різними, здебільшого популістськими гас-

лами. Відповідно на старі проблеми накладаються нові і, природ-

но, ситуація не лише не поліпшується, а скоріше погіршується. З 

весни 2020 р., в умовах пандемії COVID-19, в закладах освіти 

здійснено перехід до дистанційного навчання. Власне дистанційна 

форма навчання не є чимось принципово новим, оскільки ще в кві-

тні 2013 р. МОН України затвердило «Положення про дистанційне 

навчання» [1] і використання  його елементів набуло певного дос-

віду. Вітчизняна методика викладання має поважні успіхи у засто-

суванні інформаційно-комунікаційних технологій та інтерактивно-

го навчання [2]. Наразі на сайті МОН України розміщено порівня-

но змістовні рекомендації щодо проведення дистанційного на-

вчання під час карантину [3]. Проте далеко не всі принципові пи-

тання online освіти отримали належні відповіді, що обумовлює 

проблеми при використанні сучасних психолого-педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій. Статтю присвячено ак-

туальним теоретичним і методичним питанням впровадження но-

вої освітньої парадигми в умовах дистанційного навчання. 

Матеріал і результати дослідження. У сучасній вітчизня-

ній освіті наразі відбувається перехід від застарілої, знаннєвої, па-

радигми до нової, компетентнісної. Для визначення останньої ін-

коли вживається термін «компетентнісно орієнтована», що більш 

точно й адекватно відображає її зміст і характер. Природно, що 

проблема не стільки у визначенні, скільки у змісті і характері нової 

парадигми. Спробуємо розкрити її сутність. Але відразу зауважи-

мо, що заміна застарілої парадигми новою не є чимось небаченим 

чи надзвичайним. Це об’єктивний процес еволюції освіти і науки, 

причому саме еволюції. Історія свідчить, що далеко не завжди нові 

парадигми означають «розвиток» і нерідко їх запровадження має 

неоднозначні наслідки. Достатньо згадати радянську парадигму 

освіти, яку й до сьогодні чимало освітян, і не лише пенсійного ві-

ку, визнають взірцевою. Очевидно, що потрібен час для зваженої 

оцінки наслідків впровадження нової парадигми і з її оцінками не 

варто поспішати. 
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Слід однозначно погодитись з адептами нової парадигми в 

тому, що по-старому навчати вже не можна. І щодо цього немає 

жодних сумнівів серед професійної частини викладачів і науков-

ців. Не слід забувати і про непрофесійну (мова йде про ціннісний 

вимір) частину педагогічної спільноти – вона присутня у будь-

якому суспільстві і у будь-який час. Просто уявімо собі, які компе-

тентності й цінності прихильники, скажімо, традиційного навчан-

ня, радянської школи чи «русского мира» можуть прищепити су-

часним студентам. А тому при впровадженні нової парадигми слід 

передбачити щонайменше нейтралізацію поширення застарілих і 

шкідливих компетентностей і цінностей. 

Очевидно й те, що нова компетентнісна парадигма не зво-

диться до суцільного заперечення попередньої, знаннєвої, паради-

гми. Остання просто вичерпала свій ресурс, хоча може і має в пев-

них аспектах використовуватись в нових умовах. Успіхи в матема-

тиці, природничих науках, інформаційних технологіях тощо учнів 

азійських країн (Сінгапур, Індія, Китай, Південна Корея) наочно 

підтверджують, що без набуття базових знань (які, до речі, не ви-

ключають, а передбачають формування компетентностей) успіхів 

у подальшому навчанні та діяльності очікувати не варто. Така си-

туація є органічною складовою історії людства – згадаємо класич-

ну сентенцію про те, що кам’яний вік закінчився не тому, що зни-

кло каміння, а тому, що нові виклики життя вимагали новий тех-

нологій, нових методів навчання молоді, набуття нею нових ком-

петентностей, хоча й без використання internet. Чимало елементів, 

скажімо, інтерактивного навчання були присутні і в попередні ча-

си у викладанні висококваліфікованих педагогів. Мова йде про 

методики співпраці учителя й учня (ів), формування переконань і 

різних форм мислення, підтримки ініціативи учнів у розробці тво-

рчих проектів, демократизм у спілкуванні, повага і довіра до учнів 

тощо. Воістину, все нове цє призабуте старе. Отже, мова йде не по 

відмову від надання знань, а про розстановку пріоритетів у навча-

льній діяльності. 
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Нова компетентнісна парадигма робить наголос на інтерак-

тивному, як суб’єктно-суб’єктному, процесі навчання. Для цього 

необхідні відповідні суб’єкти, тобто викладач і студент. Ніякі ін-

формаційні технології та інноваційні системи самі по собі не здат-

ні створити цих суб’єктів, більше того їх використання об’єктивно 

збільшує дистанцію (за тенденцією переростання у прірву) між 

суб’єктом і об’єктом навчального процесу. І цьому, очевидно, не-

має ради. На цей феномен слід зважати, передбачати його присут-

ність при впровадженні нової освітньої парадигми. Загальновідо-

мо, що віртуальне викладання потребує вкрай ретельної підготов-

ки. Об’єктивно це зумовлено тим, що учні (студенти) можуть 

практично покинути заняття – закрити вікно браузера, вимкнути 

звук, зайнятися іншими справами. В такій ситуації остаточно зни-

кає «ефект присутності», викладач позбавляється можливості за-

лучати аудиторію до праці зоровим контактом, жестами тощо. Он-

лайн-навчання вимагає нових методичних прийомів, зокрема про-

думаної структури пояснення, і відмови від значної частини тра-

диційних. Очевидно, що на підготовку до онлайн-заняття витрача-

ється  більше часу. Крім того, значно збільшуються індивідуальні 

консультації. Все це потребує відповідного перегляду норм педа-

гогічного навантаження викладачів. 

З одного боку дистанційне навчання створює об’єктивні 

труднощі впровадження нової компетентнісної парадигми, а з ін-

шого – сприяє інтерактивному навчанню. Досвід колег і власні 

спостереження, рекомендації тренерів з онлайн-виступів [4], на-

дають підстави визначити особливості проведення занять в он-

лайн-режимі. По-перше, під час онлайн-навчання емоційна скла-

дова втрачає 30-60%, тобто викладач мусить на 1/3 витрачати бі-

льше емоційної енергії, ніж при офлайн-заняттях.  Тому варто, го-

туючись до занять, записувати і переглядати свої виступи, вибира-

ти кращу «картинку». По-друге, онлайн-технології суттєво «коре-

гують» усну розповідь, причому найбільш вразливими складовими 

є швидкість і чіткість мови. На жаль, навіть у програмах педагогі-

чних вузів не передбачено практичне оволодіння риторикою, а то 
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му чимало викладачів мають певні вади усних виступів, які поси-

люються фоновим режимом спілкування через інтернет. Шляхи 

подолання цих проблем загальновідомі з часів Демосфена, який 

став чудовим оратором попри природні вади мовлення. Йдеться 

про ретельне відпрацювання тексту лекції у розрахунку на повіль-

ний і чітко артикульований виклад (особливо це стосується закін-

чень речень) з логічним виділенням, зокрема й наголосом, найсут-

тєвіших моментів. По-третє, пояснення матеріалу у формі лекцій-

ного монологу викладача практично виключається. Отже, ключо-

вим елементом на онлайн-заняттях стає інтерактив, який за допо-

могою запитань (риторичних, чи адресованих неуважним студен-

там), жартів, кейсів з сучасного життя, демонстрації ілюстративно-

го матеріалу (таблиць, схем, карт, відеороликів), використання 

звукових файлів тощо перетворює монотонне викладання на ціка-

вий і яскравий пізнавальний процес.  

Однією з найважливіших технологій онлайн-навчання є ві-

зуалізація. Її можна використовувати і при усному мовленні. Ска-

жімо, історику доцільно у свою розповідь про відомих діячів істо-

рії можна включати сюжети щодо їх примітних рис зовнішності, 

влучних висловлювань, кумедних випадків з життя тощо. Наш до-

свід викладання переконує, що без візуалізації студенти не можуть 

набути необхідних компетентностей при вивченні значної кількос-

ті історичних фактів. Важливими засобами візуалізації є викорис-

тання писемних, кіно-, фото-, фотодокументів. Так, при характери-

стиці альянсу двох диктаторів (Гітлера і Сталіна у 1939-1941 рр.) 

доцільно запропонувати студентам порівняти секретний протокол 

до пакту Молотова-Ріббентропа щодо поділу Європи і спільний 

парад у Львові гітлерівських і радянських військ після окупації 

ними Польщі. Під час розгляду теми щодо Голодомору 1932-1933 

рр. в Україні як геноциду показати невідповідність виступу Сталі-

на з «крилатою фразою»: «Жить стало лучше, жить стало веселей» 

свідченням кінохронік голоду. Саме у такий спосіб можна сфор-

мувати компетентності порівняння і критичної оцінки діяльності 

осіб та країн, спираючись на загальнолюдські та національні цін- 
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ності, норми міжнародного права. Співставлення візуальних дже-

рел дозволяє виявити спільні й відмінні соціальні і політичні інте-

реси різних акторів історії, закріпити здатність оцінювати різні 

версії і думки щодо історичні події та напрацьовувати власні оцін-

ки і судження, тобто формувати аксіологічну компетентність [5, с. 

25-26]. А в наш час «постправди» та інформаційної війни остання 

набуває буквально життєдайної ваги – студенти мають буди здат-

ними самостійно оцінювати історичні феномени і реалії сучаснос-

ті.  

Візуалізація також дозволяє поглибити навички студентів з 

аналізу історичних джерел, прищепити елементи самостійної по-

шукової роботи, активізувати пізнавальну діяльність. Причому при 

проведенні таких занять викладач за визначенням виступає як нау-

ковий консультант і організатор процесу навчання, його монолог 

поступається діалогу і співпраці зі студентами. 

Звернемо увагу ще на одну особливість онлайн-навчання - 

методичний припис викладання «запитання – відповіді». Якщо в 

офлайні на цей обов’язковий елемент передбачений час в кінці за-

няття, то при онлайн спілкуванні бажано запланувати запитання і 

відповіді студентів після кожного смислового блоку, причому чим 

гірше підготовлена і менша за віком аудиторія, тим блоків «запи-

тання-відповіді» має бути більше. Аналогічною має бути ситуація і 

при вивченні складного теоретичного матеріалу. Корисним буде 

також використання чатів/чат ботів для належної реакції на виклад 

(повтор, додаткове пояснення, приклади тощо) під час заняття. 

Звичайно, що останнє не лише відволікає увагу викладача, але й 

вимагає часом істотного корегування викладу матеріалу, потребує 

додаткової підготовки і навіть «домашніх заготовок» щодо мож-

ливих запитань, причому такі заготовки мають бути індивідуалізо-

вані щодо кожної окремої аудиторії і навіть студентів. Варто ще 

раз наголосити, що онлайн-викладання потребує кардинального 

перегляду педагогічного навантаження, оскільки при збереженні 

існуючих норм сподіватися на якісний навчальний процес не до-

водиться. 



 

 

    Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2021, вип. 1(18) 
Information technologies in education, science and production, 2021, ed. № 1(18) 

 
 

© Л.А. Савенок, 2021 

 

153 

Слід зауважити, що нова компетентнісна освітня парадигма 

не відміняє існування протиріч, вона лише знімає (вирішує) одні 

протиріччя і породжує нові, більш складні. І не вірно розглядати 

нові підходи до навчання як абсолютну зброю у подолання існую-

чих проблем навчального процесу. Причому тут немає жодного чи 

опору новій компетентісній парадигмі освіти чи інформаційним 

освітнім технологіям. В цьому слід вбачати лише здоровий глузд 

та життєвий досвід. Якщо вдатись до хрестоматійних аналогій в 

історії людства, то на думку припадає наступне. Людство в часи 

неоліту було змушене перейти від полювання до скотарство і зем-

леробства через вичерпання ресурсів життя полюванням впродовж 

попередніх мільйонів років. Внаслідок у людини з’явилась постій-

на їжа, житло, засоби і можливості для переходу від варварства до 

цивілізації. Але водночас виникли численні нові проблеми, які 

людство за десять тисяч років не змогло вирішити – інфекційні 

хвороби від домашніх тварин, заміна м’ясо-рослинної діти на рос-

линно-м’ясну мало наслідком появу карієсу та остеохондрозу, 

скупчення людей внаслідок осілості породило проблему сміття 

тощо. 

Очевидно, що дистанційне навчання і нова освітня паради-

гма мають розглядатися у комплексі з постанням нового інформа-

ційного суспільства. У цьому сенсі автор звернула увагу на такі 

феномени як соціальна сингулярность і соціальний аутизм, склад-

ність і проблемність яких наразі суспільство, держава і педагогічна 

громадськість враховує недостатньо.  

Відомо, що термін сингулярність соціальною філософією і 

деякими галузями соціального знання запозичений з математики - 

математична сингулярність (особливість), коли йдеться про точку 

функції, значення в якій прямує до нескінченості і астрофізики 

(йдеться про точку з нескінченно великою щільністю і температу-

рою та нескінченно малим об’ємом). Відносно технологічної син-

гулярності мову ведуть про час її настання і темпи зростання тех-

нологічних змін в тому сенсі, що в майбутньому еволюція людсь-

кого розуму в результаті розвитку нанотехнології, біотехнології і  
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штучного інтелекту, інтеграції людини з комп’ютером приведе до 

появи розуму нової якості з небаченими оперативними можливос-

тями, дію якого не можна  буде передбачити[6].  

Не менш очевидно, що людство знаходиться на підході до 

соціальної сингулярності, яка виникає внаслідок розгортання гло-

балізації і приведе, можливо вже у ХХІ ст., до становлення онто-

логічної, глобалізаційної та організаційної єдності людства. Голо-

вним рушієм та атрактором цього процесу є науково-технічний 

прогрес. В основі саморегуляції відносно єдиної (цілісної) світоси-

стеми будуть знаходитися права і свободи людини, а продуктом 

такого поступу стане суспільство знань. Наголосимо, що саме осо-

бистість людини і буде основним елементом (параметром) соціа-

льних змін в процесі виникнення внаслідок сингулярності «пост-

людського» світу. І якщо футурологічні конструкції щодо «пост-

людського» світу і космічного буття людини наразі видаються 

здебільшого умоглядними, то питання про реальний зміст і най-

ближче майбутнє інформаційного суспільства є цілком реальним. 

Безумовно, більша частина людства досить опосередковано чи у 

незначній мірі є суб’єктом поступу сучасного інформаційного сус-

пільства. В Україні ця пропорція між суб’єктами і об’єктами інфо-

рмаційного суспільства ще не досягла параметрів передових країн, 

але й це не робить проблему формування суспільства знань менш 

гострою для вітчизняних теренів. Усі сфери суспільства мають 

прискоритися у тому, щоб посісти своє місце в сучасній глобаліза-

ції за прикладом IT-індустрії.  

Щодо нашого предмету дослідження зазначимо, що поси-

лення глобалізації та еволюція інформаційного суспільства озна-

чає необхідність засвоєння студентами в процесі онлайн-навчання 

загальнолюдських цінностей і норм міжнародного права. Саме во-

ни у наш час «постправди» та мережевого суспільства (панування 

соціальних мереж увійшло в резонанс з браком офлайн спілкуван-

ня через карантин) є запорукою успішного перебування (входжен-

ня) людини в суспільство знань, яке виникає на наших очах. 
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Звичайно, що інформаційне суспільство і глобалізація по-

роджують чимало проблем, про сутність яких і способи подолання 

теж відверто слід говорити на онлайн заняттях. Скажімо, це про-

тиріччя між інтеграційними і дезінтеграційними процесами (дос-

татньо згадати зовнішню політику Російської Федерації, Ірану), 

між глобалізацією і глокалізацією організаційних структур (прик-

ладом може бути створення міжнародної організації ООН та між-

державного об’єднання на пострадянському просторі СНД), про-

блеми небезпеки генного моделювання, самотності людини і від-

повідного зростання депресивності, девіантної поведінки, техно-

кратичних підходів до вирішення соціальних проблем тощо.  

Перед освітою дистанційне навчання поставило кілька ва-

жливих проблем – сутності сучасних знань, соціалізації та дисцип-

ліни студентів. Вони становлять реальні ризики, головним з яких, 

на наше переконання, є те, що в опануванні інформаційно-

комунікаційних технологій сучасні студенти значно випереджають 

викладачів. Серед об’єктивних факторів цього глобального явища 

є особливості навчання і світосприйняття різними поколіннями [7]. 

Цьому не можна дати ради у річищі авторитарно-традиційної мо-

делі освіти, коли викладач виконував інформаційні та контролюю-

чі функції. Сьогодні викладач має зосередитись на організації і 

модерації процесу навчання, на формулюванні проблем і пояснен-

ні відповідних кейсів з чіткою власною позицією. Викладач має 

бути особистістю і тоді успішніше будуть вирішуватися проблеми 

соціалізації, дисципліни, мотивації навчання студентів, формуван-

ня компетентностей. Запорукою зазначеного мають бути належні 

фахова підготовка, рівень загальної культури, постійна самоосвіта 

викладача, високий соціальний статус професії педагога, особиста 

успішність наставника тощо. 

Висновки. Підсумовуючи наголосимо, що дистанційне на-

вчання проходить в умовах переходу національної освіти до нової 

компетентнісної парадигми та глобального поступу інформаційно-

го суспільства, до соціальної сингулярності. Проблеми кожної з 

частин цієї триєдиної формули вступили в резонанс, взаємно по- 
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силюючись і накладаючись. Деякі з них, скажімо впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій та перехід до нової осві-

тньої парадигми, більш менш успішно долаються [8].  

Разом з тим по мірі розгортання інформаційного суспільст-

ва і як один з проявів наближення соціальної сингулярності наби-

рає сили негативний вплив соціального аутизму. Йдеться про про-

блеми сутності знань, ролі викладача, соціалізації молоді. Небез-

пека соціального аутизму глобальна, вона з’явилась щонайменше 

50 років тому і, очевидно, є частиною формування суб’єктно-

суб’єктних стосунків між викладачем та студентами як магістра-

льного, на нашу думку, шляху подолання усього комплексу зазна-

чених проблем. Причому в цій дуальній конструкції вирішальна 

роль належить формуванню нової якості викладача, який на основі 

загальнолюдських цінностей і прав людини може і має стати голо-

вною дійовою особою впровадження компетентнісної освітньої 

парадигми  
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ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ФО-

РМУВАННЯ СХЕМОТЕХНІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

О.М. Тосенко. Використання матема-

тичних моделей для формування схе-

мотехнічних компетентностей здобува-

чів освіти. Розглянутий алгоритм лабора-

торного визначення електричних 

параметрів за допомогою математичних 

моделей. Надані результати 

схемотехнічного дослідження з викори-

станням комп’ютерних програм моделю-

вання.  

O.M. Tossenko. The use of mathema-

tical models for the formation of cir-

cuit competencies of students. An al-

gorithm for laboratory determination of 

electrical parameters using mathematical 

models is considered. The results of cir-

cuit research using computer simulation 

programs are presented. 

 

 

Вступ. Пріоритетним практичним завданням інженерної 

педагогіки є підвищення якості технічної освіти.  

Основними етапами формування інженерних компетенцій 

є засвоєння інженерного досвіду, природничо-наукових  знань, 

вирішення технічного завдання.  Діючим інструментом для розви-

тку інженерного мислення може бути розробка базових електрон-

них пристроїв. 

Уміння проводити аналіз електричних схем є важливим 

елементом технічної творчості здобувача освіти. Перевірка праце-

здатності розробленого пристрою може бути здійснена після виго-

товлення пробного зразку пристрою. Однак перевірити правиль-

ність параметрів пристрою під час розробки  можна за допомогою 

програм схемотехнічного моделювання. При цьому практична 
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компетентність передбачає, що здобувачі освіти розуміють мате-

матичну побудову цих  програм,  володіють інформацією для ро-

зуміння постановки математичних моделей та обирають оптима-

льний варіант реалізації схемотехнічного завдання [1]. 

Матеріал і результати дослідження. Завдання практично-

го змісту потребують особливої уваги з боку викладача, тому до 

початку виконання схемотехнічного аналізу потрібно вибрати ма-

тематичну модель для виконання завдання.   

Прикладне навчальне завдання повинне відповідати пев-

ним вимогам: розв’язок завдання повинен реалізувати практичне 

застосування математичних ідей; виконання завдання повинне ви-

кликати у здобувачів освіти пізнавальний інтерес. Бажано створи-

ти проблемну ситуацію для спонукання до здобуття нових знань,  

оволодіння новими вміннями та посилення мотивації застосовува-

ти комп’ютерні програми.  

Розглянемо приклад виконання навчального завдання, в 

якому використання математичних моделей приводить до форму-

вання у здобувачів освіти певних схемотехнічних компетентнос-

тей.  

Відомо, що в результаті проходження гармонійного сигна-

лу через нелінійні елементи виникає зміна його форми. Наприклад, 

в підсилювачі, як видно з рисунка 1, при зменшенні опору резис-

тора зсуву точка спокою на вхідній характеристиці транзистора 

переміщається з положення В у положення А, що приводить до 

появи нелінійних перекручувань (НП). 

НП обумовлені появою у вихідному сигналі нових частот-

них компонентів, що були відсутні у вхідному. Перекручений сиг-

нал містить у своєму спектрі першу гармоніку (основну частоту f) і 

вищі гармоніки із частотами 2f, 3f, ...   

Кількісна характеристика відмінності форми даного періо-

дичного сигналу від гармонійної, ступені НП пристрою  одержала 

назву коефіцієнта гармонік КГ : 
 



 

 

    Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2021, вип. 1(18) 
Information technologies in education, science and production, 2021, ed. № 1(18) 

 
 

© О.М. Тосенко, 2021 

 

160 

2

1

2

8

2

7

2

6

2

5

2

4

2

3

2

2

U

UUUUUUU
K Г


 .             (1) 

 

Коефіцієнт гармонік КГ дорівнює відношенню середньок-

вадратичного значення напруги суми всіх гармонік сигналу, крім 

першої, до середньоквадратичного значення напруги першої гар-

моніки при дії на вході пристрою синусоїдального сигналу. 
 

 
 

Рисунок 1 – Поява перекручувань, пов'язаних з нелінійністю ВАХ 

транзистора 

 

Для визначення НП сигналу використовують два методи:  

інтегральний (квазігармонійний) і аналітичний (спектральний). 

Інтегральний метод дозволяє оцінити вплив всіх вищих га-

рмонік на форму сигналу без визначення їхніх значень окремо. 

Для цього можна застосувати, наприклад, метод придушення пер-

шої гармоніки). 

Аналітичний метод заснований на застосуванні селектив-

них алгоритмів, за допомогою яких визначають абсолютні значен-

ня амплітуд першої й вищої гармонік, а потім обчислюють значен-

ня коефіцієнта гармонік. 
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Для реалізації інтегрального методу в програмі Electronіcs 

Workbench збирається  електрична схема згідно рисунка 2.  

Попередньо c допомогою програми Excel виконується точ-

ний розрахунок елементів режекторного фільтра для його настро-

ювання на задану частоту першої гармоніки сигналу.  Режектор-

ний фільтр вирізає з вхідного сигналу першу гармоніку і тим са-

мим здійснює часткову фільтрацію вхідного сигналу. За допомо-

гою вимірника АЧХ і ФЧХ (Bode Plotter) програми Electronіcs 

Workbench перевіряється правильність розрахунку режекторного 

фільтра (див. рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема визначення коефіцієнта гармонік 
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Рисунок 3 – Аналіз АЧХ режекторного фільтра 
 

Після активації роботи схеми по осцилограмам повного й 

відфільтрованого сигналів візуально оцінюється ступінь неліній-

них перекручувань сигналу, які внесені підсилювачем (див. рису-

нок 4). 
 

 

Рисунок 4 – Осцилограми сигналів підсилювача 
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За показниками вольтметрів V1 і V2 (Рисунок 2) виконуєть-

ся розрахунок коефіцієнта гармонік КГ за допомогою формули: 

%100
1

2 
U

U
К Г

.                                (2)                                       

 

Для реалізації спектрального методу аналізу приладу в 

програмі Electronics Workbench використовують математичну мо-

дель - швидке перетворення Фур'є (Fast Fourіer Transform - 

FFT) [2]. 

Нагадаємо, що розкладання періодичної функції в ряд Фу-

р'є має такий вигляд: 

 

),2cos()2cos((
2

)( 1

1

1
0 tfNbtfNa

a
tX N

N

N  


     (3) 

 

де       

– a0, aN, bN - коефіцієнти тригонометричного ряду;  

– N - кількість відліків функції; 

– f1 - частота 1-й гармоніки.  

Обчислення перетворень Фур'є (3) вимагає дуже великого 

числа множень і тригонометричних обчислень. Але існує спосіб 

виконати ці перетворення значно швидше. Цей спосіб називається 

швидким перетворенням Фур'є (ШПФ). Алгоритм ШПФ дозволяє 

усунути притаманну перетворень Фур'є надмірність. 

В основу алгоритму ШПФ покладено принцип розбивки 

(проріджування в часі) заданої послідовності відліків вихідного 

дискретного сигналу на ряд проміжних послідовностей  і децима-

ції (викидання відліків, порядковий номер яких кратний певному 

числу). Потім визначають спектри цих проміжних послідовностей 

і через них знаходять спектр всього сигналу (див. рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Граф алгоритму ШПФ із проріджуванням за часом і 

заміщенням 

 

Функція ШПФ обчислює комплексну величину, дійсна ча-

стина якої містить промасштабовану послідовність коефіцієнтів 

aN, а мнима – промасштабовану послідовність коефіцієнтів bN .  

Якщо для прямого обчислення дискретного перетворення 

Фур’є з N точок даних потрібно N
2
 арифметичних операцій, то 

ШПФ дозволяє обчислити такий же результат,  використовуючи N 

logN операцій. У результаті швидкодія ШПФ може в сотні разів 

перевершувати швидкодію стандартного алгоритму. При цьому 

слід підкреслити, що алгоритм ШПФ є точним.  

У програмі Electronіcs Workbench є група функцій, що ба-

зуються на основі швидкого перетворення Фур’є (FFT-функції). Ці 

функції призначені для одержання інформації про поводження 

схеми в частотній і часовій областях на основі наявних результатів 

аналізу перехідних процесів (режим «Transіent») і частотних хара-

ктеристик (режим «АС») відповідно.   

Програма Electronіcs Workbench дозволяє використати на-

ступні функції:  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83
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1. Функція HARM  обчислює амплітудні значення гармо-

нік сигналу. У результаті її виконання визначаються номери відлі-

ків та  амплітуди нульової гармоніки й вищих гармонік. 

2. Функція FFT обчислює значення класичного прямого 

перетворення Фур'є дискретних відліків сигналу.  

Функції HARM і FFT перетворюють функцію часу в часто-

тно-залежні  спектри.  

3. Функція THD  (Total Harmonіc Dіstortіon - сумарний кое-

фіцієнт гармонійних перекручувань), розраховує коефіцієнт гар-

монік через результати, отримані за допомогою функцій FFT. Па-

раметр THD характеризує появу у вихідному сигналі спектральних 

складових, що спотворюють його структуру, тобто, в остаточному 

підсумку, точність відтворення.  

Після включення підсилювача у меню «Analysіs» програми  

Electronіcs Workbench обирається команда «Fourіer Analysіs» (ана-

ліз Фур'є) для проведення спектрального аналізу вихідного сигна-

лу підсилювача.  

У діалоговому вікні цієї команди задаються параметри мо-

делювання за допомогою діалогового вікна з наступними опціями 

(див. рисунок 5): 

- «Output node» - номер контрольної точки (вузла), у якій 

аналізується спектр сигналу; 

- «Fundamental frequency» - основна частота коливання 

(частота першої гармоніки); 

- «Number harmonіc» - число гармонік, що підлягають 

аналізу.  
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Рисунок 5 – Вікно опції Fourіer Analysіs 
 

При зазначених у діалоговому вікні опціях результати моде-

лювання після натискання командної кнопки «Sіmulate» показані у 

вікні «Analysіs Graphs» (див. рисунок 6). За допомогою маркера 

виконується вимір амплітуд перших 8-ми гармонік ряду Фур'є.  
 

 
 

Рисунок  6 – Частотний спектр сигналу підсилювача 
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Результати вимірів заносяться у таблицю 1, де за допомо-

гою програми Excel за допомогою формул (1), (2) обчислюється  

коефіцієнт гармонік Кг.  

В таблицю 2 записуємо  також значення параметра THD, 

розрахованого програмою Electronіcs Workbench.  
 

Таблиця 1 – Результати визначення коефіцієнта гармонік Кг 

 

Аналітичний метод 

ni 1 2 3 4 5 6 7 8 

fi, Гц 50 100 150 200 250 300 350 400 

Ui, 

мВ 
990,1 109,4 52,6 20,5 4,0 2,7 3,6 2,2 

Кг , 

% 
12,4535 

THD, 

% 
12,4537 

Інтегральний метод 

U1, B 0,710 

U2, B 0,097 

Кг, % 13,662 

 

Як видно з таблиці 2, застосування аналітичної математич-

ної моделі (швидке перетворення Фур'є) дає більше точний ре-

зультат визначення НП, ніж інтегральний метод. 

За результатами дослідження здобувач освіти ухвалює рі-

шення щодо прийнятності отриманого ступеня нелінійності тракту 

посилення або воліє  збільшити опір резистора зсуву R2 підсилю-

вача (див. рисунок 2) для зменшення НП.  
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Таким чином, завдяки наявності ефективних алгоритмів 

обчислення швидке перетворення Фур’є можна використовувати 

для вирішення інших задач цифрової фільтрації та спектрально-

кореляційного аналізу сигналів в приладах, що досліджуються. 

Висновки. Одним із основних показників компетентності 

майбутнього фахівця є сформованість його інженерного мислення, 

що представляє його інтелектуальну здатність для  розв’язання 

схемотехнічних проблем. 

Запропонований методичний інструмент дає можливість 

здобувачу освіти продемонструвати знання математичних методів 

при рішенні схемотехнічного завдання, принципів  алгоритмічного 

мислення, уміння проводити математичний аналіз з використан-

ням комп'ютерних програм і одержати кількісні результати; про-

аналізувати отримані результати й зробити висновки по проєкту.  

Забезпечення прикладної спрямованості використання ма-

тематичних моделей сприяє формуванню наступної компетенції 

здобувача освіти: здатність і готовність використати поглиблені 

знання в області природнонаукових дисциплін у професійній дія-

льності. 

Перелік джерел посилання: 

 

 1. Електроніка і системотехніка: Комп'ютерний практикум; навч. посіб. 

для студ. / К.К. Побєдаш, В.А. Святненко; КПІ ім. Ігоря Сікорського URL: 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23377/1/KP.pdf (дата звернення: 28.11.2020).  

2. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Електроте-

хніка» URL: https://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2012/m3357.pdf (дата звернен-

ня: 05.12.2020).  
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ФОРМУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ВНУТРІШНЬОЇ СИ-

СТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

О.І. Куценко, Є.О. Яковенко. Фор-

мування у закладах освіти внутріш-

ньої системи забезпечення якості. У 

статті проведений порівняльний аналіз:  

законодавчих актів України щодо за-

безпечення системи якості освіти, ос-

новні аспекти її вдосконалення та пода-

льшого розвитку; Державних стандар-

тів у сфері якості. Розглянуто теорети-

чні аспекти створення та вдосконалення 

якості освіти з позиції набутого досвіду 

та визначення інноваційних шляхів ви-

рішення проблем управління якістю 

освіти. 

 

 

 

Вступ. Сучaснa Укрaїнa систематично і aктивно проводить 

iнтегрaцiю до світової тa європейської економічної системи. Для 

цього вонa повиннa мaти відповідну систему освіти, здaтну 

вiдповiдaти сучaсним вимогaм глобaлiзaцiї, жорсткої конкуренції, 

iнформaтизaцiї тощо. У зв'язку з цим підвищення якості освіти тa 

її вплив нa розвиток економіки є стрaтегічним нaціонaльним пріо-

ритетом Укрaїни. 
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Головним фaктором, який стимулює роботу у сфері якості 

освіти, є перегляд сaмого поняття «якість» стосовно закладу осві-

ти. 

Якість освіти трaдиційно пов'язують зi змістом тa формою 

освітнього процесу. Переглянути устaлені погляди нa це питaння 

змушує швидкість змін, що відбувaються у свiтi. Крім того, є й 

більш довготривaлa зaгрозa – стрімкий розвиток процесу 

глобaлiзaцiї ринків тa пов'язaний з ним процес зaгострення конку-

ренції [1].   

Бiльшiсть закладів вищої, фахової передвищої освіти пос-

тійно ведуть пошук i підготовку компетентних виклaдaчів, 

зaбезпечують необхідне плaнувaння освітнього процесу тa  ство-

рення освітніх (освітньо-професійних) програм, проведення на-

вчання за різними формами, використовуючи при цьому нaйкрaщі 

методичні тa новітні нaвчaльні мaтеріaли. 

Проте більшості закладам освіти чaсто брaкує необхідного 

досвіду зaстосувaння системного процесного підходу, як того ви-

магають міжнародні стандарти у сфері якості. Як результaт – вони 

не випрaвдовують сподівaнь тa очікувaнь здобувачів освіти, 

прaцедaвців тa суспільствa щодо отримaння сучaсної якісної осві-

ти. Основним нaпрямком вирішення цих зaвдaнь є розробкa влас-

ної внутрішньої системи зaбезпечення якості для ефективного 

упрaвління ресурсaми в умовaх ринкової економіки, які забезпе-

чать виконaння вимог стaндaртів освіти і безперервне відстеження 

рівня якості їх діяльності. 

Матеріал і результати дослідження. Проблема якості 

освіти   одна з центральних у сучасній освітній політиці і науці, 

оскільки вона пов'язана з вирішенням комплексу завдань, спрямо-

ваних на розвиток особистості з високими моральними прагнен-

нями та мотивами, її підготовку до життя в мінливому і супереч-

ливому світі. „..Якість освіти є основним пріоритетом державної 

науковоосвітянської політики і передумовою національної безпеки 

держави, додержання міжнародних норм і вимог законодавства 

України щодо реалізації права громадян на освіту.  
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На забезпечення якості освіти спрямовуються матеріальні, 

фінансові, кадрові та наукові ресурси суспільства і держави", на-

голошується в Національній доктрині розвитку освіти України у 

XXI столітті [2]. 
Питання підвищення якості освітнього процесу досліджу-

валось на державному, регіональному та місцевому рівнях такими 

ученими: В. Бегей, Є. Березняк, В. Бондар, Л. Даниленко, Г. Єльні-

кова, В. Звєрєва, Ю. Конаржевський, Т. Лукіна, Н. Островерхова, 

В. Панасюк, В. Пікельна, М. Поташник, А. Субетто, Т. Шамовата 

ін.  

Більшість науковців і практиків, які працюють у галузі 

освіти, вважають проблему підвищення якості освіти центральною 

для реформування освіти в цілому. Головним сьогодні є усвідом-

лення цієї проблеми, розуміння того, що таке якість освіти, чим 

вона визначається та від чого залежить, як її можна підвищити та 

чому з таким утрудненням просувається цей процес [3]. 

У всі часи систематично обговорювалось питання якості 

освіти, але більш конкретно про формування внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти з предметним її обрамленням в україн-

ських закладах освіти заговорили після прийняття Закону України 

«Про вищу освіту» № 1556-VII від 1 липня 2014 року. Стаття 16 

«Система забезпечення якості вищої освіти» цього закону вимага-

ла від закладів вищої освіти створення власної  системи внутріш-

нього забезпечення якості. Структура системи, яку вимагав цей 

закон тісно переплітається із вимогами міжнародних стандартів у 

сфері якості.  

Оскільки під юрисдикцію цього закону підпадали і заклади 

І-ІІ рівнів акредитації, Херсонський політехнічний коледж Одесь-

кого національного політехнічного університету (далі-ХПТК ОН-

ПУ) створив внутрішню систему забезпечення якості у відповідно-

сті із тоді дієвим  стандартом ДСТУ ІSО 9001:2009 «Системи 

управління якістю. Вимоги (ІSО 9001: 2008, ІDT)». Визначені 

принципи, місія і політика коледжу, основні та допоміжні процеси, 

створена Рада з якості. Створені та введені в дію документовані 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
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процедури, які унормовують заходи, що вимагає Закон України 

«Про вищу освіту»: 

- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освіт-

ніх програм; 

- оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних і педагогічних працівників коледжу та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-

сайті; 

- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, нау-

кових і науково-педагогічних працівників; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організа-

ції освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, 

за кожною освітньою програмою; 

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефек-

тивного управління освітнім процесом; 

- забезпечення публічності інформації про освітні програ-

ми, ступені освіти та кваліфікації; 

- забезпечення дотримання академічної доброчесності пра-

цівниками коледжу та здобувачами вищої освіти, у тому числі 

створення і забезпечення функціонування ефективної системи за-

побігання та виявлення академічного плагіату [4]. А також проце-

дури, які вимагав стандарт з якості ДСТУ ІSО 9001:2009 для регу-

лювання діяльність  з вимірювання, aнaлізувaння тa поліпшення:  

 Моніторинг, вимір, оцінка процесів. 

 Моніторинг та оцінка студентів. 

 Внутрішні аудити. 

 Управління засобами моніторингу та вимірювання. 

 Оцінка задоволеності споживачів. 

 Коригувальні та запобіжні дії. 

 Управління невідповідностями. 

Дані процедури допомагали усім підрозділам не тільки си-

стематично проводити моніторинг, а й постійно визначати прога-

лини (невідповідності) в роботі процесів та щоденно працювати 
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над покращенням роботи всієї внутрішньої системи і конкретних 

процесів зокрема.  

Для отримання загальної оцінки роботи усіх процесів за-

кладу освіти та визначення найбільш проблемних їх сторін без ав-

томатизованого управління дуже складно, тому науковці ХПТК 

ОНПУ розробили власну систему експертного оцінювання дієвої 

системи [5]. Оцінювання за такою системою здійснюється на кі-

нець навчального року, що дає змогу більш детально проаналізу-

вати роботу (дати оцінку діяльності) усіх структурних підрозділів, 

процесів та керівного складу закладу освіти. Така оцінка є неупе-

редженою і дає можливість різноплановому удосконаленню усієї 

системи якості та конкретного підрозділу.  

За результатами перевірки і оцінки внутрішньої системи 

управління якістю коледжу державне підприємство «Херсонський 

науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифі-

кації» видав сертифікат № UA2.159.09395-15, який посвідчує, що 

система управління якістю стосовно надання послуг: у сфері вищої 

освіти початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалавр-

ського) рівня вищої освіти, у сфері загальної середньої освіти, у 

сфері середньої професійно-технічної освіти відповідає вимогам 

ДСТУ ISO 9001:2009. 

Згодом Законами України «Про освіту» від 05.09.2017р. № 

2145-VIII та «Про фахову передвищу освіту» 06.06.2019 № 2745-

VIII розширено перелік процедур і заходів, які здійснюються для 

забезпечення системи якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти (система внутрішнього забезпечення якості) порівняно із 

переліком передбаченим Законом України «Про вищу освіту» (ч. 2 

ст. 16). Так, Законом України «Про освіту» додатково визначені 

такі процедури та заходи:  

1) оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання 

педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та 

науково-педагогічних працівників;  

2) оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання 

управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти. 
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Ці додаткові заходи забезпечать проведення моніторингу 

управлінської діяльності усіх рівнів, зокрема, і керівників структу-

рних підрозділів та дослідження прогресивних напрямків та про-

блем у такій діяльності [6]. 

Змінились і світові підходи до управління якістю:  Міжна-

родною організацією розроблена 5-а редакція стандарту ISO 

9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги». Основною змі-

ною є необхідність формування ризик-орієнтованого мислення. 

Вимоги щодо планування, аналізування та поліпшування, які були 

у попередньому виданні стандарту ISO 9001 переросли у поняття 

ризик-орієнтованого мислення, вся система управління якістю по-

винна діяти як запобіжний засіб внутрішнім і зовнішнім чинникам 

та впливам, на упередження усіх невідповідностей. Тому і заклади 

освіти, які створили власну внутрішню систему забезпечення яко-

сті, повинні управляти ризиками за допомогою їх ідентифікації, 

аналізу і подальшого покращення. 

Головними факторами формування якості є конкурентна 

перевага, стратегічне управління, проектування і вдосконалення 

організаційних процесів, контроль їх здійснення, механізм досяг-

нення всезагальної якості. Аналізуючи тенденції розвитку ідей і 

практики забезпечення якості, слід звернути увагу на два фактори: 

формування нового типу мислення, що впливає на розуміння цін-

ності якості, і потреби в якості як фактора конкурентоспроможно-

сті, стратегії і ефективності. При цьому слід зауважити, що це 

складна проблема, яка не має кількісних параметрів і кінцевого 

рішення. Якість – це відповідність ідеалу, який постійно зникає 

при наближенні до нього [7]. Тим не менше прагнення до якості 

надаваних послуг (для закладів освіти) сприяє значному зростан-

ню конкурентоспроможності його випускників, а в подальшому і 

спроможності самого закладу освіти конкурувати у освітньому 

просторі.  

Висновок. Питання якості освіти на сьогодні залишається 

критично актуальним для вітчизняного простору. Чітко визначив-

ши орієнтир на входження в європейський освітній простір, Украї-
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на здійснює системну модернізацію освітньої діяльності у кон-

тексті європейських вимог щодо забезпечення якості освіти.  

Якість освітнього середовища, включає якісні і кількісні 

характеристики освітнього процесу, якість професійної компетен-

тності викладачів, якість організаційно-управлінської компетент-

ності, що забезпечує ефективність функціонування освітньої сис-

теми і обумовлює результат освітньої діяльності. 

У довгостроковій перспективі будуть затребувані кадри, 

які вміють мислити і працювати системно, здатні швидко переучу-

ватися, так як в умовах сучасного світу компетенції швидко заста-

рівають, з'являються нові, більш сучасні і досконалі, а освіта зобо-

в'язана якісно задовольняти запити прогресивно розвиваючого су-

спільства. 
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ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ  

ОНЛАЙН-МАГАЗИНУ 

А.М. Живець, В.І. Наконечна, Т.В. 

Шепель. Показники ефективності 

роботи онлайн-магазинів. У статті 

проведено аналіз роботи онлайн-

магазинів. Виявлені найбільш важливі 

показники оцінки їх роботи та запро-

понована методика оцінки ефективно-

сті роботи онлайн-магазину.  

A. Zhyvets, V. Nakonechna, Т. Shepel. 

Efficiency indicators of on-line store 

operation.  The article gives a detailed 

analysis of e-shops operation. The major 

factors for assessing their operation are 

revealed. In this article a new technique 

to assess their running is proposed.  

 

Вступ. Кількість онлайн-магазинів на просторах Інтернету 

збільшується кожного дня. Різними компаніями запускається ве-

личезна кількість сайтів щомісячно, одні продають невелику кіль-

кість певних товарів у роздріб в одному місті, інші займаються 

оптовими постачаннями по всьому світу. Кожна компанія націлена 

на отримання найбільшого прибутку у своєму сегменті ринку, у 

зв’язку з цим зростає рівень конкуренції, виникає необхідність по-

стійно покращувати сайт, просувати його в пошуковій видачі, роз-

міщувати рекламу, контролювати внутрішні відділи, які пов’язані 
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з доставкою, оплатою та спілкуванням з покупцями, і багато іншо-

го. Тому важливою складовою успішної роботи онлайн-магазину є 

періодична оцінка роботи всіх відділів. Проведення такої оцінки 

дозволяє виявити сильні і слабкі сторони компанії, намітити шля-

хи поліпшення, виправити проблемні моменти і збільшити прибу-

ток компанії. 

На разі не існує єдиної методики комплексної оцінки ефек-

тивності роботи онлайн-магазину. Керівники фірм здійснюють 

найм експертів для проведення аудиту, та виявлення проблем, але, 

як правило, експерт – людина вузької спеціалізації, він може пра-

цювати, наприклад, тільки з відділом продажів або бухгалтерією, 

але не в змозі оцінити роботу онлайн-магазину в цілому. Існують 

компанії, які можуть взяти аудит підприємства на аутсорсинг, во-

ни повністю аналізують бізнес, виявляють проблемні моменти та 

пропонують шляхи їх вирішення, при цьому вартість послуг цих 

компаній досить висока і терміни виконання робіт варіюються від 

2 до 6 місяців [1]. 

У даній статті представлена методика оцінки ефективності 

роботи онлайн-магазину, яка не вимагає фінансових витрат, знач-

ного часу і використовувати її можуть працівники, що мають дос-

туп до статистики компанії. В першу чергу дана стаття буде кори-

сна для керівників, директорів онлайн-магазинів, оскільки вони 

зацікавлені в поліпшенні роботи компанії. 

Матеріал і результати дослідження. Комплексна оцінка 

передбачає аналіз усіх структурних підрозділів підприємства. Дос-

лідження низки онлайн-магазинів дозволило виділити ключові 

відділи магазину, які представлені на рисунку 1.  
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Рисунок 1 – Ключові відділи онлайн-магазину [2]  

 

По кожному з представлених відділів буде розроблена сис-

тема показників оцінки. 

Перший відділ  –  відділ логістики. Логістика в онлайн-

магазині  –  це основа основ, вона відіграє величезну роль в житті 

підприємства, це той відділ, від якого залежить: своєчасна закупі-

вля товару, оперативність роботи на складі, транспортна логістика.  

В даному підрозділі можна виділити чималу кількість показників, 

щоб оцінити ефективність, це залежить від масштабів підприємст-

ва. Найбільш важливі з них наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Показники оцінки роботи відділу логістики 

Показники Норма Діапазон значень Оцінка 

1. Середній 

термін достав-

ки товару до 

покупця (a1), 

день 

менше 10 від 1 до 7 5 

від 7 до 14 4 

від 14 до 25 3 

від 25 - 65 2 

від 65 до 90 1 

2. Цілісність 

доставленого 

товару до по-

купця (a2), 

оцінка 

товар і упа-

ковка не 

мають пош-

коджень 

без зауважень 5 

упаковка має незначні пошкодження 4 

товар цілий, упаковка має серйозні 

пошкодження 
3 

товар і упаковка мають серйозні 

пошкодження 
2 

Відділи онлайн-магазину 

Відділ логістики 

Відділ маркетингу 

Бухгалтерія 

Відділ інформаційних технологій 

Відділ продажу 
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 товар не придатний для використання 1 

3. Середній 

час на підго-

товку товару 

на складі (a3), 

хвилина 

менше 15 від 1 до 15 5 

від 15 до 20 4 

від 20 до 35 3 

від 35 до 70 2 

від 70 до 90 1 

4. Відношення 

наявності то-

варів на складі 

до заявлених на 

сайті (a4), % 

понад 95 від 95 до 100 5 

від 85 до 95 4 

від 70 до 85 3 

від 30 до 70 2 

від 0 до 30 1 

5. Середня 

завантаженість 

складу (a5), % 

понад 80 від 85 до 100 5 

від 70 до 85 4 

від 50 до 70 3 

від 25 до 50 2 

від 0 до 25 1 

 

Таким чином, формула розрахунку роботи даного відділу  

буде мати вигляд: 

                            aзаг = a1+a2+a3 + a4 + a5,                                 (1) 

Згідно з присвоєними оцінками зведений критерій роботи 

відділу логістики (aзаг) може набувати наступних значень: 

 більше 23 балів – відмінна робота; 

 від 18 до 22 балів – виявлені недоліки, над якими потрі-

бно працювати; 

 від 13 до 17 балів – робота відділу середня, потрібні по-

ліпшення; 

 від 7 до 12 балів – відділ працює погано, необхідно пов-

не переосмислення робочого процесу і введення контролю за ви-

конанням робіт; 

 менше 7 балів – даний відділ не працює. 

Другий відділ – відділ маркетингу. Мета цього підрозділу – 

успішне просування товарів в Інтернеті, а саме правильне визна-

чення цільової аудиторії, оптимізація сторінок під основні пошу-

кові запити, робота над онлайн-репутацією тощо. Крім того, відділ 

маркетингу повинен робити все можливе, щоб покупці купували 
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товар, залишали позитивні відгуки і поверталися за покупками 

знову [3]. Для оцінки якості роботи відділу маркетингу авторами 

виділені наступні показники, які наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Показники оцінки роботи відділу маркетингу 

Показники Норма Діапазон значень Оцінка 

1 2 3 4 

1. Наявність унікальної 

товарної пропозиції (b1), так/ні 

так є 5 

відсутній 0 

2. Видимість сайту за пошуко-

вими запитами (b2), так/ні 

так бачимо 5 

не бачимо 0 

3. Наявність офіційних сторінок 

онлайн-магазину в соціальних 

мережах (b3), коеф. 

4 або 

5 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

а. Instagram (b31), так/ні так так 1 

ні 0 

б. Facebook (b32), так/ні так так 1 

ні 0 

4. Конверсія (b4), % понад 

4,5 

понад 4,5 5 

від 3 до 4,5 4 

від 2 до 3 3 

від 1 до 2 2 

менше 1 1 

5. % відмов споживачів (b5), % менше 

10 

менше 10 5 

від 10 до 15 4 

від 15 до 25 3 

від 25 до 50 2 

понад 50 1 

6. Час проведений людиною в 

середньому на сайті (b6), хв. 

від 10 

до 25 

від 10 до 20 5 

від 7 до 10 та від 20 до 

25 

4 

від 3 до 7 та від 25 до 30 3 

від 1 до 3 2 

менше 1 та понад 30 1 
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7. Середньомісячна кількість 

відвідувачів сайту (b7), чол. 

понад 

6000 

понад 6000 5 

від 4000 до 6000 4 

від 2500 до 4000 3 

від 1000 до 2500 2 

менше 1000 1 

8. Середньомісячна кількість 

лідів (дані потенційних клієнтів) 

(b8), шт. 

понад 

50 

понад 50 5 

від 35 до 50 4 

від 25 до 35 3 

від 10 до 25 2 

менше 10 1 

9. Оцінка usability сайту (b9), 

коеф. 

4 або 

5 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

а. Наявність пошуку по сайту 

(b91), так/ні 

так так 1 

ні 0 

б. Наявність функції зворотного 

зв’язку (b92), так/ні 

так так 1 

ні 0 

в. Наявність чітких фотографій і 

повного опису товару (b93), 

так/ні 

так так 1 

ні 0 

г. Правильне розташування ло-

готипу підприємства з посилан-

ням на головну сторінку сайту 

(b94), так/ні 

так так 1 

ні 0 

д. Наявність читаного шрифту 

(b95), так/ні 

так так 1 

ні 0 

Ряд показників цієї групи отримують оцінку виходячи з на-

явності/відсутності конкретного параметра на сайті онлайн-

магазину, інші – конверсія, відсоток відмов, час проведений люди-

ною в середньому на сайті, середньомісячна кількість відвідувачів 

сайту тощо – оцінюються, так само як показники попередньої гру-

пи. Формула для розрахунку якості роботи відділу маркетингу 

складається з суми всіх вказаних показників: 
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                      bзаг = b1  + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + b7 + b8 + b9,                 (2) (2) 
 

Зведений критерій роботи відділу маркетингу (bзаг) може 

набувати наступних значень: 

 понад 42 балів – відділ працює відмінно, можуть бути 

невеликі недоліки; 

 від 34 до 42 балів – є незначні проблеми, над якими пот-

рібно попрацювати; 

 від 22 до 34 балів – робота відділу на середньому рівні, 

потрібні поліпшення; 

 від 13 до 22 балів – відділ працює погано, необхідна мо-

дернізація сайту, розробка стратегії маркетингу; 

 менше 13 балів – маркетинг підприємства знаходиться 

на дуже низькому рівні. 

Третій відділ – бухгалтерія, від його оперативної роботи 

залежить задоволеність клієнта послугами онлайн-магазину, шви-

дкість оплати рахунків і підписання угод, оперативність закупівлі 

товарів і контроль витрат [4]. Для оцінки роботи відділу маркетин-

гу виділені наступні показники (таблиця 3). 

Таблиця 3 – Показники оцінки роботи бухгалтерії 

Показники Норма Діапазон значень Оцінка 

1. % комісії за оплату товару через 

електронні гаманці (c1), % 

менше 

2,5 

менше 2,5 5 

від 2,5 до 3 4 

від 3 до 3,5 3 

від 3,5 до 4,5 2 

понад 4,5 1 

2. Відсутність претензій податкових 

органів або аудиторів (c2), так/ні 

немає 

претензій 

є претензії 5 

немає претензій 0 

3. Термін складання і відправки 

договорів / рахунків (c3) [4], день 

менше 

1 

менше 1 5 

від 1 до 2 4 

від 2 до 3 3 

від 3 до 5 2 

понад 5 1 

4. Час підтвердження оплати (c4), 

год. 

менше 

3 

менше 3 5 

від 3 до 4 4 
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від 4 до 6 3 

від 6 до 34 2 

понад 24 1 

Сума всіх показників буде характеризувати роботу всього 

відділу: 

cзаг =  c1  + c2 + c3 + c4 ,                                          (3) 

 

Критерії оцінки роботи відділу бухгалтерії (cзаг) наступні: 

 понад 19 балів – відділ працює відмінно; 

 від 15 до 19 балів – можна поліпшити положення підп-

риємства і роботу відділу шляхом виходу на кращі умови; 

 від 10 до 15 балів – бухгалтерія працює не в повну силу, 

є над чим працювати; 

 від 6 до 10 балів – відділ працює погано, є ряд серйоз-

них проблем; 

 менше 6 балів – в роботі бухгалтерії виявлені великі по-

милки, потрібні значні поліпшення. 

Четвертий відділ – інформаційних технологій, який здійс-

нює безперервну роботу сайту, оновлення його інформації, випра-

влення помилок, оперативно усуває недоліки в роботі внутрішніх 

систем. Крім того, даний відділ відповідальний за коректну роботу 

офісної техніки (комп’ютери, принтери, різні зчитувальні при-

строї), вносить корективи в контент наповнення сайту, оновлює 

дані тощо. Оскільки робота онлайн-магазину безпосередньо зале-

жить від сайту, то даний відділ оцінюється досить значною кількі-

стю показників, які відображені в таблиці 4 [5, 6]. 
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Таблиця 4 – Показники оцінки роботи відділу інформацій-

них технологій 

Показники Норма Діапазон значень Оцінка 
1 2 3 4 

1. Швидкість завантаження сторін-
ки сайту (d1), сек. 

менше 
3 

менше 2,5 5 
від 2,5 до 3 4 
від 3 до 3,5 3 

від 3,5 до 4,5 2 
понад 4,5 1 

2. Прийом платежів з банківських 
карток та електронних гаманців 
(d2), так/ні 

так приймають 5 
не приймають 0 

3. Оперативність вирішення про-
блем з сервером / хостингом (d3), 
хв. 

менше 
20 

менше 1 5 
від 1 до 2 4 
від 2 до 3 3 
від 3 до 5 2 
понад 5 1 

4. Оперативність вирішення про-
блем з внутрішньою системою 
управління (d4), год. 

менше 
1 

менше 3 5 

  від 3 до 4 4 

від 4 до 6 3 

від 6 до 34 2 

понад 24 1 

5. Періодичність налагодження 

системи управління сайтом (d5), раз 

на місяць 

понад 7 понад 7 5 

6 4 

5 3 

від 3 до 4 2 

менше 3 1 

6. Періодична перевірка сайту на 

наявність вірусів (на місяць) (d6), 

раз на місяць 

понад 10 понад 10 5 

від 8 до 10 4 

від 6 до 8 3 

від 4 до 6 2 

менше 4 1 

7. Періодична перевірка кешування 

даних (на тиждень) (d7), раз на 

місяць 

понад 10 понад 10 5 

від 8 до 10 4 

від 6 до 8 3 

від 4 до 6 2 

менше 4 1 

 



 

 

    Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2021, вип. 1(18) 
Information technologies in education, science and production, 2021, ed. № 1(18) 

 
 

© © А.М. Живець, В.І. Наконечна, Т.В. Шепель, 2021 

 

186 

Формула розрахунку рівня роботи цього відділу має насту-

пний вигляд: 

dзаг = d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6 + d7,              (4) 

Значення показника роботи відділу інформаційних техноло-

гій (dзаг) наступні: 

 більше 32 балів – відділ працює відмінно; 

 від 25 до 32 балів – в роботі даного відділу недостатній 

контроль над сайтом і внутрішньою системою управління; 

 від 18 до 25 балів – сайт і crm-система мають збої в ро-

боті на постійній основі; 

 від 11 до 18 балів – відділ працює погано, є ряд серйоз-

них проблем; 

 менше 11 балів – за роботою сайту онлайн-магазину 

стежать вкрай погано, внутрішня система не налагоджена і працює 

«через раз». 

П’ятий відділ – відділ продажів, його головною метою є 

збільшення кількості продажів товарів або послуг. Основними фу-

нкціями відділу продажів в рамках онлайн-магазину є [7, 8]: 

 обробка вхідного замовлення з сайту; 

 обробка заявки «зворотного дзвінка» з сайту; 

 прийом вхідних дзвінків від клієнтів; 

 інформування клієнтів про все, що пов’язано з купівлею 

в онлайн-магазині; 

 надання пропозицій та доповнення у рамках телефонної 

розмови; 

 збір інформації про клієнта. 

Перелік вказаних завдань, які вирішуються в рамках Інтер-

нет-бізнесу, вкрай важливі внаслідок того, що канал телефонних 

розмов з клієнтом – один з головних каналів комунікації. Періоди-

чно слід прослуховувати розмови операторів з клієнтами на пред-

мет виявлення помилок у спілкуванні оператора з клієнтами [9]. 

Ключові показники відділу продажів представлені в табли-

ці 5. 
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Таблиця 5 – Показники оцінки роботи відділу продажу 

Показники Норма Діапазон значень Оцінка 

1. % виконання плану (f1), % понад 90 понад 90 5 

від 80 до 90 4 

від 65 до 80 3 

від 50 до 65 2 

менше 50 1 

2. % відмов (f2), % до 10 менше 10 5 

від 10 до 15 4 

від 15 до 20 3 

від 20 до 30 2 

понад 30 1 

3. Кількість оброблених заявок 

(f3), % 

понад 97 понад 97 5 

від 95 до 97 4 

від 91 до 95 3 

від 85 до 91 2 

менше 85 1 

4. Середня оцінка операторів 

клієнтами (f4), бал.  

понад 8 понад 8 5 

від 7 до 8 4 

від 6 до 7 3 

від 4 до 6 2 

менше 4 1 

 

Загальний коефіцієнт за оцінкою роботи цього відділу має 

наступний вигляд: 

fзаг = f1 + f2 + f3 + f4,                                                                     (5) 

 
Критерії оцінки роботи відділу продажів (fзаг): 

– більше 18 балів – відділ працює відмінно; 

– від 15 до 18 балів – в роботі даного відділу існують не-

великі проблеми; 

– від 12 до 15 балів – кваліфікація працівників даного від-

ділу недостатньо висока; 

– від 9 до 12 балів – відділ працює погано, є ряд серйоз-

них проблем; 

– менше 9 балів – було б краще перевести заявки в авто 

матичний режим обробки, тому що даний відділ лякає клієнтів. 
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На даному етапі завершено вивчення всіх ключових відді-

лів і визначення найбільш важливих показників оцінки їх роботи. 

Нормативи складені на основі експертних думок і статистичних 

даних на основі спеціалізованих ресурсів. 

Для комплексної оцінки роботи онлайн-магазину необхід-

но підсумовувати отримані результати за всіма відділами. Загальна 

формула дозволить в цілому оцінити роботу онлайн-магазину: 

Vзаг =aзаг + bзаг + cзаг + dзаг + fзаг,                        (6) 

Загальна шкала оцінки роботи онлайн-магазину буде мати 

наступний вигляд: 

 від 135 до 145 балів – онлайн-магазин працює відмінно, 

всі відділи виконують свої функції без затримок, можлива наяв-

ність дрібних недоліків у роботі ряду відділів; 

 від 105 до 135 балів – у деяких відділах є невеликі про-

блеми, вирішення яких дозволить поліпшити роботу підприємства; 

 від 85 до 105 балів – у відділах виявлені значні недолі-

ки, що негативно впливають на результати діяльності підприємст-

ва в цілому, тому необхідно вживати термінові заходи щодо по-

ліпшення роботи відділів; 

 від 50 до 85 балів – у поточному стані онлайн-магазин 

працює погано, відділ продажів не мотивований або недостатньо 

кваліфікований для збільшення обсягів продажів, відділ логістики 

і бухгалтерія працюють не на повну силу, а відділ маркетингу та 

інформаційних технологій взагалі не виконують і половини своїх 

обов’язків; 

 менше 50 балів – даний онлайн-магазин залишає бажати 

кращого, швидше за все сайт підприємства знаходиться в жахли-

вому стані, логістика на низькому рівні, а відділ продажів лякає 

клієнтів – потрібне термінове підвищення кваліфікації персоналу, 

залучення нових досвідчених працівників, модернізація сайту та 

налаштування логістики. 

Висновки. В ході проведеного дослідження авторами була 

зроблена спроба вирішення проблеми оцінки ефективності роботи 
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онлайн-магазину. У статті визначено ключові відділи онлайн-

магазину, сформований ряд показників по кожному з них і сфор-

мульовані критерії оцінки, що дозволяють визначити рівень робо-

ти кожного відділу і всього магазину в цілому. Розроблений авто-

рами методичний інструментарій чітко структурований і деталізо-

ваний, що дасть можливість помітно полегшити керівникам он-

лайн-магазинів процес оцінки якості роботи відділів та підприємс-

тва в цілому, зробити цю оцінку об’єктивною, зменшити витрати 

на залучення сторонніх фахівців або фірм для виконання даної ро-

боти, а також заощадити дорогоцінний час. Практичне викорис-

тання методики, в рамках управління онлайн-магазином, дозво-

лить виявляти «проблемні місця», приймати своєчасні і обґрунто-

вані управлінські рішення і покращувати роботу компанії. 
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ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО  

МАРКЕТИНГУ  

К.Г.Воробйова О.О.Нарожна Визна-

чення концепції екологічного марке-

тингу. У статті є визначення чинників, 

що впливають на формування концеп-

ції екологічного маркетингу українсь-

ких підприємств, та обґрун-тувавння 

не обхідності їх переорієн-тації на су-

часні природозберігаючі технології. 

К.Vorobiova, О.Narojna. Defi-

ning the concept of environmental 
marketing. The value of the concept of 

ecological marketing. At the statti vi-

value of officials, they are pouring into 

the formulation of the concept of 

ecological marketing of Ukrainian 

enterprises, and the need for 

reorientation of the modern 

 

Вступ. У сьогоденні привілейованою концепцією у сучас-

ному бізнесі є концепція соціально-етичного маркетингу. Основ-

ною здачею якої є виявлення підприємцями  недоліків  потреб ці-

льових ринків. Забезпечення їх за допомогою більш ефективних. 

методів ніж у конкурентів та способів з одночасним збереженням і 

зміцненням благополуччя споживачів й суспільства в цілому.  З 

цього випливає, що виробникові для формування сприятливого 

іміджу, зміцнення своїх позицій і отримання прихильності спожи-

вачів слід піклуватися про навколишнє середовище. 

Проблема екології безперечно вважається найактуальні-

шою в наш час. Відповідальність за забруднення навколишнього  

середовища вкладається як на споживачів, так і на виробників то-

варів і послуг. Нераціонально організоване виробництво призво-

дить до забруднення природи: виробництво товарів, які не підля-

mailto:narozhnaoo@ukr.net
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гають вторинній переробці, випуск «зайвої» продукції, застосу-

вання неекологічних технологій виробництва, безвідповідальне 

ставлення до поновлюваних ресурсів. 

У світовій практиці  актуальною у проблемному вивченні є 

концепція екологічного маркетингу або так званого «зеленого» 

маркетингу. У науковому співтоваристві переважає  вузьке (роз-

подільче-рекламне) трактування екологічного, що зводить його 

тлумачення лише до просування і реклами товарів з екологічними 

характеристиками [1].   

Матеріал і результати дослідження. Теоретико-

методологічною основою дослідження є положення сучасної еко-

номічної теорії, теорії управління, наукові праці вітчизняних та 

зарубіжних учених в галузі соціально-етичного маркетингу. 

 Одне з визначень екологічного маркетингу запропоновав 

А. Эндрэс  у своїй праці «Економіка навколишнього середовища 

«Екологічний маркетинг – особливий вид підприємницької діяль-

ності, спрямований на задоволення нестатків і потреб за допомо-

гою обміну, але, який не зачіпає екологічної рівноваги навколиш-

нього природного середовища і, який не впливає на стан здоров’я 

суспільства [2]. З цього тлумачення сформуємо основні функції 

екологічного маркетингу:  

- диференційне  вивчення попиту на екологічно чисту 

продукцію та її ціноутворення; 

-  реклама і стимулювання та просування; 

- стратегічне  планування  виробництва екологічно чисто-

го асортименту продукції; 

-  збут та  торговельні операції;  

-  зберігання та екологічно чистого товароруху; 

-  організація екологічно безпечного обслуговування спо-

живачів.  

Виділимо у таблицю  концепції екологічного маркетин-

гу [3]. 
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Таблиця 1 – Концепції екологічного маркетингу 

№ кон-

цепції 

Назва концепції Короткий опис основних цілей 

1 Маркетинг товарів і 

послу, що забезпечує 

дотримання екологіч-

них нормативів і обме-

жень  

Метою концепції є задоволення потреб 

споживання за допомогою обміну, при 

цьому максимально дотримуються 

існуючих екологічні нормативів, а дія-

льність суб'єктів маркетингу відпові-

дає вимогам природоохоронного зако-

нодавства 

2 Маркетинг екологіч-

них товарів і послуг 

Створені товари (послуги) є  ефектив-

ними з точки зору спожи-вання приро-

дних ресурсів і енергії, що є екобезпе-

чними в процесі їхнього цільового ви-

користання 

3 Маркетинг природних 

ресурсів та природо 

користування 

Просування ресурсо-товарів до спожи-

вачів через маркетинг квот на забруд-

нення виділених територій  

4 маркетинг природо-

охоронної діяльності та 

відтворення навко-

лишнього середовища 

Збереження довкілля і генофонду біо-

сфери через проведення необ-хідних 

заходів щодо відновлення порушених 

екосистем і окремих компонентів при-

родного середовища 

5 Маркетинг екологіч-

них знань, технологій і 

інновацій 

Забезпечує необхідний екологічний 

ноу-хау в процесі маркетингової дія-

льності через новації та  сучасні тех-

нології 

6 Мережний екомарке-

тинг 

Економіко-екологічні потоки пов’я-

зуються у мережі на основі інфор-

маційних потоків, а техногенний прос-

тір трансформує виробничі потоки та 

створює екоінноваційне середовище. 
 

Дані концепції передбачають спрямування маркетингових 

зусиль на виробництво, реалізацію продуктів, що не завдають  
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шкоди навколишньому середовищу. Сюди включається також пе-

реробка відходів, а також тара і упаковка. Це добровільні заходи, 

прийняті компанією в якості реакції на загострення екологічних 

проблем не пов'язані, як правило, з додатковими витратами спо-

живача. Однак різні українські підприємства та організації вико-

ристовують екологічний маркетинг для просування індивідуаль-

них брендів, через що  спостерігається необ’єктивне вживання те-

рмінів «органік», «біо», «еко». Така ситуація унеможливлює пози-

тивно позначатися  на концепції екологічного маркетингу у ціло-

му.  Через шо важливою складовою для формування екологічних 

потреб є екологічна освіта та виховання, що в свою чергу, забезпе-

чить виникнення інтересу у населення та сформує екологічну сві-

домість. Завдяки екологічній свідомості сформуються екологічні  

потреби, що привиде до збільшення попиту на екологічну продук-

цію. Цим самим задоволення потреб споживачів, підштовхне укра-

їнських підприємців розробляти і просувати продукцію, яка має 

найменший негативний вплив на навколишнє середовище.   

 

Рисунок 1 – Зв’язок екологічної освіти з попитом на еко-

продукцію. 
 

Крім екологічної освіти населення, повинні бути застосовані 

нововведення екологічної політики підприємства. Екологічна по-

літика підприємства являє собою офіційний документ, в якому за-

фіксовані стратегічні цілі компанії в області екологічного менедж-

менту та способи їх досягнення. Тому керівникам підприємств слід 

звернути увагу на розробку екологічної політики. 

Висновки. Ефективність упровадження в компанії еколо-

гічного маркетингу виражається в прямих вигодах, які пов'язані з 

можливістю розширити ринок збуту продукції, але для цього не-

обхідно підвищити конкурентоспроможність вітчизняних товарів 

Екологі-

чний ін-

терес 

Попит на 

екологічну 

продукці-

юю 

Пропозиція 
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з метою їхнього просування як на внутрішньому, так і на світово-

му ринках.  Таким чином, на наш погляд, у сучасному світі для 

підвищення ефективності своєї діяльності підприємствам потрібні 

інвестиції у ресурсозбереження та запровадження концепції еко-

логічного маркетингу. Від реалізації та формування цієї концепції 

залежать ефективність розроблення та просування екологічних 

продуктів, загальний стан економічного розвитку підприємства, 

експортний потенціал та екологізація виробництва. 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ГАЛУЗЬ  

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

Т.В. Шепель. Вплив пандемії Covid -

19 на галузь ресторанного господар-

ства України. Поширення інфекцій-

ного захворювання COVID-19 та ка-

рантинні умови суттєво вплинули на 

розвиток ресторанного бізнесу Украї-

ни.  Результати дослідження дозволи-

ли виявити основні адаптаційні меха-

нізми подальшого функціонування 

підпри-ємств ресторанного господарс-

тва та визначити основні перспективи 

розвитку галузі в сучасних умовах 

цивілізаційних змін української еко-

номіки. 

Т. Shepel. Infusion of the Covid -19 

pandemic into the restaurant indus-

try of Ukraine. The expansion of the 

infectious disease of COVID-19 and 

the quarantine of the sutta have been 

infused into the development of the 

restaurant business in Ukraine. The re-

sults of the last few years have allowed 

for the development of the basic adap-

tations of the mechanisms of the fur-

ther function of the enterprises of the 

restaurant industry and the importance 

of the main prospects for the develop-

ment of galusies in the modern minds 

of the civilization of the Ukrainian 

economy. 

Вступ. Спалах вірусу респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом «SARS-CoV-2» став одним із головних 

викликів людству в 2020 році. За рахунок даних чинників впливу 

на економічні процеси, відбулися суттєві зміни у життєдіяльності 

багатьох держав світу, у тому числі і  України. Запровадження  

надзвичайного стану внесло значні корективи в обмеження трудо-

вої діяльності багатьох галузей народного господарства.  
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Сучасний світ стикнувся з викликами, з якими ніколи не 

зустрічався. Наслідки та втрати поширення пандемії колосальні. 

Найбільш чуттєвими сферами бізнесу, на діяльність яких були 

введені безпосередні обмеження у зв’язку зі вжиттям карантинних 

заходів, є: 

1) розважально-культурні заклади,  

2) готельно-ресторанний бізнес,  

3) туристичні послуги,  

4) індустрія моди тощо [1].     

 Матеріал і результати дослідження. Пандемія стала гуч-

ним ударом для світового та українського ресторанного бізнесу. 

Закриття  кордонів  держав, скасування авіасполучень, обмеження 

пересування у межах України й  абсолютна  ізоляція  країн одна 

від одної спровокували купу проблем у ресторанному господарстві 

України.        

Формування та реалізація стратегії розвитку підприємств 

ресторанного бізнесу зазвичай здійснювалися під впливом широ-

кого спектру груп чинників, зокрема науково-технічних, соціаль-

них, культурно-історичних, економічних, політико-правових, між-

народних, природно-кліматичних, демографічних та інших факто-

рів [2].         

Епідемія COVID‑ 19 та вжиття санітарних заходів для його 

стримування розширили перелік чинників, дія яких внесла значні 

зміни та обмеження в розвиток підприємств ресторанного бізнесу 

у всьому світі. Введення державою обмежень на діяльність підп-

риємств ресторанного бізнесу викликало хвильовий ефект у сумі-

жних галузях, таких як виробництво продуктів харчування, лікеро-

горілчаних виробів, виробництво вина та пива, постачання проду-

ктів харчування та напоїв, рибальство, сільське господарство [3]. 
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На підставі Постанови КМУ № 211 від 11 березня  «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіратор-

ної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

на усій території України було впроваджено жорсткий карантин 

[4], який вніс непередбачувані  корективи для представників рес-

торанного бізнесу.  

Більшість рестораторів вчасно переорієнтували деякі об'єк-

ти громадського харчування, що захистило їх від банкрутства. 

Продаж готової продукції почав проходити в онлайн режимі. Бі-

льше того протягом карантину шеф-кухарі та кухарі-кондитери  

проводили безліч майстер-класів також онлайн. Дана стратегія 

спонукала потенційних відвідувачів та постійним клієнтам закладу 

трішки відчути себе шеф-кухарем та урізноманітнити свої сірі ка-

рантинні будні, готуючи та смакуючи різні страви вдома. Усі по-

мітили, що карантин змінив звички та стиль життя кожного украї-

нця. Не зважаючи на потужні зусилля рестораторів, не кожен зміг 

винести жорсткий нокдаун без фінансових втрат. 

Від початку карантину в Україні, введеного через панде-

мію коронавірусної хвороби Covid-19, з 8207 од. підприємств у 

сфері громадського харчування 3183 од. були ліквідовані, як су-

б'єкти господарської діяльності (табл.1). 

Таблиця 1.- Кількість закладів ресторанного господарства 

по регіонах Україні за 2013 - 2020 роки 

Регіони 

України 

                                          Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Україна 10441 8565 7926 6703 7466 7826 8207 5024 

Південна 

Україна 

1355 1232 1189 1016 1180 1219 1276 

 

718 
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Північна 

Україна 

378 353 365 329 342 383 390 

 

311 

Східна 

Україна 

2331 2167 1655 1386 1505 1537 1601 1280 

Західна 

Україна 

2032 1957 1956 1512 1653 1746 1819 

 

1021 

Центр 

України 

2525 2421 2378 2051 2347 2489 2653 1694 

Джерело: розроблено автором на основі [5]. 

 

Загальна кількість закладів харчування в Україні на поча-

ток 2020 року порівняно з 2013 значно скоротилася - на 5 417 оди-

ниць. (див. рисунок 1) Значно вплинув потік туристів. Станом на 1 

грудня 2020 року їх кількість скоротилася на третину, у порівнянні 

з 2019 роком.        

Окрім того, виявилися під загрозою скорочення мільйонів 

робочих місць, банкрутство підприємств малого та середнього біз-

несу, зменшення видатків та в цілому повний колапс в економіці. 

Станом на кінець 2020 року, ресторанна галузь в Україні 

дійсно знаходиться в критичному стані. Під загрозою скорочення 

мільйонів робочих місць, банкрутство підприємств малого та сере-

днього бізнесу, зменшення видатків та в цілому повний колапс в 

економіці.  

Найбільший спад спостерігався на території Західної Укра-

їни, так як найбільший спалах захворюваності в період березня-

квітня, відбувся саме в даному регіоні (див. рисунок 2). 

Згідно з даними по HoReCa до карантину налічувалося 

8207 тис. закладів громадського харчування в Україні: від малень-



 

 

    Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2021, вип. 1(18) 
Information technologies in education, science and production, 2021, ed. № 1(18) 

 
 

© Т.В. Шепель, 2021 

 

199 

кого кафе/бару до великого ресторану - 3183 одиниці були ліквідо-

вані [6]. 
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Рисунок 1 – Динаміка кількості закладів ресторанного гос-

подарства Україні за 2013-2020 р.р. 

 

Державні обмеження, введені у зв'язку з поширенням пан-

демії COVID-19, хоч і були вимушеними і своєчасними, спричи-

нили за собою різке зниження доходів, а часто і зовсім - банкрутс-

тво закладів громадського харчування. 

 Заклади змушені були шукати нові, альтернативні шляхи 

розвитку, адже число туристів скоротиться на третину, у порів-

нянні з показниками 2019 року. Саме воно, в значній мірі, і впли-
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нуло на значне скорочення закладів ресторанного господарства по 

країні.   
 

 
  

Рисунок 2 – Динаміка закладів ресторанного господарства 

по регіонах Україні за 2013 - 2020 роки. 

 

Досвідчені та кмітливі ресторатори переорієнтували свої 

заклади на послуги доставки, почали впроваджувати акції, онов-

лювати меню, ввели в асортимент різні продуктові набори тощо. 

Саме ці процеси стали загальними для всього ресторанного ринку: 

реорганізація бізнес-процесів, а також - тимчасове скорочення пе-

рсоналу. 

Багато керуючих в період карантину розпочали шукати 

шляхи для початку власного бізнесу. Кухарі, які тимчасово зали-

шилися без роботи, розпочали освоювати альтернативні шляхи 
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заробітку: проводити різноманітні майстер-класи та організовують 

доставку власними силами. Це ж стосується і найманих керуючих, 

які отримують більше вільного часу для освоєння нових навичок, 

на які раніше у них могло банально не вистачати часу. По закін-

ченню карантину, багато хто з них продовжать працювати на себе 

або повністю змінять вигляд діяльності. 

В таких умовах великі гравці ринку ресторанів і громадсь-

кого харчування в загальному отримують можливість для погли-

нання своїх більш слабких конкурентів і, як результат, здатні збі-

льшити свою частку на ринку по закінченню карантину [7]. 

Багато компаній на даний момент шукають нових інвесто-

рів для розвитку по франшизі. Обумовлено це тим фактором, що 

вартість закупівлі обладнання, здійснення ремонту в ситуації, що 

склалася знижується. Інвестори, які мають заощадження в валюті 

отримують можливість інвестувати дешевше і отримати більше, 

коли тимчасові обмеження будуть зняті. 

Крім цього, на ресторанному ринку почали виникати і об'є-

днання для вирішення проблем за інтересами та проблемами. Од-

ним із них є – Всеукраїнський Антикризовий центр рестораторів. 

Дана асоціація була створена з метою об'єднати ресторанну індус-

трію і підтримати галузь в період стагнації. Центр реалізовує свою 

діяльність переважно шляхом надання учасникам доступу до добі-

рки публіцистичних матеріалів, а також – навчальним відео-

семінарів і майстер-класів для різних категорій персоналу ресто-

ранного сегмента. 

Однак, всі описані вище заходи дозволили операторам ри-

нку тільки частково зберегти доходи, а в більшості випадків – є 

недостатньо ефективними в довгостроковій перспективі. Пов'язано 

воно з тим, що чим довше триває карантин, тим сильніше знижу-

ється платоспроможність населення і, відповідно, бажання спожи-

вачів купувати в ресторанах, що дуже закономірно. 
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З послабленням карантину – 22 травня, кафе та ресторани 

мали змогу працювати на винос та відкрити літні майданчики, що 

значно покращило стан ресторанного господарства країни. 

Об’єкти ресторанного господарства отримали змогу функціонува-

ти в нормальному режимі та покращити своє фінансове становище. 

В цілому, всі вказані процеси, які на даний момент відбу-

ваються на ресторанному ринку, можна назвати реформуванням 

системи громадського харчування. Так чи інакше, саме в нинішній 

період найяскравіше проявляються креативні рішення і цінуються 

нові підходи до роботи. 

Одними із основних є – іструменти інтернет-маркетингу, 

що передбачають просування ресторанного продукту, самого під-

приємства ресторанного бізнесу та його бренду, за рахунок вико-

ристання соціальних медіа, контент яких створюється чи оновлю-

ється за рахунок зусиль власників і відвідувачів, а саме на соціаль-

ному медіа-маркетингу (Social Media Marketing).  

Серед популярних платформ, які використовують спожи-

вачі, слід виділити найбільш популярні:   

- соціальна мережа «Facebook», 

- соціальна мережа «Instagram»; 

- соціальна мережа «Twitter»,  

- фотохостинг «Pinterest»,  

- ділова соціальна мережа «LinkedIn»,  

- сервіси мікроблогів «Tumblr» і «Flickr»,  

- відеохостінги «YouTube» та «Vimeo»,  

- нові формати для розміщення відеофайлів «Coub», 

«Vine»,  

- індивідуальні мессенджери «WhatsApp», «Viber» і «Tele-

gram» [8;9]. 

Завдяки великій кількості користувачів соціальних мереж і 

вільному доступу до їх даних відкритою є значна кількість інфор-
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мації, яку маркетологи підприємств ресторанного бізнесу можуть 

використати для стратегічного аналізу й цифрового маркетингу .  

Нині аудиторія соціальних медіа порівнюється з аудиторі-

єю телебачення, проте є більш сконцентрованою та чуйною. Робо-

та соціальних медіа полягає в тому, що вони за допомогою прямої 

та прихованої взаємодії охоплюють цільову групу користувачів.  

Висновки. Ресторанна індустрія на разі стикнулася з най-

більшим випробуванням за останній час. Щоб вистояти у складних 

умовах, власники ресторанного бізнесу трансформували звичні 

формати діяльності та активізували  всі можливі резерви та клю-

чові ресурси. З огляду на вказані чинники,  на сучасному етапі ро-

звитку, сфера ресторанної індустрії є глобальним 

комп’ютеризованим бізнесом, який базується на інтернет-

технологіях та альтернативних оnline-сервісах.  

 Інформаційні технології сьогодні, як ніколи раніше, стають 

все більш цінним ресурсом у підприємствах ресторанного бізнесу, 

допомагаючи рестораторам не тільки зберегти життєздатність, але 

й розкрити нові перспективні напрями розвитку. Для збереження 

бізнесу та забезпечення ефективного перепрофілювання звичного 

режиму роботи закладів ресторанного бізнесу на формат адресної 

доставки замовлень, запропоновано концептуальний базис соціа-

льного медіа-маркетингу для підприємств ресторанного бізнесу, 

який інтегрує ключові акценти утримання цінності в умовах пан-

демії. 
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ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ХЕРСОНСЬКОЇ  

ОБЛАСТІ – ЗАПОРУКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Н. В. Ротань, О. О. Комліченко, О. В. 

Мочалюк. Формування людського 

капіталу херсонської області – запо-

рука регіонального розвитку. У статті 

досліджено регіональні аспекти форму-

вання людського капіталу Херсонської 

області. Виявлені проблеми та визначе-

но стратегічні напрями його розвитку 

на рівні регіону.  

N.V Rotan, O.O Komlichenko, O.V 

Mochalіuk. The formation of human 

capital in the Kherson region is the key to 

regional development. The article 

examines the regional aspects of human 

capital formation in the Kherson region. 

Problems have been identified and 

strategic directions of its development at 

the regional level have been identified. 

 
Вступ. Для розвитку будь-якої країни у напрямі створення 

суспільства знань -  освіта має виключне значення.  

 Процеси формування і накопичення людського капіталу у  

регіонах та й в Україні в цілому до цього часу фактично  відбува-

лися без належного стратегічного бачення. При цьому важливе 

значення має вивчення регіональних потреб, особливостей його 
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формування,  чинників, що впливають на нього, правильне визна-

чення напрямів і величини інвестицій. 

На сьогодні розвиток, збереження та примноження людсь-

кого капіталу в регіоні повинно стати стратегічною ціллю. Ство-

рення сприятливих умов для розвитку людського капіталу перед-

бачає доступну освіту, здатну  забезпечити підготовку кадрів для 

ринку праці Херсонщини і забезпечення їх соціальними гарантія-

ми.  

Аналіз літературних джерел. Роль людського капіталу у 

формуванні економіки  регіону досліджували такі науковці Заходу 

як Л. Едвісон, М. Кастельс, М. Мелоун, І. Росс, Т. Стюарт, а також 

вітчизняні вчені:  В. Близнюк, О. Бородіна, О. Головінова, О. Кен-

дюхов, А. Чухно, І. Чекан та багато інших. Людський капітал в 

контексті регіональної економіки започатковано в дослідженнях 

О. Грішнової та С. Вовканича. 

Матеріал і результати дослідження.  

Людський капітал – це інтенсивний продуктивний чинник 

економічного, суспільного розвитку, що включає освіченість тру-

дових ресурсів, знання, інструментарій інтелектуальної та управ-

лінської праці, що забезпечує ефективний і раціональний розвиток 

місцевих громад. Найважливішим його елементом є рівень освіче-

ності населення. Тому саме від освіти і стратегій освітньої політи-

ки залежить стабільність і процвітання регіону. Поряд із економіч-

ною, військовою та енергетичною безпекою особливе місце має 

займати освітня безпека. 

Метою статті є дослідження регіональних аспектів форму-

вання людського капіталу Херсонської області та визначення стра-

тегічних напрямів його розвитку на рівні регіону.  

Формування людського капіталу здійснюється під впливом 

багатьох чинників, важливе місце серед яких належить рівню осві-

ти населення регіону. 

За останні роки на Херсонщині відбулось поступове змен-

шення вступу здобувачів освіти до регіональних закладів вищої 

освіти. Так, за роки незалежності України у період з 1991-1992 по  

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
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2018-2019 навчальні роки контингент студентів закладів вищої 

освіти Херсонщини збільшився з 16,2 тис. осіб до 20,1 тис. осіб, 

тобто в 1,24 рази. Але це загальне збільшення забезпечувалося 

зростанням кількості студентів протягом 1991-2008 років. За цей 

період число студентів збільшилося з 15,7 тис. до 31,9 тис. осіб, 

тобто у 2,03 рази. Після цього спостерігається постійне скорочення 

контингенту студентів до 20,1 тис осіб у  2019 році [1].   

Аналіз динаміки кількості студентів університетів, академії 

й інститутів Херсонської області у 2010-2020 навчальних роках, у 

тому числі за формами навчання, дає підстави стверджувати, що у 

2019-2020 навчальному році величина контингенту студентів, які 

навчаються за денною формою, досягла мінімального значення – 

11604 особи. Загальна кількість студентів університетів, академії 

та інститутів Херсонщини, починаючи з 2016-2017 навчального 

року, в якому ця величина була мінімальною, дещо збільшилася, 

що пояснюється зростанням чисельності студентів заочної форми 

навчання.  

Таблиця 1 – Кількість студентів університетів, академій, 

інститутів Херсонської області у 2010-2020 навчальних роках за 

формами навчання (за інформацією статистичних форм 2-3нк за-

кладів вищої освіти Херсонської області) 

Навчальний рік Кількість студентів, осіб 

Разом Денна форма Заочна форма 

2010-2011 25778 15163 10615 

2011-2012 23652 13577 10075 

2012-2013 22567 13111 9456 

2013-2014 21480 12607 8873 

2014-2015 20038 12124 7914 

2015-2016 18597 11873 6724 

2016-2017 18263 11793 6470 

2017-2018 18613 11915 6698 

2018-2019 18496 11565 6931 

2019-2020 18224 11604 6620 
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Така динаміка пояснюється, передусім, зниженням чисель-

ності випускників загальноосвітніх шкіл III ступеня, яке спостері-

гається протягом останніх декількох десятків років. Так, починаю-

чи з 2003 року, коли до закладів вищої освіти Херсонщини було 

зараховано 13771 особу  до 2019 року, коли кількість випускників 

виявилася найменшою та становила лише 5177 осіб [1]. 

На скорочення числа студентів І курсу, крім демографічно-

го чинника, який є першим чинником втрат людського інтелектуа-

льного капіталу, також впливає зменшення питомої ваги тих, хто 

вступає до закладів вищої освіти Херсонщини після закінчення 

загальноосвітніх шкіл ІІІ ступеня 

Так, за період з 1997 по 2019 роки частка випускників ста-

ршої школи, що були зараховані до університетів, академії та ін-

ститутів Херсонської області, своїх максимальних значень набува-

ла у 2002 та 2011 роках (43,2 % і 47,6 % відповідно). Свого най-

меншого значення (24,4 %) питома вага випускників старшої шко-

ли, що поступили до закладів вищої освіти Херсонщини в рік за-

кінчення школи, набула у 2016 році. У цьому році цей показник 

становив 28,0 %, що більше, ніж у попередній рік  [1]. 

На нашу думку, зменшення питомої ваги випускників ста-

ршої школи, що поступили до університетів, академії й інститутів 

Херсонської області, в останні роки зумовлено, передусім, їх від-

током до закладів вищої освіти інших регіонів України. Це стало 

можливим завдяки тому, що абітурієнти беруть участь у конкурсі 

одночасно на декілька спеціальностей до декількох закладів вищої 

освіти різних регіонів. Крім того, намітилася тенденція від’їзду 

молоді у заклади вищої освіти інших країн. Тим більше, що у цьо-

му випадку немає потреби брати участь у зовнішньому незалеж-

ному оцінюванні.  

Так, з 5177 осіб, що закінчили загальноосвітні школи ІІІ 

ступеня  у 2019 році, до закладів вищої освіти поступило 2924 осо-

би (табл. 2). З них до ЗВО Херсонської області зараховано 1020 

осіб, до ЗВО інших регіонів України 1763 особи і до ЗВО інших 

країн – 141 особа.   
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Таблиця 2 – Кількісні показники випуску та зарахування 

абітурієнтів до закладів вищої освіти,  по роках 

 

Роки 2016 2017 2018 2019 

Показники 

аб
со

л
ю

т.
 

% 

аб
со

л
ю

т.
 

% 

аб
со

л
ю

т.
 

% 

аб
со

л
ю

т.
 

% 

Випуск учнів за-

гальноосвітніх 

шкіл  

6663 100 6087 100 5562 100 5177 100 

Всього зараховано 

до ЗВО м. Херсо-

на, інших облас-

тей України та 

інших країн світу 

2994 44,9 2888 47,4 2701 48,6 2924 56,5 

1. Зараховані до 

університетів, 

академій, інститу-

тів м. Херсона та 

Херсонської обла-

сті 

1349 20,2 1224 20,1 1125 20,2 1020 19,7 

2. Зараховані до 

університетів, 

академій, інститу-

тів інших облас-

тей та міст Украї-

ни 

1496 22,5 1522 25,0 1366 24,6 1763 34,1 

3. Зараховані до 

університетів, 

академій, інститу-

тів інших країн 

світу 

149 2,2 142 2,3 210 3,8 141 2,7 

 

         Таким чином, питома вага тих, хто був зарахований до закла-

дів вищої освіти у 2019 році, у загальній кількості випускників 
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становить біля 56,5 %. До університетів, академії та інститутів 

Херсонщини поступило лише 19,7 % випускників цього року. Ра-

зом з тим, поступово до 34,1% збільшується частка тих, хто зара-

хований до закладів вищої освіти інших областей України та ін-

ших країн (див. рисунок 1).  
 

42,2
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47,4 48,6
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19,8 20,2 20,1 20,2 19,719,7
22,5

25 24,6

34,1
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%

Всього зараховано до ЗВО м. Херсона, інших областей України та інших країн світу

1. Зараховані університетів, академій, інститутів м. Херсона та Херсонської області

2. Зараховані до університетів, академій, інститутів інших областей та міст України

3. Зараховані до університетів, академій, інститутів інших країн світу

 
Рисунок 1 – Динаміка осіб, зарахованих до закладів вищої освіти 

Херсонщини, інших областей України та інших країн у 2015-2019 

роках 
(за даними районних державних адміністрацій, міських, селищних та 

сільських рад Херсонської області) 

 

На нашу думку, зменшення чисельності студентів зумов-

лене двома головними чинниками: 

– несприятливою демографічною ситуацією і значним зме-

ншенням кількості випускників загальноосвітніх шкіл; 

– суттєвим відтоком молоді для здобуття вищої освіти в 

інших, як правило, великих містах України, і навіть інших країн.  

              Одним з основних кількісних показників розвитку освіти, 

у тому числі і регіональної, є чисельність студентів в розрахунку 

на 10 тис. населення. Зростання абсолютної кількості студентів не 

свідчить про те, що можна очікувати збільшення частки населення 

з вищою освітою, оскільки темпи зростання чисельності населення 
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можуть бути більш високими, ніж кількість студентів. На відміну 

від абсолютного числа студентів, їх чисельність на 10 тис. насе-

лення більш точно характеризує кількісний розвиток вищої освіти 

і надає можливість прогнозувати зміни в освіченості населення.  

У період з 1991 по 2019 роки чисельність студентів університетів, 

академії та інститутів на 10 тис. населення у Херсонській області 

була нижчою за середню по Україні (табл. 3). При цьому розрив 

постійно збільшувався, внаслідок чого Херсонщина за цим показ-

ником з одинадцятого місця в Україні у 1991 році перемістилася 

на сімнадцяте місце у 2016-2019 роках. Це сімнадцяте місце є най-

кращим показником, за останні шістнадцять років.  

Таблиця 3 – Місце Херсонської області за показником чи-

сельності студентів  університетів, академії й інститутів в розра-

хунку на 10 тис. населення, осіб 
 

Навчальні 

роки 

Чисельність студентів університетів, академій та інститутів 

на 10 тис. населення (осіб) 

Україна в 

середньому 

Херсонська 

область 

Відставання 

Херсонської 

області від 

України 

Місце Херсонсь-

кої 

області в Україні 

1991-1992 168 128 -40 11 

1995-1996 180 133 -47 10 

1999-2000 259 190 -69 12 

2000-2001 285 209 -76 11 

2001-2002 316 222 -94 15 

2002-2003 352 244 -108 16 

2003-2004 387 259 -128 18 

2004-2005 429 260 -169 20 

2005-2006 470 285 -185 19 

2006-2007 497 279 -218 20 

2007-2008 511 271 -240 20 

2008-2009 512 288 -224 20 
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2009-2010 488 272 -216 18 

2010-2011 465 262 -203 19 

2011-2012 428 228 -200 20 

2012-2013 401 222 -179 19 

2013-2014 380 216 -164 19 

2014-2015 335 201 -134 17 

2015-2016 322 193 -129 18 

2016-2017 321 196 -126 17 

2017-2018 314 194 -120 17 

2018-2019 314 193 -121 17 

 

Чисельність студентів коледжів, технікумів та інститутів в 

розрахунку на 10 тис. населення за аналогічний  період на Херсо-

нщині була більшою, ніж в середньому по Україні. Останні три 

роки, з 2017 по 2019 рік,  за цим показником Херсонська область 

посідала одинадцяте місце.  

Отже, на нашу думку, сьогодні, одним із важливих кроків 

щодо подолання негативних тенденцій регіонального розвитку 

людського капіталу є запровадження та реалізація обласної про-

грами «Розвиток людського капіталу Херсонської області на 2017 

– 2023 роки». Аналіз результатів реалізації обласної програми «Ро-

звиток людського капіталу Херсонської області» у 2019 році, свід-

чить про залучення 180 осіб (74,7 % від тих, хто виявив бажання 

взяти участь у Програмі) до навчання у закладах вищої освіти 

Херсонської області за регіональним замовленням, з них, безпосе-

редньо за Програмою навчаються 59 осіб, тобто 32,8 % від тих, хто 

зарахований на перший курс (див. таблицю 4).  
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Таблиця 4 – Регіональне замовлення з гостродефіцитних 

спеціальностей  у закладах вищої освіти  Херсонської області на 

2019 рік 

Гостродефіцитні 

спеціальності  

Регі-

она-

льне 

замо-

влен

ня 

Ба-

жаю-

чі 

навча

тися 

за 

Про-

гра-

мою 

Зараховано до ЗВО Херсонської 

області  

з числа бажаючих навчатися за 

Програмою 

ра-

зом 

для 

на-

вчан

ня за 

Про-

гра-

мою 

на міс-

ця 

держа-

вного 

замов-

лення 

на  

ін-

шу 

спе-

ціа-

льні

сть 

до 

ін-

шо-

го 

ЗВ

О 

 

Освіта 158 141 84 8 48 12 1 

Медицина 417 30 29 11 14 1 1 

Культура 10 1 1 1 - - - 

Спорт 50 6 6 2 3 - - 

У галузі агроп-

ромисло-вого 

комплексу 

10 11 8 3 5 - - 

Навчання демо-

білізованих вій-

ськовослужбов-

ців, які проходи-

ли службу в зоні 

проведення АТО 

52 52 52 34 7 - - 

Разом 697 241 180 59 77 13 2 

 

         Отже, спираючись на вищевикладене, можна виокремити такі 

пріоритетні напрями регіонального розвитку щодо забезпечення 

умов для ефективного формування і розвитку людського капіталу 

Херсонської області:  

- використання механізмів державного регулювання;  

- прийняття сучасних стратегій регіонального розвитку, 

де ключовим аспектом буде визначено всебічний розвиток людсь-
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кого капіталу відповідно до потреб інноваційної економіки регіо-

ну, 

- формування місцевими громадами переліків гостроде-

фіцитних спеціальностей та спеціалізацій, які зможуть включатися 

до регіонального замовлення; 

- посилення профорієнтаційної та роз’яснювальної робо-

ти з абітурієнтами; 

- створення ефективної системи взаємодії закладів вищої 

освіти і роботодавців, а також організація сумісних досліджень з 

визначення потреб підприємств і організацій у фахівцях різних 

спеціальностей, освітніх програм і ступенів вищої освіти, уточ-

ненню вимог до їхньої підготовки. 

- підвищення рівня життя населення, та як наслідок його 

спроможність сплачувати здобуття вищої освіти випускниками 

шкіл 

Висновки: Отже,  освіта є ключовим елементом забезпе-

чення сталого розвитку людського потенціалу. Саме освіта готує 

людину до складнощів сучасного життя, забезпечує їй свободу ін-

телектуального, професійного та соціального вибору. На підставі 

проведеного нами дослідження доцільно зазначити, що сьогодні 

створення сприятливих умов для розвитку людського капіталу у м. 

Херсоні та області забезпечить у майбутньому значну конкурентну 

перевагу, а також вирішить проблему гострого дефіциту кваліфі-

кованих фахівців на регіональному ринку праці. 
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