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ЗАСТОСУВАННЯ CASE-ЗАСОБІВ ПРОГРАМНОЇ                      

ІНЖЕНЕРІЇ ПРИ РОЗРОБЦІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

ДОКУМЕНТООБІГУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

Н.І. Карлова, В.М. Левицький, 

Ю.В. Арбузова. Застосування case-

засобів програмної інженерії при 

розробці системи автоматизації до-

кументообігу освітнього процесу. 

Запропонована система, спроектована 

з застосуванням case-засобів програм-

ної інженерії та реалізована сучасними 

засобами розробки програмних систем 

використовується у освітньому процесі 

коледжу. Система має необхідний фу-

нкціонал та зручний інтерфейс. При 

необхідності може бути доповнена 

новими шаблонами.  

N. Karlova, V. Levitsky, I. Arbuzova. 

Application of software engineering case-

tools in development of system of auto-

mation of document flow of educational 

process. The proposed system, designed 

using software engineering case-tools and 

implemented by modern software systems 

development tools, is used in the college's 

educational process. The system has the 

necessary functionality and a user-friendly 

interface. If necessary, it can be supple-

mented by new templates. 

Вступ. При підготовці молодших спеціалістів, бакалаврів у 

сфері інформаційно-комп’ютерних технологій, базовими дисцип-

лінами є не тільки мови програмування, фундаментальні науки, а й 

дисципліни, що націлені на формування у здобувача освіти уміння 

аналізувати і досліджувати проблеми, проектувати програмні сис-

теми, використовуючи сучасні засоби та інструменти розробки.  

Важливою частиною освітнього процесу у Херсонському 

політехнічному коледжі ОНПУ є застосування на практиці, в стру-
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ктурі закладу, в мережі Intranet (локальній мережі коледжу) прин-

ципів та основ тих дисциплін, що викладаються. Багато  програм-

них систем, що функціонують у коледжі і забезпечують автомати-

зацію навчального процесу, є власними розробками, а на деякі з 

них оформлене і авторське право (аналог патенту для програм).  

В даній статті висвітлюється процес розробки автоматизо-

ваної підсистеми «DOKDIPLOM», починаючи від проектування і 

до реалізації та впровадження з використанням сучасних CASE-

засобів програмної інженерії.      

Матеріал і результати дослідження. В будь якому закладі 

освіти, який готує фахівців, при підготовці документів заданого 

зразка та змісту, в певний час постає проблема якомога скоріше та 

якісніше підготувати повний пакет документів для дипломного 

захисту, надати їх здобувачу освіти та його керівникові. Такі дійо-

ві особі, як секретар та голова комісії, теж повинні отримати  гото-

ві шаблони для ведення протоколів. В навчальному процесі 

Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ  на кожній спеціаль-

ності, де передбачено виконання дипломних робіт (проєктів), ви-

користовуються методичні настанови щодо виконання дипломних 

проєктів, які висувають і певні вимоги як до змісту, так і до офор-

млення дипломних робіт (проєктів). Перевірка вимог щодо дотри-

мання стандартів оформлення, послідовності готування та форму-

вання документації  теж займає багато часу і є досить кропіткою 

роботою, яка до того ж проходить в умовах обмеженого часу.  

Тож вирішення задачі щодо автоматичного формування 

пакету документів для дипломного проєктування та захисту стало 

нагальною потребою. 

У першу чергу, необхідно  визначитися з інструментами 

проєктування та розробки, вибором системи керування базами да-

них, архітектурою підсистеми, яка би не суперечила діючим роз-

робкам та вимогам внутрішньої системи забезпечення якості у 

Херсонському політехнічному коледжі ОНПУ.  

В якості інструмента проєктування було вирішено обрати 

програмний інструмент моделювання StarUML, який розповсю-

джується у відкритому вільному доступі, реляційну модель бази 

даних, а для реалізації та розробки задачі використати мову VBA. 

Проектування систем керування – складний багатоетапний 

процес, у якому беруть участь фахівці різного профілю і кваліфі-

кації. Зрозумілість і прозорість проєктів, які описані мовою UML 
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забезпечується використанням графічних засобів – так званих 

UML-діаграм [1]. 

Після визначення функцій та  користувачів підсистеми, 

отримуємо діаграму прецедентів, або діаграму UseCase, яка є опи-

сом загальних функцій модельованої підсистеми без розгляду вну-

трішньої структури системи [1] (див. рисунок.1). 

Між елементами діаграми варіантів використання були ви-

користані різні типи відношень – від асоціації до уточнень типу 

включення (include) та розширення (extend).  

 
Рисунок 1 – Діаграма функцій (use case) 

 

Після отримання переліку функцій підсистеми, формуємо 

матрицю відповідальностей по типу класичного RACI 

(R=Responsible- виконує, A=Accountable – несе відповідальність , 

C=Consulted – консультує, I=Informed – оповіщується), тобто ви-

значимо  рольовий розподіл за операціями процесу (див. табл.1). 

Таблиця 1 – Матриця відповідальностей ролей 

 Голова 

ЦК 

Секретар Керівник  Адміністратор Студент 

Отримує 

наказ 

CI I    

Формує 

теми 

RA C CI  I 
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Продовж. таблиці 1 

Складає 

графік 

RA I CI  I 

Формує 

списки 

 RA    

Надає зраз-

ки 

C RA    

Перевіряє 

інформацію 

 RA    

Отримує 

шаблони 

 RІ CI C I 

Формує 

документи 

І   RA  

Готує базу    RA  

Перевіряє 

результат 

CI  RA   

Наступним кроком є побудова діаграми послідовностей 

(sequence), яку за прийнятою класифікацією відносять до поведін-

кових моделей (див. рисунок 2). Діаграми прецедентів та класів 

відносять до структурних моделей. 

 

Рисунок 2 – Діаграма послідовностей (sequence) 
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Наведена діаграма демонструє процес підготовки та фор-

мування пакету документів як послідовність дій, направлених на 

кінцевий результат. 

Центральне місце при проєктуванні будь якої задачі, що 

базується на реляційній моделі даних, займає розробка логічної 

моделі системи у вигляді діаграми класів. Діаграма класів відо-

бражає різні взаємозв'язки між окремими елементами, такими як 

об'єкти і підсистеми з їхніми атрибутами і операціями [1] (див. ри-

сунок 3). 

 

Рисунок 3 – Діаграма класів (class) 

Базові відношення, що показані на даній діаграмі кла-

сів: відношення асоціації (association); відношення агрегації 

(aggregation).  

Після визначення базових атрибутів та операцій, властиво-

стей об’єктів, реляційна схема бази даних виглядає таким чином:  
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Рисунок 4 – Логічна схема даних 

 

Після побудови основних типів діаграм, виконаємо деякі 

додаткові кроки, а саме: 

- перевіримо модель на відсутність (або наявність поми-

лок); 

- згенеруємо текстові та інші документи (див. рисунок 5).  

  

 
 

Рисунок 5 – Процес генерації документації 
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Інтерфейс підсистеми є максимально простим у виконанні і 

визначається тими функціями, які були спроєктовані у діаграмі 

прецедентів (див. рисунок 6).  

Розроблено макроси та модулі, що реалізують програмну 

частину підсистеми.        

Розроблена система пошуку для сформованих документів 

за допомогою запитів на мові SQL. Передбачено зворотній зв’язок 

між головними акторами (користувачами) підсистеми. 

 

 

Рисунок 6 – Інтерфейс підсистеми 

 

Розроблену підсистему було протестовано на відділенні 

комп’ютерної та програмної інженерії при підготовці документів 

для захисту дипломних проєктів у 2019 році. Передбачається по-

дальший розвиток підсистеми шляхом впровадження на інших 

відділеннях та спеціальностях.   

Висновки. Найбільш трудомісткими етапами розробки ІС 

є етапи аналізу та проектування, в процесі яких CASE-засоби за-

безпечують якість прийнятих технічних рішень та підготовку про-

ектної документації. При цьому велику роль відіграють методи 

візуального представлення інформації. Графічні засоби моделю-

вання предметної області дозволяють розробникам в наочному 

вигляді вивчати існуючу ІС, перебудовувати її у відповідності з 

поставленими цілями і наявними обмеженнями. 
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Запропонована підсистема автоматизує формування доку-

ментації, що використовується при роботі викладача зі здобувача-

ми освіти під час освітнього процесу. 

Підсистема спроектована та розроблена з використанням 

сучасних засобів і технологій проектування систем документообі-

гу навчальних закладів. 

Програма має зручний функціонал та інтуїтивно зрозумі-

лий інтерфейс, може використовуватися як локально так і в мере-

жі. 
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АСПЕКТИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В  

ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

В.В. Коленко, В.О. Коленко, А.О. Ма-

ляренко Аспекти захисту авторських 

прав в інформаційному середовищі. 
Досліджено можливість застосування 

технологій цифрових водяних знаків 

для рішення проблеми захисту автор-

ських прав на оцифровані об'єкти. Ви-

явлено достоїнства, показана можли-

вість рішення деяких технічних про-

блем і необхідність розвитку відповід-

ної нормативно-правової бази.  

V. Kolenko, V. Kolenko А. Maliarenko. 

Aspects of copyright protection in the 

information environment. The possibility 

of using digital watermarks to solve the 

problem of copyright protection for digit-

ized objects has been investigated. The 

advantages have been revealed, the possi-

bility of solving some technical problems 

and the need to develop an appropriate 

regulatory framework have been shown. 

Вступ. Авторське право традиційно розглядається як сти-

мул для створення художніх, наукових та інших творчих творів, 

одночасно дозволяючи громадськості мати доступ, використовува-

ти і впроваджувати інновації за допомогою цих творчих робіт. Різ-

ке погіршення ситуації викликало бурхливий розвиток цифрових 

технологій, яскравий тому приклад – всесвітня комп’ютерна ме-

режа Інтернет. З урахуванням інтенсивного розвитку інформацій-

них технологій в Україні захист авторських прав на представлені в 

цифровому вигляді об'єкти в даний час  актуальна [1-3]. 

Проблеми Інтернету щодо авторського права є наслідком 

оцифровки інформації і створення мережевого оточення. Оцифро-

mailto:victor@3g.ua
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вка набагато полегшила можливість маніпулювати, відтворювати і 

поширювати охоронювані твори. Цифровий зміст легко комбіну-

вати, змінювати, маніпулювати ним. Більш того, цифровий матері-

ал можна швидко копіювати без жодного збитку для якості проду-

кції. Однак, сучасний розвиток методів цифрових водяних знаків, 

законодавча база все ще не дозволяє для широкого практичного 

застосування, це вимагає проведення подальших досліджень. Ме-

тою статті є дослідження можливості застосування технологій ци-

фрових водяних знаків для вирішення проблеми захисту авторсь-

ких прав. 

Матеріал і результати дослідження. Інтернет глобальний 

і децентралізований. Безліч видів охоронюваних творів можна зіб-

рати разом на якомусь одному вебсайті; безліч авторів можуть 

брати участь в одному проекті; і компоненти одного онлайн про-

дукту можуть розміщуватися на безлічі серверів. Деякі проблеми, 

викликані Інтернетом, можуть бути вирішені за допомогою юри-

дичної або адміністративної інтерпретації діючих законів. Для ви-

рішення інших потрібно розробка нових технологій.  

Суб'єкти права власності, визначені авторським правом або 

договірними відносинами, мають право на юридичний захист від 

заподіяння шкоди власнику інформації чи автоматизованої систе-

ми внаслідок спеціальної або неспеціальної втрати, знищення, під-

робки, спотворення, блокування інформації та інших неправомір-

них дій [2]. Виникає проблема довести неправомірні дії. Можна 

виділити кілька підходів фіксації несанкціонованих змін, напри-

клад, аудіо- та мовної інформації [4]. Однак відсутність даних по 

оцінці помилок ідентифікації змін знижує практичну цінність ме-

тоду. Найпростіший метод запобігання несанкціонованому вико-

ристанню інформації – криптографія. Розвиток комп'ютерної тех-

ніки зробило можливим виконання процедур шифрування і деши-

фрування інформаційних потоків в реальному часі. Однак застосу-

вання криптографічних методів також не вирішує проблему, оскі-

льки дозволяє лише ускладнити несанкціоноване використання 

об'єктів, але після взлому неправомірні дії довести практично не-

можливо. Після взлому апаратної або програмної частини, яка збе-

рігає секретний ключ, несанкціоноване копіювання стає можли-

вим. Наприклад, для програми CSS Content Scrambling System 205, 

що є шифрувальної системою для захисту DVD відео від нелега-

льного копіювання, був знайдений алгоритм злому і вилучення 
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секретного ключа, поширена програма DeCSS, яка розшифровує 

будь зашифровані відеоматеріали. З іншого боку, найпростішим 

методом розшифровки для подальших незаконних дій є легальне 

отримання ключа, після чого можливі порушення. Спливає слабке 

місце криптографічного захисту в більшості комерційних додат-

ках: після розшифрування захист від несанкціонованих дій відсут-

ній. Як один з варіантів технологічного захисту можна запропону-

вати використовувати цифрові водяні знаки (ЦВЗ), що є одним з 

напрямків комп'ютерної стеганографії. 

Застосування технологій ЦВЗ для вирішення завдань захи-

сту авторських прав на представлені в цифровому форматі об'єкти 

дозволяє змінити саму концепцію вирішення проблеми. Суть тех-

нології полягає в тому, що на підставі психофізичних особливос-

тей сенсорної системи людини в об’єкт авторського права впрова-

джується деяка мітка-ідентифікатор, яка і є цифровий водяний 

знак, виявлення якої є гарантом захисту авторських прав. Оскільки 

ЦВЗ не віддільні від об'єкта, не збільшують його обсяг, непомітні і 

навіть після спроб їх видозміни або видалення може бути доведе-

ний факт їх присутності, то при наявності відповідної нормативної 

бази навіть після вчинення протиправної дії представляється мож-

ливим залучити порушника до відповідальності.  

 

Рисунок 1 – Структури систем з цифровим водяним знаком 



18 
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2019, вип. 2(17) 

Information technologies in education, science and production, 2019, ed. № 2(17) 

© В.В. Коленко, В.О. Коленко, А.О. Маляренко, 2019, «Бахва» 

Залежно від особливостей практичного використання мож-

на виділити кілька структур систем з ЦВЗ (див. рисунок 1). 

Для задач захисту авторського права бажано використову-

вати секретні системи з ЦВЗ. В якості секретного ключа може ви-

ступати ЦВЗ, яке є ідентифікатор власника. Використання інфор-

мації про об’єкт, якому забезпечується охорона, при формуванні 

стегаповідомлення (об’єкт і ЦВЗ) і при декодуванні ЦВЗ відно-

ситься до структури пристрою і характеризує інформованість ко-

дера і декодера. 

При цьому особливої актуальності набувають питання за-

безпечення стійкості систем до спроб зловмисника змінити або 

видалити ЦВЗ власника. До крихких систем відносяться такі, пра-

цездатність яких зберігається лише при відсутності перетворень 

стегаповідомлення. Напівкрихкі забезпечують стійкість щодо пев-

них перетворень. 

Аналіз скритності, безумовно, вимагає аналізу типів атак. 

Концептуально атаки можна розділити на: 

- несанкціоноване видалення ЦВЗ (видаляють і маскують 

атаки); 

- несанкціоноване занурення ЦВЗ; 

- несанкціоноване детектування ЦВЗ. 

Залежно від стратегії атаки можна виділити найбільш ти-

пові (див. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Типові атаки на цифровий водяний знак 
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Однак, для адаптації систем з ЦВЗ, тобто забезпечення їх 

стійкості, необхідно враховувати конкретні перетворення стегоси-

гналу, що застосовуються зловмисником (див. рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Можливі перетворення стегосигналу 

 

Одним з методів вирішення даної проблеми може стати пі-

дхід, що полягає в зануренні спеціальним чином ЦВЗ в ті фрагме-

нти об'єкту, що охороняються, подальша зміна яких призведе до 

втрати надійності сприйняття стегообразу, що неприпустимо. При 

основному повідомленні у вигляді аудіоінформації це можуть бути 

періоди ритму. При мовному сигналі – періоди голосового тону. 

Для зображень, відеопродукції – це використання контурів об'єкта. 

Висновки. Таким чином, технології ЦВЗ представили нову 

парадигму, коли обробка сигналів, комп'ютерний захист, шифру-

вання, закон і бізнес дозволять забезпечити надійний захист влас-

ників авторського права представлених в цифровому вигляді об'є-

ктів. На основі технологій ЦВЗ можлива реалізація самих різних 

процедур контролю за обладнанням запису і відтворення цифрової 

мультимедійної інформації. Так, наприклад, кожне апаратне вико-

нання пристроїв запису і відтворення компанії DiVX характеризу-

ється індивідуалізованим ЦВЗ. При появі несанкціонованої копії 

можна відразу встановити джерело несанкціонованого копіюван-

ня. 
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Технології ЦВЗ представляють можливість на апаратному 

рівні запобігати несанкціоноване копіювання матеріалів. Якщо 

кожен перезаписуючий апарат забезпечити ЦВЗ декодером, то при 

виявленні ЦВЗ процедура копіювання блокується. Саме в такому 

контексті і вживається термін контроль копіювання. Такі системи 

вже використовуються в DVD і SDMI форматах для відео- і аудіо-

інформації відповідно. Але виникає важлива нетехнічна проблема: 

відсутня природний стимул для виробників апаратури йти на по-

дорожчання продукції і додавати ЦВЗ детектор. Навпаки, наяв-

ність ЦВЗ детектора спочатку скоротить споживчий ринок. Деякі 

споживачі будуть зацікавлені в отриманні нелегальних апаратів, 

що дозволяють робити нелегальні копії. Тільки законодавчі заходи 

можуть кардинально вплинути на ситуацію, тобто оголошення 

апаратури без ЦВЗ детектора поза законом. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГЕТЕРОГЕННОЇ АРХІТЕКТУРИ 

ДЛЯ АПАРАТНИХ РІШЕНЬ 

О.Б. Посвятовська. Особливості ге-

терогенної архітектури для апарат-

них рішень. За останні десятиліття 

гетерогенні обчислювальні системи 

стають все більш привабливими. У 

порівнянні з традиційними, вони за-

безпечують високу пікову продуктив-

ність нарівні з енергоефективністю та 

більш низькою вартістю. Зі збільшен-

ням паралелізму в області високопро-

дуктивних обчислень актуальною є 

необхідність у правильному розумінні 

особливостей та переваг гетерогенних 

архітектур. 

O.B. Posvyatovskaya.. Features of a Het-

erogeneous Architecture for Hardware 

Solutions. In recent decades, heterogeneous 

computing systems have become increas-

ingly attractive. Compared to traditional 

ones, they provide high peak performance 

along with energy efficiency and lower 

cost. With the increase in parallelism in the 

field of high-performance computing, the 

need for a proper understanding of the fea-

tures and advantages of heterogeneous ar-

chitectures is urgent. 

Вступ. На сучасному етапі в галузі розробки апаратного 

забезпечення виділяється декілька принципів, яких намагаються 

дотримуватись.  

Перший з них – зниження енергозалежності, спричинений, 

зокрема, тим, що популярності набувають мобільні пристрої, тому 

серед користувачів важливим параметром є час автономної робо-

ти. 

Другим принципом є збільшення потужності апаратної 

складової, оскільки постійно з’являються нові функціональні сер-

віси. Наприклад, керування пристроями за допомогою голосу та 

жестів, підтримка високих стандартів щодо якості аудіо та відезо-

бражень, а особливо використання хмарних сервісів. 

Ці фактори сприяють більшому розвитку гетерогенних си-

стем, які вже зараз знаходять застосування в мобільних, портатив-

них, стаціонарних, серверних і суперкомп’ютерних пристроях, пе-
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ревершуючи аналоги за рівнем паралелізму, енергоспоживанню і 

продуктивності. 

Проте, варто зауважити, що застосування гетерогенної ар-

хітектури хоча підвищує ефективність відповідної апаратної скла-

дової, але часом одночасно зменшує її енергоефективність та збі-

льшує габарити. Також, збільшення енерговитрат процесорів ви-

магає додаткових енерговитрат на їх охолодження, що має негати-

вні наслідки при функціонуванні великих масивів процесорів, на-

приклад, дата-центрів.  

Матеріал і результати дослідження. Гетерогенні архітек-

тури мають різнорівневе застосування – від кластерних суперком-

п'ютерів і високопродуктивних серверів до малопотужних при-

строїв, що вбудовуються, включаючи мобільні телефони та план-

шети. 

До типових прикладів гетерогенних архітектур можна від-

нести наступні: 

 процесори з цифровими сигнальними процесорами 

(DSP); 

 процесори з графічним процесором загального призна-

чення (GPGPU). В цьому випадку графічний процесор може більш 

ефективно використовуватися для візуалізації предметів в машин-

ній графіці, оскільки кінцевий користувач може запрограмувати 

його на виконання алгоритмічної обробки; 

 центральні процесори (CPU), цифрові сигнальні проце-

сори (DSP) і графічні процесори загального призначення (GPGPU); 

 процесори з програмованими користувачем вентильними 

матрицями (FPGA); 

 IP-блоки для конкретного додатка, реалізовані на базі 

будь-якого варіанту з перерахованих вище. .[1] 

Всі ці приклади базової архітектури можуть існувати в 

дискретних компонентах або бути інтегровані в систему-на-

кристалі (англ. System-on-chip, SoC). Залежно від пристрою, мож-

лива реалізація додаткових IP-блоків, що призначені для викорис-

тання в додатках, які відносяться до таких машинним збірок, як 

пристрої DSP з ШІМ-модулем (англ. Pulse Width Modulation 

module, PWM module).  

Зокрема, останнім часом популярною гетерогенної архітек-

турою стали процесори з FPGA. Вони надають користувачеві від-



23 
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2019, вип. 2(17) 

Information technologies in education, science and production, 2019, ed. № 2(17) 

 

© О.Б. Посвятовська, 2019, «Бахва»  

разу три елементи обробки, оскільки постачальники пристроїв 

FPGA інтегрували в них потужні блоки DSP. FPGA якраз призна-

чені для забезпечення субмікросекундного рівня обробки даних, 

апаратного детермінізму і високої надійності. Крім того, вони ха-

рактеризуються ще і високою гнучкістю, можливістю виконання 

повної настройки під конкретні індивідуальні вимоги споживача, 

У деяких мікросхемах на одному кристалі об'єднуються 

графічний процесор і кілька ядер загального призначення. Анало-

гічно цьому багато однокристальних систем на додаток до одного 

або декількох процесорів спеціального призначення містять ядра 

загального призначення [2]. 

Системи, що об'єднують кілька різнорідних процесорів на 

одному кристалі, мають загальну назву гетерогенних мультиядер-

них процесорів. Як приклад таких процесорів може послужити 

лінійка мережевих процесорів IXP, спочатку представлена компа-

нією Intel в 2000 році і регулярно оновлювана з використанням 

самих передових технологій. Мережеві процесори зазвичай міс-

тять одне керуюче ядро загального призначення (наприклад, ARM-

процесор, на якому запущена Linux) і багато десятків вузькоспеці-

алізованих потокових процесорів, добре проявляють себе в оброб-

ці мережевих пакетів і більше ні в чому іншому. Вони широко ви-

користовуються в мережевому обладнанні, такому як маршрутиза-

тори і брандмауери. Для маршрутизації мережевих пакетів, ймові-

рно, не знадобляться великі обсяги обчислень з плаваючою точ-

кою, тому в більшості моделей потокових процесорів взагалі від-

сутній блок таких обчислень. У той же час високошвидкісної ме-

режевої обмін даними сильно залежить від швидкого доступу до 

пам'яті (для читання даних пакета), і у потокових процесорів є 

спеціальне обладнання для здійснення такого доступу. 

Зрозуміло, що в попередніх прикладах йшлося про гетеро-

генні системи. Потокові процесори і керуючі процесори в IXP аб-

солютно різні за будовою, з різними наборами інструкцій. Те ж 

саме можна сказати про ядрах графічних процесорів і ядрах зага-

льного призначення. Але гетерогенність можна впроваджувати і за 

підтримки однакового набору інструкцій. Наприклад, у централь-

ного процесора може бути невелика кількість «великих» ядер з 

великими конвеєрами і, можливо, високими тактовими частотами і 

велика кількість «малих» ядер, які просто мають меншу потуж-
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ність і, можливо, працюють на більш низьких тактових частотах. 

Потужні ядра потрібні для запуску коду, що вимагає швидкої пос-

лідовної обробки, а малі ядра знадобляться для задач, які можуть 

бути ефективно виконані в паралельному режимі. Прикладом ге-

терогенної архітектури, яка відповідає цьому напрямку, може пос-

лужити сімейство ARM-процесорів big.LITTLE [3]. 

В загальному перспективність гетерогенних архітектур 

пов’язують з успішною розробкою спеціалізованих процесорів, 

орієнтованих тільки на певний клас задач, основним з яких стали 

графічні додатки. Проте, у наш час зростання потреб в більш якіс-

ній обробці зображень і розширення технологічних можливостей 

виробництва напівпровідникових кристалів привели до того, що 

графічні процесори стали швидко і ґрунтовно вдосконалюватися, 

чим дали гетерогенним системам новий напрямок розвитку у спі-

льному використанні універсальних (CPU) і графічних (GPU) про-

цесорів в складі однієї обчислювальної системи при вирішенні 

широкого класу задач. 

На даний час гетерогенні платформи мають наступний ряд 

архітектурних особливостей. 

По-перше, орієнтовані на високу продуктивність ядра. На-

приклад, GPU можуть бути вбудовані в систему як в інтегрально-

му, так і в дискретному вигляді. Система може також мати гібрид-

ну конфігурацію, в якій порівняно малопродуктивний GPU з низь-

ким енергоспоживанням інтегрований в чіпсет, а високопродукти-

вний GPU виконаний як дискретне пристрій. Нарешті, платформа 

може містити кілька дискретних карт з вбудованим GPU. Конфігу-

рація платформи визначає багато параметрів, наприклад пропуск-

ну спроможність і затримки між різними типами процесорів, а та-

кож можливість підтримки когерентності кеша і т.д. 

По-друге, скалярні і високопродуктивні ядра можуть мати 

різні операційні системи (ОС). Наприклад, процесор Larrabee ком-

панії Intel, призначений для виконання складних графічних за-

вдань, може містити власне ядро ОС. Це означає, що схеми пере-

міщення віртуальної пам'яті (перетворення віртуальних адрес в 

фізичні) можуть бути різними у різних видів ядер. Одні і ті ж вір-

туальні адреси можуть бути одночасно розподілені за двома різ-

ними фізичним адресами, один з яких розташований в пам'яті 

CPU, а інший – в пам’яті процесора Larrabee. Це також означає, що 
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системне середовище (завантажувачі, компоновщики і ін.) може 

бути відмінним в різних ядрах. 

По-третє, скалярні і високопродуктивні ядра можуть мати 

різну структуру системи команд (ISA) і, отже, один і той же код не 

можна запускати на ядрах різних типів [4]. 

Сучасні GPU містять сотні арифметичних пристроїв і ма-

ють високу швидкість доступу до внутрішніх і зовнішніх модулів 

пам'яті, що дозволяє їм паралельно обробляти величезні масиви 

даних і досягати продуктивності в кілька TFlops. Всі ці показники, 

що перевершують майже на порядок аналогічні характеристики 

CPU, а також поширення паралельних обчислень і складність ма-

сштабування багатоядерних і багатопроцесорних систем дають 

підстави для використання графічного процесора при вирішеніі 

обчислювальних задач, що володіють високим рівнем паралелізму. 

Зокрема, це зумовило виникнення напрямку – обробки завдань 

загального призначення (general purpose, GP) на графічних проце-

сорах (GPU), що позначається абревіатурою GPGPU(General-

Purpose computing on Graphic Processing Units)[1]. Реалізовувати 

GPGPU, обчислення загального призначення на графічному прис-

корювачі, можна було з використанням відкритого Стадарт і 

OpenCL, або спрощеного діалекту мови С. 

Сьогодні найбільш поширеними багатоядерними процесо-

рами є графічні процесори (GPU), які можна знайти практично в 

будь-якій комп’ютерній системі, яка не є вбудованою і має моні-

тор. Графічний процесор має виділену пам'ять і тисячі крихітних 

ядер. У порівнянні з процесорами загального призначення транзи-

сторний бюджет графічних процесорів витрачається в основному 

на схеми, що виробляють обчислення, і в меншій мірі на кеші і 

логіку управління. Вони оптимальні для множини невеликих пара-

лельних обчислень, подібних до побудови багатокутників в графі-

чних додатках. Для звичайних задач вони мало підходять. Їх також 

важко програмувати. Суттєвою різницею між програмуванням 

графічних процесорів і процесорів загального призначення є те, 

що графічні процесори по суті є машинами, що працюють за 

принципом «одна інструкція, множина даних», а це означає, що 

велика кількість ядер виконує одну і ту ж інструкцію над різними 

ділянками даних (архітектура SIMD). Ця модель програмування 

ефективна для паралелізму даних, але не завжди зручна для інших 
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стилів програмування (таких, як паралелізм завдань). Хоча графіч-

ні процесори можуть стати в нагоді для операційних систем (на-

приклад, при шифруванні або обробці мережевого трафіку), на-

вряд чи на них буде працювати основна частина самої операційної 

системи. 

Графічними процесорами (GPU) все частіше обробляються 

і інші обчислювальні завдання, особливо ті, що потребують вели-

ких обчислювальних потужностей, наприклад у наукових обчис-

леннях. На жаль, ефективне програмування графічних процесорів 

є досить складним завданням і вимагає застосування спеціальних 

мов програмування, таких як OpenGL або CUDA, право власності 

на які належить компанії NVIDIA. На даний час продукти цієї 

компанії найбільш популярні для вирішення завдань машинного 

навчання. 

Машинне навчання – один із напрямів штучного інтелекту, 

для досягнення кінцевої мети в якому застосовується «навчання» 

комп'ютерних систем на основі рішення множини подібних за-

вдань. Алгоритми машинного навчання засновані на засобах мате-

матичної статистики, теорії ймовірностей, теорії графів, чисельних 

методах. Їх продуктивність підвищується в міру обробки нароста-

ючих обсягів даних. Для складних завдань, що вимагають аналіти-

чних обчислень, які ґрунтуються на сучасних уявленнях про мож-

ливості мозку людини, використовуються нейронні мережі, що 

надають, в тому числі, можливість вирішення в ІТ-системах про-

блеми ефективного паралелізму. 

Найважливіші компоненти нейронних мереж – графічні 

процесори, що забезпечують високу продуктивність при виконанні 

таких операцій, як множення великих матриць, згортка функцій і 

ряд інших, де дуже важливий масовий паралелізм. 

Варто звернути увагу на те, що сучасні розробки в галузі 

розвитку штучного інтелекту вимагають адекватного розпізнаван-

ня людської мови, міміки, жестів, що, в свою чергу, вимагає збі-

льшення як прямої продуктивності, так і оптимізації виконуваних 

операцій по декодуванню аудіо- та відео- потоку. 

У сегменті дискретних графічних процесорів єдиним вели-

ким конкурентом NVIDIA залишається компанія AMD 

Організація HSA Foundation, що заснована компаніями 

AMD, ARM, Samsung, Qualcomm, Texas Instruments, Imagination та 
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MediaTek, представила специфікацію HSA 1.0 (Heterogenous 

System Architecture), визначальну архітектуру, набір runtime-

компонентів та програмні інтерфейси гетерогенних обчислюваль-

них систем. Архітектура HSA визначає роботу обладнання. Про-

грамні інтерфейси призначені для розробників програмного забез-

печення, інструментаріїв та компіляторів. Специфікація на runtime 

визначає, як додатки повинні взаємодіяти з платформами HSA. 

Компанія AMD займає особливе становище на ринку, так 

як випускає і процесори на базі на базі архітектури x86, і власні 

графічні процесори. Саме тому дана компанія активно впроваджує 

концепцію гетерогенної системної архітектури HSA, специфікації 

якої дозволяють організувати взаємодію центральних і графічних 

процесорів, що працюють на одній шині зі спільними завданнями. 

Можливості архітектури HSA використовуються для нала-

годження спільної роботи CPU, GPU і різних DSP-процесорів, та 

організації гібридних обчисленнь, в яких відповідний обчислюва-

льний пристрій обирається в прозорому режимі в залежності від 

задачі. HSA позиціонується як єдина оптимізована платформа, на 

базі якої може функціонувати OpenCL та OpenMP. Особливістю 

HSA є те, що CPU та GPU мають доступ до спільних областей па-

м'яті, що спрощує організацію роботи гібридних додатків та міні-

мізує кількість операцій з копіювання пам’яті. Наприклад, GPU та 

CPU можуть напряму працювати зі спільним блоком пам'яті дода-

тку за аналогією з роботою з пам'яттю в багатопоточних програ-

мах. Специфікації охоплюють також методи відображення віртуа-

льної пам'яті, забезпечення когерентності пам'яті та передачі пові-

домлень. 

В основі HSA лежить спеціальна проміжна мова HSAIL 

(Heterogeneous System Architecture Intermediate Language) та фіна-

лізатор, що забезпечує її трансляцію в машинний код, специфіч-

ний для різного обладнання. Фіналізатор може використовуватися 

як для статичної компіляції HSAIL під час зборки додатку, так і в 

процесі виконання або завантаження додатку. Компоненти для ви-

користання HSA реалізовані для різних високорівневих мов про-

грамування, в тому числі для С, C++, Java та Python. 

Висновки. Поки що не існує єдиного рішення в області ге-

терогенних систем, яке б підходило до всіх завдань і задовольняло 

всі потреби. Гетерогенні обчислення за останні кілька років перет-
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ворилися в окрему наукову область, а гетерогенні архітектури мо-

жна знайти в багатьох областях обчислювальної техніки - від клас-

терних суперкомп’ютерів і високопродуктивних серверів до мало-

потужних пристроїв, що вбудовуються, включаючи мобільні теле-

фони та планшети. Основною проблемою для ефективного вико-

ристання будь-гетерогенної архітектури є складність її проекту-

вання в процесі розробки як апаратного, так і програмного забез-

печення.  
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МЕТОД ЗАХИСТУ ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ ДО MYSQL 

СЕРВЕРУ ШЛЯХОМ SSH-ТУНЕЛЮВАННЯ 

М. С. Сафонов, О. М. Свириденко, 

С. О. Бабикін, Г. Ф. Сафонова. Метод 

захисту віддаленого доступу до 

MySQL серверу шляхом SSH-

тенелювання. Представлені основні 

переваги і недоліки методів віддалено-

го з’єднання з MySQL сервером. Опи-

саний метод SSH-тунелювання у випа-

дку клієнт-серверного доступу до бази 

даних. 

M. Safonov, A. Svyrydenko, S. Babykin, 

G. Safonova. A method of remote access 

to MySQL server by using SSH - tunnel-

ing. Introduced the main passages and 

shortcomings of the advanced method with 

the MySQL server. Describes the SSH - 

tunneling method in client-server access to 

the database. 

 

Вступ. MySQL – одна з популярних баз даних (БД), яка 

розповсюджується абсолютно безкоштовно. Нерідко, дистанцій-

ний доступ до сервера MySQL – це єдиний спосіб керування свої-

ми БД. Для хостинг-провайдерів подібна технічна можливість є 

обов'язковою для якісного надання послуг клієнтам. Для розроб-

ників дистанційний доступ дозволяє використовувати один зага-

льний ресурс для обслуговування БД. У кожному разі, просто так 

за замовченням сервер MySQL віддалені підключення не допускає. 

Для вмикання дистанційного доступу до MySQL необхідне конфі-

гурування певних параметрів як самого сервера, так і БД , що об-

mailto:victor@3g.ua
mailto:victor@3g.ua
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слуговуються з їх користувачами. Але вмикання дистанційного 

доступу до БД приводить до зниження безпеки. 

Матеріал і результати дослідження. Припустимо, що 

якийсь зловмисник знає IP адресу сервера або перебуває в його 

локальній мережі. Йому потрібно просканувати сервер (мережу) на 

наявність відкритих портів. По стандарту MySQL використовує 

порт 3306, його в першу чергу перевіряють (див. рисунок 1). В 

арсеналі кожного хакера повинна бути присутнім програма-сканер, 

який дозволяє знаходити різні сервіси, порти на цільових маши-

нах. 

 

Рисунок 1 – Схема віддаленого прямого підключення  

до БД MySQL  

 

Серед основних методів злому, звичайно, брутфорс – пере-

вірка на слабкі або стандартні паролі користувачів. Але перш ніж 

приступати до підбору паролів, можна скористатися дірою в без-

пеці серверів MySQL версії 5.x і провести атаку user enumeration 

(перерахування користувачів). Сервера версій 5.х підтримують 

старі механізми аутентифікації (CVE-2012-5615). Після скануван-

ня легко можна буде довідатися, які користувачі існують у базі, що 

значно скорочує пул користувачів для брутфорсу. 

Окремо варто згадати про один цікавий модуль, який є 

присутнім як в Metasploit, так і в Nmap, – модуль перевірки 

на CVE-2012-2122. Дана вразливість дозволяє віддаленим корис-

тувачам обходити аутентифікацію через неналежну перевірку зна-
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чень, що вертаються. Існує можливість авторизації з неправильним 

паролем з імовірністю 1/256, тому що MySQL важає, що токен від 

користувача й очікуване значення рівні. Використовуючи відоме 

ім'я користувача (наприклад, root, який є присутнім практично 

завжди) з будь-яким паролем, можна підключитися до бази, повто-

рюючи підключення порядку 300 разів. Після чого можна експор-

тувати усі паролі користувачів, сбрутфорсить їх і підключатися 

вже з легітимним паролем. Даної вразливості піддаються тільки 

зборки, де функція memcmp() повертає значення за межами діапа-

зону від – 128 до 127, тобто обмежене число систем, проте дуже 

розповсюджених: 

- Ubuntu Linux 64-bit (10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04); 

- Opensuse 12.1 64-bit MySQL 5.5.23-log; 

- Debian Unstable 64-bit 5.5.23-2; 

- Fedora; 

- Arch Linux [1, 4]. 

Головним завданням даної статті є визначення методу за-

хисту MySQL і закриття перелічених вразливостей. Самим надій-

ним методом буде закриття порту 3306 і використання іншого, 

більш захищеного протоколу. Одним з таких протоколів є 

SSH(Безкоштовна версія OpenSSH). 

Переваги SSH протоколу: 

- Дозволяє працювати віддалено на комп'ютері через ко-

мандну оболонку. 

- Шифрування здійснюється за допомогою різних алгорит-

мів.      

- SSH дозволяє безпечно передавати практично будь-який 

мережний протокол, це дає можливість передавати по шифрова-

ному каналу звукові й відео файли. 

- Стискає файли для їхнього наступного шифрування й пе-

редачі.    

- Захищає передачу даних по каналу й практично запобігає 

будь-якій можливості вмикання у встановлену сесію й перехоп-

лення даних. 

Для роботи з SSH необхідний SSH-Сервер і SSH-Клієнт 

SSH-Сервер приймає з'єднання від клієнтських машин і ви-

конує аутентифікацію. Аутентифікація на SSH виконується трьома 

способами: 
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- По IP адресі, не самий безпечний спосіб, тому що є мож-

ливість підміни IP адреси. 

- За публічним ключем клієнта – принцип майже такий же, 

як при перевірці IP адреси, тільки в цьому випадку перевіряється 

ключ клієнта й ім'я користувача. 

- По паролю клієнта – основний метод перевірки. Пароль 

передається в зашифрованому виді [2-3]. 

Для організації підключення до MySQL серверу через SSH 

протокол, необхідно створити SSH тунель. SSH тунель з'єднує 

визначені порти клієнта й сервера. У нашому випадку необхідно 

з'єднати порти 3306 на обох комп'ютерах. Тунель створюється 

шляхом використання безкоштовної утиліти Plink, яка входить у 

комплект програми Putty. 

Потім програма на клієнті підключається не до сервера, а 

до поточної машини на порт 3306. Завдяки тунелю весь трафік 

буде перенаправлятися на сервер (див. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Схема віддаленого підключення до БД 

MySQL через SSH тунель 

 

У такий спосіб ми маємо наступне: 

- Налаштування в клієнтській програмі прописані для ло-

кального комп'ютера. Навіть якщо зловмисник зламає її й довіда-

ється IP адресу сервера – він не зможе підключитися, тому що 

необхідно ще знати параметри підключення (логін, пароль і порт) 

по SSH. 

- Порти можливо перепризначити. Замість стандартного 

порту MySQL (3306) і SSH (22) можна встановити інші. Напри-
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клад, на сервері настроїти MySQL порт 8754, а клієнт буде підк-

лючатися до нього через порт 33091 по SSH порту 59. 

- Увесь трафік буде шифруватися при відправленні й де-

шифровуватись при одержанні, а також стискатись, що збільшує 

швидкість передачі. 

Висновки. На практиці рідко зустрічається сервер, що ди-

виться в зовнішню мережу Інтернет, який би щодня не зазнавав 

скануванню на 22-й порт. У ситуації, якщо SSH працює на станда-

ртному порту (і нічим додатково не захищений), навіть якщо ауте-

нтифікація винятково по ключах і ніякі підбори паролів не ляка-

ють, то через запити, що постійно валяться, від несумлінних клієн-

тів сервер однаково вимушен здійснювати велику кількість пошу-

ків роботи: установлювати TCP-з'єднання, вибирати алгоритми, 

генерувати сесійний ключ, відправляти запити аутентифікації, 

писати log-файл. У ситуації ж, коли на 22-му порту нічого немає, 

або порт захищений за допомогою iptables (або надбудовами над 

ним типу fail2ban), то зловмисник буде заблокований ще на етапі 

установки TCP-з'єднання. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 

ВИКЛАДАННІ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ 

ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
К.В. Дядюн, В.Ф. Чебукіна, Ю.В. Зі-

менс. Використання комп’ютерних 

технологій при викладанні 

технічних дисциплін у закладах 

фахової передвищої освіти. 

Упровадження комп’ютерних 

технологій у освітній процес значно 

покращує якість та ефективність 

навчання майбутніх фахівців, 

підвищує конкуренто-спроможність на 

ринку праці. 

K.V. Dyadun, V.F. Chebukina, Y.V. Zi-

mens. The use of computer technologies 

in teaching technical disciplines of 

higher education institutions. 

Implementation of computer technologies 

into the educational process significantly 

improves the quality and efficiency of 

education of future professionals, 

increases competitiveness on the labour 

market. 

 

Вступ. У сучасній освіті один із пріоритетних напрямів 

розвитку є інформатизація та впровадження комп’ютерних 

технологій у освітній процес, що значно покращує якість та 

ефективність навчання майбутніх фахівців, підвищує 

конкурентоспроможність на ринку праці. 

Випускник закладу передвищої освіти працює в умовах 

швидкого розвитку науки, техніки, технології. Уже зараз цикл 

оновлення технології в деяких галузях промисловості коротший, 

ніж термін навчання. Тому проблеми технічної освіти - це перш за 

все проблеми створення передумов для підготовки спеціалістів 

нового типу, всебічно та глибоко освічених, творчих, що вміють 

mailto:homutovakaterina@gmail.com
mailto:hptk_econom@ukr.net
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швидко адаптуватись в нових умовах, активних учасників 

соціально-економічних перетворень.  

Матеріал і результати дослідження. Підготовка фахівців 

галузі знань «Механічна інженерія» освітньо-професійної 

програми: «Комп’ютерні технології в машинобудуванні» в 

Херсонському політехнічному коледжі Одеського національного 

політехнічного університету передбачає вивчення дисциплін 

циклу загальної підготовки: «Інформатика та комп’ютерна 

техніка», «Комп’ютерна графіка в машинобудуванні», «Інженерна 

і комп’ютерна графіка». Робочі програми цих дисциплін 

передбачають вивчення програмних продуктів Систем 

автоматизованого проектування (САПР), таких, як: Компас - 3D , 

MathCAD і SolidWorks [1]. 

Вивчення цих програмних продуктів дають змогу 

здобувачам освіти отримати необхідні фахові компетенції та 

використовувати їх для вирішення різноманітних технічних і 

математичних завдань під час вивчення таких дисциплін, як 

«Вища математика», «Технічна механіка» та інші. 

Здобувачі освіти можуть впроваджувати набуті знання для 

полегшення розрахунків під час виконання лабораторних та 

практичних робіт [2].  

Стимулюємо пізнавальну діяльність студентів шляхом 

розв'язання практичних завдань при вивченні дисципліни 

«Технічна механіка». Для прикладу наведемо використання таких 

задач при вивченні теми «Плоска довільна система сил». 

Розглянемо методику розв’язання задачі. 

У задачі розглядається брус, вісь якого – ламана лінія. 

Брус, закріплений за допомогою зв’язків з опорами і навантажений 

зосередженою силою P=10 кН, рівномірно розподіленим 

навантаженням інтенсивності q=2 кН/м, парою сил з моментом 

М=5 кН∙м знаходиться в стані спокою. Потрібно визначити реакції 

опор, якщо a=2 м, а α = 30
0
 (див. рисунок 1). 

Для визначення реакцій опор А і В розглядається система 

врівноважених сил, прикладених до жорсткої рами. Рама 

знаходиться під дією зосередженої сили P, пари сил з моментом M 

і рівномірно розподіленими навантаженнями інтенсивністю q. 

Рівномірно розподілені навантаження замінюються 

зосередженими силами Q1 і Q2, прикладеними в середині 

навантажених ділянок: 



37 
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2019, вип. . 2(17) 

Information technologies in education, science and production, 2019, ed. № 2(17) 

© К.В. Дядюн, В.Ф. Чебукіна, Ю.В. Зіменс. 2019, «Бахва» 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Схема бруса 

 

  (1) 

Дія зв'язків на тіло в точках А і В замінюється силами 

реакцій цих зв'язків. 

,  - складові реакції нерухомого циліндричного шарніра А; 

 - реакція рухомої опори (катка), спрямована перпендикулярно 

опорній площині (див. рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Розрахункова схема бруса 

 

Складаємо рівняння рівноваги плоскої довільної системи 

сил: 

  ; (2) 

 ; (3) 

(4) 

Для перевірки правильності рішення складається 

додатково рівняння моментів відносно точки С: 

  

 . (5) 

Виконуємо розрахунки задачі у системі MathCAD. 
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1. Для початку вводимо першу формулу у робоче вікно 

програми MathCAD за допомогою панелей «калькулятор» та 

«греческий». 

Імена змінних утворюються за загальним правилом: 

використовуються латинські літери (великі та малі), цифри і деякі 

спеціальні символи; ім'я обов'язково починається з букви і не може 

включати в себе прогалини і точку. Рекомендується 

використовувати імена як зазначено в завданні, слід звернути 

увагу, що реакція опори позначається ХА, де буква А 

використовується як нижній індекс. В системі MathCAD ім'я ХА 

набирається в один рядок. 

2. Введення вихідних даних здійснюється через символ 

присвоювання: = (клавіша з двокрапкою) (див. рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 –Введення вихідних даних 

 

3. Рішення системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 

Обчислювальний блок рішення системи рівнянь створюється 

наступним чином: 

Після введення вихідних даних і обчислення зосереджених 

сил вводиться ключове слово «Given». 

Вводяться рівняння системи. При наборі рівнянь знак 

рівності вводиться не клавішею = (дорівнює), а комбінацією 

клавіш Ctrl + = (див. рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Рівняння рівноваги плоскої системи сил 

Далі вводиться вираз, що містить функцію «Find» з 

невідомими в якості параметрів. Рішення виходить після введення 

символьного знаку рівності (→) (Панель Evaluation). 

Відповідь у вигляді десяткового дробу виводиться нижче 

після набору імені змінної і знака =. 

 

 

Рисунок 5 – Обчислення реакцій в’язі 
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Після обчислення реакції RА проводиться перевірка 

правильності обчислень: вводиться перевірочне рівняння моментів 

щодо точки С. Результат видається після введення з клавіатури 

знака = (дорівнює). 

MathCAD дозволяє проводити математичні обчислення 

різного ступеня складності, збирати і аналізувати велику кількість 

інформації і представляти її в зручному для здобувача освіти 

вигляді, автоматично оформляючи розрахункову документацію. 

Програма MathCAD в простій і зручній формі об'єднує 

можливості потужного інженерного калькулятора, електронної 

таблиці, текстового редактора, засоби для розробки презентацій і 

середовища програмування [3]. 

Таким чином, за допомогою MathCAD можна швидко і 

якісно оформити інженерні розрахунки, статті, дипломні та 

курсові роботи. 

Висновки. Навчити здобувача освіти користуватися 

комп'ютерними технологіями нагальна потреба сучасної освіти. 

Застосування комп’ютерних технологій при викладанні 

технічних дисциплін закладів передвищої освіти підвищує 

інтерес студентів до творчої діяльності, інтенсифікує процес 

навчання.  

Використання сучасних систем автоматизованого 

проектування, призначених для вирішення різноманітних 

інженерних та технічних фахових завдань є запорукою 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця. 
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ФОРМУВАННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СТУДЕНТІВ  ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СТІЙКОСТИ СИСТЕМИ  

АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

О.М. Тосенко. Формування інже-

нерної компетенції студентів при 

дослідженні стійкості системи 

автоматичного управління. Розгля-

нуто алгоритм виконання 

лабораторного дослідження стійкості 

САУ за допомогою критеріїв 

стійкості. Оглянуто можливості 

дослідження з використанням 

комп’ютерних програм моделювання 

автоматичних систем.  

O.M. Tossenko. Formation of 

engineering competence of students in 

the study of the stability of the 

automatic control system. The algorithm 

of performing laboratory research of the 

stability of the ACS using the stability 

criteria is considered. The possibilities of 

research using computer programs of 

automatic systems modeling are examined. 

 

Вступ. Пріоритетним практичним завданням інженерної 

педагогіки є підвищення якості інженерно-технічної освіти.  

Основними етапами формування інженерних компетенцій 

є засвоєння інженерного досвіду, природничо-наукових і 

технічних знань;  вирішення інженерного завдання. Діючим 

інструментом для розвитку інженерного мислення може бути 

лабораторний практикум, наприклад, з дисципліні «Теорія 

автоматичного управління». 

Основні труднощі, що виникають у процесі проектування 

системи автоматичного управління (САУ) динамічним об'єктом, 

полягає в забезпеченні на всіх режимах його роботи властивостей 

стійкості й бажаної якості керування. Зазначена проблема 

побудови САУ визначила мету виконання лабораторної  роботи й 

завдання проведення у ній досліджень критеріїв стійкості САУ. 

Метою статті  є демонстрація методик аналізу САУ на 

основі алгебраїчних та  частотних критеріїв стійкості.  
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Матеріали і результати дослідження. Для визначення 

стійкості системи автоматики необхідно вирішити диференціальне 

рівняння, що описує цю систему. Є також спрощені, але достатньо 

точні методи, які називаються критеріями (умовами) стійкості [1]. 

Програма проведення лабораторної роботи: 

- структурна реалізація САУ;  

- перевірка системи на стійкість по вигляду її перехідної 

характеристики;  

- визначення стійкості системи за критерієм Ляпунова;  

- перевірка системи на стійкість за алгебраїчним  критерієм 

Рауса-Гурвіца;  

- перевірка систему на стійкість за частотним критерієм 

Михайлова; 

- перевірка систему на стійкість за амплітудно-

фазочастотним критерієм Найквіста. 

Таблиця 1 – Варіанти параметрів ланок САУ 

Варіант k0 k1 k2 T0 T1 

1 10 2 1 0,1 0,56 

2 6 2,1 0,8 0,13 0,24 

3 3 2,6 1,4 0,16 0,08 

 
 

Рисунок 1 – Структурна схема системи 

 

Математична реалізація передавальних функцій САУ. 

Записуємо передавальні функції ланок САУ, що представлені на 
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рисунку 1, а також передавальні функції розімкнутої та замкнутої  

систем в загальному вигляді: 
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Визначення стійкості системи по вигляду її перехідної 

характеристики. По вигляду перехідної функції (див. рисунок 2) 

можна судити про стійкість системи, час перехідного процесу, 

величину перерегулювання, статичну помилку і інші динамічні 

характеристики системи. Система буде стійка, якщо її вільні рухи 

затухають з часом [1]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Характер вільних рухів  в САУ 

 

Запускаємо комп’ютерну програму моделювання 

автоматичних систем  SamSim і будуємо у вікні редагування  
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структурну схему моделі дослідження інтегруючої   ланки з  

типових блоків (див. рисунок 3). Встановлюємо контрольні точки 

на виходах блоків [2]. 

 

 
Рисунок 3 – Структурна схема моделі дослідження системи 

 

Задаємо чисельні значення джерела сигналу та   ланкам 

системи згідно з варіантом.  

Виконуємо програмний розрахунок схеми (натискаємо 

кнопку «Расчет» на панелі інструментів) і у вікні графіків 

одержуємо перехідну характеристику системи при заданих 

параметрах елементів і вхідній одиничній дії (див. приклад на 

рисунку 4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Перехідна характеристики системи 
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Порівнюючи одержану перехідну характеристику з 

характером вільних рухів САУ (дів. рисунок  2) можна зробити 

висновок, що  досліджувана система є нестійкою.  

Визначення стійкості системи за критерієм Ляпунова. 

Диференціальне рівняння, яке  описує систему, після перетворення 

Лапласа, має наступний вигляд 

       

,            (3) 

де g (p) – вхідна дія. 

Стійка система повертається в стан спокою, якщо вхідна 

дія g(p) = 0.  

Критерій Ляпунова: для стійкості лінійної автоматичної 

системи управління необхідне і досить, щоб дійсні частини всього 

коріння характеристичного рівняння системи були негативні [1]. 

 Визначаємо  корені  характеристичного рівняння 

замкнутої САУ методом Кардано-Вієта за допомогою 

комп’ютерної програми Equation Wizard. На рисунку 5 

представлений фрагмент вікна, на якому зображений процес 

визначення коренів рівняння (2):  

  

 
 

Рисунок 5 – Вікно калькулятора  Equation Wizard 
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У даному прикладі розрахунок показує, що два кореня 

характеристичного рівняння мають позитивну дійсну частину, що 

характеризує систему як нестійку. 

Для складних систем застосовуються наступні критерії 

стійкості: алгебраїчний  критерій  Рауса-Гурвіца; частотний 

критерій Михайлова; амплітудно-фазочастотний критерій Найквіста 

[1]. 

 Перевірка системи на стійкість за  алгебраїчним  

критерієм Рауса-Гурвіца. Критерій стійкості Рауса-Гурвіца 

заснований на аналізі коефіцієнтів характеристичного полінома.   

Порядок перевірки стійкості САУ  по даному критерію 

наступний. З коефіцієнтів характеристичного полінома  

складається головний визначник Гурвіца. 

Система стійка, якщо головний визначник Гурвіца і всі 

визначники нижчого порядку більше нуля [2]. Вигляд головного 

визначника Гурвіца зображений на рисунку 6:      

 

Рисунок 6 – Головний визначник Гурвіца 

 
Критерій Рауса-Гурвіца: для того, щоб лінійна система 

автоматичного управління була стійка, необхідне і досить, щоб  всі 

визначники Гурвіца були позитивними. 

Виконуємо розрахунок визначників Гурвіца в 

комп’ютерній програмі  Exсel за наступним  алгоритмом (за 

варіантом 1): 
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D3 = a1·a2·a3+a3·0·0+0·a0·a1 - 0·a2·0-a1·0·a1-a3·a0·a3 =  a1·a2·a3 - 

a3·a0·a3. 

D2 = a1·a2 – a0·a3. 

Розрахунок показує, що досліджувана система із заданими 

параметрами є нестійкою, оскільки   два визначники Гурвіца 

негативні. 

Перевірка системи на стійкість за частотним критерієм 

Михайлова. Початковою інформацією для використання критерію 

Михайлова є характеристичне рівняння досліджуваної системи. 

Тут застосовується геометрична ілюстрація траєкторії руху кінця 

вектора Михайлова - годограф Михайлова. 

 На основі характеристичного рівняння замкнутої системи  

вводиться в розгляд деяка функція комплексного змінного, яка 

одержана заміною  p = jω.  

 

 +    (4) 

                                                        

Функцію (4) можна представити у вигляді 

  

)Im()Re()(  jjjD   .                               (5) 
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Підставляємо в характеристичне рівняння замість 

оператора р вираз jω і одержуємо багаточлен Михайлова для  

заданих умов, наприклад, для варіанту 1: 

 

D(jω) = 0,056(jω)
3
 + 0,66(jω)

2
 + (jω) + 20, 

або 

D(jω) =  –0,056jω
3
 – 0,66ω

2
 + jω + 20 = (20–0,66ω

2
) + j(ω-0,056ω

3
). 

 

Розбиваємо  багаточлен на  дійсну  і  на уявну частини: 

Re (ω) = 20 – 0,66ω
2
,      Im (ω) = ω - 0,056ω

3
. 

Надаємо кутовій  частоті  ω  різних значень (від 0 до ∞) і 

зводимо результати обчислень у таблицю 2: 

Таблиця 2 – Приклад обчислень багаточлена Михайлова 

ω 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ∞ 

Re(ω) 20 19,34 17,36 14,06 9,44 3,5 -3,76 -12,34 -22,24 -33,46 ∞ 

Im(ω) 0 0,944 1,552 1,488 0,416 -2 -6,096 -12,21 -20,67 -31,82 -∞ 

 

За даними таблиці 2 в програмі Excel будуємо годограф 

Михайлова в комплексній площині (див. приклад на рисунку 7).  

Критерій Михайлова: для стійкої системи управління n-го 

порядку необхідне і достатнє, щоб годограф Михайлова при зміні  

частоти ω від нуля до нескінченності, починаючи з дійсної 

позитивної піввісі, проходив проти годинникової стрілки 

послідовно через n  квадрантів [3]. 

Через те що  критерій Михайлова не виконується,  робимо 

висновок, що система, яка  описується заданим характеристичним 

рівнянням, нестійка.   

Перевірка системи на стійкість за критерієм Найквіста. 

Частотний критерій стійкості Найквіста дозволяє судити про 

стійкість замкнутої системи автоматичного регулювання по її 

амплітудно-частотній характеристиці в розімкненому стані [1].  

Критерій Найквіста: для того, що б автоматична система, 

стійка або нейтральна в розімкненому стані, була стійкою в за 

мкнутому стані необхідне і достатнє, щоб годограф АФЧХ 

розімкненої системи не охоплював точку М{-1, j0}. 
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Рисунок 7 – Годограф Михайлова 

 

Для побудови частотних характеристик у програмі 

моделювання автоматичних систем SamSim на вході схеми 

моделювання САУ ставимо генератор хитної частоти Виконуємо 

програмний розрахунок схеми і у вікні графіків одержуємо 

годограф Найквіста системи (див. приклад на рисунку 8). 

 

Рисунок 8  – Годограф Найквіста 
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На рисунку 8 видно, що годограф АФЧХ розімкненої 

системи охоплює точку М{-1, j0}. Таким чином, досліджувана 

система є нестійкою. 

Висновки. Головне в інженерному мисленні – рішення 

конкретних завдань за допомогою технічних засобів для 

досягнення найбільш економічного, ефективного, якісного 

результату.  

Компетентність – здібність розв’язувати професійні задачі 

певного визначеного класу, що вимагає наявності знань, умінь, 

навичок, досвіду. Набуття науково-дослідницької компетентності 

відбувається шляхом формування наукової культури, залучення 

студентів до фундаментальних досліджень, формування вмінь 

реалізовувати інноваційні технології інженерної науки.  

Існує думка, що вміння знаходити, ставити й вирішувати 

інженерні завдання - це "божий дарунок", якому не можна 

навчити. Однак кожний студент може одержати необхідні 

інженерні компетенції, якщо, якщо в процесі навчання будуть 

виявлятися й розкриватися творчі здібності, про які багато з тих, 

хто навчається, навіть і не підозрюють. Завдання викладача 

технічних дисциплін - сприяти цьому процесу. 

. 
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Вступ. Інтенсивний розвиток принтерів тривимірного дру-

ку призвело до того, що друк 3D проникла в усі галузі науки, по-

чинаючи від виготовлення простих пластмасових деталей і 

закінчуючи застосуванням у медицині. Те що ще зовсім недавно 

було фантазією, вже перетворилося в реальність. У медицині за-

стосування тривимірних технологій розвивається відразу в 

декількох напрямках: 

mailto:svyrydenko.ev@ukr.net
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- сканування органів; 

- випуск 3D моделей відсканованих органів. Це дозволяє 

більш точно вивчити патологію, а також дає можливість попракти-

куватися перед проведенням операції; 

- створення імплантів на основі тривимірних зображень 

пацієнта з урахуванням його функціональних особливостей; 

- створення штучних кісток, тканин, кровоносних судин, 

вен і навіть органів пацієнта. 

Перспективи 3D технологій величезні. Варто врахувати той 

факт, що вони, постійно вдосконалюючись, швидко дешевшають. 

Використання 3D технологій в медицині дозволяє скоротити 

ймовірність помилки до мінімуму. Це великий прорив в області 

медицини. Так, маючи макет органу, який будуть оперувати, 

хірург може набагато краще підготуватися до проведення операції. 

 

Особливе значення 3D технології мають в ортопедії, зокрема 

при моделюванні засобів для корегування впливу стопи на стан 

відділи опорно-рухового апарату 

Стопи людини є відображенням всього організму, це опори 

всього тіла. На них розташовано безліч активних точок. Сама при-

рода передбачила при ходьбі вплив на рефлекторні точки стопи. У 

давні часи людина пересувалася босоніж, і його стопа отримувала 

цілий ряд природних подразників: камені, гарячий пісок, гілки та 

опале листя, нерівна поверхня грунту і багато іншого, щохвилини 

стимулювали роботу внутрішніх органів, забезпечували правиль-

ний обмін речовин, стимулювали роботу дренажних лімфатичних 

механізмів ноги і , тим самим, відновлювався енергетичний баланс 

в організмі.  Стан стопи впливає на відділи опорно-рухового апа-

рату, в свою чергу  і вищі відділи  впливають на форму і  функцію  

стопи.  Деформація форми стопи і погіршення її стану, призводять 

до погіршення ходи та обмежує  рухову активності людини. 

Це значно впливає на весь організм і може викликати згодом ряд 

проблем зі здоров'ям. Викликано це тим, що сучасна людина поча-

ла використовувати взуття, відпала потреба навантажувати стопи, 

це стало однією із причин, що призводить до розвитку захворю-

вань внутрішніх органів. 

Основний матеріал дослідження. Метою роботи є дослі-

дження моделей фіксатора для ортопедичної устілки під час сну за 

допомогою 3D технологій.  
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Плоскостопість - викривлення стопи, що полягає в опущенні 

її склепінь, через що вона стає плоскою (рис. 1). [1-6]   

 
а                                          б 

Рисунок 1 – Нормальна нога (а), плоскостопість (б) 

 

Основним методом лікування плоскостопості є лікувальна 

фізкультура. Вона призначається в різних обсягах при 

плоскостопості будь-якій стадії. Лікувальна гімнастика покликана 

зміцнити м'язи зв'язкового апарату, скорегувати неправильну ус-

тановку стоп, сформувати стереотип вірного положення тіла 

нижніх кінцівок при ходьбі. Крім цього, лікувальна фізкультура 

спрямована на поліпшення обміну речовин і загальне зміцнення 

організму. Вправи виконуються в положенні лежачи і стоячи, щоб 

виключити вплив ваги, в тому випадку коли м'язи ще не зміцніли. 

Також в можна застосовувати лікувальні вправи, що проводяться в 

природних умовах: ходьба босоніж по пухкому грунті, деревині, 

піску, плавання та інші. Позитивно на м'язово-зв'язуючий апарат 

гомілки і стопи впливає масаж або самомасаж. 

Щоб поліпшити кровопостачання тканин застосовують 

фізіотерапевтичні процедури. Якщо плоскостопість виражено, 

застосовують ортопедичні устілки (рисунок 2). [2-8]  

 
Рисунок 2 – Ортопедична устілка 
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Іноді, звичайних ортопедичних устілок може бути недоста-

тньо і тоді лікар рекомендує виготовлення індивідуальних устілок. 

У процесі підготовки ретельно вивчається будова ступні, виявля-

ються її основні вади. Індивідуальні ортопедичні 

устілки  виготовляють з урахуванням всіх анатомічних особливо-

стей стопи, вагою людини, станом хребта і т.д. Вироби виконають 

чітко відповідно до розміру стопи і виходячи з необхідної корекції 

всіх склепінь. Саме це і відрізняє індивідуальні ортопедичні 

устілки від тих, що виготовляються для середньостатистичного 

пацієнта. Устілки, виготовлені індивідуально, передбачають 

можливість враховувати ступінь розвитку захворювання, а також 

попередити ускладнення в кожному конкретному випадку. [3-4]  

 При різько вираженій формі плоскостопості радять носіння 

ортопедичного взуття. (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Ортопедичне взуття 

 
Саме за принципом ортопедичного взуття,  виготовлений фі-

ксатор ортопедичної устілки під час сну. Чому саме під час сну? 

На потязі дня людина перебуває в спеціальному взутті та індивіду-

альній ортопедичній устілці. Для того, щоб під час сну стопа та-

кож тримала правильну форму (див. рисунок 4 а,б). пропонується 

використовувати фіксатор з індивідуальною ортопедичною устіл-

кою. Даний фіксатор має невелику вагу – близько 50 грамів, тому 

великого дискомфорту, наприклад дитина, відчувати вночі не бу-

де.  

Для моделювання фіксатора використовувався графічний реда-

ктор 3ds Max.  



56 
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2019, вип. . 2(17) 

Information technologies in education, science and production, 2019, ed. № 2(17) 

© О.Є. Яковенко, О.В.Свириденко, Ю.В.Зіменс, А.С.Старушок, 2019, «Бахва» 
 

3ds MAX (3D Studio MAX) — повнофункціональний професій-

ний  графічний редактор, система для створення і редагування триви-

мірної графіки та анімації, розроблена компанією Autodesk. Містить 

найсучасніші засоби для художників і фахівців в області мультимедіа. 

3ds Max володіє величезними засобами зі створення різноманітних за 

формою та складністю тривимірних комп'ютерних моделей реальних 

чи фантастичних об'єктів навколишнього світу з використанням різ-

номанітних технік і механізмів [1-8].  

 
а 

 
б 

Рисунок 4а,б – Стопа дитини без фіксатора та з фіксатором    

 

У сучасному світі 3D технології стали дуже розповсюдже-

ні. На сьогодні послуга 3D-друку вже стала популярною і доступ-

ною. Друк 3D-моделі на 3D принтері став обов'язковою складовою 

сучасного виробничого процесу. 

3D - друк використовують в різноманітних сферах. Це і 

освіта, автомобілебудування, архітектура, розробка ювелірних 

виробів а також медицина. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
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 3D-друком називають створення об'ємного і 

деталізованого виробу за заданою графічною формою, в результаті 

перетворення тривимірного графічного зображення в реальний 

фізичний об'єкт. 3D-виріб формується методом пошарового «на-

рощування» монолітного об'єкту або створення окремих деталей 

збірного об'єкту. Об'ємну модель майбутнього виробу можна от-

римати за допомогою 3D-сканера або шляхом створення 3D-

форми. 3D-друк виконується на пристрої, званому 3D-принтером, 

з використанням різних матеріалів (силікон, бетон, пластик, акрил, 

гідрогель, папір, деревні волокна, гіпс, метал, нейлон, полімерна 

або кам'яна крихта та ін). [5-10] 

Запропонована модель фіксатора виконана для конкретної 

дитини, за розмірами наданої ортопедичної устілки. (рисунок 5а,б, 

рисунок 6). 

 
а 

 
б 

Рисунок 5 а,б -  Моделювання фіксатора ортопедичної устілки 
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Рисунок 6 – Візуалізація фіксатора 

 

Виготовлена дана модель з PLA-пластика (полілактид, ПЛА) 

(рисунок 7). Даний пластик є біорозкладним, біосумісним, термо-

пластичним аліфатичним поліефіром, структурна одиниця якого – 

молочна кислота. PLA – пластик виготовляють з кукурудзи або 

цукрового очерету. Сировиною для отримання служать також кар-

топляний та кукурудзяний крохмаль, соєвий білок, крупа з бульб 

маніока, целюлоза. 

 

 
 

Рисунок 7 – Модель фіксатора ортопедичної устілки 
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На сьогоднішній день полілактид активно використовується 

в якості витратного матеріалу для друку на 3D принтерах. Натура-

льна природна сировина в складі PLA-пластика дозволяє без за-

грози для здоров’я людини  застосовувати його для різних цілей. 

При виготовлені даного пластика значно скорочуються викиди 

вуглекислого газу в атмосферу в порівнянні з виготовленням наф-

тових полімерів.   

Переваги PLA-пластика при 3D-друку: 

- нетоксичний; 

- широка кольорова палітра; 

- при друку немає необхідності в нагрітій платфор-

мі;стабільні розміри; 

- ідеальний для рухомих частин і механічних моделей; 

- економія енерговитрат через низьку температуру 

розм’якшення нитки; 

-  гладкість поверхні надрукованого виробу; 

- отримання більш детальних і повністю готових до застосу-

вання об’єктів. 

PLA-пластик є ідеальним матеріалом для 3D-друку прототи-

пів і виробів [6-11]. 

Висновок. За результатами дослідження моделей фіксато-

ра для ортопедичної устілки під час сну за допомогою 3D техноло-

гій, змодельовано з використанням 3D технологій модель фіксато-

ра ортопедичної устілки під час сну.  

Визначено, що 3D принтер в медицині дозволяє створюва-

ти недорогі моделі, які служать для вивчення особливостей хворо-

би. Це дозволяє безпомилково підібрати схему лікування, що в 

рази прискорює час одужання хворого. 

Принтери дозволяють роздрукувати деталі великих розмірів. 

Матеріали, які використовуються для друку для даних цілей, не 

можуть бути використані для впровадження в організм. Але такі 

макети дозволяють виробляти медичні інструменти з урахуванням 

анатомічних характеристик кожного окремого пацієнта. 

Технологія дозволяє створювати за допомогою принтера 

різні протези/ортези, які ідеально будуть підходити для окремого 

пацієнта. Розвиток 3D сканерів спричиняє розвиток 3D принтерів. 

Лікарі готові друкувати не тільки вени, нерви, але цілі органи для 

трансплантації. Уже сьогодні протези виготовляють не тільки з 

титану, але з власних стовбурових клітин пацієнта. 
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У протезуванні переваги 3D друку очевидні: 

швидкість в порівнянні з використанням технологій лиття; 

легка вага протеза, так як його пористість можна коригувати; 

пористість, що дозволяє протезу швидше обрости живими ткани-

нами. 

Сьогодні 3D технології в медицині застосовуються для 

створення тривимірних знімків, на основі яких виробляються точні 

копії переломів для навчання лікарів, а також для виготовлення 

точних моделей протезів. Але застосування інноваційних 

технологій на цьому не обмежується. Широкі можливості, які 

відкрили інноваційні досягнення, стимулює рухатися далі в цьому 

напрямку. 
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ПРИЛАД ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ШОРСТКОСТІ І  

ХВИЛЯСТОСТІ ОБРОБЛЕНИХ ПОВЕРХОНЬ  

ПОРШНЕВОГО ДВЗ 

І.І. Бездворний, С.О. Савченко. 

Прилад для діагностики шорс-

ткості і хвилястості оброблених 

поверхонь поршневого ДВЗ. У 

статті запропоновано метод практи-

чної реалізації швидкодіючого вимі-

рювального комплексу з оперативно-

го аналізу шорсткості поверхонь; 

розглянуто можливості здешевлення 

вимірювальних комплексів, збере-

ження переваг оптичних методів 

діагностики, їх метрологічних пара-

метрів. 

I. Bezdvorny, C. Savchenko. Device for 

diagnostics of roughness and wavelength 

of machined surfaces of a piston Engine 

motor-car. Increasing the life of the en-

gine's trouble-free operation depends on the 

quality of diagnostics of the internal surfac-

es of the cylinder-piston engine group. This 

process is quite time consuming. The article 

proposes a method of practical implementa-

tion of the fast-acting measuring complex 

from the operative analysis of surface 

roughness. There is a possibility of cheaper 

measuring complexes, save advantages of 

optical methods of diagnostics, their metro-

logical parameters. 

Вступ. Механічна система двигуна внутрішнього згоряння 

сконструйована таким чином, що його робота постійно зношує 

блоки (див. рисунок 1).  

Для збільшення ресурсу безвідмовної роботи двигуна ав-

томобіля необхідно періодично проводити контроль стану стінок 

блоку циліндрів. Цей процес досить трудомісткий, тому виникло 

бажання його автоматизувати і розробити пристрій призначений 

для відображення дефектів у блоках циліндрів автомобільних дви-

гунів внутрішнього згорання.  

Метою дослідження є побудова діючої моделі пристрою 

для діагностики та сканування внутрішніх поверхонь циліндро-

поршневої групи ДВЗ. 

mailto:ckeper@gmail.c
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Об’єкт дослідження – розробка та реалізація алгоритму 

діагностики , впровадження його в систему керування діючій 

моделі пристрою для діагностики та сканування  внутрішніх по-

верхонь циліндро-поршневої групи ДВЗ. 

 

 

Рисунок 1 – Зовнішній вигляд зношуваного блоку 

 

Матеріал і результати дослідження. Раніше нами були 

розглянуті питання аналізу та методи діагностики та сканування 

внутрішніх поверхонь циліндро-поршневої групи ДВЗ. За підсум-

ком цих досліджень було запропоновані вимоги до пристрою при-

значеного для автоматичного сканування внутрішніх важкодосту-

пних поверхонь. 

Цей пристрій відповідає таким вимогам: 

- призначений для роботи в діапазоні робочих температур 

навколишнього середовища – від +0 до +50 °С, при відносній во-

логості повітря до 80% (при температурі +25 °С); 

- являє собою моноблок з роз’ємами для підключення зов-

нішніх датчиків та модулів;  
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- габаритні розміри конструкції дозволяють пристрою зру-

чно використовуватися в якості мобільного вимірювального при-

ладу; 

- пристрій складається з цифрового електронного ендоско-

па, приводу ендоскопа, пристрою відображення інформації, систе-

ми управління (див .рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Зовнішній вигляд автоматичного приладу для 

оцінці стану оброблених поверхонь 

 

Цифровий електронний ендоскоп – ідеальний інструмент 

для дослідження важкодоступних місць і областей, прихованих від 

прямого погляду. Цей прилад може зробити запис цифрових відео 

і зображень в форматі MPEG2 або MPEG1 на комп’ютер.  

Крім цього, присутні функції діодного підсвічування і мо-

жливість розглядати об'єкти до відстані 0,5 дюйма.  
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Основною частиною системи управління пристроєм є під-

система приводів (високоточні ходові гвинти, двигуни), основне 

призначення якої є переміщення виконавчого пристрою та блоку 

обертання, управління переміщенням виконується з блоку управ-

ління пристрою (джойстику). 

Принцип дії вимірювальної системи полягає в наступному: 

встановлюється пристрій над відповідним циліндром та закріпля-

ється на блоку циліндрів. Це дає можливість точного сканування 

та вимірювання приладом дефектів.  

При натисненні кнопок на панелі керування (вверх-

вниз,вліво-вправо), буде виконуватися переміщення вертикальної 

вісі в заданому напрямі від вибору оператора.  

Після занурення камери в циліндр на екрані комп’ютера ві-

дображається картинка (одна стінка циліндра), після чого оператор 

сам вирішує у якому напряму буде обертатися камера навколо сво-

єї осі або в лівий, або в правий бік, після кожного пройденого кола 

на заданий крок, після чого опускається нижче або вище за  потре-

би. 

 

Рисунок 3 – Зовнішній вигляд розробленого автоматично-

го приладу для оцінки стану оброблених поверхонь 

 

Таким чином, застосування ІТ технологій при оцінці стану 

оброблених поверхонь двигуна внутрішнього згоряння дозволяє 

спроектувати швидкодіючий вимірювальний комплекс з оператив-

ного аналізу шорсткості поверхонь після дії сил деформації.  
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Для готового пристрою було розроблено програмний про-

дукт в якому вхідні зображення отримають можливість редагуван-

ня для ефективного аналізу і перевірки. Користувачу доступні усі 

функції роботи з зображеннями: створення, редагування панорами.  

Програма – обробник фотографії здійснює якісне заванта-

ження і обробка фотографії; створення панорам з отриманих при-

строєм зображень; можливість завантаження фотографії в базу да-

них; накладку ефектів на оброблені фотографії; ретельний огляд і 

аналіз оброблених зображень. 

 

 
Рисунок 4 – Структура алгоритму створення та редагуван-

ня панорамного зображення 
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Розроблений програмний продукт дозволяє автоматизувати 

роботу співробітникам спеціалізованих підприємств по ремонту 

транспорту, транспортним заводам і т.д.  

Поставлена задача була виконана якісно, зі зручним та 

дружнім інтерфейсом. Всі вимоги до реалізації та рекомендації по 

вдосконаленню проекту були враховано в процесі реалізації. 

Для створення панорамного зображення через програму 

потрібно якісні скомпоновані зображення, які зможе надати тільки 

надійна камера. Головний компонент будь-якої відеокамери - не-

важливо, аналогової або IP-камери - визначальний на 90% якість 

зображення, що видається камерою - це світлочутлива матриця. 

Тому в приладі використано якісну камеру типу XinRay. Вона мо-

же відображати досліджуваний  об’єкт  безпосередньо на моніторі 

комп’ютера. Можливо встановлення автономного дисплею.  

На рисунку приведено структуру алгоритму створення та 

редагування панорамного зображення  

Запропоновано для системи управління за елементну основу 

взяти поширені та надійні контролери – типу ARDUINO Nano або 

ARDUINO UNO. Вони мають відносно малу вартість в порівнянні 

з аналогами.  

Запропоновано алгоритм керування відеокамерою.  

Камера для подібних цілей використовується типу XinRay. 

Вона може відображати досліджуваний  об’єкт  безпосередньо на 

моніторі комп’ютера. Можливо встановлення автономного дисп-

лею.  

 

Рисунок 5 – Фото окремих поверхонь в блоках циліндрів 

для створення панорамного зображення 
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Рисунок 6 – Фото панорами поверхні блока циліндрів піс-

ля програмної обробки 

 

Для підвищення об’єктивності виміру пропонується  вико-

ристовувати в приладі окремий цифровий  далекомір, здатний  

оцифровувати деформаційні  пошкодження по поверхні гільз цилі-

ндрів [5]. 

Для переміщення камери сканування в циліндрі по колу, а 

також по вертикалі застосовуємо крокові двигуни. Обертання валу 

двигуна призводить до повороту високоточного ходового гвинта і 

лінійному переміщенню робочого столу.  

 

 

Рисунок 7 – Зовнішній вигляд механізму переміщення роз-

робленого автоматичного приладу  
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На рисунку 8 наведено структурну схему системи керуван-

ня автоматичного приладу для оцінці стану поверхонь. 

 

 

Рисунок 8 – Структурна схема системи керування  автома-

тичного приладу  

 

 

Рисунок 9 – Загальний вигляд пульта керування 
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Закінчений прилад для ергономічності та захисту від меха-

нічних пошкоджень було розташовано в корпусі.  

Основою корпусу системи є пластмасовий корпус прямо-

кутної форми, в якому розміщені плата керування, блок індикації і 

акумулятор.  

У конструкції також передбачені отвори для виведення 

вимірювальних датчиків і блоку передачі інформації окремо від 

корпусу системи. 

Одним з позитивних сторін конструкції є можливість мо-

дифікації і швидкої заміни та додання вимірювальних датчиків 

компонентів та модулів, як і можливість швидкого видалення і 

приєднання в конструкцію.  

Заміна датчиків або їх додання в систему повинна бути до-

сить простим і швидким, тому вимірювальні датчики підключенні 

за допомогою роз’ємів, з можливістю швидкої заміни.  

Орієнтовна  собівартість пристрою складає близько 2000 

грн. 

Висновки. З метою здешевлення цифрового вимірюва-

льного комплексу найбільш раціональним є безконтактний опти-

чний метод вимірювання параметрів шорсткості поверхонь пор-

шневого ДВЗ.  

Розроблений прилад може працювати в автоматичному 

або в ручному режимі вимірювання як точний аналізатор показ-

ників шорсткості. З далекомірів цифрова інформація виводитися  

через контролер ARDUINO Nano на дисплей комп'ютера або на 

окремий дисплей контролю стану області деформації поверхні 

ДВЗ.  

Ціна на всі комплектуючі цієї розробки значно менша ніж 

на брендові вироби, які вказані вище на прикладах, навіть з ураху-

ванням загальноприйнятих податків 
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ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ТАРИФИ 

ЯК ЗАСІБ РЕГУЛЮВАННЯ ГРАФІКІВ СПОЖИВАННЯ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

Ю.О. Васеньова, Д.А. Дрозд. Дифере-

нційовані тарифи як засіб регулю-

вання графіків споживання електро-

енергії. Доля побутового споживання 

електроенергії збільшується щороку.. 

Проведено аналіз розподілу споживан-

ня електроенергії та проаналізовано 

участь побутових споживачів в вирів-

нюванні графіків споживання. 

Y. Vasenova, D. Drozd. Differen-

tiated tariffs as a means of regulation 

of electricity consumption schedule. 
The share of household electricity 

consumption is increasing every year. 

The analysis of the distribution of 

electricity consumption is carried out 

and the participation of household 

consumers in the alignment of 

consumption schedules is analyzed. 

Вступ. З 2012 року Національною комісією регулювання 

енергетики будь-який побутовий, або прирівняний до них, спожи-

вач може перейти на розрахунки по багатозонному тарифу (Визна-

чено Постановою НКРЕ № 498 від 23.04.2012р.) [1]. Така ситуація 

не тільки сприяє стимуляції ощадного використання електроенер-

гії, але і залученням споживачів до вирівнювання графіка наван-

таження енергосистеми за рахунок адміністративних (обмежую-

чих) і економічних (стимулюючих) заходів.  

Матеріал і результати дослідження. Фактично, викорис-

тання диференційованого тарифу по зонах доби запроваджено для 

зниження споживання електроенергії в години максимуму заван-

таження енергосистеми і переносу частини споживання  на години 

неповного або мінімального завантаження. Це сприяє вирівнюван-

ню графіку енергосистеми. При рівномірному режимі роботи собі-

вартість 1 кВт год електроенергії мінімальна, так як обладнання 

працює в «ощадному» режимі, відсутня необхідність утримання 

mailto:vasenyova_yulia@ukr.net
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резервних потужностей на генеруючих електростанціях, витрати 

палива мінімальні. 

В реальності робота енергосистеми має різко нелінійний 

характер з денними та нічними  максимумами. В Україні більшу 

частину електроенергії генерують чотири атомні станції (АЕС), у 

2018 році вони виробили 55% всієї електроенергії в країні [2]. 

Енергоблоки таких АЕС, яких в Україні, не можуть швидко 

знижувати або підвищувати обсяг виробленої електроенергії. Від-

повідно, в пікові години доводиться залучати маневрену генера-

цію: теплові електростанції на вугіллі або газі, а також - гідроелек-

тростанції. 

Для вирівнювання графіків можуть використовуватись різ-

ні методи: робота  в кілька змін, за рахунок диференційованих та-

рифів для промислових установок, створенням оптимальної струк-

тури генеруючих потужностей енергосистеми, використанням пе-

ретоків з сусідніми енергосистемами [3]. Як, варіант вирівнювання 

можна використовувати гідроакумулюучі електростанції (ГАЕС). 

Вночі вони закачують воду у верхнє водосховище, а в пікові годи-

ни споживання скидають її, виробляючи електроенергію [2]. 

Для стимулювання вирівнювання графіків навантажень по-

бутових споживачів використовуються як адміністративні (обме-

жуючі), так  і економічні (стимулюючі) заходи. Перші пов'язані з 

примусовим обмеженням навантаження споживачів в певні години 

доби і приносять споживачам прямий і непрямий збиток, який мо-

же істотно перевищити виграш енергосистеми від ефекту вирів-

нювання добового графіка навантаження. 

Саме з цієї метою споживачам надається можливість вибо-

ру тарифних планів: однозонного тарифу, незмінного протягом 

доби, двозонного (день - з 7 до 23 години - Т1, ніч - з 23 до 7 годи-

ни - Т2), тризонного (ніч, ранковий та вечірній піки, напівпік) та-

рифів. Промисловістю випускаються лічильники електричної ене-

ргії та інформаційно-вимірювальні системи, що програмуються 

для розрахунків по часовим проміжкам. 

Як, приклад, розглянемо показники річного споживання 

електроенергії споживачів із дозволеною потужністю 2,6 кВт та 

6 кВт.  
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а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Графіки споживання електроенергії домогос-

подарств (дозволена потужність: а) - 2,6 кВт; б) - 6 кВт) 

 

За графіками доля нічного споживання електроенергії в го-

сподарствах складає від 17 до 32 % (практично третя частина). 

Звичайно, економічно вигідним було розподілити споживане нава-

нтаження рівномірно, тобто, збільшивши нічне споживання до 50 

% від усього спожитого обсягу. 
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Для цього можна розглянути стандартний набір приймачів 

електроенергії побутових споживачів та проаналізувати доціль-

ність переводу його в нічний режим (таблиця 1). 

Таблиця 1- Рекомендації щодо переносу роботи приймачів 

електроенергії на зону тарифу Т2 

Прилад Потуж-

ність, 

кВт 

Можли- 

вість 

переносу 

Недоліки переносу 

Прилади, що мають можливість програмування (чи підключення 

через пристрої програмування) та відкладення старту 

Пральна ма-

шинка 

0,7…2,5 Є Шум, вібрація в нічний час 

Пароварка 0,4…2 є - 

Хлібопічка 0,45…0,80 + - 

Бойлер 1,5…3,0 + Об’єм води може бути не-

достатній для використання 

в великій родині, охоло-

дження нагрітої води  

Обігрівачі 0,3…2,5 + Значно вигідніше додаткова 

установка термоізоляційних 

накопичувальних баків 

Тепла підлога 0,1…30 + Потреба в нагріві існує в 

період активності членів 

родини 

Кондиціонери 0,3…2,5 Част-

ково 

Наявність шуму, ефект від 

роботи потрібен протягом 

доби, в тому числі протягом 

дня 

Прилади, для яких не доцільно програмування (чи підключення че-

рез пристрої програмування) та відкладення старту 

Пилосос 0,6…2,5  Наявність шуму 

Чайник 0,6…2,0  Вода швидко охолоджуєть-

ся 

Прилади осві-

тлення 

0,005…0,

6 

 Недоцільний перенос 

Зарядні та на-

копичувальні 

пристрої 

2…10 + - 



77 
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2019, вип. 2(17) 

Information technologies in education, science and production, 2019, ed. № 2(17) 

© Ю.О. Васеньова, Д.А. Дрозд, 2019, «Бахва» 

Теоретично, на нічне споживання можна перевести біль-

шість електроприладів. Однак, сумнівно користування вночі пило-

сосом, блендером або іншими гучними приладами. Найефектив-

ніший варіант - автоматизувати споживання електроенергії вночі, а 

отже, і залучити побутового споживача до вирівнювання графіків 

навантажень. 

Висновки. 1) Споживачі електроенергії можуть брати 

участь в регулюванні споживання електроенергії. 2) Для стимуля-

ції збільшення нічного споживання електроенерегії потрібно збі-

льшити співвідношення нічного та денного тарифів. 3) Автомати-

зація споживання електроенергії – оптимальний засіб вирівнюван-

ня графіків електричних навантажень. 
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79 
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2019, вип. 2(17) 

Information technologies in education, science and production, 2019, ed. № 2(17) 

© О.В. Ботвинюк, А.В. Ботвинюк, 2019, «Бахва» 

УДК 37.013.3:378.147 

О.В. Ботвинюк, 

викладач,  

Херсонський 

політехнічний коледж 

Одеського  

національного  

політехнічного  

університету  

                                 e-mail: ok.botwinuk@ukr.net 

                                

  

А.В. Ботвинюк, 

викладач,  

Морський коледж 

Херсонської державної 

морської академії 

e-mail: allav1107@ukr.net 

  
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПІД 

ЧАС ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН  

О.В. Ботвинюк, А.В. Ботвинюк. Ро-

звиток критичного мислення сту-

дентів під час вивчення гуманітар-

них дисциплін. У статті розглянуто 

особливості застосування технології 

розвитку критичного мислення під 

час вивчення гума-нітарних дисцип-

лін. Представлено практичні завдан-

ня, які сприятимуть формуванню ін-

новаційної особистості. 

O.V. Botvynyuk, А.V. Botvynyuk. De-

velopment of students' critical think-

ing while studying humanities. The ar-

ticle deals with the peculiarities of the 

application of the technology of devel-

opment of critical thinking in the study 

of humanities. Practical tasks that will 

contribute to the formation of an inno-

vative personality are presented. 

Вступ. Нині головним завданням вищої освіти є розкриття 

здібностей кожного здобувача освіти, виховання особистості, го-

тової до життя у високотехнологічному, конкурентному світі. Су-

часному суспільству, а значить, і сучасній освіті, необхідна віль-

на, творча особистість, що володіє певними якостями мислення. 

Свобода мислення має на увазі критичну її спрямованість, орієн-

товану на творчу і конструктивну діяльність, тому якісною харак-

теристикою мислення вільної особистості є критичне мислен-

ня [1].  
В основу підготовки майбутніх фахівців технічних спеціа-

льностей покладені головні ідеї, які відображені в Державній на-

ціональній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), Законах 

України «Про освіту», «Про вищу освіту».  

Тому великого значення набуває підвищення ефективності 

навчання й якості знань, формування життєвої та професійної 

компетентності сучасної молоді, засобами інноваційних техноло-

гій і активних методів навчання, до яких належить і технологія 

розвитку критичного мислення. Адже педагогічний процес у ви-

mailto:ok.botwinuk@ukr.net
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щому навчальному закладі повинен мати ефект чотирьох «К», 

тобто комунікації, кооперації, креативності і критичному мислен-

ню, яке сприяє формуванню мовної, мовленнєвої, соціокультур-

ної, діяльнісної, літературознавчої, компаративної, загальнокуль-

турної компетентностей. 

Матеріал і результати дослідження. Проблема розвитку 

критичного мислення було об’єктом підвищеної дослідницької 

уваги як вітчизняних, так і зарубіжних учених. Певний внесок у 

цю проблему зробили видатні вчені Б.Блум, Д.Брунер, М.Верти, 

Л.Виготський, Дж.Дьюї, Р.Маєр, Ж.Піаже, В.Сухомлинський, 

П.Фрайре, А.Фішер та ін. У витоків цього напряму навчання стоя-

ли В.Сміт, Д.Стіл, С.Волтер, Д.Халперн, К.Хобарт та ін. 

Проблема розвитку критичного мислення студентів розг-

лядається у працях таких дослідників, як Т.Воропай, О.Коржуєв, 

К.Корсак, Л.Киянко-Романюк, Т.Олійник, Ю.Стежко, А.Тягло, 

М.Шеремет та ін. Разом з тим, достатньо не розкрито можливості 

технології розвитку критичного мислення, її психолого-педаго-

гічний потенціал щодо інтенсифікації підготовки майбутніх фахі-

вців [2]. 

Більшість учених погоджується із думкою, що критичне 

мислення – це особливий тип мислення людини, спрямований на 

самостійне розв’язання нею конкретної життєвої чи пізнавальної 

проблеми через її всебічний розгляд на основі різних джерел ін-

формації, визначення шляхів розв’язання цієї проблеми, їх оціню-

вання й обґрунтований вибір одного з них з постійною рефлексі-

єю й корекцією власної мисленнєвої діяльності [3]. З такого ви-

значення виникає мета критичного мислення – навчити такому 

сприйняттю навчального матеріалу, у процесі якого інформація, 

що дістає студент, розумілася би, сприймалася би з власним дос-

відом, і на її ґрунті формувалося би власне аналітичне судження. 

Тому студент у процесі застосування технології розвитку 

критичного мислення повинен навчитися: 

1. виробляти вміння працювати з інформацією, знаходити 

її, аналізувати, використовувати потрібну інформацію, а не просто 

її запам’ятати; 

2. бути здатним критично мислити, розв’язувати пробле-

ми тощо; 

3.  бути посередником у вирішенні міжособистісних та 

інших конфліктів; 
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4.  навчитися думати позитивно й активно [2]. 

Модель заняття, згідно з методичною структурою розвит-

ку критичного мислення, складається з трьох етапів (фаз). 

Перший етап «Виклик» («ревокація»). Її ціль – формуван-

ня особистого інтересу для отримання інформації. Студенти, а 

саме першокурсники, мають подумати та розповісти іншим (за 

допомогою індивідуальної, парної, групової роботи, спільних 

прогнозувань. Озвучування проблемних питань тощо) про те, що 

вони знають з обраної теми для обговорення – так отримані рані-

ше знання усвідомлюються і стають базою для засвоєння нових. 

Завдання  педагога  полягає в тому, щоб викликати зацікавлення в 

студентів, прагнення до пізнавальних дій. 

Другий етап – «Осмислення». Студенти безпосередньо 

знайомляться з новою інформацією через лекції, критичні статті, 

перегляд фільму, опрацювання тексту тощо. На цьому етапі від-

бувається розвиток творчого критичного мислення, навичок само-

стійної роботи, пошукової діяльності з подальшим груповим об-

говоренням, аналізом та закріпленням. 

Третій етап – «Рефлексія». Здобувачі освіти мають розмір-

ковувати; обдумати те, що вони дізналися та як включили нові 

знання в свої уявлення; обговорити, як це змінило їхні думки, ба-

чення, поведінку тощо [4]. 

Під час вивчення гуманітарних дисциплін за методикою 

розвитку критичного мислення першокурсники повинні пройти  

через всі три стадії в опануванні матеріалом, оскільки кожна з них 

відбиває поетапно процес сприйняття, осмислення і застосу-

вання. Тому на заняттях застосовую методи та прийоми зазначе-

ної технології, які допомагають  підвищити мотивацію студентів, 

раціональніше побудувати процес навчання, яке засноване на 

суб’єкт-суб’єктних відносинах; багатосторонній комунікації, 

конструюванні знань студентів, використанні самооцінки, зворот-

ного зв’язку, а також постійній активності  й зацікавленості сту-

дента. Перевагами також є те, що у роботі задіяні всі студенти, які 

вчаться працювати у маленьких групах, парах; формується добро-

зичливе ставлення до опонента; кожен має можливість пропону-

вати свою думку; створюється «ситуація успіху»; за короткий час 

засвоюється багато нового матеріалу; формується вміння аргуме-

нтувати свою думку. 
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Під час викладання матеріалу використовую такі методи і 

прийоми критичного мислення: 

1. «Асоціативний кущ». Мета: активізувати знання студе-

нтів з означеної теми та виявити складні питання. Для цього пер-

шокурсникам необхідно записати  в центрі дошки ключове слово 

або фразу. Навколо центрального запису прописати слова, фрази, 

які спадають на думку. Проаналізувати кожен запис і поставити 

знаки питання біля тих тверджень, в яких вони не впевнені.  Треба 

відмітити умовними позначками (« + ») ті елементи, які не потре-

бують додаткової підготовки, збору інформації. Наприклад, під 

час вивчення твору В.Стефаника «Камінний хрест» студентам не-

обхідно підготувати матеріал  з історії  про еміграцію галицьких 

селян напр.ХІХ – поч.ХХ ст. (див. рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – В.Стефаник «Камінний хрест» 

 

Також опрацювати літературознавчі джерела, щоб дізнати-

ся чому В.Стефаника називали письмеником «мужицької розпу-

ки». Пояснити, що  вміння спостерігати і глибоко переживати ба-

чене й почуте надало новелам письменника того болю, що гримів, 

як музика Бетховена. А уривчаста, нервова фраза зближує його 

творчість з експресіонізмом образи: горб (символ виснажливої се-

лянської праці; тяжкої долі селянина; безталанності на батьківщи-

ні); п’яний танець Івана й Катерини (символ смерті, прощання-

смерті з рідною землею); камінний хрест на глиняному горбі 

(пам’ятник  родині Дідуха, усім емігрантам; символ терпіння й 

титанічної марної праці; символ могили для людини, заживо похо-

ваної тяжким життям; символ страдницької долі народу-

трудівника); тужлива пісня про осіннє листя (символ туги, жалю, 

нещасливої долі); прізвище Дідух (символ духа (дід+дух), символ 

В.Стефаник «Камінний хрест» 
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снопа жита-життя на Різдво). Автор назвав твір студією, тобто ху-

дожнім дослідженням душі головного героя. 

2. «Дерево рішень». Мета: вчити розглядати всі можливі 

варіанти розв’язання проблеми, її причин та наслідків, переваги та 

недоліки обраних стратегій; розвивати здатність використовувати 

схеми в роботі з інформацією. Викладач  знайомить студентів з 

базовою інформацією та формулює проблему, яка не має очевид-

ного рішення. Студенти об’єднуються в малі групи. Учасники на-

магаються знайти якомога більше варіантів розв’язання проблеми 

і аргументувати кожне рішення. Результати роботи записуються в 

таблицю чи схему, обговорюють і приймається остаточне рішення 

(див. рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Еволюція Чіпки Варениченка від правдошукац-

тва до розбійництва 

 

3. «Дошка запитань». Мета полягає в тому, щоб студенти 

могли записати будь-які свої запитання, що виникають у них, ко-

ли вони беруть участь в обговоренні, читають щось самостійно за 

власним вибором чи дорученням вчителя, виконують інші завдан-
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ня. Записується все на великому аркуші паперу на видному місці в 

аудиторії. Складений перелік запитань може стати матеріалом на 

занятті узагальнення й систематизації знань. Наприклад, під час 

вивчення твору І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» студенти 

висловлювали такі запитання: 

1. Хто був прототипом родини Кайдашів із твору? 

2. Що  у творі стало символом родинних чвар, сварливості? 

3. Чи правильно вчинила Мотря, виколовши око свекрусі за пос-

тійні знущання? 

4. А якби Лаврінові трапилася така жінка, як Мотря, яким би було 

їхнє життя? 

5. А якби Карпові трапилася така жінка, як Мелашка, якими  були 

б їхні взаємовідносини? 

6. Якою була б сім’я Кайдашів, якби справжнім головою родини 

був Омелько, а не Маруся? 

7. Чи заслужив Омелько таку  старість? 

8. Чи могла Маруся бути хорошою свекрухою? 

9. Чому Мелашка тікає до Києва? Захотілося столичного життя? 

10. Чому Мелашка тікає до Києва? Захотілося столичного життя? 

11. Чому Мотря постійно затіває суперечки? Яка їй із цього виго-

да? 

12. Чи соромився Лаврін того, що Мелашка із бідної родини? 

13.  Звідки Маруся набралася того «панства»? 

14. Чому Омелько був таким слабкодухим чи то Маруся була за-

надто владною? 

15. Якби  Маруся жила в наш час – чи посідала би вона певну ке-

руючу посаду? 

16. Якби  Маруся жила в наш час – чи була б вона турботливою 

бабусею  і водила би своїх онуків на різні гуртки? 

17. Якби перенести ситуацію із горбом у наш час , то через що мо-

гла би виникнути суперечка? 

18. Чи могла би Мотря бути слухняною невісткою? 

19. Чому сини так погано ставилися до своїх батьків? 

20.  Чи була смерть Омелька закономірною? 

4. «Кластер». Мета: формувати вміння узагальнювати й 

схематизувати інформацію. Схема-кластер складається наступним 

чином. В центрі дошки треба розмістити  опорне, ключове слово. 

Навколо нього записуються слова, фрази, асоціації, які розкрива-
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ють тему. Студенти озвучують все, що знають методом «мозково-

го штурму». Вся інформація класифікується, групується та оформ-

люється схематично.  

5. «Атака на викладача». Мета: зацікавити студентів ви-

вченням нового матеріалу, після якого викладач оголошує студен-

там, що зараз вони поміняються місцями – останні будуть ставити 

питання, а педагог відповідати на них. Висувається умова – ви-

кладач буде відповідати тільки на цікаві запитання. Саме вона і 

стимулює студентів складати запитання проблемного характеру. 

 

 

Рисунок 3 – Життєвий і творчий шлях Лесі Українки 

 

6. «Кошик ідей». Мета: зацікавити студентів новою те-

мою, активізувати пізнавальний інтерес. Вправа проводиться в 

малих групах. Викладач озвучує тему заняття і запитує студентів, 

що вони знають з даної теми. Кожен із них записує все, що прига-

дає (1-2 хвилини). Вони обмінюються інформацією в своїх групах. 
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Кожна група називає один факт, який записується на окремих ар-

кушах доти, допоки не озвучать всі ідеї, навіть помилкові. Ці ар-

куші складаються в кошик. Наприкінці пари  відбувається аналіз 

фактів і додаються нові. 

На одному із занять  студентам було запропоновано при-

гадати почуту інформацію щодо сучасного стану української мо-

ви. Ці відомості  повинні були мати конфліктний або дискусійний 

характер. Потрібно  було зібрати  всі факти, які стосуються визна-

ченого питання та дібрати аргументи для підтвердження або спро-

стування тверджень. Темою студенти обрали  «Прийняття нового 

українського правопису. «ЗА» і «ПРОТИ». Відповіді: 
1. Незрозумілість та двоякість деяких положень. 

2. У деяких положеннях проекту нового правопису мовна прак-

тика перемогла усталені правила, а в інших ні. 

3. Необхідно врегулювати  використання певних великих і ма-

лих літер у написанні власних та загальних назв. 

4. Правопис потребував  реформи дуже давно. 

5. «Український правопис, як правопис і будь-якої іншої мови, 

не може бути вичерпним; він кодифікує засадничі, найбільш поширені 

або спірні орфографічні положення». 

6. «И» на початку слова - це, власне, компроміс із правописом 

1928 року, який передбачав вживання літери «и» на початку слів. У прое-

кті нового правопису надається перевага літері «і», однак перед приголо-

сними «н» та «р» можна вживати два варіанти написання: «індик» та 

«индик», «ирій» та «вирій», «ірод» та «ирод» тощо. 

7. Найбільші суперечки викликали зміни у написанні складних 

слів. 

8. Недоречною є зміна написання частки пів-, напів-.  

9. Деякі питомо українські риси у проекті правопису все ж не 

відображені.  

7. «Театр». Мета: формувати здатність до осмислення по-

дії, явища, образу через активізацію власних почуттів. Студентам 

пропонується, організувавшись в малі групи, інсценувати найціка-

віші фрагменти теми, яка вивчається. Міні-вистава розігрується в 

довільній формі. Першокурсники самостійно визначають на чому 

поставити акцент, як вирішити заявлений конфлікт, які висновки 

зробити. 
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Міні –спектакль  

«Зустріч Мавки і Лукаша» 

 (за драмою-феєрією Лесі Українки «Лісова пісня») 
 

Мавка: І як ти можеш мені з’являтися на очі після того, як використав 

мене? 

Лукаш:  Не моя провина в тому, то мати винна. Вона змусила мене взяти 

тебе доглядати наше господарство? 

Мавка: Чому ти не відповідаєш за свої вчинки? Моє життя належало 

тобі. 

Лукаш: Моя душа прагнула до тебе, та розум і синівський обов’язок  

змусили мене зробити те, чого не хотів. 

Мавка: Ти доросла людина! 

Лукаш: Але мати… 

Мавка: Я довірилася тобі. 

Лукаш: Пробач мене . 

Мавка: Не знаю чи зможу. 

Лукаш: Я усвідомлюю свою помилку. 

Мавка: Цього замало. 

Лукаш: Я буду просити пробачення не лише  у тебе, а й у всієї лісової 

родини. 

Мавка: ??? 

Лукаш:  Я завинив перед усіма. 

Мавка: Та я ж захищала тебе перед ними. Як я буду поважати себе після 

цього? 

Лукаш: Я дуже хочу отримати твоє пробачення. І зроблю усе для цього. 

Навіть змушу матір прийняти мій вибір. 

Мавка: Ти не зміг своєю душею до мене дорівнятися і не знаю чи змо-

жеш… 
 

Висновки. Таким чином, впровадження технології розви-

тку критичного мислення під час викладання гуманітарних дис-

циплін дозволяє студентам набуті знання використовувати шля-

хом трансформації на інших заняттях; підвищує їхню допитли-

вість; зростає потреба в нових досягненнях (постійна участь у 

творчих конкурсах, організованих Малою академією наук Украї-

ни), комунікативна і організаторська спрямованість, розвиваються 

творчі здібності.  
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СТОРІТЕЛЛІНГУ В НАВЧАННІ 

СТУДЕНТІВ ПОЛІТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ  

Г.М. Лебедь, А.С. Мадаєва. Застосу-

вання методу сторітеллінгу в на-

вчанні студентів політехнічного ко-

леджу. E статті розкрито сутність за-

стосування сторітеллінгу як методу, 

що використовується у підготовці сту-

дентів політехнічного коледжу. 

H. M. Lebed, A. S. Madaeva. Application 

of the method of storytelling in teaching 

the students of Politechnic College. The 

article reveals the essence of storytelling as 

a method which is used in training of the 

students of Politechnic College. 

Вступ. Сучасна освіта повинна забезпечувати у студентів 

політехнічного коледжу інтеграцію різних способів пізнання світу 

і тим самим збільшувати потенціал для вільних і осмислених дій. 

Зокрема  такі, як: мотивація навчання, сформованість пізнавально-

го інтересу, вміння організувати самостійну роботу, здатність пла-

нувати навчальну діяльність, уміння висувати проблему та її 

розв’язувати, розуміння необхідності опанування професійними 

вміннями та навичками.  

Питанням модернізації системи освіти присвячено дослі-

дження багатьох науковців, зокрема, І. Зязюн [2], 

Г. Ланщикової [4], А. Подозьорової [5], В. Яковенко [8] та ін. 

Матеріал і результати дослідження. Аналіз психолого-

педагогічної літератури свідчить, що сформованість пізнавальної 

діяльності залежить від багатьох факторів, зокрема від актуалізації 

у студентів трьох сфер: когнітивної, емоційно-мотиваційної та по-

ведінкової. Необхідно відзначити також, що важливим є усвідом-

лення способів пізнання, усвідомлення власних дій, оскільки осві-

та має вести людину від знання до пізнання.  
У педагогічній літературі більший акцент робиться на 

знання, а не на інформацію. Отожнення інформації і знань веде до 

технократичного підходу в поясненні цих питань. Багато вчених 
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вважають, що ці поняття характеризують процес людського пі-

знання з різних сторін: з гносеологічної – знання; з комунікативної 

– інформація. Щоб вирішити ці питання, треба уяснити зміст само-

го поняття інформації. На думку К.Шеннона [6], інформація є пе-

редумовою знання, сукупністю трьох видів сигналів: 

1) сукупність сигналів, які будь-які система чи об’єкт 

сприймає ззовні (вхідна інформація). 

2) сукупність сигналів, які система чи об’єкт видає в на-

вколишнє середовище (вихідна інформація). 

3) сукупність сигналів, які система чи об’єкт зберігає в собі 

(внутрішня інформація). 

Коли споживач інформації інтерпретує її, тобто з’єднує 

отримані знаки з їх значенням, то така інформація стає знанням. 

Отже, знання – це гносеологічна інформація. 

Інформація – це деяка послідовність знань, понять, які ак-

тивізуються за допомогою певних знаків. Ніяка інформація, знання 

не з’являються відразу [7]. Для предмету наших досліджень має 

значення подання В.М.Казієва, що цей процес передбачає накопи-

чення, осмислення, трансформацію, систематизацію даних, їх ін-

терпретацію [3, 12-22] (див. рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Взаємозв’язок середовища зі знаннями за ра-

хунок зміни форм інформації 
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Даний рисунок характеризує обмін інформацією між сере-

довищем, у якому перебуває здобувач освіти, і знаннями, які він 

одержує за рахунок збереження інформації. Методи передавання 

інформації є багаторівневими.  

Оскільки будь-яка знакова система невіддільна від 

свідомості, обмін інформацією відбувається осмислено. «Мис-

лення – це процес переробки інформації» [7].  

Однак мозок людини акумулює й обробляє не лише усві-

домлену, а й неусвідомлену інформацію. Одержуючи з зовніш-

нього світу колосальний потік інформації, він доводить до рівня 

свідомості приблизно тисячну частину обсягу цього потоку. Інша 

ж іде в підсвідомість. При цьому людський мозок реагує не на 

сам матеріальний носій інформації, а на її предметний зміст. 

Складний інформаційний процес, що відбувається в мозку, не 

вичерпується логічним мисленням, а містить у собі емоційну 

сферу свідомості. Вона надає інформації емоційне забарвлення, 

чим значною мірою збагачує інформаційний потік. І хоча межа 

між усвідомленим і неусвідомленим завжди мінлива, визнача-

льна роль у будь-якому випадку належить усвідомленому.  

Забезпечити цей комплекс можна шляхом використання 

методу сторітеллінгу.  
Сторітеллінг – storytelling (у перекладі з англійської story 

означає історія, а telling – розповідати; отже, сторітеллінг – це роз-

повідь історій) – це мистецтво захоплюючої розповіді та передачі 

за її допомогою необхідної інформації з метою впливу на емоцій-

ну, мотиваційну, когнітивну сфери слухача. Ця методика була роз-

роблена та успішно випробувана на особистому досвіді Девідом 

Армстронгом, головою міжнародної компанії Armstrong Interna-

tional [4]. 

Пізніше сторітеллінг почав активно використовуватися в 

маркетингу, PR, журналістиці, освіті.  

У форматі storytelling існує ряд основних правил, які і роб-

лять його стандартом. Ось головні з них: занурення в історію, гли-

боке опрацювання теми, інтерактивність, оформлення. Коротко 

прокоментуємо перераховані правила. 

- Занурення в історію. Здобувач освіти повинен мати мож-

ливість відчути себе в центрі подій. Щоб надати йому цю можли-

вістьність, слід використовувати кілька точок зору, пряму мову, 

цитати. 



92 
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2019, вип. 2(17) 

Information technologies in education, science and production, 2019, ed. № 2(17) 

© Г.М. Лебедь, А.С. Мадаєва, 2019, «Бахва» 

Глибоке опрацювання теми і науковий дискурс. Історія по-

винна не тільки відповідати на питання «Що?», «Де?», «Коли?», 

але і давати відповіді на питання «Навіщо?», «Чому?». Науковий 

аспект може бути представлений, наприклад, порівняльної статис-

тикою певних подій, інфографікою пересування по карті, комента-

рем вченого і т. д. Після висвітлення матеріалу студент повинен 

стати «експертом» в темі. 

- Інтерактивність. Наприклад, можливості цифрового фор-

мату набагато ширші, ніж у паперових носіїв.  

Беручи до уваги особливості підготовки студентів коледжів 

технічного профілю, вважаємо за необхідне виділити такі компо-

ненти сторітеллінгу: цільовий, змістовий, мотиваційно-вольовий, 

пізнавально-операційний, психофізіологічний, оцінювальний. 

Цільовий компонент спрямований на міцне засвоєння на-

вчального матеріалу, на формування практичних умінь та навичок, 

пошук нових методів оволодіння високим ступенем фахової підго-

товки. 

Змістовий компонент передбачає систему фахових знань, 

які необхідні для виконання певного виду діяльності та ступінь 

розуміння сутності основних понять. 

Мотиваційно-вольовий компонент зумовлений сформова-

ністю мотивів і цілей майбутньої професійної діяльності випуск-

ників коледжу як фундаменту подальшого саморозвитку і саморе-

алізації; зацікавленістю професійною діяльністю; наявністю стій-

кого інтересу до роботи, цілеспрямованим досягненням поставле-

ної мети; самовладанням за будь-яких професійних обставин; зда-

тністю рішуче й обґрунтовано приймати рішення. Освітній процес 

дає студентам «уявлення про власні здібності та потенціал, моти-

вуючи їх справлятися з фаховими текстами самостійно по закін-

ченню курсу, так що вони спроможні самоудосконалюватися» [9]. 

Пізнавально-операційний компонент забезпечує творчий 

рівень професійних умінь в реалізації потреб особистості, творче й 

аргументоване застосування одержаних умінь і навичок роботи з 

комп’ютером, підвищення рівня аналітико-синтетичної діяльності, 

необхідної для обробки інформації, високе почуття відповідально-

сті, глибоке знання теорії та практики своєї майбутньої професії. 

Психофізіологічний компонент – враховує природні здіб-

ності особистості: творче мислення, пам’ять, уяву, інтуїцію, асо-

ціювання, що є передумовою творчої діяльності, а також здатність 



93 
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2019, вип. 2(17) 

Information technologies in education, science and production, 2019, ed. № 2(17) 

© Г.М. Лебедь, А.С. Мадаєва, 2019, «Бахва» 

розуміти і правильно орієнтуватися в різних професійних ситуаці-

ях завдяки наявності професійних якостей [1, 78-86]. 

Оцінювальний компонент передбачає самооцінку студен-

тами власних навчальних досягнень, уміння бачити і визнавати 

допущені помилки чи недоліки в роботі та визначати шляхи удо-

сконалення результатів своєї діяльності [9]. 

Висновки. Для того, щоб інформація залишилася в пам'яті 

студентів на довгий час доречне застосування методу сторітеллін-

га, що забезпечить управління увагою і почуттями здобувачів осві-

ти, розподіл правильних і потрібних акцентів. Даний метод забез-

печує можливість вибудовувати структуру процесу комунікації, 

який дозволяє краще розуміти людей, співпереживати, синтезува-

ти та аналізувати інформацію, враховувати дані, отримані в дослі-

дженнях, в результаті чого створювати більш значущі продукти, 

орієнтовані на користувача. 
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ПРИЙОМИ ДЕФОРМАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 

(на матеріалі англомовної «жовтої» преси) 

Н.Г. Сіденко. Прийоми деформації 

фразеологізмів (на матеріалі анг-

ломовної «жовтої» преси). Статтю 

присвячено дослідженню механізму 

фразеологічної деформації. У статті 

вирішується проблема визначення 

терміну «деформація фразеологіз-

му». На прикладах з англомовної 

«жовтої» преси розглянуто семанти-

чно-функціональні особливості при-

йомів фразеологічної деформації. В 

статті окреслено перспективи пода-

льшого дослідження прийомів фра-

зеологічної деформації як технологі-

чно-маніпулятивних прийомів. 

N.G. Sidenko. Devices of deformation 

of phraseological units (based on ma-

terial from English “yellow” press). 

The article is devoted to research of 

mechanism of the phraseological de-

formation. The problem of defining the 

term “phraseological unit” is solved. 

Semantic and functional properties of 

the devices of phraseological defor-

mation are illustrated by the examples 

from the English “yellow” press. The 

perspectives for further study of the de-

vices of phraseological deformation as 

technological and manipulative ones are 

noted.  

Вступ. Загальною спрямованістю сучасної лінгвістики на 

дослідження комунікативного аспекту мови зумовлена актуаль-

ність вивчення феномену фразеологічної деформації. Можливе 

використання прийомів деформації фразеологізмів як засобів ма-

ніпулятивного впливу викликає потребу ретельного дослідження 

їх механізму, що відповідає соціальному запиту щодо обізнаності і 

протидії сучасним удосконаленим маніпулятивним технологіям у 

медіа просторі. Окрім того, дослідження фразеологічної деформа-

ції є внеском у розвиток таких галузей наукової діяльності, як фра-

зеологічна дериватологія, фразеологічна семантика, комунікативна 

лінгвістика. 

Метою нашої розвідки є вивчення прийомів та механізму 

деформації фразеологізмів як мовленнєвого явища. У зв’язку з цим 

постають наступні задачі: систематизувати прийоми фразеологіч-
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ної деформації, виявити умови дії кожного прийому, окреслити 

перспективи подальших наукових розвідок. 

Матеріал і результати дослідження. Оказіональні зміни 

фразеологізмів, поняття фразеологічної деформації досліджували: 

І. Абрамець, О. Арсентьєва, І. Гнатюк, Т. Гусейнова, С. Джекі, 

Є. Дубинський, А. Баран, В. Бойченко, В. Вакуров, Р. Глезер, 

М. Еверерт, Е. ван дер Лінден, А. Шенк, Р. Шройдер, А. Ізотова, 

О. Кабанова, А. Коралова, Е. Коуі, О. Кунін, О. Леонтович, 

А. Мелерович, В. Мідер, В. Мокієнко, А. Начісчіоне, С. Петрова, 

О. Рижкіна, Н. Стебелькова, С. Тер-Мінасова, І. Третьякова, 

Ч. Фернандо, Н. Шадрін та ін.   

У лінгвістичній літературі існують декілька термінів, що 

позначають оказіональне вживання фразеологічної одиниці (ФО): 

оказіональне перетворення (Мелерович, Шадрін), контекстуальне 

перетворення (Третякова, Арсентьєва), індивідуально-авторське 

перетворювання (Бойченко), трансформація фразеологізму (Але-

фіренко, Гусейнова, Малишева), модифікація фразеологізму (Ба-

ран, Sylvia Jaki), деформація фразеологізму (Ахманова, Тер-

Мінасова, Ізотова, Рижкіна, Кабанова). Англомовна фразеологічна 

традиція дотримується терміну “nonce-variation” (Sabban). 

Зустрічаються ствердження на користь певного терміну, 

які не лишають шансу на існування іншим. Так, наприклад, під 

терміном «деформація ФО» розуміють лише зміни у формі, нада-

ючи перевагу терміну «модифікація фразеологізму» (Баран). На-

ступні визначення феномену функціонування ФО у мовленні у не-

звичній формі або з незвичним значенням спростовують ідею тер-

мінологічного монізму.  

Деформація ФО є фігурою мовлення, яка полягає у руйну-

ванні цілісності її значення, у самостійному функціонуванні її 

складових [1, с. 166] Реалізація потенційних семантичних можли-

востей компонентів ФО сприймається як її деформація [7, с. 67].  

І. Ю. Третякова систематизує загальний досвід у фразеоло-

гії з цього питання і виділяє три типи деформацій фразеологізмів: 

перетворення, що змінюють смислову форму ФО, але не порушу-

ють їхньої структури (семантичні); перетворення, що змінюють 

структуру ФО й тим самим вносять інновації у зміст (структурно-

семантичні); складні перетворення [9, с. 163].  

 Оказіональне вживання ФО уходить глибоко коренями в 

історію мови [6, с. 64]. Наприклад, прийом уклинювання був зафі-
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ксований ще у давньоанглійському періоді, що доводить регуляр-

ність й комунікативну цінність цього прийому [3, с. 49]. У к л и -

н ю в а н н я  –  це включення до складу ФО слів, перемінних сло-

восполучень або інших фразеологізмів у мовленнєвому акті [Там 

само, с. 38; 5]. При уклинюванні між компонентами ФО склада-

ються семантичні відношення сумісності/несумісності. Елементи, 

що уклинюються у структуру ФО, можуть виконувати функції 

конкретизації, експлікації значення, експресивізації, інтенсифікації 

ФО [8, с. 21]: 

Put smb on the spot – to deliberately ask someone a question that is 

difficult to answer [2, с. 709; 11, р. 1492]: I just can’t answer this question. 

You put me in an awkward spot (1, Jan. 26, 2015 p.34). 

  Слово “awkward”, яке стало оказіональною частиною ФО у 

даному контексті, акцентує не стільки складність надати відповідь, 

скільки незручність із будь-яких міркувань, можливо, етичних.  

Уклинювання слід відрізняти від наступного прийому фра-

зеологічної деформації – р о з р и в у . Елементи, що уклинюються, 

стають органічною частиною ФО у мовленнєвому акті, а тим са-

мим змінюють її структуру; розрив – це мовленнєве роз’єднання 

фразеологізму перемінним словом, словосполученням, графічними 

засобами при незмінному компонентному складі [6, с. 87]. Частини 

фразеологізму вступають у синтаксичні зв’язки з елементами, які 

його роз’єднують, що іноді вимагає певних формальних змін ком-

понентів ФО: 

To go back on one’s tracks – to manage all the things as they 

were in the past [2, с. 775]: “Lamar is clean and sober now”, reveals 

the source. “He’s been seeing a therapist and working out regularly, 

getting himself on the right track to win Khloe back!” (2, October 13, 

2014, p. 36). 

Зміна у категорії числа на прикладі слів “tracks” – “track” 

конкретизує значення ФО, звужуючи коло речей, які треба відно-

вити у теперішньому часі, до вирішення однієї проблеми з алкого-

лізмом. А розрив ФО конкретизує ціль дії – повернути кохану (to 

win Khloe back). Усі варіювання з займенниками та артиклем (go 

back on one’s tracks – getting himself on the right track to win Khloe 

back) підпорядковані реалізації функції конкретизації значення 

ФО.  

 Парадоксальність цього прийому у тому, що розрив розді-

ляє ФО, забезпечуючи семантичну і стилістичну її цілісність [10, с. 
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199]. При цьому перша частина ФО набуває оказіональну метоні-

мічну функцію [12, с. 103]. 

При прийомі з а м і н и  к о м п о н е н т у  Ф О  групи коре-

лятів пов’язані парадигматичними відношеннями (синоніми, анто-

німи, конверсиви, гіпоніми, пароніми, перифрази) і асоціативними 

[8, с.18; 10]: 

A sting in the (smb’s) tail – an unpleasant part at the end of the 

story [2, с. 723; 11, р. 1519]: A sting in her tale (headline) (2, Oct.6, 

p. 22). 

Слово-замінник “tale”, що пов’язано омонімічними 

зв’язками з компонентом ФО “tail”, надає відтінок значення – уяв-

ність, неправдивість деталей розповіді.  

Заміна дієслова “make” дієсловом “waltz” додають сему 

способу дії: 

 To make one’s way – to go towards smth, especially when it is 

difficult or takes a lot time; to make a career [2, с. 807; 11, р. 1738]:  

JON GOSSELIN wants to waltz his way back onto TV – and show up 

his ex-wife Kate in the process! (1, July 15, 2015 p.50). 

 Прийом к о н т а м і н а ц і ї  націлений на створення складної 

семантично ємкої одиниці. У результаті об’єднання фразеологіз-

мів, що мають різні образні основи, образи накладаються один на 

одного, створюючи багатомірний образ [8]. Часто він буває ірреа-

льним, фантастичним. Об’єднання відбувається різними засобами, 

за чим й виділяють три підтипи цього прийому [8]. 

За умов контамінації-перехрещування об’єднуються дві 

ФО з однаковими або схожими синтаксичними моделями та схожі 

за семантикою [Там само]: 

Rub salt in/to the/smb’s wound – to make a bad situation even 

worse for someone [2, с. 655; 11, р. 1340]; 

Pour/add/throw oil/fuel on/to the fire/flames – to make an ar-

gument worse [2, с. 551; 11, р. 18]: “She felt inadequate. And when he 

moved to a much younger woman, it was like pouring salt in the 

wound” (2, Oct. 1, 2014 p. 43).  

Фразеологізм “rub salt in/to the/smb’s wound” акцентує гли-

бину, значеннєвість ефекту дії, а ФО “pour/add/throw oil/fuel on/to 

the fire/flames” – її силу, інтенсивність. Злиття усіх зазначених ви-

ще семантичних елементів у значенні контамінанту інтенсифікує 

загальний негативний ефект дії. 



98 
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2019, вип. 2(17) 

Information technologies in education, science and production, 2019, ed. № 2(17) 

© Н.Г. Сіденко, 2019, «Бахва» 

 Контамінація-накладання базується на участі у структурі 

різних ФО однакового компоненту:  

 Be on/ride the crest of a wave – be very successful, in zenith of 

fame [2, с. 185; 11, р. 349]. 

To ride high - to feel very happy and confident [2, с. 631; 

11, р. 1320]: Crest rides high on the digital wave (4, Jan. 29, 2013 

p.59). 

 Контамінант відображає різні аспекти вдалої діяльності, 

такі як впевненість, активність, задоволення від праці, успішність. 

 Для контамінації-об’єднання характерно об’єднання ліній-

но у повному складі ФО при відсутності або за наявності схожості 

у семантиці і структурі [8]: 

  Gravy train – an organization, activity, or business from which 

many people can make money or profit without much efforts [2, с. 776; 

11, р. 668]; 

To go back on one’s tracks — to manage all the things as they 

were in the past [2, с. 775]:  Folks will go to get lengths to get back on 

track the gravy train! (2, Nov. 17, 2014 p.4). 

Ґрунтом для лінійного об’єднання двох фразеологізмів слу-

гують асоціації за суміжністю у просторі – потяг і рейки. У ре-

зультаті взаємної актуалізації прямих значень фразеологізмів ви-

никає нова сема технічної легкості і чіткості виконання дії, водно-

час комічний ефект надає контамінанту ще більшої експресії.  

 Ф р а з е о л о г і ч н и й  е л і п с и с  – це виключення окремих 

компонентів ФО при збереженні зворотом його значення, для еліп-

сису характерна незмінність співвіднесеності з позамовною дійсні-

стю як редукованого, так і нередукованого варіантів [3, с. 100]. 

Фразеологічний еліпсис надає мовленню лаконізм, актуалізує 

окремі елементи значення, стилізує розмовне мовлення [10, 

с. 160]: 

To spill the beans – to tell  smth that someone else wants you to 

keep a secret [2, с. 70; 11, р. 1486]: While at an Indian restaurant in 

Nairobi, Barack used his smooth – talking legal skills to get Mark to 

spill about their farther (1,Sept. 15, 2016 p. 3). 

С е г м е н т а ц і я  – це розділення ФО на частини, вичлено-

вування однієї з них й вживання її як окремої самостійної синтак-

сичної одиниці [9, с. 176]. Функціонувати самостійно можуть ті 

сегменти, які актуалізують дериваційний зв'язок з фразеологізмом. 
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Синтаксична трансформація викликає перетворення категоріаль-

ного і денотатно-сигніфікативного плану мовної ФО [Там само]: 

To turn smb’s head – to be attractive in a romantic or sexual 

way [2, с. 371; 11, р. 1665]: Even though she remains a real head-

turner a close source says: “You have to wonder if she is driving away 

some guys by being too over-the-top about sex” (1, April 28, 2014 

p.27).  

  П о д в і й н а  а к т у а л і з а ц і я  – це поєднання фразеологі-

чного значення звороту і його образної основи і/чи внутрішньої 

форми, коли відбувається не відтворення внутрішньої форми, а 

збільшення її ваги у ФО [4, с. 105]. Введення у контекст актуаліза-

торів двох планів ФО може відбуватися з домінуванням фразеоло-

гічного значення або з домінуванням актуалізації буквального зна-

чення – у цьому і полягає різниця між прийомами подвійної актуа-

лізації і буквалізації  [8]: 

  To be full of beans – be very eager and full of energy [2, с. 70; 

11, р. 111]: All other treatments had failed but the diet put her right. 

Now she lives on plants and not much else – and has never felt more 

full of beans. Literally (3, March 7, 2015 p.39). 

Епізод контексту “…she lives on plants and not much else…” 

відтворює внутрішню форму ФО, а парцельоване речення “Literal-

ly” лише це підтверджує. Фразеологічне значення  «бути енергій-

ним, життєрадісним» теж присутнє у контексті (the diet put her 

right). 

And all that jazz – and so on/forth (is used at the end of a list to 

show that you could continue it in a similar way) [2, с. 415; 11, р. 819]:  

ALL THAT JAZZ 

Lady Gaga, 28, and Tony Bennett, 88, joined vocal forces and put on a 

jazz performance the night before the release of their album “Cheek to 

Cheek,” which takes on a completely different sound from Gaga’s usual 

pop jams (1, Oct.13, 2014 p. 6). 

 Фрагмент контексту “a jazz performance” буквалізує ком-

понент фразеологізму “jazz.” Фразеологічне значення підкреслює 

широкий діапазон жанрів, в яких працює співачка, її співробітниц-

тво з відомим американським виконавцем традиційної свінгової і 

поп-музики з елементами джазу,  її поважливе ставлення до стар-

ших професіоналів. Отже,  з’являється оцінна конотація. 

 Зворотний механізм у плані налаштування ФО на контекст 

закладений у прийомі п о р у ш е н н я  д и с т р и б у ц і ї  Ф О  [10]. 
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Дистрибуція фразеологізму – це сукупність усіх контекстів, в яких 

регулярно зустрічається дана одиниця, тому вживання фразеологі-

зму у невластивому йому контексті слід трактувати як порушення 

дистрибутивної норми [Там само, c. 155–156]. При порушенні се-

мантичної дистрибуції  фразеологізм набуває нового оказіонально-

го змісту без виникнення стилістичного дисонансу або відхилення 

від традиційної предметної закріпленості [Там само: 157]: 

 Jump the rails/tracks – 1) if a train jumps the rails it suddenly 

goes off the tracks; 2) have your attention unfocused, dispersed be-

tween points, thoughts, ideas [2, с. 775; 11, р. 828]: “Bruce feels that if 

he makes the permanent leap to living as a woman, it will help stabilize 

him,” said the insider, adding that the clan has discussed putting him in 

a psych ward… “His family thinks he’s ready to jump the rails!” (1, 

April 20, 2015 p. 24). 

 Одне зі значень ФО пояснюється синонімом jump=go off. 

Тому встановлюється асоціативний зв'язок з іншою ФО “go off the 

rails” зі значенням “to start behaving in a strange or socially unac-

cepted way.” Але ні буквальні, ні фразеологічні значення жодної 

ФО не актуалізуються. Розпорошення уваги, невизначеність, по-

рушення соціальних норм поведінки не кваліфікуються як симп-

томи хворої психіки. Саме такого оказіонального змісту набуває 

ФО “jump the rails/tracks” у контексті (the clan has discussed putting 

him in a psych ward). 

Суть прийому р о з г о р н у т о ї  м е т а ф о р и  полягає у ро-

згортанні образу в основі фразеологізму з використанням одного 

або декількох його образних компонентів [12]: 

To have a roving eye – to always be looking for a chance to 

have romantic relationships [11, р. 1340]: If Ben’s notorious wander-

ing eye hadn’t placed enough strain on their marriage, the former 

“Alias” star is also fed up with Ben’s compulsive gambling, history of 

cheating, hectic work schedule and boozy past… (1, May 18, 2015 p. 

40). 

Метафоричне розширення одного компоненту ФО “eye” 

через актуалізацію його лексичного значення відбувається на ос-

нові асоціацій, що виникають у зв’язку з фізіологічною будовою 

(око має м’язи) і функціональністю людського ока, яке може за-

знавати навантаження. 

 Прийом ф р а з е о л о г і ч н о ї  а л ю з і ї  заснований на ви-

користанні лексем, що є експліцитними носіями образу ФО і вико-
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нують метонімічну функцію, так як пов’язують ФО з даною дис-

курсивною ситуацією [12]: 

 That’s the way the cookie crumbles – said when smth bad has 

happened and you must accept things the way they are, even though 

you don’t want to [2, с. 174; 11, р. 326]:“This appears to me to be a 

well-healed, mature, pale pink… scar – quite characteristic and a clas-

sic sign of a previous facelift. Even the most well-done facelift leaves a 

cookie trail of some kind” (1, Jan. 26, 2015 p.10). 

 ФО представлено одним експліцитним компонентом “cook-

ie,” який відтворює її цілий образ. Сліди (trail) від пластичних 

операцій треба сприймати як даність.  

 Ф р а з е о л о г і ч н и й  п о в т о р  – це редуплікація всієї ФО 

або її певного компоненту. Повтор створює у тексті складну сітку 

значень, що сприяє його зв’язності та послідовності, цей прийом 

розглядається як засіб інтенсифікації. При цьому може повторюва-

тись будь-який значущий компонент ФО в залежності від комуні-

кативного наміру мовця [12]: 

 To go back on one’s tracks – to manage all the things as they 

were in the past [12 с. 775]: Here, Calum opens up to OK! about his 

darkest days and how he got his life back on track – and hits back at his 

father’s family’s criticism (2, April 7, 2015 p. 53). 

 Повтор компоненту “back” у фразовому дієслові “hit back” 

зі значенням “to attack or criticize a person or group that has attacked 

or criticized you” вказує на готовність персонажу кардинально змі-

нити спосіб життя, який і  викликав критику з боку родини. Мотив 

дії – усунути цю критику.  

 Паралельне вживання, одночасна актуалізація декількох 

прийомів оказіонального перетворювання в рамках однієї ФО на-

зивається ф р а з е о л о г і ч н о ю  к о н в е р г е н ц і є ю  [3, c. 56]. 

Фразеологічна конвергенція утворює свого роду фокус уваги і по-

силює стилістичний ефект, у створенні якого визнається рівнозна-

чність усіх застосованих прийомів  [12]: 

  Put/dip a toe in the water – to try a little of smth or try an activ-

ity for a short time to see if you like it [11, р. 1628]: Amber also 

pledged that-even though she’s kissed girls and liked it – she will never 

dip into the lady pond again (1, March 2, 2015 p. 12). 

 Усічений компонент “a toe” і гіпонімічна заміна “water” на 

“pond”, уклинювання компоненту “lady” з метою конкретизації 
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значення ФО підкреслюють багатий досвід персонажу у нетради-

ційних сексуальних відносинах.  

 Фразеологічне насичення контексту  – це присут-

ність декількох фразеологізмів в узуальному і/або оказіональному 

вживанні, що взаємодіють у контексті [12, с. 162]. Тому відношен-

ня між ФО більш важливі, ніж їхня номінальна присутність.  

 Фразеологічне насичення контексту поліфонічне за своєю 

природою [Там само, с. 158]. «Фони» фразеологічного значення та 

значення перемінного прототипу ФО в узуальному і оказіонально-

му вживанні поєднуються між собою та елементами контексту не-

передбачуваним чином. Об’єднання фразеологізмів відбувається 

на основі асоціацій, близькості значень, наявності спільного ком-

поненту у їхньому складі [Там само, с. 155], наприклад: 

 Put oneself on the map – make oneself famous [2, с. 487; 

11, р.932];  

 A square one – the situation from which you started to do 

something [11, р. 1496]; 

 Go/run (a) round in circles – to think or argue about something 

without deciding anything or making progress [2, с. 150; 11, р. 248]: 

 How do you feel when Sheena’s up on the stage? “I feel excited 

for her but it is nerve-wracking,” says Karl. “It’s more to do with the 

outcome of it, the rejection and having to start from square one again, 

you just feel like going round in circles sometimes. But I think she’s put 

herself on the map this time!” (2, April 7, 2015 p. 78). 

 Зв’язок між двома фразеологізмами “a square one” і “go/run 

(a)round in circles” встановлено на основі системних асоціацій. Ле-

ксеми “square” і  “circle(s)” приналежні до одної лексико-

семантичної групи геометричних фігур. Логічні асоціації між по-

чатком процесу (a square one – the situation from which you started 

to do something), характером його протікання (go/run (a)round in 

circles – to think or argue about something without deciding anything 

or making progress) та його результатом (put oneself on the map – 

make oneself famous) об’єднують всі три фразеологізми в узуаль-

ному вживанні.   

Висновки. Дане дослідження надає змогу виявити меха-

нізм деформації фразеологізмів. Умовами реалізації прийомів де-

формації структурно-семантичного типу слугують: важливість не-

втрачених потенційних синтаксичних зв’язків компонентів ФО, 

руйнування синтаксичної структури з тенденцією до збільшення 
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або зменшення, зміна граматичного значення структури, набуття 

синтаксичної свободи зі зміною категоріального значення, наяв-

ність структурно-семантичної і функціональної тотожнос-

ті/подібності, присутність асоціативних зв’язків системного і не-

системного характеру.  

 Прийоми деформації семантичного типу ґрунтуються на 

зіткнення несумісних, алогічних елементів у одному контексті. 

Висування буквального або фразеологічного рівня як домінантно-

го, одночасна рівнозначна реалізація обох або її відсутність визна-

чаються шляхами актуалізації значень фразеологізмів, яким відпо-

відають певні прийоми.  

Прийоми деформації фразеологізмів складного типу базу-

ються на асоціативному мисленні.  

 Функціональну універсальність деформованих фразеологі-

змів ми розуміємо як конгруентність з будь-якою тактикою, відпо-

відно, з будь-якою стратегією мовленнєвої маніпуляції у англомо-

вній «жовтій» пресі. Такий напрям подальшого дослідження уба-

чаємо перспективним. 
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ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНИХ  

ДИСЦИПЛІН  

Л.А. Савенок. Формування дослідни-

цьких компетентностей студентів у 

процесі вивчення суспільних дисцип-

лін. У статті запропоноване авторське 

бачення методологічних і методичних 

аспектів впровадження в навчальний 

процес педагогічних технологій дослід-

ницько-пошуково-го спрямування. Ос-

новна увага приділена аналізу форм і 

методів переорієнтації функцій викла-

дача з інформативного викладання на 

активізацію пізнавальної діяльності 

студентів. 

L. Savenok. The Forming of Research 

Competencies of Students in the Pro-

cess of Studying Social Sciences. The 

author proposes his own view of the 

methodological and methodic aspects of 

implementing the research technologies 

into the pedagogic process. Critical atten-

tion is paid to the analysis of form and 

methods of re-orientation of the profes-

sor’s functions - from providing infor-

mation to activation the cognitive compo-

nent. 

 
 

Вступ. Сучасне суспільство потребує від загальної серед-

ньої і вищої освіти підготовки молоді, здатної відповідати на ви-

клики часу, компетентної та мобільної на сучасному ринку праці, 

яка ефективно працює і навчається протягом життя. Науково-

дослідницька діяльність студентів – це один з магістральних шля-

хів перебудови роботи навчальних закладів в умовах оновлення 

освітньої парадигми в Україні, методологічної переорієнтації про-

цесу навчання з інформативного викладання на розвиток особис-

тості студентів, формування життєвих компетентностей. Студент, 

озброєний науковими методами пізнання, зуміє виявити проблему, 

зрозуміти та вивчити її, самостійно запропонувати нестандартне, 

креативне, оригінальне рішення. Саме такий випускник затребува-

ний суспільством і є конкурентоспроможним. 

Потреба досліджувати навколишній світ – це одна із найбільш 

цінних і чудових особливостей психіки людини, яка забезпечує умови 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJevZbgEQjwldf-Rlkblt59J913A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzOMCRVFCtm11TKq3CFkx1WDCyFA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKhcZpjfjIp4WNo3uCJ82XG67Ipg
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її адаптації до зовнішнього середовища, задоволення творчих, духов-

них та емоційних потреб. На сьогодні дослідницька поведінка розгля-

дається вже як стиль життя кожної сучасної людини, а не лише тих, хто 

займається науковими розробками. В умовах інформаційного суспільс-

тва особливої значущості набуває завдання формування у студентів 

уміння та бажання вчитися, виховання потреби в навчанні та самонав-

чанні впродовж усього життя. Сучасні методисти, дидактики, психоло-

ги вказують на необхідність формування у студентів ключових, галу-

зевих і предметних компетентностей, що неможливо без застосування 

педагогічних технологій пошуково-дослідницького спрямування при 

викладанні суспільних дисциплін. 

Отже, актуальність теми зумовлена тим, що формування 

дослідницьких прийомів та навичок сприяє вмінню орієнтуватись 

в сучасному потоці інформації, підвищенню ефективності засво-

єнню учнями знань, умінь, навичок, освоєнню державних освітніх 

програм та досягненню відповідних державних стандартів. 

Матеріал і результати дослідження. Використання пошу-

ково-дослідницьких технологій в начальному процесі не є чимось 

абсолютно новим і має свою історію. Ідею дослідження, як методу 

навчання впровадив ще 2,5 тис. років тому відомий давньогрець-

кий філософ Сократ, який розробив власний метод пошуку істин-

ного знання - мистецтво народження істини. Сократ через поста-

новку питань намагався сформулювати проблему («знання - не-

знання») й у такий спосіб стимулювати учня на самостійний по-

шук її розв’язання, тобто знаходження істини. Елементи дослідни-

цького навчання використовували в освіті і в більш пізні часи. Так, 

інтенсивно ця проблематика розроблялась у кінці ХІХ - на початку 

ХХ ст. такими вченими, як К. Вентцель, Дж. Дьюї, Е. Пракхерст, І. 

Свадковський, С. Френе, М. Коваленський та ін. Дослідницькі ме-

тоди називали: «лабораторно-евристичний», «метод пошуків», 

«евристичний», «метод лабораторних уроків». У 20-х роках ХХ ст. 

над впровадженням дослідницького підходу до навчання працюва-

ли українські педагоги К. Ягодовський, Я. Чепіга, О. Музиченко. 

Вони вказували на особливу роль дослідницької діяльності студе-

нтів у розвитку самостійності мислення, їх творчих здібностей. 

Сам термін «дослідницький метод» у 1924 році запропонував ро-

сійський фахівець Б. Райков. У 50-70-х роках ХХ століття питан-

ням організації дослідницької діяльності шляхом виконання на-

вчально-творчих завдань займались вчені В. Заболотний, І. Лер-
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нер, М. Скаткін. Так, І. Лернер уперше при вивченні історії розро-

бив типологію таких творчих завдань, які обумовлюють здійснен-

ня студентами дослідницької діяльності [1].  

Дослідницька діяльність в різних аспектах розробляється у 

працях сучасних педагогів-методистів К. Баханова, С. Васильєвої, 

В. Голобородька, В. Паламарчук, О. Пометун, С. Сєрової, Г. 

Фреймана та ін. В їх роботах не лише розкривається роль дослід-

ницької діяльності у становленні особистості, але й визначаються 

основні способи організації такої діяльності [2, 3, 4]. Водночас ва-

рто зазначити, що наразі напрацювання з методики використання 

педагогічних технологій дослідницько-пошукового спрямування 

не є узагальненими. 

З метою вивчення практичного досвіду формування дослі-

дницьких компетентностей проводяться соціологічні дослідження. 

Зокрема, результати Всеукраїнського опитування 11-класників і 

вчителів загальноосвітніх навчальних закладів міст Києва, Мука-

чевого, Сум та Сумської області, проведеного у 2011 р. Інститутом 

педагогіки НАПН України та Інститутом соціології НАН України, 

проаналізовані й узагальнені в методичному посібнику для викла-

дачів суспільних дисциплін «Дослідницька діяльність учнів в про-

цесі навчання історії України». Так, на питання, як часто на ваших 

уроках з історії відбувається процес дослідження, відповідь «час-

то» дали 27% опитаних, «інколи» – 38%, «дуже рідко» – 30%. Із 

загальної кількості учнів 5% відповіли «ніколи», аргументуючи це 

незнанням суті справи. Серед найбільш поширених форм реаліза-

ції дослідницької діяльності на уроках історії старшокласниками 

були названі наступні: самостійно вивчаю додаткову літературу – 

20%; працюю з історичними документами – 29%; сам (а) знаходжу 

проблему в історичному матеріалі – 4%; пишу повідомлення з іс-

торичної тематики – 37%; я не займаюсь дослідницькою діяльніс-

тю – 9%. 

Проведене серед вчителів анкетування щодо використання 

дослідницького підходу в своїй роботі виявило такі результати: 

- вчителі історії прагнуть активізувати дослідницьку дія-

льність учнів, використовуючи на своїх уроках різні форми роботи 

щодо розвитку дослідницьких умінь, а саме: групова (творче 

об’єднання старшокласників працює над поданим питанням) –- 14 

%; індивідуальне написання творчих робіт – 19 %, рефератів – 16 
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%, повідомлень – 20 %; історичний диктант – 4 %; анкета – 6 %; 

вікторина – 5 %; екскурсія до історичного музею – 16 %; 

- на питання, чому потрібно розвивати в учнів дослідни-

цькі вміння, 16 % вчителів зазначили, що цей процес допомагає 

формувати всебічно розвинену особистість учня, 18 % вбачають у 

цьому вдосконалення і максимальне використання творчого поте-

нціалу в учнів, відповідь 23 % респондентів - розвиває аналітичне і 

критичне мислення, 21 % – викликає інтерес до предмету, 22 % – 

стимулює учнів до дослідницької діяльності; 

- до труднощів, яких зазнали вчителі у ході організації 

дослідницької діяльності старшокласників з історії України, відно-

сяться такі: складність у підтримуванні уваги школярів – 29 %, 

різний рівень навчальних досягнень учнів – 38 %, небажання учнів 

займатися дослідницькою роботою – 9 %, відсутність самостійнос-

ті – 17 % та творчих здібностей у старшокласників – 7 %. 

Таким чином, можна зробити висновок, що учителі праг-

нуть активізувати дослідницьку діяльність учнів задля реалізації 

розвитку їхніх дослідницьких умінь і на своїх уроках, і в позанав-

чальний час (використовуючи можливості музеїв історичного 

профілю, гуртків), проте неготовність значної кількості педагогів 

до цієї діяльності пояснюється відсутністю чітко структурованої 

моделі такої роботи [5, с. 7-8]. Отже, педагогам-теоретикам є над 

чим працювати. 

Нагадаємо, що у сучасній дидактиці під дослідницьким ме-

тодом (підходом) розуміється спосіб організації пошукової творчої 

діяльності студентів із розв’язання  нових для них проблем. Тобто 

мова йде про проблеми вже вирішені наукою, але студентам вони 

ще не відомі. Під час роботи здобувачі освіти знайомляться з ос-

новними методами дослідження, які застосовуються в історичній 

науці, застосовують доступні їм методи, опановують уміння само-

стійно здобувати нові знання, досліджуючи історичні події й про-

цеси.  

Зупинимося на нашому досвіді вирішення означеної про-

блеми. Так, в нашій практичній діяльності довели свою ефектив-

ність застосування історико-порівняльного підходу, причому мож-

ливості його використання об’єктивно розширюється внаслідок 

паралельного викладання всесвітньої історії та історії України (ін-

тегральний курс «Історія: Україна і світ»). Зокрема, при аналізі 

подій Української національної революції 1917-1921 рр. доречни-
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ми і наочними є паралелі з Фінляндією. Нагадаємо, що до 1917 р. 

Фінляндія входила до складу Російської імперії і рівень життя її 

мешканців був таким же (якщо не гірше) як і українців. Але фіни 

підтримали свого національного лідера барона К. Маннергейма у 

запровадженні в країні приватної власності, ринкової економіки, 

демократії тощо, дали відсіч своїм більшовикам і зуміли подолати 

збройну агресію Радянської Росії під час Зимової війни 1939-1940 

рр. Внаслідок Фінляндія зберегла незалежність, стала частиною 

західного світу і наразі має один з найвищих у світі рівнів життя 

громадян. 

В Україні у квітні 1918 р. до влади прийшов «наш Маннер-

гейм» – гетьман П. Скоропадський. Проте його не підтримала бі-

льшість населення – селяни хотіли задурно отримати поміщицьку 

землю, робітники – заводи і фабрики, високу заробітну плату при 

відсутності високої продуктивності праці, соціалістично налашто-

вана інтелігенція була проти законності, порядку, поліції, армії (це 

вважалось буржуазним пережитком). Внаслідок єдність українців 

навколо ідей свободи і незалежності була втрачена. Більшовики, 

використовуючи популістські гасла «дати всім – все і відразу», 

захопили владу в Росії. Студентам пропонується зробити таблицю 

із зазначенням обіцянок більшовиків народу, а після вивчення те-

ми щодо утвердження комуністичного тоталітарного режиму заве-

ршити її, порівнявши реалії з обіцянками. В ході радянсько-

української війни 1918-1921 рр. було ліквідовано незалежність 

Української держави. Отже, українці втратили свободу, а потім 

поступово всі інше: землю, заощадження, демократію, мільйони 

людських життів під час сталінських репресій і Голодомору 1932-

1933 рр. Порівнювати сьогодні здобутки України і Фінляндії якось 

незручно. 

Важливою категорією наукового пізнання історичних про-

цесів є поняття «історичний час». Власне кажучи, розуміння соці-

ального змісту історичного часу є підмурком для наукового пі-

знання взагалі. Про що йдеться? 

Звичайний час, астрономічний чи фізичний, має одну ви-

значальну рису – він невпинно йде вперед, він не може ні зупини-

тись, ні тим більше повернутись. Час історичний має декілька ви-

мірів і суспільство може жити в кожному вимірі достатньо довго, 

до чергового випробування. Отже, історичний час має три виміри: 

час, обернутий в минуле; «пропащий час»; прискорений час.  
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Прикладом першого варіанту, тобто історичного часу, обе-

рнутого в минуле, може бути всім знайомий життєвий приклад 

того, як батьки хочуть, щоб їхні діти жили по-їхньому, по-старому. 

В плані дослідницькому це може бути радянський час – пошук ві-

дповіді на питання чим становище радянських селян відрізнялось 

від закріпачених селян періоду імперії? 

Прикладом «пропащого часу» може бути брежнєвський пе-

ріод історії України, коли практично нічого не мінялось в усіх 

сферах життя протягом більше 20 років. Внаслідок країна лише 

втрачала час, необхідний для вирішення нагальних соціально-

економічних проблем. 

Щодо прискореного часу, то варто запропонувати студен-

там порівняти успіхи за останні 30 років пострадянських країн 

(Польща, Чехія, Словенія, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія) з 

Україною щодо простих і зрозумілих (рівень зарплат чи пенсій) чи 

більш складних (рівень корупції, захисту прав людини тощо) пи-

тань і стане зрозуміло: які країни і народи розвивались прискоре-

но, тобто жили у прискорений історичний час, а які імітували ре-

форми. Не менш важливо студентам зрозуміти, що ці досягнення 

наші сусіди досягли за допомоги і сприяння ЄС, НАТО, МВФ то-

що. 

Проектуючи дослідницьку діяльність студентів, за основу, 

як правило, беруть модель і методологію дослідження, що розроб-

лена і прийнята у сфері науки. Проте головна мета навчального 

дослідження з функціональної точки зору принципово відрізняєть-

ся від такої у науковій діяльності. Якщо у сфері науки головною 

метою є виробництво нових знань у загальнокультурному значен-

ні, то в освіті метою дослідницької діяльності вважається надбання 

студенту функціонального навику (досвіду, практики) досліджен-

ня як універсального способу освоєння дійсності через підвищення 

мотивації до навчальної діяльності та активізації особистої позиції 

студента в освітньому процесі, основою яких є надбання 

суб’єктивно нових знань (тобто самостійно отриманих знань, що є 

новими і особисто значущими для конкретного студента). Отже, у 

студента дослідження виступає засобом орієнтації в навколишній 

дійсності. 

Таким чином, під дослідницькою діяльністю ми розуміємо 

діяльність студентів, що пов’язана з пошуком відповіді на творче, 

дослідницьке завдання з наперед невідомим рішенням і передбачає 
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наявність основних етапів, характерних для дослідження в науко-

вій сфері: знайомство з джерелами інформації; постановку про-

блеми (або виділення основного питання); первинний аналіз тео-

ретико-історичного матеріалу, пов’язаного з обраною темою; фор-

мування гіпотези дослідження; підбір методик дослідження і прак-

тичне оволодіння ними; підбір власного матеріалу з теми, його 

аналіз та узагальнення; підготовка і виступи з повідомленнями, 

переосмислення результатів у ході публічного обговорення; фор-

мулювання власних висновків, узагальнень, рекомендацій, пропо-

зицій.  

Зазначений ланцюжок є невід’ємною приналежністю дос-

лідницької діяльності, нормою її проведення, хоча не завжди в 

процесі роботи над історичною проблемою наявність усіх ланок 

ланцюжка необхідна [2, с. 62-63]. 

Застосовуючи дослідницький підхід до навчання, можна 

розв’язати низку спеціальних педагогічних завдань: використати 

дослідницькі методи у вивченні студентами навчальної програми; 

застосувати дослідження під час ознайомлення студентами з неод-

нозначними явищами, процесами і фактами; допомогти студентам 

у формуванні їхні дослідницьких умінь і навичок; прищепити ін-

терес до наукових досліджень; формувати розуміння того, що на-

вчання наближається до наукового пізнання; розвивати дослідни-

цьку складову у світогляді майбутніх фахівців; збагатити творчі 

можливості студентів на основі формування їхнього дослідницько-

го досвіду; вивчати та аналізувати індивідуальні особливості фор-

мування дослідницького досвіду студентів, його впливу на їхній 

інтелектуальний розвиток і виховання; освоєння викладачем дос-

лідницького підходу для розкриття змісту навчальної програми 

дисципліни, розподілу часу на вивчення окремих змістових моду-

лів і тем програмного матеріалу, встановлення міжпредметних 

зв’язків, вибору доцільної методики організації дослідницько-

пізнавальної діяльності студентів [6]. 

Роль викладача в умовах дослідницького навчання доко-

рінно змінюється. Вона полягає не в передаванні готових знань, 

умінь та навичок учням, а в організації відповідного освітнього 

середовища, навчаючись у якому, студент спирається на особис-

тий потенціал та у процесі навчальної діяльності і життєвої прак-

тики використовує знання, здобуті ним самим. Викладач не веде 

студента «за руку» до готової чи завчасно підготовленої відповіді, 
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а спільно з учнем допомагає шукати її як людина, досвідченіша в 

пошуку відповідей на питання, які ставить нам життя або які ми 

ставимо самі перед собою. У такій «формулі» співпраці закладено 

принцип рівноправ’я, який досягається завдяки тому, що ніяка із 

сторін не знає істини, хоча б тому, що вона недосяжна (наука і 

процес пізнання припиняють своє існування, коли всі крапки над 

«i» розставлені) [7]. 

З досвіду нашої практичної діяльності позитивно зареко-

мендували себе наступні форми дослідницько-пошукової діяльно-

сті і методи їх реалізації. По-перше, це дослідницька діяльність як 

складова навчального процесу: повідомлення, доповіді, реферати, 

дослідницькі проекти (наприклад, при вивченні теми «Перша сві-

това війна» доцільно поставити дослідницьке завдання змалювати 

повсякденне життя людей на фронті і в тилу на основі історичних 

документів, художньої літератури, ілюстрацій,  плакатів тощо). 

По-друге, дослідницька діяльність, що доповнює навчальний про-

цес: факультативи, спецкурси, наукові гуртки, наукові конферен-

ції, круглі столи (так, при вивченні теми «Українська революція 

1917-1921 рр.» можна запропонувати наукове обговорення подій в 

рідному краї, використовуючи архівні матеріали). По-третє, дослі-

дницька діяльність, що здійснюється паралельно навчальному 

процесу: конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт Малої 

академії наук різного рівня, турніри та олімпіади (добре зарекоме-

ндували теми науково-дослідницьких робіт МАН з краєзнавчої 

тематики, зокрема історії навчальних закладів, в яких навчаються 

студенти) [8]. 

На сьогодні важливими є дослідницькі прийоми усної істо-

рії – розповіді родичів старшого покоління про Голодомор 1932-

1933 рр., Другу світову війну 1939-1945 рр., реалії радянської дій-

сності (як проводили вільний час; чи можна було і за скільки ку-

пити джинси, авто; скільки разів і в які закордонні країни могла 

поїхати радянська людина тощо). 

В цьому сенсі продуктивним виглядає аналіз історії за фо-

рмулою А. Тойнбі: «виклик – відповідь». Так, перед одним поко-

лінням людей (скажімо, в часи Голодомору 1932-1933 рр. стояло 

завдання просто вижити, перед поколінням 1970-х – дістати юго-

славське взуття, чеський кришталь тощо, перед сучасним поколін-

ням, очевидно, стоїть завдання набути знань, умінь і навичок зао-

щадження, фінансової грамотності, вміння користуватись 
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комп’ютерними технологіями, заробити достатньо грошей для 

створення родини – і все це в умовах конкуренції, боротьби перед-

усім власне з собою – лінощами, суб’єктивними й об’єктивними 

труднощами, несприятливим середовищем тощо. 

Результатом застосування пошуково-дослідницького мето-

ду та систематичної дослідницької роботи студентів має стали фо-

рмування дослідницьких компетентностей, які є системним яви-

щем і містить такі складові: 

- інтелектуальну (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення 

і систематизація, абстрагування, встановлення причинно-

наслідкових зв’язків, постановка проблеми і висунення гіпотези, 

пошук і використання аналогії, дедуктивний висновок і доказ); 

- практичну (використання навчальної, довідкової та нау-

кової літератури, добір матеріалу для експерименту, оформлення 

результатів дослідження); 

- самоорганізації та самоконтролю (планування пошукової 

та дослідницької роботи, раціональне використання часу і засобів 

діяльності, перевірка отриманих результатів,самооцінка). 

Висновки. Отже, на сучасному етапі викладання суспіль-

них дисциплін значення запровадження пошукових і дослідниць-

ких педагогічних технологій є надзвичайно актуальним і необхід-

ним. 

Мета застосування цих технологій у навчанні – набуття 

студентами досвіду дослідницької роботи в пізнавальній діяльнос-

ті, що дає можливість об’єднати розвиток їхніх інтелектуальних 

здібностей, дослідницьких умінь і творчого потенціалу й на цій 

основі формувати активну, компетентну, творчу особистість. 

Роль викладача в умовах дослідницького навчання полягає 

не в передаванні готових знань, умінь та навичок студентам, а в 

організації відповідного освітнього середовища, навчаючись у 

якому, студент спирається на особистий потенціал та у процесі 

навчальної діяльності і життєвої практики використовує знання, 

здобуті ним самим.  

При всій важливості даних технологій є певні труднощі 

щодо їх впровадження в навчальний процес. Мова йде про негото-

вність частини викладачів до застосування пошуково-

дослідницьких методик через неналежну теоретичну підготовку, 

відсутність практичного досвіду, завантаженість тощо; брак спад-

ковості різних ступенів освіти у застосуванні цих технологій між 
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середньою і вищою школою чи, кажучи простіше, незнання пере-

важною більшістю студентів відповідних прийомів на момент 

вступу до коледжу; відсутність вміння, бажання, психологічної 

готовності студентів до публічного обговорення дослідницьких 

проектів. Але ці вади не є нездоланними, тим більше, що в нових 

програмах інтегрованих курсів «Історія: Україна і світ» та «Грома-

дянська освіта» чітко зазначено, що однією з найважливіших умов 

досягнення результатів навчання є дослідницько-пошукова робо-

та [9]. 
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СИМВОЛ ЯК КОМПОНЕНТ ЕКФРАСТИЧНОГО  

ДИСКУРСУ ВІРДЖИНІЇ ВУЛЬФ 

Ю.В. Лосєва, О.В. Павліченко. Сим-

вол як компонент екфрастичного 

дискурсу Вірджинії Вульф. У статті 

узагальнено досвід визначних науков-

ців, що переймалися проблемою аналізу 

екфрастичного дискурсу, зокрема ком-

понентів його. Проаналізовано базисні 

поняття нашого наукового доробку та 

здійснена спроба дати власні визначен-

ня деяким з них. У ході дослідження 

було використано низку наукових мето-

дів, серед яких – метод безпосереднього 

спостереження, описовий, метод кон-

текстологічного аналізу та метод аналі-

зу словникових дефініцій, для різнобіч-

ного дослідження символу в складі екф-

растичного дискурсу.   

Yu.V.Losieva, O.V.Pavlichenko. Sym-

bol as a component of Virginia Wolf's 

exfrastic discourse. The article summa-

rizes the experience of prominent scien-

tists who have been concerned with the 

problem of analysis of exfrastic discourse, 

in particular its components. The basic 

concepts of our scientific work are ana-

lyzed. A number of scientific methods 

were used, including direct observation, 

descriptive, contextual analysis and dic-

tionary definitions, for a comprehensive 

exploration of the symbol in the composi-

tion of the exfrastic discourse. 

 

Вступ. На сучасному етапі лінгвістичних досліджень ви-

вчення екфрастичного дискурсу посідає важливе місце. Вербаль-

ній репрезентації живопису присвячені наукові розвідки таких 

вчених, як Н. Бочкарьова, А. Коваленко, Л. Короткова, В. Спичка, 

Я. Юхимчук, О. Нагачевська, В. Брагінська та інші. Попри їхній 

внесок питання про чітке визначення поняття «екфрастичний дис-

курс» та його компоненти, зокрема символ, залишається актуаль-

ним й відкритим наразі. Вперше запропоновано дослідження 

окремих компонентів екфрастичного дискурсу Вірджинії Вульф та 

набуло подальшого розвитку трактування понять «екфрасіс» та 

«екфрастичний дискурс». 
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Мета наукового доробку полягає у висвітленні функцій 

символу як одного з компонентів екфрастичного дискурсу Вір-

джинії Вульф “To the Lighthouse”. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких 

науково-дослідницьких завдань: 

1. Дати визначення поняттям «екфрасіс», «екфрастичний 

дискурс» та «символ»; 

2. Виявити особливості екфрастичного дискурсу  Вірджи-

нії Вульф “To the Lighthouse”; 

3. Охарактеризувати значення завуальованих символів в 

екфрастичному дискурсі письменниці. 

Досліджування екфрастичного дискурсу Вірджинії Вульф 

зумовило використання низки методів. Отже, використавши метод 

безпосереднього спостереження, ми виокремили екфрастичні ури-

вки в англомовному екфрастичному дискурсі “To the Lighthouse” 

за параметрами дефініції екфрасісу. Описовий метод уможливив 

надати детальну характеристику символам, що мають вагоме сми-

слове навантаження. Із допомогою методу контекстологічного 

аналізу ми проникли у глибинний смисл та виявили імпліцитно-

інформативну складову символів у екфрастичних описах. Метод 

аналізу словникових дефініцій уможливив визначити семантичне 

значення досліджуваних одиниць. 

Матеріал і результати дослідження. У сучасній лінгвіс-

тиці існують різні визначення екфрасісу. Дослідники пропонують 

називати екфрасісом (або екфразою) опис творінь не тільки рук 

людини, а й опис сюжетних зображень [3]. Також велика кількість 

науковців пояснює екфрасіс не тільки як «опис артоб`єкта,  а й як 

його інтерпретацію» [2], тобто власне сприйняття автора. Ми по-

годжуємося з твердженням, що екфрасіс – це словесний опис пре-

дметів твору образотворчого мистецтва чи архітектури в літерату-

рному тексті, що виникає за взаємодії двох модусів мислення – 

образного і вербального, а головною функцією його є візуалізація 

[4]. Проте вважаємо влучним додати, що в результаті у свідомості 

людини виникає так звана картинка  чи образ предмета або явища, 

змальованого в екфрастичному уривку. Отже, екфрасіс поєднує в 

собі такі риси, як опис простору, відображення дійсності у творі 

мистецтва та опис його. 

Під визначенням «екфрастичний дискурс» ми розуміємо 

використання творів образотворчих мистецтв у породженні і реце-
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пції літературного тексту і художнього твору в цілому. Екфрас-

тичний дискурс – це комунікативна ситуація, в якій на одній щаб-

лині посідають адресат, адресант і текст, що містить вербальний 

опис мистецьких робіт у поєднанні із соціокультурними знаннями 

читача. 

Досить вдалим є трактування, символ – це універсальна ка-

тегорія естетики, яка розкривається за допомогою зіставлення з 

суміжними категоріями образу і знака [2]. На нашу думку, хибно 

вважати мову тільки знаковою системою тому, що вона є ще й си-

мволічною. Слово слугує не тільки для передачі певної інформації, 

тобто бути знаком, а й може утворювати нові смисли, які виходять 

за межі знака, тобто може бути як символ. Нас оточує безліч сим-

волів, які не могли не відобразитись у мові. Символ розширює ме-

жі свідомості людини і допомагає сягнути глибини художнього 

світу. 

Специфіка екфрастичного дискурсу Вірджинії Вульф 

“To the Lighthouse”. З перших рядків читач занурюється у розмову 

сім`ї Ремзей та кількох друзів її, які зібралися у заміському буди-

ночку на відпочинок. У ході дій письменниця знайомить нас з міс-

тером Тенслі, – студент містера Ремзея, який дещо відрізняється 

своїм інтелектуальним розвитком від інших гостей; художницею  

Лілі Бріско, яка пише портрет господині; ботаніком містером Бен-

кесом, який мав приховані ніжні почуття до місіс Ремзей; та з са-

мою господинею, яка змальована дуже тактовною та доброзичли-

вою жінкою, хоча чоловік її педантичний, суворий та сухий [1].  

Головний мотив екфрастичного дискурсу Вірджинії Вульф 

“To the Lighthouse” – конфлікт між жіночими та чоловічими прин-

ципами. У першій частині читач споглядає все очима місіс Ремзей, 

коли вона намагається керувати відпочинком своєї сім`ї та гостей. 

У другому розділі ми спостерігаємо за змінами, які відбулися за 

десять років. Третій розділ присвячено поверненню дітей Ремзей, 

які вже стали дорослими , а також Лілі Бріско, художниці й друга 

сім`ї.  

Місіс Ремзей репрезентує жіночий принцип. Вона емоцій-

на, наповнена життєвої енергії, проте містер Ремзей своєю раціо-

нальністю виражає чоловічий принцип. У кожного з них є свої не-

доліки з причини обмежених перспектив. У художниці Лілі пись-

менниця вбачає ідеальне поєднання чоловічих і жіночих якостей, а 
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символом цього є успішне завершення картини, яку вона писала з 

першого розділу. 

Вірджинія Вульф описує два дні, проте між ними минає де-

сять років. Письменниця не акцентує уваги на зовнішніх подіях, 

глибинний сенс криється у внутрішніх процесах, у зануренні в сві-

домість читача та подальшої інтерпретації. Так, коли Джеймс, ше-

стирічний син місіс Ремзей, приміряв шкарпетки, які мати в’язала 

у подарунок для хворого сина наглядача маяка, вона повторювала: 

“My dear, stand still” [1]. У ході розмови господиня відволікається і 

звертає увагу на речі в кімнаті та відкриті вікна, що викликають у 

неї низку асоціацій. У такий спосіб місіс Ремзей виходить за межі 

повсякденного звичного життя.  

Друга частина просякнута епізодами з життя друзів та рід-

них місіс Ремзей. Вони вже давно померли за часів війни, проте 

думки про них навіюють асоціації у свідомості героїні, що непомі-

тно залучають читача у їхнє життя.  

“To the Lighthouse” Вірджинії Вульф наповнений екфрас-

тичними описами, що заслуговують окремої уваги. Вже у першій 

частині ми споглядаємо мальовничий пейзаж бухти: “Mrs. Ramsay 

could not help exclaiming, “Oh, how beautiful!” For the great plateful 

of blue water was before her; the hoary Lighthouse, distant, austere, in 

the midst; and on the right, as far as the eye could see, fading and 

falling, in soft low pleats, the green sand dunes with the wild flowing 

grasses on them, which always seemed to be running away into some 

moon country, uninhabited of men” [1], який помічає місіс Ремзей 

під час прогулянки.  З попередніх рядків – “but here, the houses 

falling away on both sides, they came out on the quay, and the whole 

bay spread before them”, стає зрозуміло, що авторка мала на меті 

представити у такий спосіб значущість природи у житті людини, 

їхнє поєднання.  

Вербальна репрезентація пейзажу просякнута метафорами, 

які підсилюють експресивність відчуттів від побаченого і навіть 

переносять читача до тієї самої бухти, аби відчути та побачити ту 

всю красу – “hoary Lighthouse”, “fading and falling sand dunes”, 

“wild flowing grasses”. Також письменниця використовує метафо-

ру “the houses falling away”, що уможливлює яскраве вираження 

переходу від галасливої буденності у світ природи. Лексичні оди-

ниці, використані в першому екфрастичному описі, “blue water”, 
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“the green sand dunes”, “flowing grasses” скеровують на змалю-

вання  саме літнього пейзажу в свідомості читача.  

У екфрастичному описі, – “it was bright enough, the grass 

still a soft deep green, the house starred in its greenery with purple 

passion flowers, and rooks dropping cool cries from the high blue. But 

something moved, flashed, turned a silver wing in the air” [1], спогля-

даємо вже осінній вербалізований пейзаж, про що свідчать мета-

фори – “cool cries” і “silver wing in the air”, хоча епітети, – “bright 

enough”, “soft deep green”, говорять про те, що це рання осінь. 

Екфрастичний опис емоцій одного з персонажів залучає 

читача до глибокого співпереживання: “Never did anybody look so 

sad. Bitter and black, half-way down, in the darkness, in the shaft 

which ran from the sunlight to the depths, perhaps a tear formed; a 

tear fell; the waters swayed this way and that, received it, and were at 

rest. Never did anybody look so sad” [1]. Вірджинія Вульф викорис-

товує повторення “Never did anybody look so sad”, щоб підкресли-

ти на скільки її персонаж страждає; градацію “a tear formed; a tear 

fell; the waters swayed”, “half-way down, in the darkness, in the 

shaft”, аби поступово збільшити емоційне навантаження.  

Ще одним зразком екфрастичного опису є змалювання кар-

тини Лілі Бріско: “She could have done it differently of course; the 

colour could have been thinned and faded; the shapes etherealised // 

She saw the colour burning on a framework of steel; the light of a 

butterfly’s wing lying upon the arches of a cathedral” [1]. Залучаючи 

фонові знання, реципієнту стає зрозуміло на якій стадії роботи за-

раз художниця. Лілі зробила тільки замальовок та почала наносити 

перший пласт фарби, проте невдало компонувала палітру і була 

невдоволена результатом. Письменниця передає яскравість і наси-

ченість кольорів із допомогою метафор – “the colour burning”, “the 

light of a butterfly’s wing”.  

Символ через призму екфрастичного дискурсу Вірджинії 

Вульф. Окрім вище досліджених одиниць екфрастичного дискурсу 

“To the Lighthouse” значуще місце посідає символ. Зокрема голов-

ною функцією його є поєднання окремих думок у манері потоку 

свідомості, епізодів з різних часів та спогадів, що доповнює екф-

растичний дискурс таємничістю.  

У екфрастичному описі,  –“Indeed they were very close to the 

Lighthouse now. There it loomed up, stark and straight, glaring white 

and black, and one could see the waves breaking in white splinters like 
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smashed glass upon the rocks. One could see lines and creases in the 

rocks // it was a stark tower on a bare rock. It satisfied him. It con-

firmed some obscure feeling of his about his own character” [1], ми 

виокремлюємо один з головних символів екфрастичного дискурсу 

письменниці. Маяк – символ провідності та правильного спряму-

вання [6], а поїздку до маяка ми тлумачимо як дорогу в пошуках 

поєднання з віддаленою реальністю. Також маяк символізує міцну 

сім`ю. Проте, як він горить і погасає, то даючи надію на порятунок 

заблукалим мореплавцям, то зникаючи у нічній темряві, так і чле-

ни сім`ї змінюються, приходять, віддаляються.  

Вірджинія Вульф ставить символ маяка на противагу обра-

зу глави сім`ї: “He looked very old. He looked, James thought, getting 

his head now against the Lighthouse, now against the waste of waters 

running away into the open, like some old stone lying on the sand; he 

looked as if he had become physically what was always at the back of 

both of their minds — that loneliness which was for both of them the 

truth about things” [1]. Головною рисою, яка поєднує ці два образа, 

є самотність. Між ними можна провести паралелі – так само, як 

маяк стоїть на скелі непорушно й усамітнено, і тільки морські хви-

лі з усіх боків його оточують, так і містер Ремзей – розумний чо-

ловік, проте з причини його складного характеру та постійної пря-

молінійності, абсолютно самотня людина, котра не може нікому 

відкрити свою душу, навіть не дивлячись на те, що він має велику 

сім`ю.    

Світло маяка порівнюється із зеленим вогником, що озна-

чає символ пасивності та безпеки [6]. Тож символ маяка розгляда-

ється з позитивною конотацією.  

У третій частині екфрастичного дискурсу виявляємо вер-

бальну репрезентацію пейзажу бухти, зокрема маяка: “The 

Lighthouse was then a silvery, misty-looking tower with a yellow eye, 

that opened suddenly, and softly in the evening. Now James looked at 

the Lighthouse. He could see the white-washed rocks; the tower, stark 

and straight; he could see that it was barred with black and white; he 

could see windows in it; he could even see washing spread on the rocks 

to dry” [1]. Письменниця зображує один і той самий маяк, але з 

різницею в десять років, що є символічним значенням змін не в 

кращий бік життя персонажів. Зміну вигляду маяка у цьому екфра-

стичному описі трактуємо як образ старісті та немічності містера 

Ремзея. 
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Ще одним суттєвим символом екфрастичного дискурсу 

“To the Lighthouse” є море, що символізує постійну мінливість і 

непізнаваність світу, стихійність та загрозу [2], – “Also the sea toss-

es itself and breaks itself”, і в той самий час, спокій та мир, - “Then 

indeed peace had come. Messages of peace breathed from the sea to the 

shore” [1].  

Також велике значення має символ морської хвилі, який 

ми розуміємо як постійну мінливість світу та  плинність людсько-

го життя [6]. Зокрема Вірджинія Вульф передає думки та пережи-

вання своїх персонажів через стан хвиль: “The waves were all round 

them, tossing and sinking, with a log wallowing down one wave, a gull 

riding another // the waves breaking and flapping against the side of 

the boat as if they were anchored in harbor” [1] .  

Ще одним яскравим символом є мистецтво, у широкому 

розумінні, і картина Лілі Бріско, у вузькому значенні. Її картина 

символізує боротьбу проти гендерної дискримінації. Художниця 

прагне довести, що жінки гідні посідати однієї щаблини з чолові-

ками в суспільстві у відповідь на слова Чарльза Тенслі: “C. Tensley 

used to say that, she remembered, women can’t paint, can’t write” [1]. 

Лілі поєднує в собі світосприйняття всіх персонажів, створюючи 

реальний портрет її оточення. 

Висновки. У ході дослідження ми проаналізували вже іс-

нуючі дефініції базисних термінів нашого наукового доробку та 

пропонуємо власні визначення: екфрасіс – це словесний опис 

явищ природи, речей, предметів твору образотворчого мистецтва, 

музики та інших видів мистецтва в літературному тексті, у резуль-

таті чого в свідомості реципієнта з’являється точна копія вербалі-

зованого явища чи предмета; екфрастичний дискурс ми трактуємо 

як використання творів образотворчих мистецтв в породженні і 

рецепції літературного тексту і художнього твору в цілому; символ 

– це багатозначний алегоричний образ, що викликає певні асоціа-

ції у читача та розширює смислові межі твору. 

Однією з головних особливостей екфрастичного дискурсу 

“To the Lighthouse” є його структура: окремі епізоди з життя пер-

сонажів, їхні спогади, сни та мрії поєднані в одне ціле за допомо-

гою екфрастичних описів та символів в них. Отож окрім компози-

ції та екфрастичних описів увагу читача привертають символи. 

У екфрастичному дискурсі Вірджинії Вульф кожен символ 

має певне смислове навантаження, що перетікає у самостійні обра-
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зи, тобто уможливлює проводити паралелі між образами персона-

жів та символами. 

Перспективним вбачаємо досліджування образів-символів 

у романі Вірджинії Вульф «Хвилі». 
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ЗНАЧЕННЯ МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ У НА-

ВЧАННІ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У  

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

О.П. Сіліщенко, О.М. Петречків. 

Значення міжкультурних комуніка-

цій у навчанні іноземної мови в про-

фесійно-технічних закладах освіти. 

Описано появу поняття міжкультурної 

комунікації та розвиток її як процесу. 

Проаналізовано зв'язок вивчення іно-

земної мови з розвитком навичок і зді-

бностей встановлення й налагодження 

міжкультурних відносин студентами 

професійно-технічних закладів освіти. 

O.P. Silishchenko, O.M. Petrechkiv. 

The importance of intercultural com-

munication in teaching foreign lan-

guage in vocational education institu-

tions. The emergence of the concept of 

intercultural communication and its de-

velopment as a process are described. 

The connection of foreign language stud-

ying with the development of skills and 

abilities of establishing and adjusting 

intercultural relations by students of vo-

cational-technical educational institutions 

is analyzed. 

Вступ. Україна чітко визначила орієнтири на входження в 

освітній і науковий простір Європи, здійснює модернізацію освіт-

ньої діяльності, приєдналась до Болонського процесу, де передба-

чається демократизація, гуманізація освіти та обов’язкове оволо-

діння студентами однією або двома іноземними мовами.    

У 2014 році була підписана Угода про асоціацію між Укра-

їною та Європейським Союзом [3].  

Цей напрямок та розширення міжнародних зв’язків Украї-

ни обумовив інтернаціоналізацію усіх аспектів суспільного життя.  

Іноземна мова, зокрема англійська, з цього часу стала необхідною 

складовою комунікації в різних сферах професійної діяльності.  

Отже, англійська мова стає дієвим фактором соціально-

економічного, науково-технічного та загальнокультурного прогре-

су суспільства. 
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Матеріал і результати дослідження. У процесі свого іс-

нування культура постійно звертається або до свого минулого, або 

до досвіду інших культур. Цей процес отримав назву міжкультур-

ної комунікації.  

Міжкультурна комунікація – це складне, комплексне яви-

ще, яке включає різноманітні напрямки і форми спілкування між 

окремими індивідами, групами, державами, які належать до різних 

культур [1, 16]. 

Завданням її є формування міжкультурної компетентності, 

необхідних знань про різні народи та культури з метою уникнення 

міжетнічних і міжкультурних конфліктів та встановлення комфор-

тних умов спілкування в різних сферах та життєвих ситуаціях. 

Маючи уявлення про те, що представники різних націона-

льних культур по-різному сприймають завдання комунікації, не-

однаково зчитують/декодують повідомлення при спілкуванні, мо-

жна запобігти багатьом ситуативним непорозумінням на ґрунті 

міжнаціональних відмінностей. 

Особливої актуальності навички у сфері міжкультурного 

спілкування набули в часи бурхливого розвитку міжнародних кон-

тактів, які розпочалися в 70-ті роки ХХ ст. [4]. На сьогоднішній 

день ці контакти стали доступними кожному. Отже, за останні пів-

століття, а ще яскравіше за останні 5 років, стало відчутним різке 

зростання інтересу до міжнародної комунікації. Постійно збільшу-

ється кількість програм та проектів з обміну студентів,  спеціаліс-

тів з різноманітних сфер діяльності, у тому числі і викладачів. 

Зі зростанням глобалізаційних змін, поширенням міжнаро-

дних контактів, інтернаціоналізацією суспільства загалом змінився 

і характер спілкування. Налагодження ділових і дружніх контактів 

із представниками інших держав передбачає володіння іноземни-

ми мовами. Однак цього мало, оскільки серйозною перешкодою у 

спілкуванні з іноземцями є незнання їхніх етнічних і культурних 

особливостей.  

Саме комунікація є одним із найважливіших складників 

життя людини. У широкому сенсі це поняття охоплює значно бі-

льше, ніж просто обмін інформацією між людьми. До неї належать 

канали засобів передачі та одержання інформації, де задіяні маши-

ни, прилади, штучний інтелект, комп’ютерні мережі і програми, 

культурні знаки тощо. Тобто усе те, з чим стикається сучасний фа-

хівець професійно-технічної сфери.  
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Деякі європейські країни зараз відчувають нестачу фахівців 

технічних спеціальностей. Тенденція йде до збільшення кількості 

цієї ланки освітнього процесу, що говорить про їх актуальність та 

затребуваність. І такі фахівці, в першу чергу, мають володіти іно-

земною мовою та розуміти базові принципи міжкультурної кому-

нікації. 

Залежно від безпосереднього предмета вивчення виокрем-

люють певні аспекти міжкультурної комунікації, основними серед 

яких є культурологічний, лінгвістичний, етичний, соціально-

комунікативний, психологічний, професійно-прикладний [4]. 

Лінгвістичний аспект передбачає вивчення мовних відмін-

ностей, які можуть впливати на комунікацію між носіями різних 

мов. Існує чимало міжмовних омонімів, значення яких у різних 

мовах не збігаються. Саме на таку лексику варто звертати особли-

ву увагу. 

Наприклад, в українській мові ректор – керівник вищого 

навчального закладу, а в англійській та деяких інших rector – це 

глава духовної семінарії, а також парафіяльний священик, пастор. 

Англійці словом minister можуть називати священика, тоді як у 

більшості європейських мов міністр – член уряду, вища посада в 

органах виконавчої влади; а от ректор університету англійською 

сhancellor або president (особливо у США).  

Gift з англійської означає «дар», а німецькою gift – «отру-

та». Обидва слова походять від прагерманського *giftiz – «даван-

ня», «щось дане». 

Несвідоме вживання такої лексики може викликати непо-

розуміння під час іншомовної комунікації, тому здобувачам освіти 

не варто сподіватися на співзвучність слів, а слід звертатися до 

словника іншомовних слів. Ось деякі приклади подібної лексики: 

 intelligent – не «інтелігент» (intellectual), а «розумний»; 

 magazine – не «магазин», а «журнал» в значенні періодич-

ного видання, але не «журнал» як хронологія записів; 

 occupation – не лише «окупація», а й «заняття», «професія»; 

 prospect – не «проспект» як вулиця (avenue), а «перспекти-

ва»;  

 focus – «фокус» як зосередження чогось, але не в значенні 

«трюк» (trick). 

Працюючи з текстами, у яких зустрічаються так звані “fake 

friends”, лексика, яка може здаватися знайомою, але має інше тлу-
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мачення, дієвими є вправи на пригадування слів за його визначен-

ням (див. рисунок 1) або вправи на поєднання слів із синонімічним 

значенням (див. рисунок 2).  

 

Рисунок 1 – Лінгвістична вправа з картками на пригадування слів 

за визначенням 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Вправа з картками на поєднання слів із синонімічним 

значенням 
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Висновки. Узагальнюючи вищезазначене, варто констату-

вати, що, відповідно до вимог і потреб сучасного глобалізованого 

суспільства, недостатньо складати навчальні програми з мови ви-

ключно на лінгвістичному аспекті, концентруючись на розвитку 

комунікативних навичок. Основною складовою в навчанні інозем-

ної мови сьогодні є культура, культурні особливості, відмінності, 

історія, традиції.  

Отже, саме лінгво-культурний аспект має стати пріоритет-

ним у викладанні та вивченні іноземної мови. Міжкультурна ко-

мунікативна компетенція (знання, ставлення, навички), як прави-

ло, визначається як здатність ефективно спілкуватися з представ-

никами інших культур.  

Розвиток міжкультурної компетенції як невід’ємної скла-

дової у вивченні іноземної мови сприяє розвитку навичок і здібно-

сті встановлення й налагодження міжкультурних відносин. Знання 

культурних особливостей співрозмовника, готовність до їх сприй-

няття та розуміння є шляхом побудови комунікації. Міжкультурна 

комунікація покликана забезпечити цей процес. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ 

ІТ-ПРОЄКТАМИ 

Меленчук Л.І. Інформаційні техно-

логії в процесі управління ІТ-

проєктами. Обґрунтовано теоретичні 

положення, наведено методичні та 

практичні рекомендації, що дають 

змогу підвищити дієвість 

функціонування інформаційної 

системи.  

Melenchuk LI Information technology 

in the process of managing IT-projects. 

The article presents the theoretical 

principles and proposes methodological 

and practical recommendations to 

enhance the effectiveness of the 

information system. 

Вступ. Глобалізація і прискорений інформаційний потік 

спричиняють необхідність постійних змін в організації і 

вимагають, щоб управлінські рішення були частішими і 

швидшими. Управління проектами перетворюється на 

конкурентну перевагу організації.  

Актуальність теми полягає у покращенні роботи 

працівників, автоматизувавши процес введення проєктів 

Основою сучасного інформаційного суспільства є 

створення та управління будь-якими інформаційними системами 

за допомогою відповідних інформаційних технологій управління 

проектами, які, своєю чергою, дають змогу зосереджувати великі 

обсяги інформації в сховищі даних та за допомогою 

інструментарію інтелектуальних систем управляти ІС через ІТ-

проекти та системи підтримки та прийняття рішень.  

Тому метою публікації є формування необхідних 

теоретичних знань та практичних навичок для використання їх в 

управлінні проектами та вміння застосовувати ІТ-проєкти для 

інтелектуального аналізу даних. 

Матеріал і результати дослідження. Опрацьовуючи 

надбання науковців з досліджуваної теми слід віддати належне 
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науковій та практичній значущості праць деяких авторів [3-5], 

необхідно наголосити, що роботи, виконані науковими школами 

під керівництвом професорів В.М. Буркова, С.Д. Бушуєва, 

В.А. Рача, К.В. Кошкіна, А.І. Рибака, І.В. Кононенка, Ю.М. Теслі 

дають змогу виявити ще недостатньо досліджені аспекти – зокрема 

управління ІТ-проектами та створення корпоративної 

інформаційної системи для оцінювання ефективності 

впровадження та підтримки прийняття рішень. Власне це й 

зумовило вибір теми дослідження, її мету та зміст. Деякі аспекти 

розроблення інформаційних технологій під час управління 

проектами досліджували такі науковці, як Ю.М. Тесла, Б. Коско, 

Є.К. Корноушенко, В.І. Прангішвілі, В.І. Максимов, О.О. Кулінич, 

Р. Аксельрод, В.Б. Силов, а також А. Кофман, Т. Сааті, Л.А. Заде, 

М. Свамі, Н.Є. Кунанець, Т.М. Басюк, О.Г. Тімінський та ін. 

Аналізуючи вище наведені праці можна зазначити, що в них не 

достатнього прослідковується науково обґрунтоване, комплексне 

вирішення проблеми управління проектами.  

У сучасному середовищі проектний підхід перетворився на 

невід’ємний елемент системи управління більшості підприємств, 

довівши свою ефективність у вирішенні багатьох управлінських 

задач. Незалежно від сфери діяльності, управління проектами стає 

стандартизованим методом управління підприємствами. Реалізація 

будь-якого проекту передбачає досягнення мети проекту, тож для 

забезпечення досягнення результатів необхідно здійснювати 

моніторинг та оцінювання проекту. 

Проаналізувавши визначення термінів «проєкт» і «IT-

проєкт» було з’ясовано, що управління IT-проєктом набагато 

відрізняється від управління проектом, не пов'язаним з 

інформаційними технологіями було розглянуто поняття «життєвий 

цикл IT-проекту» і були проаналізовані переваги і недоліки 

гнучких методологій. На наш погляд досить важливим є 

можливість застосування тієї чи іншої моделі життєвого циклу при 

управлінні IT-проєктом. Вважаємо, що найбільш ефективним є 

застосування «гнучкої» методології управління IT-проектом, яка є 

поліпшеним синтезом ітеративної та спіральної моделей. 

Управління IT-проектом – це ретельно сплановану та 

детально організовану можливість для успішного виконання будь-

яких завдань. Цей процес передбачає розроблення плану проекту, 
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що, своєю чергою, забезпечує визначення та підтвердження цілей і 

завдань проекту, які в сукупності визначають завдання й цілі 

всього процесу. Також цей процес передбачає управління 

реалізацією плану проєкту, для визначення точної та об’єктивної 

інформації про ефективність плану й механізми для реалізації 

потрібної методології і використання відповідного 

інструментарію. Основними етапами для реалізації проектів та 

управління ними є: можливості самого проекту (тобто мета); 

визначення цілей та стратегії його реалізації, а надалі і 

управлінням, планування дій, яких можна досягти в процесі 

виконання проекту; реалізація створених рішень проекту; оцінка, 

аналіз та підтримка створених рішень в процесі управління 

проектами [1–5]. Існує велика кількість програмних засобів, які 

допомагають ефективніше управляти проєктами. Адже весь 

процес управління проєктами являє собою круговий механізм, за 

допомогою якого всі проектні рішення є визначеними, можуть 

плануватись, контролюватись та за допомогою узгоджених рішень 

– управлятися. Кожен проєкт є унікальним і застосовується тільки 

для конкретного завдання і для певної предметної області. Сам 

процес управління містить методи та інструменти, які слід 

використовувати для опису, аналізу та контролю аналізованих 

даних, задля прийняття ефективних рішень в інформаційній 

системі (ІС). Відповідно до конкретної ІС використовується 

потрібне програмне забезпечення для управління проектом. 

Відповідно програмне забезпечення в процесі дії проєкту 

відстежує його на кожному кроці 

Значні обсяги інформації та динамічний розвиток 

різноманітних інформаційних технологій (ІТ) спричиняють якісні 

зміни ролі та функцій ІТ. Одночасно з великими обсягами даних 

під час управління будь-якими ІС зростають потреби в якісному 

інформаційному забезпеченні (ІЗ). Усі потоки інформації повинні 

вчасно надходити в ІС для аналізу в проектному процесі, адже 

головним завданням інформаційно-технологічної складової ІС є 

створення корпоративної інформаційної системи управління 

проектами. Для ефективного впровадження корпоративної 

інформаційної системи управління проектами є ІТ-проєкт. Ці 

проєкти вирізняються характерною абстрактністю кінцевого 
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продукту, відповідним нелінійним процесом при визначенні 

ризиків на кожному етапі життєвого циклу ІТ-проєкту [5]. 

Для управління проектом слід використовувати ІТ-

складову, тобто програмне забезпечення (ПЗ), яке 

використовується для автоматизації процесів управління 

проектами щодо розв’язання таких задач. Відома велика кількість 

програмних пакетів, призначених для управління проектами. До 

найпростіших належать такі, які забезпечують ІС управління 

проектами базові функції планування та відслідковування проектів 

за взаємодії всіх учасників процесу управління. А у складних ІС 

управління проектами створено цікавий інструментарій, який дає 

змогу інтегрувати процеси управління проектами в 

інформаційному середовищі. Між першим та другим видом ІС 

існує різниця у проміжних рішеннях, а також прослідковується 

складність апаратної частини, налаштування бізнес-логіки, 

навчання користувачів та її адміністрування [3]. Більшість якісних 

програм з управління ІТ-проєктами існують в Інтернеті як веб-

додатки, тобто програму можна запустити за допомогою браузера, 

використовуючи внутрішню мережну організацію. Існує й інший 

тип програмного забезпечення для управління проєктами, який 

працює з автоматизованого робочого місця (АРМ). Його можна 

використовувати і для декількох АРМ за умови під’єднання їх до 

мережі та для організації спільного доступу до інформації в будь-

який час. Перевагою такого типу ПЗ є легкість доступу on-line, 

зручність його оновлення. Для великих та складних проєктів такі 

переваги є очевидними. 

У процесі організації ІС управління проектами з 

використанням мережевих технологій створюється корпоративна 

система управління проєктами – набір інструментів, методів, 

методологій, ресурсів і процедур, які використовуються під час 

управління проектами. Тобто це – організований механізм, що 

забезпечує прийняття ефективних рішень у межах проектної 

діяльності. Вона забезпечує взаємодію суб’єктів та об’єктів 

управління за допомогою процесів управління відповідно до задач 

та організаційної структури ІС. До суб’єктів управління належать і 

активні учасники проекту, а об’єктом управління є проект, всі його 

елементи та характеристики [4].  
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Висновки Для досягнення стабільних позитивних 

результатів проекти повинні бути легкокерованими. Розробка 

легкокерованих проектів вимагає діяльності в двох паралельних 

напрямах. По-перше, необхідно залучити всіх, хто робить ставку 

на проект (тобто всіх, хто може виграти при здійсненні проекту), 

до визначенні конкретних цілей проєкту і засобів їх досягнення. 

По-друге, необхідний пошук такого варіанту (серед наявних 

варіантів), який би забезпечував економне витрачання ресурсів 

при реалізації проекту. 

Саме на початкових стадіях визначаються фундаментальні 

аспекти моделювання системи і рішення, від яких великою мірою 

залежить успіх проєкту. Зазначена послідовність розроблення 

моделей є каркасом, який може бути нарощений залежно від типу 

та призначення. Етап визначення функціональних вимог може 

супроводжуватись безліччю проблем через те, що складно чітко 

висловити завдання, які покладаються на ІС, через різноманітність 

поглядів на роботу майбутньої системи, відсутність у замовника 

знань про можливості сучасних обчислювальних систем та 

помилкове уявлення про процес автоматизації. Побудова 

функціональної моделі повинна вирішити велику частину цих 

проблем. Наступним етапом є проектування інформаційної моделі, 

яка має відобразити аспекти організації даних у системі.  

У широкому розумінні хмарні сервіси є новою моделлю 

надання ІТ послуг, яка передбачає оброблення та збереження 

інформації на обладнанні та програмному забезпеченні 

відповідного сервіс-провайдера. Інформаційні технології фактично 

є інструментом автоматизації певних бізнес-процесів, що пов’язані 

з прийманням, обробкою/зберіганням та передаванням інформації. 

В цьому сенсі ту саму задачу можна розв’язати різними 

способами, а співробітники повинні використовувати 

корпоративні ІТ лише для виконання своїх посадових обов’язків.  

На основі аналізу проблем управління ІТ-інфраструктурою 

показано, що управління ресурсами є критичним для забезпечення 

ефективності їх функціонування і потребує використання 

відповідних інформаційних технологій для комплексного 

вирішення зазначених проблем. Перспективність створення 

інформаційної технології управління ресурсами ІТ-інфраструктури 

обґрунтовується широким упровадженням, високою вартістю, 
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вузькою спеціалізацією та закритістю відомих рішень, рівнем 

сформульованих на основі аналізу вимог до ІТ управління 

ресурсами ІТ-інфраструктури таких як відкритість, низька 

вартість, наявність опису моделей і методів, покладених в її 

основу. ІТ управління ресурсами ІТ-проектів повинна 

ґрунтуватись на поєднанні процесного і ресурсного підходів та 

відрізняється від наявних універсальністю застосування.  

Отже, огляд сучасних інформаційних технологій,  аналіз 

методів управління ІТ-проектами та сучасних технологічних 

засобів управління для автоматизації IT- проектів показав високу 

ефективність їх застосування, потрібно тільки правильно вибрати 

відповідне  програмне забезпечення. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНСТРУМЕНТІВ  

ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ У КОНТЕКСТІ  

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ 

А.О. Солодовник. Методичний 

потенціал інструментів візуалізації 

даних у контексті діджиталізації 

освіти. Наголошується на необхідності 

подолання розриву між формальною 

освітою та потребами ринку праці в 

умовах розвитку цифрової економіки. 

Охарактеризовано інструменти для 

візуалізації навчальної інформації та 

розкрито їх можливості щодо розвитку 

складових цифрової компетенції 

молодого покоління.  

A.O. Solodovnyk. Methodological 

potential of data visualization tools in 

the digitalization of education context. 

The necessity of bridging the gap between 

formal education and labor-market needs 

in the development of the digital economy 

context is emphasized. The visualization 

educational information tools are 

described and their capabilities for the 

digital competence development of the 

young generation are revealed. 

Вступ. Сучасний світ характеризується складними 

процесами, пов’язаними з упровадженням інноваційної техніки та 

технологій. З огляду на це перед освітньою галуззю постає 

завдання підготовки молодого покоління до життя у 

технологізованому цифровому середовищі. Так, у «Концепції 

розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 

роки» зазначається, що формування цифрових навичок громадян 

набуває особливого значення, адже діджиталізація та 

кросплатформовість є головними трендами сучасного ринку праці 

[2]. Водночас реалії засвідчують відірваність формальної освіти 

від потреб ринку праці у фахівцях з високим рівнем цифрової 

компетенції. Серед низки причин, що спричинюють це явище, 

науковці акцентують особливу увагу на двох з них: 

незадовільному стані забезпечення закладів освіти засобами 

цифрових технологій та низькому рівні цифрової грамотності 

викладачів.  
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З урахуванням вищезазначеного актуальності набуває 

вивчення методичних можливостей засобів інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) для розширення спектра 

інструментів викладання сучасного педагога, що забезпечують 

формування цифрової компетенції здобувачів освіти. 
ХХІ століття характеризується активізацією досліджень 

вітчизняних педагогів щодо різних аспектів інформатизації та 

діджиталізації усіх сегментів національної системи освіти. Так, проблеми 

інформатизації освітньої галузі України розглядали В. Биков, В. Гапон, 

А. Гуржій, М. Згуровський, С. Ніколаєнко, А. Пилипчук, М. Плескач, 

О. Співаковський. Можливості застосування засобів ІКТ в освітньому 

процесі проаналізовано в працях Ю. Дорошенка, М. Жалдака, 

В. Сергієнка, Л. Калініної, Н. Морзе, В. Руденка. Вагомий науково-

методичний доробок щодо вдосконалення викладання окремих 

навчальних дисциплін засобами ІКТ представлено в публікаціях 

В. Безуглого, Т. Дубової, Ю. Жука, О. Калігаєвої, О. Качуровської, 

О. Красножон, О. Смалько, О. Чайковської. Підготовка викладачів до 

використання ІКТ в освітньому процесі стала предметом досліджень 

Н. Воропай, С. Гунько, А. Коломієць, Л. Петухової, І. Шапошнікової.  
Наявний масив досліджень не вичерпує всіх аспектів 

вищезазначеної проблематики, адже стрімкий розвиток інформаційних та 

цифрових технологій вимагає постійного вивчення та аналізу їх 

можливостей у контексті підготовки молодого покоління. З огляду на це 

метою статті є характеристика інструментів візуалізації даних щодо 

можливостей формування в молодого покоління цифрової компетенції. 

Матеріал і результати дослідження. Аналіз джерельного 

масиву дав можливість установити зміст поняття «візуалізація 

даних» з урахуванням різних підходів. Так, з точки зору 

процесуального підходу під візуалізацією даних розуміється 

процес кодування даних за допомогою візуальних засобів (позиції, 

розмірів, кольору тощо). Якщо розглядати візуалізацію інформації 

з точки зору результату, то вона являє собою графічну 

репрезентацію патернів і трендів у даних. Студіювання науково-

методичних джерел констатує наявність ще одного підходу до 

означення змісту поняття візуалізації даних, згідно з яким вона 

розглядається як засіб скорочення часу та зусиль користувача на 

сприйняття будь-якої інформації. 

Питання візуалізації навчальної інформації не є новим для 

педагогічної науки. В основі застосування будь-яких інструментів 
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для візуалізації навчального матеріалу лежить принцип наочності, 

обґрунтований Я. Коменським в ХVII столітті. Педагог 

наголошував, що «всі стіни навчальних кімнат і всередині, і ззовні 

повинні бути заповнені картинами, надписами, рельєфами так, 

щоб куди не глянув учень, він скрізь бачив предмет» [1, с. 98].  

В епоху зростання інформаційних потоків виникає 

необхідність трансформації когнітивних стратегій учасників 

освітнього процесу, здатних забезпечити обробку значного масиву 

даних в обмежених темпоральних умовах. Враховуючи зазначене, 

візуалізація навчальної інформації набуває особливого значення. У 

межах статті розглянемо методичну цінність інструментів 

унаочнення навчальних матеріалів у вигляді ментальних карт 

(mind maps) та таймлайнів (timeline), а також їх можливостей в 

контексті формування цифрової компетенції здобувачів освіти. 

Техніка створення ментальних карт вперше була 

розроблена на початку 70-х рр. ХХ століття англійським 

психологом та освітнім консультантом Тоні Бьюзеном і отримала 

назву майндмеппінг (від англ. «mind» – розум, «map» – карта). 

Ментальні карти – це комплекс взаємопов’язаних фігур, які 

графічно зображують основні поняття, ідеї, теорії та відображають 

зв’язки між ними. Вигляд карт строго не регламентується, однак 

вони мають містити обов’язкові структурні компоненти: 

центральний образ (об’єкт вивчення); гілки першого 

порядку(основні аспекти досліджуваного об’єкта); гілки нижчих 

порядків (вторинні ідеї, пов’язані з об’єктом вивчення) [3, c. 201-

202].  

Застосування цього інструмента в освітньому процесі дає 

можливість позитивно впливати на когнітивну та емоційну сферу 

здобувачів освіти, а також формувати в них стійкий пізнавальний 

інтерес. Нині традиційний майндмеппінг отримав широку 

популярність серед вітчизняних освітніх практиків. Він 

реалізується на папері будь-якого формату. Однак застосування 

майндмеппінга в поєднанні із засобами ІКТ відкриває нові 

можливості в сфері формування цифрової компетенції молоді. 

Аналіз програмних засобів для створення ментальних карт 

дав можливість установити, що їх можна розділити на дві групи: 

онлайн-сервіси та програмне забезпечення для встановлення на 

ПК (смартфон). Кожна із них передбачає наявність трьох режимів 
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користування: безкоштовний; безкоштовний з обмеженою 

функціональністю та можливістю придбати розширену версію; 

платний. Серед популярних майндмеппінг-сервісів особливе місце 

займають Bubbl.us, Cacoo.com, Mindmeister.com. Ефективним 

безкоштовним програмним забезпеченням для ПК є Freemind, 

XMind, Edraw Mind Map. 

В структурі освітнього процесу ментальні карти можуть 

застосовуватися як під час аудиторних занять (на етапі вивчення 

нового матеріалу; для узагальнення та систематизації знань; для 

закріплення вивченого; на етапі контролю), так і при організації 

самостійної пізнавальної діяльності здобувачів освіти. Для 

прикладу на рис. 1 представлено ментальну карту з теми 

«Постійний струм», створену курсантом Морського коледжу 

Херсонської державної морської академії за допомогою програми 

Edraw Mind Map для її використання під час актуалізації знань із 

зазначеної теми. 

 
Рисунок 1 – Приклад ментальної карти, створеної в 

середовищі Edraw Mind Map. 

Таймлайнінг (від англ. «time» – час, «line» – лінія, вісь) або 

хроніка – це спосіб візуалізації інформації, метою якого є 

ілюстрація вздовж осі часу хронологічно послідовних подій або 

етапів розвитку будь-яких процесів.  

Одним із найбільш популярних сервісів для створення 

таймлайнів, що використовується педагогами світу, є Sutori.com. 

https://bubbl.us/
https://cacoo.com/
https://www.mindmeister.com/
http://freemind.sourceforge.net/
http://www.xmind.net/
http://www.edrawsoft.com/freemind.php
http://www.edrawsoft.com/freemind.php
http://www.edrawsoft.com/freemind.php
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Це освітній інструмент індивідуальної та групової роботи над 

інтерактивними хронологіями, призначений для здобувачів освіти 

різних вікових категорій. Інструментарій Sutori.com дає 

можливість використовувати його під час вивчення будь-яких 

процесів, явищ чи подій у будь-якій галузі знань для відображення 

послідовності їх перебігу. Фрагмент таймлайну, створеного за 

допомогою Sutori.com, представлено на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Фрагмент таймлайну, створеного за допомогою 

Sutori.com. 

Важливою особливістю сервісів для створення ментальних 

карт і таймлайнів є наявність функцій залучення мультимедійних 

матеріалів: відеороликів, фотографій, аудіофайлів, гіперпосилань, 

слайд-шоу тощо. Це активізує інтерес здобувачів освіти, акцентує 

їх увагу на вивченому матеріалі, а також сприяє його кращому 

розумінню та запам’ятовуванню.  

На основі аналізу функціональних можливостей 

вищезазначених інструментів для візуалізації навчальної 

інформації було виокремлено основні види діяльності, до яких 

залучаються здобувачі освіти під час їх використання. Це, у свою 

чергу, дало змогу встановити складові цифрової компетенції, що 

формуються в молоді під час роботи з майндмеппінг і таймлайн-

сервісами. Результати вищезазначеного аналізу з урахуванням 

основних положень щодо структури цифрової компетенції, 

визначених у фреймворку Європейської комісії DigComp 2.0, 

узагальнено в таблиці 1 [4, с.12-16]. 
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Таблиця 1 – Складові цифрової компетенції, що 

формуються в здобувачів освіти під час роботи з майндмеппінг і 

таймлайн-сервісами 

Види діяльності здобувачів  

освіти  

Складові цифрової 

компетенції, що 

формуються під час 

використання 

інструментів для 

створення ментальних 

карт та інтерактивних 

хронік 

 пошук інформації для створення 

ментальних карт та інтерактивних 

хронік; 

 аналіз та фільтрування знайденої 

інформації різного типу; 

 систематизація та узагальнення 

інформації, у тому числі й 

цифрової; 

 управління інформаційними 

масивами 

Інформаційна 

грамотність та 

грамотність щодо 

роботи з даними 

 управління цифровою ідентичністю 

під час реєстрації в майндмеппінг і 

таймлайн-сервісах; 

 спілкування з однолітками та 

викладачем щодо вирішення 

питань, пов’язаних зі створенням 

ментальних карт і таймлайнів; 

 залучення до мережевої 

колаборації; 

 надання доступу іншим 

користувачам до результатів 

роботи 

 

 

 

Комунікація та  

взаємодія 
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 створення цифрового контенту; 

 удосконалення наявного цифрового 

контенту; 

 ознайомлення з інформацією щодо 

авторських прав 

Грамотність щодо 

роботи з цифровим 

контентом 

 створення навчальних продуктів з 

метою вирішення повсякденних 

життєвих та професійних завдань 

Вирішення проблем 

 захист персональних даних та 

ознайомлення з налаштуваннями 

приватності під час роботи з 

майндмеппінг і таймлайн-сервісами 

Безпека 

 

Висновки. Формування цифрової компетенції молодого 

покоління є одним із перспективних векторів розвитку цифрової 

економіки України. Його реалізація потребує активного залучення 

засобів ІКТ у всіх секторах національної системи освіти.  

З огляду на це перед сучасним педагогом постає завдання 

розширення інструментарію, що забезпечує ефективне 

формування кожної складової цифрової компетенції здобувачів 

освіти. Значний методичний потенціал у вирішенні 

вищезазначеного завдання мають сервіси для візуалізації 

навчальної інформації. Наведена у статті інформація не вичерпує 

усіх аспектів розглянутого питання і потребує подальшого 

вивчення.  

Серед перспективних шляхів подальших науково-

методичних розвідок можна виокремити дослідження 

можливостей використання інфографіки в освітньому процесі 

закладів фахової передвищої освіти в умовах цифровізації 

суспільства. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ  

МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 

А.В. Дуля. Компетентнісний підхід у 

підготовці фахівців морської галузі. 
У статті здійснено аналіз компетентні-

стного підходу як провідного у підго-

товці майбутніх фахівців морської 

галузі; розкрито особливості акаде-

мічної підготовки. Обґрунтована 

актуальність упровадження компете-

нтністного підходу у систему 

професійної підготовки кадрів 

морської галузі. 

А.V. Dulia. Competence approach in 

future marine specialist training. The 

analysis of competency approach as lead-

ing in the training of future marine indus-

try specialists is conducted in the article. 

The peculiarity of the academic training is 

revealed. The urgency of introducing 

competency approach to the system of 

vocational training maritime industry spe-

cialists, which is international, is devel-

oped. 
 

Вступ. Морський торгівельний флот є однією з найбільш 

розвинених галузей світової економіки. Специфіка роботи на су-

дах у морі потребує постійного їх оновлення новим, сучасним, 

технічним обладнанням, поліпшенням якості фахової підготовки 

морських фахівців на основі запровадження в навчальний процес 

морських навчальних закладів новітніх технологій, навчання мо-

ряків компетентнісно здійснювати професійну діяльність. 

Метою даного дослідження є обґрунтування компетентніс-

ного підходу у підготовці майбутніх фахівців морської галузі. 

Досягнення мети передбачає вирішення наступних завдань: 

 з’ясування сутності компетентнісного підходу при під-

готовці випускників морських навчальних закладів; 

 визначення системи компетентнісного підходу, яка не-

обхідна у формуванні професійних компетенцій майбутніх моря-

ків. 

Отже, компетентнісний підхід у системі вищої освіти пот-

ребує опрацювання нового теоретичного базису, ідентифікації 
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поняттєвого фонду європейської педагогічної термінології, зрозу-

мілої всім учасникам освітнього простору [3, с.48]. 

Матеріал і результати дослідження. Українська освіта 

тільки починає оперувати поняттям компетентності, а це означає, 

що системного підходу до нього ще не існує. Аналізуючи науково-

методичну літературу, слід зазначити, що компетентнісний підхід 

має широку амплітуду висловлювань як на його користь, так й 

щодо його неприйняття.  

М. Бершадський вважає, що поява такої категорії, як «ком-

петентнісний підхід», є дещо штучною, спрямованою на те, щоб 

сховати старі проблеми під новими шатанами [4, с. 136-143].  

А. Нестеров звертає увагу на невизначеність концептуаль-

ного та інноваційного потенціалу компетентнісного підходу, зок-

рема незрозумілість принципової різниці останнього з історични-

ми психолого-педагогічними концепціями діяльнісної та розвива-

льної системи спрямованості [5]. 

Проте більшість дослідників уважає, що компетентнісний 

підхід в усіх значеннях й аспектах найбільш глибоко відображає 

модернізаційні процеси, які нині наявні в усіх країнах Європи.  

Ідеї компетентнісно-орієнтованої освіти розкриті у працях 

М.Е. Бершадського, Н.М. Бібік, Л.В. Ващенка, А.А. Вербицького, 

Е.Ф. Зеєра, І.А. Зимньої, Е.М. Короткова, В.В. Краєвського, 

А.К. Маркової, А.В. Нестерова, Л.І. Паращенка, В.А. Петрук, 

Т.А. Петухової, О.І. Пометун, Ю.В. Сухарнікова, В.В. Серікова, 

А.В. Хуторського, О.В. Шестопалюка та ін. 

Українські педагоги під поняттям «компетентнісний під-

хід» розуміють спрямованість освітнього процесу на формування 

та розвиток ключових (соціальних та особистісних) і професійних 

компетенцій особистості. Такий підхід вимагає: оновлення станда-

ртів вищої освіти, розробки та впровадження єдиних підходів до 

побудови педагогічної системи, створення моделі випускника ви-

щого навчального закладу [7]. 

Так, у Законі України «Про вищу освіту» зазначено, що 

кожний галузевий стандарт підготовки фахівця повинен містити 

вимоги до компетентності та інших соціально важливих якостей 

випускника вищого навчального закладу, систему виробничих 

функцій і типових завдань діяльності й умінь для їх реалізації [6]. 
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Як вважає академік НАПН Н. Бібік, компетентність стосо-

вно структури змісту освіти, побудована у сучасних стандартах за 

галузевим принципом і в програмах, виводить універсальний ме-

тарівень, що в інтегрованому вигляді представляє освітні резуль-

тати [8]. 

На думку О. Пометун, компетентнісний підхід в освіті 

пов’язаний з особистнісно-орієнтовним і діяльнісним підходами 

до навчання. Він потребує трансформації змісту освіти, яка поля-

гає у використанні принципово інших принципів відбору й струк-

турування, що спрямована на кінцевий результат освітнього про-

цесу – набуття студентами компетентностей [3]. 

Компетенції виступають ключовим аспектом в оцінці ком-

петентності майбутнього фахівця, оскільки розробка галузевих 

стандартів вищої освіти на основі компетентнісного підходу вима-

гає перебудови системи засобів діагностики якості освіти – перехід 

від оцінювання знань до оцінювання компетенцій випускника ви-

щого навчального закладу. Як зауважують окремі науковці, по-суті 

відбувається перехід до нової парадигми освіти (А. Вербицький, 

О. Ларіонова) [1].  

Під терміном «компетенція» українські вчені: О. Овчарук, 

О. Локшина, О. Савчеко, С. Трубачева, Л. Таращенко, які розроби-

ли міжнародний проект «Освітня політика та освіта, «рівний – 

рівному» розуміють передовсім коло повноважень якої-небудь 

організації, установи або особи. У межах своєї компетенції особа 

може бути компетентною або некомпетентною в певних питаннях, 

тобто мати/набувати компетентність (компетентності) у певній 

сфері діяльності. 

Випускник повинен оволодівати не стільки сумою знань, 

скільки набором «компетенцій» – професійних умінь і навичок. 

Компетенція включає знання й розуміння (теоретичне знання ака-

демічної області, здатність знати й розуміти), знання як діяти 

(практичне й оперативне застосування знань до конкретних ситуа-

цій), знання як бути (цінності як невід’ємна частина способу 

сприйняття й життя з іншими в соціальному контексті), предметна 

галузь, у якій індивід добре обізнаний і в якій він проявляє готов-

ність до виконання діяльності [2]. 

Кожна компетенція випускника повинна забезпечуватися 

відповідною кількістю дисциплін і практик, що поєднані у відпо-
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відні модулі, а зміст модулів – повністю відповідати рівню набу-

тих компетенцій. Одним з перших кроків є формування компетен-

цій за програмами дисциплін; другим кроком, віднесення дисцип-

лінарних компетенцій до ключових або професійних; третім кро-

ком є визначення основних компетенцій.  

Адже, як відомо, компетентність передбачає не лише наяв-

ність знань у певній галузі, а й наявність певної кваліфікації. А 

головне – можливість, право та повноваження виконувати певний 

вид роботи. 

На думку дослідників А. Вербицького, Е. Короткова, О. 

Ларіонової та інших, тільки частина із системи концепцій може 

бути сформована у процесі освітньої та професійної підготовки в 

закладах вищої освіти. Компетенції як результат навчання у ВНЗ 

становлять основу подальшого розвитку професіоналізму й особи-

стості фахівця. «Зі зростанням фахівця як професіонала не тільки 

змінюються його компетентності, але й збільшується число «за-

своюваних» ним компетенцій, що означає появу якісних змін у 

його професійній діяльності. Сфера компетенцій може об’єктивно 

розширюватися, якщо у фахівця є професійне зростання, і може 

залишатися сталою, якщо працівник не орієнтований на більш 

високі результати своєї праці [11, с.114].  

Сухарніков Ю.В. зазначає, що з підвищенням освітньо-

кваліфікаційного рівня (соціокультурного рівня компетентності) 

студента, частка освітніх компетенцій знижується, а частка профе-

сійних компетенцій збільшується [9, с.16-38]. 

Зауважимо, що коло професійних компетенцій фахівця 

зростає і розширюється з набуттям професійного досвіду або по-

дальшого навчання, що по-суті, є переходом на вищий освітньо-

кваліфікаційний рівень відповідно до Національної рамки кваліфі-

кацій (НРК).  

Враховуючи, що Україна є практично третьою державою з 

підготовки морських офіцерів для міжнародного торгівельного 

флоту, випускники  повинні відповідати вимогам Міжнародної 

морської організації (ІМО). Ці вимоги викладено у міжнародному 

кодексі з дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ), в 

основі якого лежить багаторівнева підготовка морських спеціаліс-

тів на основі компетентнісного підходу [9]. 
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Наприклад, у процесі підготовки суднових механіків пе-

редбачено п’ять рівнів, починаючи від рядового і закінчуючи ста-

ршим механіком. Перших два рівня готує ліцей, другий – коледж, 

третій, четвертий – академія. Для кожного рівня виділено основні 

функції, які той чи інший фахівець має виконувати на судні, а ко-

жна функція визначає певні компетенції, якими має володіти пре-

тендент на обіймання відповідної посади. Чим вищий рівень підго-

товки, тим більшою кількістю компетенцій повинен володіти пре-

тендент, включаючи компетенції попередніх рівнів.  

У контексті визнаної необхідності поліпшення якості під-

готовки фахівців морської галузі, відповідно до Положення про 

порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердже-

ний наказом Міністерства освіти і науки України 07.11.2000 р. 

№522 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 

р. за №946/5167, Херсонська державна морська академія (ХДМА) 

активно включилася у цей процес та отримала статус експеримен-

тального вищого навчального закладу на 2014-2018 рр.. Тема дос-

лідно-експериментальної роботи: «Теоретико-методичні засади 

реалізації компетентністного підходу в системі підготовки фахів-

ців морської галузі» (наказ МОН №1148 від 07.10.2014 р. «Про 

проведення дослідно-експериментальної роботи на базі ХДМА»). 

У зв’язку з цим в академії створена робоча група, яка напрацьовує 

теоретичний матеріал і виробляє основні підходи до викладання 

спеціальних дисциплін. Це надасть можливості покращити систе-

му навчально-виховного процесу і тим самим забезпечить високий 

рівень кваліфікації випускників академії. 

Безумовно для підвищення професійної підготовки фахів-

ців морської галузі слід: відкоригувати навчальні плани, навчальні 

програми усіх циклів відповідно до вимог компетентнісного під-

ходу (табл.1.), сформувати перелік навчальних дисциплін варіати-

вної частини, відкоригувати навчально-методичні комплекси всіх 

навчальних дисциплін, переглянути підходи до організації практи-

чної підготовки. 

Таблиця 1 – Схема послідовності побудови навчальної 

програми та міжпредметних зв’язків. 

1 Сфера компетенцій 

2 Знання, розуміння та професійні компетентності 

3 Методи демонстрації компетентності 
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4 Критерії для оцінки компетентності 

5 
Навчальна дисципліна, в рамках якої забезпечується ово-

лодіння компетенцією 

6 
Перелік тем відповідної навчальної дисципліни, кількість 

годин, форма проведення 

7 

Перелік навчального матеріалу циклу математичної та 

природничо-наукової підготовки, що необхідний для ово-

лодіння матеріалом 

8 

Перелік навчального матеріалу циклу професійної та 

практичної  підготовки, що необхідні для оволодіння ма-

теріалом 

 

Формування професійної компетентності здійснюється за 

двома взаємопов'язаними та взаємодоповнюючими напрямами, а 

саме: академічна підготовка в стінах навчальних закладів і трена-

жерна підготовка у відповідних тренажерних центрах. 

Академічна підготовка поєднує теоретичне навчання і 

практичну підготовку загальної професійної спрямованості. Тре-

нажерна підготовка спрямована на прищеплення кандидатам на 

зайняття відповідної посади вузькопрофесійних знань, умінь і на-

вичок. Тільки ефективне поєднання обох видів підготовки може 

дати той результат, на який сьогодні розраховує роботодавець. 

У нових навчальних планах частину тренажерних курсів 

передбачається інтегрувати до структури академічних дисциплін. 

Так на ІІ курсі курсанти вивчають навчальну дисципліну «Безпека 

життєдіяльності», до якої інтегрується відповідний тренажерний 

курс. Аналогічним чином тренажерний курс «Рефрижераторний 

контейнер» інтегрується в дисципліну «Суднові холодильні уста-

новки». 

Наприклад, до навчальних планів введена нова дисципліна 

«Менеджмент морських ресурсів». Цей курс спрямовано на вста-

новлення позитивних стосунків між офіцерами і сприяння ефекти-

вному спілкуванню та адекватному сприйняттю думок офіцерів у 

командній роботі, виховання у них зразкових лідерських умінь і 

дотриманню стандартних процедур у прийнятті рішень. Вивчення 

даного курсу дозволить істотно знизити ризики виникнення мор-

ських аварій, спричинених впливом так званого «людського фак-

тору», впливатиме на вирішення питань ефективної взаємодії чле-
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нів суднового екіпажу в екстремальних умовах, на прийняття ви-

важених і адекватних ситуаціям управлінських рішень, виховання 

лідерських якостей у осіб командного складу суден [10, с.5-6]. 

В основі концепції компетентності лежить ідея виховання 

компетентної людини й працівника, який не лише має необхідні 

знання, професіоналізм, але й уміє діяти адекватно у відповідних 

ситуаціях, застосовуючи ці знання, й бере на себе відповідальність 

за певну діяльність. 

Незважаючи на розбіжності та різну термінологію, можна 

переконатися, що для всіх спільними вважаються уміння, які не-

обхідні для реальної життєдіяльності – професійні, уміння адеква-

тного застосування знань, отримання інформації, поновлення 

знань та продовження навчання, самоосвіта, соціальні та комуніка-

тивні уміння, уміння спілкуватися, вирішувати проблеми та супе-

речні питання або конфлікти, працювати в команді, відчувати від-

повідальність тощо. 

Така система підготовки, прийнята в більшості країн світу, 

для України вона є новим напрямком. Тому актуальність упрова-

дження компетентністного підходу в систему професійної підгото-

вки кадрів буде посилюватися з урахуванням виходу нашої країни 

на світові ринки праці, а для нашої морської галузі, яка вже є між-

народною, таке завдання є першочерговим. 

Висновки. Враховуючи вище зазначене, можна зробити 

висновок, що освітній процес необхідно спрямувати на формуван-

ня та розвиток ключових та професійних компетенцій особистості 

шляхом оновлення стандартів вищої освіти та створення моделі 

випускника, який буде конкурентоспроможним на  сучасному ри-

нку праці. Для підвищення професійної підготовки випускника 

необхідно: відкоригувати навчальні плани, навчальні програми 

усіх циклів відповідно до вимог компетентнісного підходу, сфор-

мувати перелік навчальних дисциплін варіативної частини, відко-

ригувати навчально-методичні комплекси всіх навчальних дисци-

плін, переглянути підходи до організації практичної підготовки. 

Реалізація всіх запланованих заходів дозволить сприяти 

вирішенню стратегічних завдань національної морської освіти при 

підготовці майбутніх фахівців морської галузі в контексті компе-

тентнісного підходу в нових економічних і соціокультурних умо-

вах інтеграції України в Європейський освітній простір. 
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Однак, слід відмітити, що у сучасних умовах доцільно про-

довжити роботу по визначенню підходів щодо побудови навчаль-

ного процесу у вищому навчальному закладі для формування ком-

петентності майбутнього фахівця морської галузі на основі визна-

чених компетенцій як кінцевого результату учіння студента. Це 

може стати предметом подальшого наукового пошуку. 
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ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТУ НА 

ОКЕАНСЬКОМУ ПЕРЕХОДІ: ПЛАВАННЯ ПО ДУЗІ  

ВЕЛИКОГО КОЛА 
М.М. Одарик. Вибір оптимального ма-

ршруту на океанському переході: пла-

вання по дузі великого кола. У статті 

розглядаються способи вирішення завдань 

вибору найкоротшого шляху при плаванні 

на великих відстанях, тобто плавання по 

дузі великого кола (ДВК); наводиться 

приклад розрахунку елементів ДВК і про-

міжних точок переходу за формулами 

сферичної тригонометрії; описано перева-

ги і недоліки плавання по ДВК. 

 M.M. Odaryk. Choosing the shortest 

path when sailing at great distances: 

sailing of great circle. In this paper, we 

consider ways to solve the problems of 

choosing the shortest path when sailing at 

great distances - sailing of great circle; аn 

example of calculating the great circle 

elements and intermediate transition points 

using the formulas of spherical trigonome-

try is given; the conclusion reflects the 

advantages and disadvantages of sailing on 

great circle. 

Вступ. Дисципліна «Навігація та лоція» є основним розді-

лом прикладної науки судноводіння, що вирішує завдання вибору 

безпечного і вигідного шляху судна, забезпечення плавання за цим 

маршрутом з урахуванням впливу зовнішнього середовища [2]. 

Одна з таких задач пов’язана з вибором оптимального та 

безпечного шляху при плаванні на великих відстанях де не завжди 

є можливість сховатися  від негоди в портах – укриттях під час 

переходу. 

Тому знання теорії плавання по ортодромії і застосування її 

в практиці, а це вміння зробити необхідні розрахунки і нанести їх 

на навігаційну або електронну карту є невід’ємною частиною ком-

петентності майбутніх фахівців судноводіння. 

Матеріал і результати дослідження. Сутність плавання 

по дузі великого кола (ДВК). 

УДК 372.3:372.862  
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Дуга великого кола безперервно змінює свій напрямок що-

до меридіанів, перетинаючи їх під різними кутами. Отже, курс 

судна при плаванні по ортодромії повинен постійно змінюватися, 

починаючи від початкового курсу при виході з пункту відходу і до 

кінцевого – при підході до пункту призначення. Але до частої змі-

ни курсів не вдаються, тому що на коротких ділянках різниця дов-

жин ортодромії і локсодромії незначна. Тому практичне плавання 

по ДВК здійснюється постійними курсами по окремих ділянках 

локсодромії, що представляє собою хорди дуги ортодромії. У цьо-

му випадку зображення дуги ортодромії у вигляді ламаної лінії, 

зверненої опуклістю до найближчого полюса, наносять на мерка-

торську карту по її початкових і кінцевих координатах і по коор-

динатах опрацьованих проміжних точок. [1]  

При графічному нанесеннях ДБК вибирають ортодромічні 

поправки з табл. 2.12 МТ-2000 або ведуть їх розрахунки за набли-

женою формулою: 

ψ = Δλ / 2 sin φср 

Ортодромічна поправка має свій знак для північної півкулі: 

- якщо Клок <180° - знак ψ позитивний («+»); 

- якщо Клок > 180° - знак ψ негативний («–») [7]. 

Для південної півкулі знаки протилежні. 

Плавання по ортодромії зазвичай здійснюється при вели-

ких (тисячі миль) океанських переходах і за тієї умови, що таке 

плавання буде економічно вигідніше, ніж звичайне плавання пос-

тійним курсом, тобто по локсодромії [4]. 

Ортодромія може бути задана одним із способів: 

1) за координатами будь-яких двох її точок (т. А (φA, λA) и 

т. В (φB, λB)) за умови, що ці точки не лежать на протилежних 

нцях земного діаметру; 

2) за координатами будь-якої точки ортодромії (φA, λA, φi, 

λi, φB, λB...) і напрямку (курсу) ортодромії в цій точці (КН або Кі 

або КК); 

3) за координатами точки V – вертекса (φV, λV) ортодромія в 

цій точці дотична до паралелі.  

Графічне нанесення ДВК способом Дьоміна А. П.     

Порядок побудови: 

1. На генеральній карті проводять локсодромію, з'єднавши 

початкову т. «А» і кінцеву точку т «В»/  
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2. За аргументами φА і φВ, Δλ з таб. 2.12 МТ-2000 вибира-

ють ортодромічні поправки ψA  для т. «А» і ψB для т. «В» або роз-

рахувавши за формулами:  

ψА = Δλ/2 · sin φА, 

ψВ = Δλ/2 · sin φВ; 

3. Від точок А і В відкласти відповідно ½ ψA і ½ ψB. Їх пе-

ретин дає точку V(вертекс). 

4. З точки V провести перпендикуляр на АВ (т. F) і через 

точку V провести лінію паралельну АВ, отримавши А'В'. 
 

5. Відрізки АF і FВ поділяють на будь- яку рівну, без зали-

шків, кількість  частин (в даному випадку по 3). Через отримані 

точки на лінії АВ: 1, 2 і 1ʼ, 2ʼ, відновлюємо перпендикуляри на 

АʼВʼ. 

6. Відрізки ААʼ и ВВʼ поділяємо пропорційно на таку саму 

кількість частин і через отримані точки проводимо лінії паралельні 

АВ. 

7. З'єднуючи прямими точки відрізків на BBʼ и AAʼ з точ-

кою V, відзначаємо точки перетину цих ліній з перпендикулярами.  

8. Отримані точки з'єднати прямими (див. рисунок 1) [1]. 

 
Рисунок 1 – Загальний вигляд кривої при плаванні по ДВК. 

 

Беручи до уваги тактико-технічні характеристики судна, 

його обладнання, все зовнішні обставини, встановлюють межі 

безпеки плавання. 

Складаючи графічний план переходу судна зображують 

маршрут переходу судна, розчленовуючи його на окремі ділянки в 

залежності від розв'язуваних судном завдань, навігаційної обста-

новки і гідрометеорологічних умов плавання. На підставі вищеви-

кладеного вибирають найвигідніший шлях судна. 
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При плануванні трансокеанської ділянки переходу або ді-

лянки плавання у відкритих водах, маршрут вибирають з ураху-

ванням оцінки майбутніх метеорологічних умов (клімату, погоди). 

По можливості використовують океанські попутні течії. Розрахо-

вують і порівнюють плавання по ортодромії і локсодромії.  

Для вибору шляху використовують рекомендовані марш-

рути. Визначають відстань між портами, розраховують на перехід 

(з урахуванням штормового запасу) необхідну кількість палива, 

мастил, води, технічного постачання, провізії [1]. 

По можливості використовують океанські попутні течії. 

Розраховують і порівнюють плавання по ортодромії і локсодромії. 

Даний спосіб краще використовувати на гідрометеорологічних 

картах з метою вивчення майбутнього району плавання, для МНК 

розраховується аналітично. 

Розрахунок елементів ДВК виконується в наступному порядку: 

1. Визначаємо РШ(∆), РД(∆λ), ср за формулами: 

∆ = 2 – 1  

∆λ = λ2 – λ1  

ср = 1 + ½ ∆ 

2. По розрахованим елементам визначаємо локсодромічний 

курс (КЛОК) та довжину локсодромії (SЛОК); 

                             tg Kлок = (Δλ ∙ cos φср) / Δ                                 (1) 

                                 Sлок = (Δλ ∙ cos φср) / sin K                               (2) 

3. При розрахунку довжини ортодромії, необхідно дослі-

джувати праву і ліву частини формули на знаки «+» або «- », по 

нижче наведеної таблиці (Таблиця 1). 

Таблиця 1 – Дослідження формули довжини ортодромії на  

знаки. 

Широта (φ) 
N (північна)   sin (+) cos (+) 

S (південна)  sin (-) cos(+) 

Різниця долгот 

(∆λ) 

< 90°  cos (+) 

> 90° cos (-) 

cos Dорт = (sin φ1 ∙ sin φ2) + (cos φ1 ∙ cos φ2 ∙ cos ∆λ) 

4. За розрахованими Sлок і Dорт, визначаємо різницю довжин: 

∆D = Sлок – Dорт 

плавання судна по ортодромії вважається вигідним, якщо 

ΔD%>0,5% 
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(((Sлок – Dорт) / Sлок)) · 100) % > 0,5%  [6]. 

5. Розрахунок початкового (Kн) і кінцевого (Кк) курсів ДВК: 

sin KН = (sin ∆λ · cos φ2) / sin DОРТ 

sin KК = (sin ∆λ · cos φ1) / sin DОРТ 

6. Розрахунок т. Вертекс: 

cos φv = cosφ₁ ∙ sin Kн 

cos Δλv = tanφ₁ / tan φv 

λv = λ₁ + Δλv 

При визначенні λv необхідно враховувати знаки наймену-

вання довготи (λ₁) та прирощення (Δλv)) 

7. Розрахунок проміжних точок ДВК через 10 ° довготи: 

tg φі = cos (λv – λί) · tg φv 

8. Окремі ділянки локсодромії при плаванні по ДВК вико-

нуються за формулами розрахунку  локсодромічного курсу (1) і 

відстані (2). 

Виконавши відповідні розрахунки складається і заповнюєть-

ся таблиця плавання по ДВК. 

Приклад: 

Судну належить зробити перехід по ортодромії: 

з т. А (φ₁ = 33 ° 32,5 'N   λ₁ = 07 ° 32,5ʼ W) 

в т. В (φ₂ = 42 ° 30.0 'N   λ₂ = 66 ° 35,0ʼ W) 

1. Розрахунок різниці широт (РШ), середню широту (φср), 

різницю довгот: 

РШ = φ₂ - φ₁ = 42° 30.0' (N) - 33° 32.5' (N) =  08° 57.5'ʼк N =  537.5ʼ    

½ РШ = 537.5ʼ /2 = 268.8ʼ = 04° 28.8' к N 

φср = φ₁ + ½ РШ = 33° 32.5' (N) + 04° 28.8' (к N) = 38° 01.2' N 

РД = λ₂ - λ₁ = 66° 35.0' (W) - 07° 32.5' (W) = 59° 02.5' кW =    

= 3542,5ʼ 

2. Розрахунок локсодромічного курсу і відстані: 

tg Kлок = (РД  ∙ cos φср) / РШ = (3542.5 ∙ 0.788) / 537.5 = 5.192 =   

= 79.1° NW = 281° 

Sлок =  (РД ∙ cos φср) / sin K = (3542.5 ∙ 0.788) / 0.982  =  

= 2842.0 м.мілі 

3. Розрахунок ортодромічної відстані: 

cos  Dорт  = sin φн ∙ sin φк + cos φн ∙ cos  φк ∙ cos РД  = 

= 0.553 ∙ 0.676 + 0.833 ∙ 0.737 ∙ 0.514 = 0.689 = 46.4° = 2785.2 м.мілі 

ΔD = Sлок – Dорт = 2842.0 – 2785.2 = 56.8 м.мілі 
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4. Розраховуємо ΔD (%), щоб оцінити вигідно чи не вигідно 

проводити плавання по ортодромії, виконуючи умову  

ΔD (%)> 0,5%:  

ΔD (%) = ((Sлок - Dорт) / Sлок) ∙ 100 = ((2842.0 - 2785.2) / 2842.0) ∙  

·100 = 2.0%> 0,5% - отже, шлях по ортодромії вважається вигід-

ним. 

5. Виконуємо розрахунок початкового і кінцевого курсів 

при плаванні по ортодромії: 

sin Kн = (sin РД  ∙  cos φк) / sin Dорт = (0.858 ∙ 0.737) / 0.724 =  

= 0 .873 = 60.8° NW = 299° 

sin Kк = (sin РД  ∙  cos φн) / sin Dорт = (0.858 ∙ 0.833) / 0.724 =  

 = 0.987 = 80.6° SW = 261° 

6. Розраховуємо координати точки вертекса: 

cos φv = cosφ₁ ∙ sin Kн = 0.833 ∙ 0.873 = 0.721 

φv = 43.326°N 

cos Δλv = tanφ₁ / tan φv = 0.663 / 0.943 = 0.703 

Δλv = 45.344° доW 

Застосовуючи формулу λv = λ₁ + Δλv, знаходимо: 

λv = λ₁ + Δλv = - 07.542° + (- 45.344°) = - 52.886° 

Координати т. ВЕРТЕКС маємо такі: 

φv = 43° 19,6ʼN 

λv = 52° 53,2ʼW 

7. Розраховуємо проміжні точки ДВК через 10° довготи, за форму-

лою: 

tg φi = cos (λv – λί) · tg φv 

tg 2 = cos (-52° 53.2' - (- 20° 00,0ʼ)) · tg (43° 19,6') =     

= cos (-52.886° + 20.000°) · tg 43.327° = cos 32.885° (знак до уваги 

не береться) · tg 43.327° = 0,83975 · 0,94324 = 0.79206 

2 = 38.38° = 38° 22,8ʼ N 

tg 3 = cos (-52° 53,2' - (- 30° 00,0')) · tg (43° 19,6') =   

=c os (-52.886° + 30.000°) · tg 43.327° = cos 22.885° · tg 43.327° =   

= 0,92129 · 0,94324 = 0.869 

3 = 40.99° = 40° 59,4ʼ N 

tg 4 = cos (-52° 53,2' - (- 40° 00,0')) · tg (43° 19,6') =   

=c os (-52.886° + 40.000°) · tg 43.327° = cos 12.885° · tg 43.327° =  

= 0,97482 · 0,94324 = 0.91949 

4 = 42.598° = 42° 35,9ʼ N 
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tg 5 = cos (-52° 53,2' - (- 50° 00,0')) · tg (43° 19.6') =   

= cos (-52.886° + 50.000°) · tg 43.327° = cos 02.885° · tg 43.327° =  

= 0,99873 · 0,94324 = 0.94204 

5 = 43.29° = 43° 17,4ʼ N 

Відклавши на МНК координати проміжних точок, з'єдну-

ють їх прямими, після чого транспортиром визначають курси, а 

циркулем відстані. 

Можна застосувати інший спосіб визначення курсів і відс-

таней відрізків локсодромії ДВК 

Розраховуємо окремі ділянки локсодромії при плаванні по 

ДВК: 

- початковий курс і відстань: 

φ₁ = 33° 32,5' N φ₂ = 38° 22,8' N 

λ₁ = 07° 32,5' W λ₂ = 20° 00,0' W 

РШ = 38° 22,8' (N) -  33° 32,5' (N) = 04° 50,3'к N = 290,3ʼк N   

½ РШ = 290,3ʼ /2 = 145.15ʼ= 02° 25.2' к N 

φср = 33° 32,5' (N) + 02° 25,2' (к N) = 35° 57,7' N 

РД = 20° 00,0' (W) - 07° 32,5' (W) = 12° 27,5ʼк W = 747.5ʼ к W 

tg Kлок = (РД  ∙ cos φср) / РШ = (747.5 ∙ 0.809) / 290.3 = 2.084 = 64° 

NW = 296° 

Sлок =  (РД ∙ cos φср) / sin K = (747.5 ∙ 0.809) / 0.902 = 671.1 м.мілі 

- проміжна точка: 

φ2 =  38° 22,8' N φ3 = 40° 59,4' N 

λ2 =  20° 00,0' W λ3 = 30° 00,0' W 

РШ = 40° 59,4' (N) -  38° 22,8' (N) = 02° 36,6' к N = 156,6ʼ к N                                                 

½ РШ = 78.3ʼ = 01° 18,3' к N 

φср  = 38° 22,8' (N) + 01° 18,3' (к N) = 39° 41,1' N 

РД = 30° 00,0' W - 20° 00,0' W = 10° 00,0' к W = 600ʼк W 

tg Kлок = (РД  ∙ cos φср) / РШ = (600 ∙ 0.770) / 156.6 = 2.948 = 71° 

NW = 289° 

Sлок =  (РД ∙ cos φср) / sin K = (600 ∙ 0.770) / 0.947 = 487.5 м.мілі 

і т.д. 

Цілеспрямоване використання комп’ютера або ноутбука 

дає можливості прискорити час для вирішення практичних завдань 

в порівнянні з тими ж рішеннями на калькуляторі. 
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Використання Microsoft Excel при розрахунках ДВК. 

Перш ніж перейти до роботи з використанням Microsoft 

Excel, необхідно виробити вміння і навички створення та оформ-

лення технічних розрахунків, а потім застосувати отримані знання 

при обчисленні елементів ДВК. Важливо створити умови для тер-

плячого і уважного ставлення до виконуваної роботи з тим, щоб не 

допустити або не допускати помилок при введенні даних. 

Нижче наведено наочне зображення розрахункової таблиці 

ДВК в Microsoft Excel (див. рисунок 2). У цій таблиці виділені 

необхідні дані, а сама розрахункова частина прихована під залив-

кою. 

Кожен може скласти для себе будь-яке інше оформлення 

таблиці, яка буде зручною для виконання розрахунків, при цьому 

слід враховувати головне - кінцевий результат. 

Слід врахувати, що плавання судна по ортодромії є най-

більш коротким по відстані, але далеко не завжди найкоротшим за 

часом і найбезпечнішим для судна. 

 
Рисунок 2 – Розрахункова таблиця елементів ДВК. 
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Висновок. Таким чином, один тільки вибір шляху по орто-

дромії, забезпечуючи найкоротший шлях, ще не забезпечує найко-

ротший термін переходу. Вплив сукупних чинників – течіїв, хви-

лювання, вітру, плавучих льдів - або деяких з них, може виявитися 

настільки несприятливим, що може виключити виграш, що доста-

вляється плаванням по ортодромії, і навіть збільшити час переходу 

до величини більшої, ніж це було потрібно на перехід по локсо-

дромії [4].  

Тому ортодромія не завжди є найвигіднішим шляхом. Та-

ким може виявитися шлях довжиною більше і ортодромії і локсо-

дромії. Завдання відшукання і використання найвигідніших шляхів 

є дуже актуальною і перспективною. 
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СУТНІСТЬ, СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ  

РОЗРОБКИ ТРЕНІНГОВИХ ЗАНЯТЬ  

 

Л.О. Волковська. Сутність, специфі-

ка та особливості розробки тренін-

гових занять. У статті розглянуто 

сутність та специфіка тренінгових 

форм навчання, дана характеристика 

структури тренінгу. Рекомендовано  

використання основних технік для 

розробки тренінгових занять.  

L.O. Volkovskaya. The essence, specif-

ics and features of the development of 

training sessions. The article deals with 

the nature and specificity of training forms 

of training, and characterizes the structure 

of training. It is recommended to use basic 

techniques to design training sessions. 

Вступ. Одним із шляхів модернізації освітньої системи 

України постає упровадження в навчальний процес інноваційних 

педагогічних технологій і методів. Інновації - нові форми органі-

зації діяльності і управління, нові види технологій, які охоплюють 

різні сфери життєдіяльності людства. Однією з таких технологій є 

тренінг.  

На відміну від традиційних, тренінгові форми навчання 

ініціалізують весь потенціал людини: рівень та обсяг її видів ком-

петентностей, які мають місце в професійній діяльності (соціальна, 

соціально-психологічна, цілевизначальна, комунікативна, техноло-

гічна, продуктивно-результативна, прогностична, аналітико-

синтетична, ситуативна, організаційна, емоційна та інтелектуаль-

на), самостійність, здатність до прийняття рішень, до взаємодії 

тощо. 

Матеріал і результати дослідження. Сьогодні, як і рані-

ше, люди шукають шляхи до успіху, і навіть знайшли спеціальні 

технології, які допомагають краще усвідомити власний внутрішній 

світ, робити своє життя успішнішим, не експериментувати ним, а 

керувати власними бажаннями і діями. До таких технологій нале-

жить навчання за допомогою тренінгів. Люди, які проходять тре-
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нінгові програми, отримують нові можливості змінити себе на 

краще, глибше зрозуміти власні почуття, навчитися керувати ни-

ми, обирати ефективні моделі поведінки. 

Тренінг (від англ.training) – це запланований процес моди-

фікації (зміни) відношення знання чи поведінкових навичок того, 

хто навчається, через набуття навчального досвіду з тим, щоб до-

сягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в пев-

ній галузі. Термін «тренінг» має низку значень: навчання, вихо-

вання, тренування.  

Тренінг, вважають фахівці, подібний до самого життя в мі-

ніатюрі. Навчання в тренінгових групах дарує учасникам радість, 

конструктивне спілкування, навички співпраці, нових друзів, відк-

риває нові перспективи. 

Тренінг, як активна форма соціально-психологічного на-

вчання, являє собою цілісну психолого-педагогічну систему, здат-

ну допомагати людині у глибинному пізнанні нею як інших, так і 

самої себе, своїх умінь спілкуватись і впливати на інших. Це за-

планований процес модифікації відношень, знань чи поведінкових 

навичок того, хто бере участь у тренінгу, через набуття певного 

досвіду з тим, щоб досягти ефективного застосування його в яко-

мусь виді діяльності або в певній галузі. Він дає нові навички, до-

помагає освоїти різні психологічні можливості [1]. 

Тренінгова технологія дозволяє реалізувати потреби студе-

нтів в активній діяльності і спілкуванні [2]. 

Сьогодні у професійній підготовці спеціалістів визнача-

ються такі напрямки тренінгової роботи: 

1.Тренінги професійного навчання: передбачають удоско-

налення або формування різних аспектів певної професії (діловод-

ства, бухгалтерського обліку, бізнесу, комп’ютерних технологій 

тощо). 

2. Психологічні тренінги: спрямовані на навчання ефектив-

ної взаємодії (продавати, презентувати, впливати, управляти то-

що).  

3. Навчальні тренінги: мають головною метою розвиток, 

всебічне розкриття потенційних особистісних професійних 

 можливостей тих, хто навчається. 

Тренінг, як і будь-яка інша організаційна форма навчання, 

підпорядкований певній меті. 
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Метою проведення тренінгів є: 

- отримання інформації та набуття учасниками тренінгу 

нових професійних навичок та умінь. 

- формування  у студентів навичок співпраці, толерантно-

сті шляхом визначення межі власної терпимості та поваги до прав і 

свобод інших. 

- формувати навички логічного мислення, аналізу, вибору 

і презентації інформації або проблематики. 

- ознайомитись з новими технологіями в професійній дія-

льності. 

- підвищення здатності учасників тренінгу щодо позити-

вного ставлення як до себе, так і до життя. 

У колі нашої уваги будуть навчальні тренінги.  

Питання впровадження інновацій, проведення навчального 

тренінгу досліджували такі вчені, як Г. Бевз, Л. Анн (соціально-

психологічні тренінги), С. Торп та Дж. Кліффорд (тренінги у про-

фесійних сферах), Л. Рай (розвиток навичків тренінгу) та багато 

інших. 

Навчальний тренінг – це інтенсивна форма групової робо-

ти, у якій акцент робиться не стільки на передачу інформації, скі-

льки на отримання особистісного досвіду професійної діяльності.  

Переваги навчальних тренінгів: 

- дають змогу підвищити упевненість у своїх професій-

них вміннях;  

- навчають виходу з критичних ситуацій у професійній 

діяльності із найменшими втратами;  

- покращують комунікативні якості; 

- дозволяють вирішувати професійні проблеми в актив-

ному режимі; 

- дають змогу отримати нові знання шляхом активної 

участі у розв’язанні найважливіших професійних життєвих ситуа-

цій; 

- розширюють межі уявлень про себе і про світ, дають 

розуміння своїх дійсних цінностей і цілей, свого місця у професії; 

- розвивають інноваційний потенціал особистості.  

Проектування навчального тренінгу - одне з найменш роз-

роблених питань у теорії та практиці педагогічної освіти. Прове-

дений аналіз літератури (Л. Бондарєва, Н. Заячківська, Л. Леван-
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довська, І. Савицька, Г. П’ятакова, Т. Шаталова) дозволили виро-

бити технологію проектування цієї форми занять. 

Основні вимоги до організації тренінгу: повинен урахову-

вати базові знання, уміння, навички; має орієнтуватися на 

розв’язання конкретної проблеми організації; результати, отримані 

в тренінгу, повинні бути використані; має ураховувати соціально-

психологічні особливості колективу. 

Тренінгу притаманні певні атрибути. (див. таблицю 1) [2]. 

Таблиця 1 – Атрибутика тренінгового заняття 

№з/п Елемент атрибу-

тики 

Зміст елементу 

1. Тренінгова група Навчальна група, чисельність якої не 

перевищує 20 чоловік. 

2. Тренінгове коло Розташування робочих місць учасни-

ків тренінгового заняття у формі кола. 

3. Приладдя для 

тренінгу 

Засоби, які використовуються для 

організації взаємодії учасників трені-

нгу (фліп - чарт, маркери, папір, ста-

тичні та динамічні моделі, роздаваль-

ний матеріал та інші). 

4. Тренер  Викладач, який пройшов спеціальну 

підготовку та володіє методикою про-

ведення тренінгових занять. 

5. Правила ведення 

тренінгу 

Набір певних обмежень для організації 

ефективної комунікації під час тренін-

гу. 

6. Сценарій тренін-

гового заняття 

Спеціально попередньо розроблена 

методична розробка, яка регламентує 

порядок та зміст тренінгової роботи. 

Розглянемо основні елементи атрибутики. 

Тренінгова група – це спеціально створена група, учасники 

якої за сприяння ведучого (тренера) включаються в інтенсивне 

спілкування, спрямоване на досягнення визначеної мети та 

розв’язання поставлених завдань. Тренінгова група зазвичай 

включає 15-20 осіб. Така кількість людей дозволяє оптимально 

використати час та ефективно навчати людей. 
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Тренінгові заняття можуть бути різної тривалості: від 1,5-

3-х годин до декількох днів поспіль.  

Робочі місця для учасників у приміщенні можуть бути роз-

ташовані по-різному, але доцільно уникати «аудиторного» та 

«шкільного» стилів. Добре, коли стільці для учасників розташову-

ються півколом – це сприяє створенню неформальної атмосфери, 

забезпечує можливість кожному бачити всіх учасників тренінгу, 

підкреслює рівнозначність позицій усіх учасників. Це сприяє ство-

ренню атмосфери відкритості, настрою, розвитку довіри, уваги, 

пізнавального та особистісного інтересу, сприймання учасників 

одного до одного. 

Головне, що забезпечує сприятливу атмосферу для навчан-

ня у тренінговій групі, - це правила, яких має дотримуватися кож-

ний учасник. Основні з них: цінування часу, ввічливість, позитив-

ність, розмова від свого імені, «додавання», добровільна актив-

ність, конфіденційність, «стоп», «піднята рука», зворотний зв’язок.  

Правила приймаються на початку тренінгу всіма учасни-

ками групи, і потрібні для того, щоб кожний міг діяти: 

- працювати в комфортних умовах; 

- отримувати інформацію самому і не заважати отриму-

вати інформацію іншим у зручний для кожного спосіб; 

- висловлювати відверто, без побоювань свої думки; 

- дозволити собі спонтанні, попередньо не зважені висло-

ви, що наближатиме тренінг до реального життя; 

- бути впевненим, що надану ним інформацію викорис-

тають тільки в інтересах учасників. 

Серед правил тренінгу виділяють також такі: цінування ча-

су, ввічливість, позитивність, правило добровільної активності  та 

інш. [2]. 

Тренінг проводить тренер (ведучий), котрий спілкується з 

учасниками «на рівних», тобто є таким же учасником тренінгової 

групи, як і інші учасники. Тренер одночасно є й каталізатором усіх 

процесів, які відбуваються в групі, «керманичем» групи на шляху 

до досягнення визначеної мети тренінгу та повинен розуміти на-

стрій кожного учасника та відрізняється від інших тим, що: 

-    володіє інформацією щодо означеної теми; 

- знає методику проведення тренінгових занять; 
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- вміє працювати з аудиторією і володіє методикою на-

вчання дорослих і дітей; 

- володіє навичками ведення тренінгової групи (регулює 

групові процеси, знає, як зацікавити учасників, зняти напруження, 

спрямувати групу на конструктивне розв’язання проблеми тощо); 

- постійно підвищує свій тренерський потенціал; 

- знає методи оцінювання результатів тренінгу і вміє їх 

застосовувати; 

-    знає про відстрочені результати впливу тренінгу, як очі-

кувані, так і неочікувані [3].  

Важливою складовою тренінгу є його сценарій. Сценарій на-

вчального тренінгу – це методична розробка, яка регламентує поря-

док, час та зміст діяльності на тренінговому занятті. Він не має уста-

леної структури та носить рекомендований характер. При цьому за-

стосовуються різні форми його подання: таблиця, перелік послідов-

них дій, схема, карта тощо. Форма сценарію обирається кожним викла-

дачем довільно.  

Тренінг, перш за все, орієнтований на запитання та пошук. 

Форма проведення тренінгу має істотне значення, однак головним, 

безумовно, є його зміст. Зміст тренінгу повинен бути таким, а са-

ме: 

- орієнтуватися на досягнення оголошеної мети; 

- ґрунтуватися на результатах сучасних наукових дослі-

джень; 

- давати відповіді на реальні потреби і проблеми учасників; 

- впливати на формування цінностей, знань, умінь і нави-

чок, які є основою поведінки. 

Щодо змісту плану тренінгу, то він складається, як правило, з 

таких трьох частин: вступної, основної та заключної (див. рисунок 

1). 
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Рисунок 1 – Структура тренінгового заняття 

 

Вступна частина є важливим і обов'язковим елементом ко-

жного тренінгового заняття, але займає не більше 10-20 хвилин.  

Вона передбачає вирішення таких завдань: 

- актуалізація матеріалу попереднього заняття (отримання 

зворотного зв’язку). Зазвичай це відбувається у формі опитування 

(«Що ми робили на минулому тренінгу?») або експрес-перевірки 

домашнього завдання; 

- актуалізація теми поточного тренінгу і з’ясування очіку-

вань. Завдання цього етапу - допомогти студентам актуалізувати 

наявні знання із заданої теми і сформулювати результати, яких 

вони хочуть досягти в ході її вивчення. Усвідомлення результатів 

навчання та їх особистої користі підвищує мотивацію; 

 

- створення доброзичливої та продуктивної атмосфери (цей 

етап називають загальним терміном «знайомство». Він проходить 

у формі само- чи взаємопрезентації учасників тренінгу); 

І. Вступна частина: 
 Зворотний зв'язок(або 

перевірка домашнього 
завдання) 

 Виявлення очікувань 
 Знайомство 
 Повторення правил 

 

 

Теоретичний блок: 
 Інтерактивні презентації 
 Інформаційні повідомлення 
 Мозкові штурми 
 Міні-лекції з елементами бесіди  
 Самонавчання та взаємонавчання 
 Відповіді на запитання 
 Опитування думок 

Практичний блок: 
 Робота у групах 
 Виконання проектів 
 Аналіз історій і ситуацій 
 Рольові ігри 
 Інсценування 
 Керовані дискусії і дебати 

 
ІІІ. Заключна частина 

 Підбиття підсумків 
 Зворотній зв'язок за тематикою 

поточного тренінгу 
 Релаксація 
 Процедури завершення 

тренінгу 

Допоміжні вправи: 
 Об’єднання в групи 
 Вправи на зняття м’язового та 

психологічного напруження - 
руханки 

ІІ. Основна 
частина  

 

частина 
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- підтримання демократичної дисципліни у формі прийнят-

тя, уточнення або повторення правил групи. 

Основна частина тренінгу – це кілька тематичних завдань у 

поєднанні з руханками (вправами на зняття м’язового і психологі-

чного напруження). 

В основній частині тренінгу іноді виокремлюють теорети-

чний і практичний блоки. Проте цей поділ є досить умовним. 

Адже знання (як і вміння та навички) на тренінгу здобувають у 

процесі виконання практичних завдань (міні-лекції, бесіди, муль-

тимедійна презентація, взаємонавчання, виконання проекту, робо-

та у групах). 

Викладач повинен  організувати весь матеріал із тематики 

тренінгу в логічній послідовності і відібрати ключові знання й 

навички, які можуть бути засвоєні за відведений час. Інформаційні 

блоки (розповідь, демонстрація, пояснення) мають бути короткими 

(до 5 хв) і чергуватися з інтерактивними (дискусія, мозковий 

штурм, аналіз історії, дебати). Для відпрацювання вмінь варто 

використовувати рольові ігри. 

Розглянемо резюме рекомендованих тренінгових  технік: 

1. Ситуаційна вправа – учасникам надається інформація 

щодо певної ситуації та завдання прийняти рішення щодо виходу з 

певної проблеми, пов’язаної з цією ситуацією. Вправа може буде 

короткою або довготривалою. Вимагає активної участі. Може сти-

мулювати необхідний післятренінговий результат. Процес навчання 

є очевидним. 

2. Презентація – тренер подає учасникам нову інформацію в 

усній формі. Організовує групу разом та концентрує увагу всіх її 

членів на одному питанні. Корисна для великих груп (20 та більше 

учасників). 

3. Групове обговорення – тренер координує обговорення 

учасниками певної теми. Обговорення може проходити в парах. 

Підтримує інтерес та активність серед учасників. Може допомогти у 

виявленні потенціалу учасників та обміні інформацією з ними. 

4. Рольова гра – одні учасники «розігрують» певну ситуа-

цію, в той час як інші споглядають та аналізують. Вимагає активної 

участі. Може стимулювати необхідний післятренінговий результат. 

Надає учасникам можливість «випробувати» свої нові навички. 
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5. Структуроване практичне заняття - учасники виконують 

вправу, яка надає їм можливість попрактикуватися у застосуванні 

отриманих знань. Допомагає запам'ятати отриману інформацію. 

Надає можливість контрольованого застосування отриманих знань 

на практиці. Забезпечує високий рівень залучення учасників. 

Кожна інтерактивна вправа має завершуватися коротким 

обговоренням і підбиттям підсумку [4].  

Завершальна частина тренінгового заняття включає: 

- підбиття підсумків усього заняття; 

- отримання зворотного зв’язку від учасників; 

- релаксацію і процедури завершення тренінгу. 

Цей етап має об'єднати всі розглянуті впродовж заняття 

теми для логічного підбиття підсумку. Завершення - це можливість 

для відповідей на запитання і формулювання завдань на майбутнє. 

Викладач може рекомендувати літературу, відеоматеріали, сайти в 

інтернеті для самостійного опрацювання. Важливо, щоб студенти 

закінчували роботу із задоволенням і високою мотивацією засто-

совувати набуті вміння. 

Значною мірою результат тренінгу залежатиме від рефлек-

сивної діяльності. Рефлексія (від лат. refleхіо – відображення) – це 

осмислення людиною власних дій та їх закономірностей; діяль-

ність самопізнання, що розкриває специфіку духовного світу лю-

дини; самоаналіз. Вправи на рефлексію закладаються на вступно-

му етапі, коли до учасників звертаються з питанням: «Що Ви очі-

куєте від сьогоднішнього тренінгу?», на основній частині – під час 

відповіді на питання «Ваше ставлення до проведеної вправи?» та 

на заключній, коли дається відповідь на питання: «Чи справились 

очікування від тренінгу?», «Яке цінне відкриття про свої фахові 

здібності я зробив сьогодні?», «Якими професійними уміннями я 

оволодів сьогодні?».   

Цей підхід дозволяє кожному учаснику навчитись коротко 

та ємно висловлювати свої думки. Опитування здійснюють аноні-

мно, їх результати опрацьовують загалом для групи студентів, і 

вони є індикатором ефективності тренінгів, показують, яка інфор-

мація засвоєна краще/гірше та чи відбулася бажана зміна психоло-

гічних установок (ставлень). 

Висновки. Тренінг сьогодні є незамінним елементом сис-

теми навчання й розвитку в будь-якому навчальному закладі. Тре-
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нінг – це насамперед навчання, що опирається на досвід людини, а 

також допускає, що присутні на тренінгу студенти, окрім отри-

мання нової інформації, мають можливість відразу після закінчен-

ня навчального закладу використовувати її на практиці, виробляю-

чи нові навички.  

Тренінгова форма навчання розвиває здатність студентів до 

пошуку нових знань, до творчості, тому необхідність використан-

ня викладачами тренінгових технологій на заняттях не викликає 

сумніву. Навчальний тренінг забезпечує: 

- якісну професійну підготовку майбутнього спеціаліста;  

- оволодіння уміннями та навичками професійного 

самовдосконалення;  

- сприяє формуванню економічної і професійної культури, 

ціннісних орієнтацій, розвитку особистісних та професійних 

якостей майбутніх фахівців. 
Навчальні тренінги знаходять все більшого застосування у прак-

тиці професійної підготовки робітничих кадрів і тому повинні зайняти 

чільне місце в арсеналі дидактичних засобів викладача. 
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МЕТОДИ ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ТУРИСТИЧНІЙ 

ГАЛУЗІ 

Н.Ю. Рогоцька, І.В. Подберезня. Ме-

тоди поширення інформації в турис-

тичній галузі. Проаналізовано способи 

поширення інформації в туристичній 

галузі. Охарактеризовано і розглянуто 

складові системи інформаційних тех-

нологій, що використовуються в турис-

тичній діяльності. Відображено вико-

ристання сучасних інформаційних 

технологій в сфері туризму.  

N.U. Rohotska, I.V. Podbereznia. Meth-

ods for disseminating information in the 

tourism industry. Ways to disseminate 

information in the tourism industry are 

analyzed. The components of information 

technology systems used in tourism activi-

ty are characterized and considered. The 

use of modern information technology in 

the field of tourism is shown. 

  

Вступ. У наш час, коли персональний комп’ютер і Інтернет 

є доступним, стрімко розвиваються нові інформаційні технології 

які забезпечують зростання продуктивності у сфері послуг. 

Туризм сьогодні – це глобальний комп’ютеризований біз-

нес, до якого входять найбільші авіакомпанії, готелі і туристичні 

корпорації всього світу. Сучасний турпродукт стає гнучким і інди-

відуальним, привабливим і доступним для споживача.  

Інформація відіграє важливу роль в діяльності будь-якої 

організації. Без інформаційної підтримки також неможливий ус-

пішний розвиток фірм, основним напрямом діяльності яких є сер-

вісна діяльність. Це стосується і туристичної галузі. Адже туризм і 

інформація неподільні: 

- рішення про поїздку приймається на основі інформації; 

- сам тур у момент купівлі – теж тільки інформація; 

- інформацією обмінюються сотні раз на день усі учасники 

туристичного ринку. 
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Тому необхідно вміти працювати з інформацією, обирати 

правильні методи поширення, збирати, обробляти і приймати на 

основі всіх даних вірне рішення. 

Сьогодні нова техніка й технології застосовуються не тіль-

ки для автоматизації збору й обробки інформації, але й для реалі-

зації нових ідей, нових способів одержання конкурентної переваги. 

Розподілені інформаційні системи й мережні технології звузили 

мир до розмірів робочого стола й екрана монітора, безмежно збі-

льшивши ділові можливості за рахунок швидкого й простого дос-

тупу до величезних обсягів даних й інструментам роботи з нею. 

Матеріал і результати дослідження. Ключовим моментом 

розвитку сфери туризму є використання інформаційних техноло-

гій, воно здатне значно збільшити її економічні і якісні показники. 

Сучасні туристичні компанії, як туроператори, так і турагенції, для 

автоматизації процесу обробки заявок і оформлення документів, 

успішно використовують різні програмно-технологічні продукти, 

бек-офісні програми; велике поширення одержують також програ-

ми пошуку й бронювання тур продуктів. 

Як відомо, туризм являє собою торгівлю послугами в який 

входить великий комплекс і різноманіття послуг, як з точки зору 

виробника, так і споживача. Одночасно це невидима, мінлива, ін-

тегрована та інформаційно-насичена послуга. Саме ці характерис-

тики туризму представляють його як галузь яка ідеально підходить 

для застосування інформаційних технологій.  

Сьогоднішній день вимагає від туристичних компаній по-

новому ставитися до потенційного й реального клієнта. Взаємини 

із клієнтом стають ключовим фактором успіху компанії. У турис-

тичному бізнесі клієнт – це туристичне агентство для туроператора 

й турист (частка, особа) для туристичного агентства [1, 5].  

Виробники туристичних послуг класифікуються на цілком 

певні категорії постачальників (авіакомпанії, готелі, оренда авто-

мобілів, обслуговування), оптові фірми (туроператори) і роздрібні 

фірми (турагенти). Споживачі (туристи) є останньою сходинкою 

всієї туристської системи . 

Всі учасники туристичної діяльності невід’ємно пов’язані з 

інформацією. Вона є основним інструментом бізнесу, пов'язаного з 

наданням різних видів послуг, а також є і об'єктом купівлі-

продажу. Необхідну інформацію турист отримує також під час 
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подорожі або відпочинку. Її носіями виступають туристські бюро, 

гіди, екскурсоводи, провідники та ін. Безпосередньо з інформацією 

пов'язана робота системи замовлень і продажу туристських послуг 

в транспортних підприємствах, готелях, ресторанах, агентствах 

подорожей. 

Інформація відіграє важливу роль у процесі з'єднання пос-

тачальників туристських послуг в єдину соціально-економічну 

систему, вона регулює діяльність підприємств галузі, реклами, 

просування та оподаткування. Саме інформація є тою сполучною 

ланкою, яка пов'язує в єдине ціле різних постачальників в рамках 

єдиної туристичної галузі. Особливістю туризму є те, що взаємоз-

в'язок між виробниками та постачальниками здійснюється не това-

ром, а потоками інформації. 

До інформаційної сфери туризму відносяться наступні 

складові: 

 Інформація. 

 Користувачі (споживачі) інформації. 

 Постачальники інформації й ресурсів. 

 Інформаційні ресурси. 

 Інформаційні системи. 

 Системи бронювання й продажів. 

 Інформаційні процеси. 

 Засоби забезпечення інформаційних систем і технологій. 

У туристичній індустрії функціонує система взаємозалеж-

них комп'ютерних і комунікаційних технологій. Крім того, окремі 

компоненти туристичної галузі тісно взаємозалежні одне від одно-

го – адже багато турвиробників вертикально або горизонтально 

залучені в діяльність один одного. Усе це дозволяє розглядати 

туризм як високо інтегровану послугу, що робить його ще більш 

сприйнятливим для застосування інформаційних технологій в ор-

ганізації й керуванні [2]. 

Найпоширенішим методом поширення інформації в турис-

тичній галузі є система бронювання і продажу. Необхідність ство-

рення цієї системи виникла у авіакомпанії. Так, AMR на початку 

1960-х рр. впровадила комплексну систему Sabre для бронювання 

квитків. У кінці 1980-х рр. провідні європейські компанії на чолі з 

Air France і Lufthansa утворили загальну інформаційну систему 
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Start Amadeus, а група компаній на чолі з British Airways – систему 

Galileo. Нині найбільш відомими системами є Start Amadeus, 

Galileo, Sabre Jnc, System One. Найбільша у світі інформаційна 

система транспортних і туристських послуг - компанія Sabre 

Inc [3]. Спочатку ці системи створюються великими фірмами для 

себе, проте з стрімким розвитком туристичної галузі їх послуги 

набули поширення і для інших компаній з різних галузей, ці сис-

теми стали більш інтегровані. Наприклад, системи Sabre і Amadeus 

пов'язані між собою угодою про спільну діяльність. Усім користу-

вачам Sabre дозволений доступ до банку даних системи Amadeus і 

навпаки. Крім того, компанія Sabre придбала контрольний пакет 

акцій німецької комунікаційної компанії Dillon Communication 

System (DCS), отримавши тим самим доступ в режимі реального 

часу до повніших баз цих підприємств, які розташовані в інших 

європейських країнах, – авіаційних, залізничних, судноплавних 

компаній, готелів, фірм по оренді автомобілів, театрів, різних клу-

бів і так далі Sabre пов'язана також з аналогічною системою в 

Японії і Австралії. Через цю систему було зарезервовано понад 

450 млн турпоїздок. Її доля на світовому ринку інформаційних 

послуг досягла 33 це демонстрює зростання доходів від продажу 

туристським фірмам і приватним особам нового високорентабель-

ного продукту – інформації. 

Існують наступні основні види систем бронювання:  

 глобальні системи бронювання (Sabre, Galileo, Worldspan 

Amadeus);  

 національні (українські) системи бронювання і пошуку 

(Вookit, SpyGlass, "Айти-тур" - система орієнтована виключно на 

український туристичний ринок);  

 корпоративні системи бронювання (готель Мариотт та 

ін.);  

 системи бронювання готельних брокерів;  

 Internet- системи бронювання (online бронювання) [4]. 

Система online бронювання – це комплекс даних, розташо-

ваний на сайті, який дозволяє клієнтам системи здійснювати опе-

рації пошуку, бронювання та оплати вибраного об’єкту. По Інтер-

нету номер можна забронювати безпосередньо на сайті обраного 
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готелю або за допомогою окремих сайтів, які спеціалізуються на 

таких послугах. 

На такому сайті-системі он-лайн бронювання готелів мож-

на зручно вибрати термін проживання, клас номеру, перелік дода-

ткових послуг та ін. та при цьому відразу побачити ціну. 

Потрібно зауважити, що при використанні online броню-

вання необхідно перевірити замовлену на сайті бронь безпосеред-

ньо в готелі, а також приділити час та промоніторити в пошуковій 

системі відгуків про сам конкретний готель, оскільки підтвер-

дження бронювання готелю – вельми важливий момент, зокрема 

для відкриття візи в деяких країнах.  

Найкращими сайтами для онлайн бронювання готелів мо-

жна вважати Booking.com та Hotels.com. 

Беззаперечним лідером серед уподобань туристів є 

Booking.com, заснований більше 20 років тому. Практично кожна 

особа, яка вирішила відправитись у подорож або організовує від-

починок, переглядає пропозиції спочатку на цьому сайті. Цей ре-

сурс не вимагає передоплати, як деякі інші, наприклад, AirBNB, а 

також за бронювання на цьому сайті авіаквитків мандрівник отри-

мує кешбек від авіакомпаній в розмірі 5%. 

Сайт hotels.com заснований у 2002 році, працює з 90 краї-

нами, має бонусні програми, на постійній основі проводить акцію 

Hotels.com™ Rewards: за кожні 10 ночей, заброньованих на сайті 

hotels.com із позначкою «Зібрати нагороди» (а таких готелів — 

більшість), ви отримуєте одну безкоштовну ніч. Вона буде еквіва-

лентна середньодобовій ціні за проживання. І хоча на hotels.com 

значно менше варіантів, ніж на booking.com, доволі часто там є 

хороші ціни на 4-5* готелі.  

Кожен з цих сайтів має купу як позитивних, так і негатив-

них відгуків, але вони дуже зручні і прості у користуванні і нада-

ють різну систему бонусів і знижок. На них представлені фотогра-

фії номерів, карти проїзду, а також велика кількість іншої корисної 

інформації, яка допоможе мандрівнику визначитися, який готель 

кращий і замовити вподобаний варіант в декілька кліків. 

Стаття витрат на проживання під час мандрівки одна з 

найбільших. А перед поїздкою туристи витрачають чимало часу на 

пошуки житла, намагаючись знайти якісний варіант за низькою 

ціновою політикою та зручним розташування і комфортом. Багато 
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хто користується для цього не більш ніж одним чи двома онлайн-

ресурсами і навіть не здогадуються про те, що існують портали, 

які порівняють ціни на одні і ті ж готелі на різних сайтах броню-

вання різних країн світу. 

Agoda. Цей ресурс був заснований приблизно на два роки 

пізніше, ніж Booking.com, але також завоював прихильність серед 

мільйонів туристів. До речі, Agoda і Booking.com входять в одну 

бізнес-групу Booking Holdings, раніше відома під назвою The 

Priceline Group. [5] 

У США туристи часто користуються ресурсом Expedia. 

Подібно до інших систем бронювання, цей сайт допомагає мандрі-

вникам як з орендою житла, так і з резервацією квитків, прокатом 

машин тощо. 

Expedia разом з іншим відомим ресурсом Hotels.com вхо-

дить до бізнес-групи Expedia Group. Hotels.com включає в себе 

приблизно 90 локалізованих сайтів під ту чи іншу країну на більш 

ніж 41 мовах. 

Ще однією досить відомою системою бронювання готелів є 

ресурс Ebookers. Цей сайт співпрацює більш ніж з 400 авіакомпа-

ніями та 270 тисячами готелів. Також на ньому діє система заохо-

чення для туристів, наприклад, можна отримати 5% від ціни бро-

нювання в якості грошової винагороди. А при бронюванні відразу 

готелю та квитка на літак можна отримати знижку до 15%. 

hotels.tickets.ua 

У світі вже створили ресурси – метапошуковики, які порів-

нюють вартість одних і тих же готелів на різних сайтах бронюван-

ня. Туристу не потрібно окремо переглядати Booking.com, 

Hotels.com тощо і перевіряти скільки коштує конкретний готель на 

кожному з сайтів, а лише варто вписати назву готеля або міста, до 

якого він подорожуєте, в пошукове вікно такого ресурсу. Основну 

роботу система зробить за мандрівника і в результатах пошуку 

з’явиться найліпший варіант, та інформація на яких сайтах деше-

вше забронювати готель [5]. 

Наприклад, одним з таких метапошуковиків є ресурс 

Momondo. Він відразу порівнює ціни на житло, як стверджують в 

цій компанії, на сотнях сайтів. Крім того, ресурс дозволяє прогно-

зувати коливання цін і отримувати повідомлення про їх зміну. Ці-

каво, що Momondo є частиною вище згадуваного нами Booking 
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Holdings. Крім проживання, метапошукова система порівнює ціни 

на авіаквитки та оренду машин [5]. 

Viboo Це простий онлайн-інструмент для моментального 

порівняння цін з Booking.com і відправки готової пропозиції тури-

стові.  

Kayak. Він також може порівнювати вартість проживання, 

авіаквитків та прокату машин на різних сайтах, щоб запропонува-

ти мандрівникам найбільш вигідні варіанти. На Kayak можна виб-

рати опцію обрахунку відразу цілого туру, тобто вартість авіакви-

тків та проживання разом. 

Viboo порівнює тільки доступні для бронювання готелі з 

рейтингом вище 7 і пропозиції, де мінімум один тип номера деше-

вше чим на Booking. 

Висновки. Десятиліття тому інформаційні технології та 

туризм здавалися несумісними партнерами. А сьогодні два цих 

поняття настільки тісно взаємопов'язані між собою, що з'явився 

навіть новий вид туризму – «альтернативний туризм» або «елект-

ронний туризм» 

Розвиток туристичного ринку, підвищення рівня вимог 

споживачів до якості послуг вимагають застосування сучасних 

інформаційних технологій і систем. Їх активне впровадження є 

необхідною умовою успішного функціонування туристичних під-

приємств. Точність, надійність, оперативність і висока швидкість 

обробки та передачі інформації визначає ефективність управлінсь-

ких рішень, стає найважливішим фактором економічного зростан-

ня галузі. Застосування інформаційних технологій в управлінні дає 

змогу туристичним підприємствам значно підвищити свою конку-

рентоспроможність, гнучкість та адаптованість до змін ринкового 

середовища. 

Першочерговими завданнями автоматизації діяльності ту-

ристичних підприємств є аналіз ефективності застосування наяв-

ного програмного забезпечення та належна підготовка управлінців 

і персоналу. Перспективним завданням є приєднання українського 

туристичного сегменту до глобальних туристичних систем. Для 

розвитку галузі туризму в Україні необхідно прискорення впрова-

дження новітніх інформаційних технологій в цю сферу та бажана 

державна фінансова підтримка науково-дослідних і практичних 

розробок. 
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Інформаційні потоки є не тільки потоки конкретних даних, 

але також – послуги та платежі. Послуги, такі як розміщення в 

готелі, місця в літаках, не виставляються у фізичному вигляді і не 

оглядаються при продажі в пункті призначення. Єдиним дорого-

вказом до наявності і якості продукту є інформація. Отже, можна 

зробити висновок про те, що забезпечення достовірною інформа-

цією і швидкість її розповсюдження і методи ії поширення є насті-

льки ж важливим для виживання туристської галузі, як і фактичне 

надання споживачам її послуг. 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

Г.В. Аблова. Формування фінан-

сової грамотності студентів під 

час викладання економічних дис-

циплін. У статті розглянуто особ-

ливості застосування кейс-методу 

при вивченні економічних дисцип-

лін  та їх ефективність для форму-

вання фінансової грамотності  сту-

дентів 

G.V. Ablova. The formation of the 

students` financial literacy during 

the studying of economical courses. 

The article tells about the peculiari-

ties of using case-method during the 

teaching of economical courses and 

their effectiveness in formation of 

students` financial literacy 

Вступ. Фінансова грамотність відіграє важливу роль в жит-

ті кожної людини. Її розуміння передбачає наявність знань, умінь 

та навичок, потрібних для прийняття економічних та фінансових 

рішень і вжиття заходів щодо складання балансу доходів і витрат 

домашнього господарства, отримання заощаджень та їх інвесту-

вання, формування максимально можливого прибутку підприємств 

та успішного фінансово-економічного стану країни. Важливо, що 

фінансовою грамотністю слід володіти в будь-якому віці. Для лю-

дей пенсійного віку важливі знання та вміння розпоряджатись 

накопиченими запасами, середнього віку – розумні заощадження. 

Але отримувати фінансову грамотність слід з дитинства, а потім 

поглиблювати її в школі.  

Найкраща пора свідомого набуття фінансової грамотності – 

це студентська пора, коли вже по-справжньому починає формува-

тись поняття про фінансову сферу, визначається майбутня профе-

сійна діяльність, розпочинаються сміливі експерименти в розподі-

ленні та використанні своїх власних ресурсів, а також перші спро-
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би отримання власних доходів за допомогою так званого тимчасо-

вого «підробітку». Нині головним завданням вищої освіти є розк-

риття здібностей кожного здобувача освіти, виховання особистос-

ті, готової до життя у ринковому, конкурентному світі.  

Тому великого значення набуває підвищення ефективності 

навчання і якості знань, формування життєвої та професійної ком-

петентності сучасної молоді засобами інноваційних технологій і 

активних методів навчання, до яких належить і ситуаційна мето-

дика навчання. В основу підготовки майбутніх фахівців економіч-

них спеціальностей покладені головні ідеї, які відображені в Зако-

нах України «Про освіту», «Про вищу освіту». 

Матеріал і результати дослідження. Теоретичні засади 

застосування кейс-методу під час викладання дисциплін у навча-

льному процесі розглядали у своїх працях: Дж. Маан, Д. Крук-

шенк, Г. Сайкс, Т. Бердта (США), М. Райхельт, Р. Прінг (Англія), 

А. Уотсун (Австралія), Ю. Сурміна, О. Сидоренко, П. Шеремет, 

В.Чуба, Г. Каніщенко (Україна).  

Більшість учених погоджується із думкою, що кейс-метод - 

це метод, застосування якого передбачає осмислення студентами 

реальної життєвої ситуації. Опис цієї ситуації одночасно відобра-

жає не тільки певну практичну проблему, але й аналізує визначе-

ний  комплекс знань, який необхідно засвоїти для її рішення. При 

цьому сама проблема не має однозначних рішень, і являє собою 

розгалужений і неоднозначний оптимум [4]. 

Тому студенти у процесі використання кейс-методу повин-

ні навчитися: 

- виявляти знання та розуміння проблем функціонування 

сучасної економіки на мікро -, макро -, мезо- та на міжнародному 

рівнях; 

- розуміти особливості сучасної світової та національної 

економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів 

соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держа-

ви; 

- самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирі-

шення.  

Кейс-метод ставить за мету максимально активізувати ко-

жного студента. Тому під час проведення занять з економічних 
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дисциплін група поділяється на певне число мікро-груп, кожна 

команда обирає спікера. Його роль полягає в тому, що на ньому 

лежить відповідальність за організацію роботи, розподіл питань 

між учасниками за прийняті рішення. Після завершення роботи 

спікер робить доповідь у межах 10 хв. 

Модель заняття, метою якого є формування фінансової 

грамотності, складається з наступних етапів. 

Перший етап – ознайомлення з текстом кейса, аналіз ситу-

ації. На цьому етапі у студентів  повинен сформуватись особистий 

інтерес до отриманої інформації. Учасники мікрогруп, мають ува-

жно розглянути зміст конкретної ситуації та поділитись тим, що 

вони знають з обраної теми для обговорення, визначити які раніше 

знання вже мають та які можуть стати базою для прогнозування. 

Завдання педагога  полягає в тому, щоб викликати зацікавленість у 

студентів, прагнення до пізнавальних дій. 

Другий етап – організація обговорення. Перш за все, слід 

обговорити та погодити правила.  

1. Двічі прочитати кейс: один раз, щоб мати загальне уяв-

лення, вдруге, щоб добре розібратись у фактах. 

2. Скласти список проблем,з якими прийдеться мати справу  

3. Якщо є цифрові дані, слід їх оцінити та пояснити. 

4. Визначити проблеми, до яких можна застосувати вже 

отримані знання. 

5. Скласти аналіз ситуації. 

6. Підтримувати пропозиції вирішення проблеми за допо-

могою обґрунтованої інформації. 

7. Якщо є необхідність , скласти схеми, таблиці, графіки. 

8. Сформувати список пріоритетів власних пропозицій. 

9. Контролювати власний план дій. 

10. Не пропонувати рішення, які приречені на провал. 

Після  погодження правил делегують повноваження роботи 

в групах. 

Третій етап – формулювання основних проблем. Пробле-

мою є різниця між існуючим та ідеальним станом, її вирішення – 

це наближення наявного стану до ідеального. У вирішенні будь- 

яких проблем найкращих результатів досягають ті студенти, які 

вміють відшукати можливості, котрих не помічають інші. Ця 

якість просто необхідна майбутнім економістам. Під час третього 
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етапу деякі студенти не дуже активні, тому, мотивуючи їх під час 

занять, нагадую , що недостатньо активний студент ризикує своєю 

оцінкою, а підприємець може втратити своє підприємство. Слушно 

згадати  вислів «Розумний завжди знайде вихід зі складної ситуа-

ції, а мудрий у неї ніколи не потрапить». Можливо такого мудрого 

вчили за допомогою кейс-методу, тому він фінансово грамотний і 

так добре знає, як поводити себе в житті. 

Четвертий етап – пропозиція концепцій методом «мозково-

го штурму», заснованому на ефекті колективної розумової діяль-

ності, дуже поширеному в реальній підприємницькій діяльності. 

П’ятий етап – прийняття рішення. 

З досвіду роботи хочеться відзначити, що значно підвищу-

ють ефективність роботи, застосовуючи кейс-метод, відеофільми, 

наявність неголосної фонової музики, частування чаєм або кавою, 

повідомлення про отримання творчих балів. 

Під час вивчення економічних дисциплін за методикою 

кейс-методу здобувачі освіти повинні пройти через всі етапи, оскі-

льки кожен з них відбиває поетапно процес сприйняття, осмислен-

ня і формування фінансової грамотності.  

Тому на заняттях застосовуються прийоми зазначеної тех-

нології кейс-методу, які допомагають  підвищити практичну на-

правленість, інтерактивність, конкретність дії студентів, що знадо-

бляться в реальному житті та ефективному господарюванні вдома, 

на підприємстві та на рівні держави. 

Під час викладання матеріалу використовуються такі різ-

новиди ситуаційної методики навчання: кейс-випадок, кейс-

вправа, кейс-ситуація. 

1. «Кейс-випадок» – короткий кейс, який використовую під 

час лекцій. Наприклад, вивчаючи  тему «Власність» з дисципліни 

«Основи економічної теорії», до уваги студентів надається харак-

теристика ситуації, яка націлена на формування компетентності 

вибору форми власності організації бізнесу. 

Характеристика ситуації. Інженер-технолог Микола 

Шаповал розробив оригінальну технологію виготовлення окремих 

видів меблів з відходів деревини, що утворюються в значній кіль-

кості на меблевому комбінаті , де він працює. Потім виникла підп-

риємницька ідея виокремлення виробництва і продажу нових меб-

лів з відходів деревини. Практична реалізація цієї ідеї потребує 
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вибору конкретної форми організації бізнесу. Можливі варіанти 

цієї підприємницької діяльності зводяться до започаткування інди-

відуального підприємства або створення невеликої приватної фір-

ми. 

Зміст аналізу ситуації. 

1. Яку форму організації бізнесу доцільно вибрати в дано-

му конкретному випадку? 

2. Які переваги має та чи інша форма власності організації 

бізнесу? 

3. У якому випадку на підприємстві може працювати най-

маний персонал? 

4. Які обставини можуть змусити Миколу Шаповала відмо-

витись від створення індивідуального підприємства або приватної 

фірми? 

5. Як відкриття власної справи вплине на доходи в домаш-

ньому господарстві Миколи Шаповала? 

2. Кейс-вправа використовується тоді, коли у студентів є 

можливість застосовувати на практиці здобуті навички для кількі-

сного аналізу. Наприклад, при вивченні теми «Доходи і витрати 

підприємства» з дисципліни «Основи економічної теорії» здобува-

чі освіти розглядають альтернативи господарювання підприємства, 

зіставляють доходи та витрати і засвоюють, що єдиною метою 

фірми є максимізація прибутку від продажу товарів. 

Характеристика ситуації. Власник невеликої сільського-

сподарської фірми сам працює в ній і витрачає на це 40 годин на 

тиждень, обробляючи свої 20 га землі. У фермера працюють троє 

сезонних найманих робітників, яким він виплатив за рік 108000 

грн. заробітної плати. На матеріали, паливо і енергію витрачається 

110000 грн. на рік. Він також брав позику в банку в розмірі 100000 

грн. під 20% річних. Первісна вартість обладнання становить 

300000 грн., а його річна амортизація - 60000 грн. Нинішня річна 

вартість обладнання складає  240000 грн. Для підприємця альтер-

нативою роботі на власній фірмі є можливість працювати керую-

чим банку. Він підрахував, що міг би заробити там за рік, працю-

ючи 40 год. на тиждень 180000 грн. на рік. Фермер також міг би 

здати свої 20 га землі в оренду і отримувати ренту. Річна орендна 

плата з цієї землі могла б становити 3000 грн. за 1 га. Це означає, 

що він відмовляється  від можливості отримати 60000 грн. оренд-
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ної плати, а також продажу обладнання, погашення кредиту і інве-

стиції залишку коштів, щоб отримати пасивний дохід на власний 

капітал. 

Зміст аналізу ситуації. 

1. Які можливі оптимальні варіанти використання ресурсів 

у власника фірми? 

2. Що є альтернативою роботі на власній фірмі? 

3. Якщо фермер приймає пропозицію працювати керуючим 

банку, як він розпорядиться власним майном? 

4. Які витрати у цьому випадку явні і неявні? 

5. Визначити бухгалтерські і економічні витрати, склавши 

таблицю. 

Таблиця 1 – Бухгалтерські та економічні витрати фірми 

Найменування витрат Бухгалтерські 

(явні)витрати 

Економічні 

витрати 

1. Заробітна плата 

2. Виплата відсотків за кредит 

3. Амортизація 

4. Матеріали, паливо, енергія 

5. Неявний заробіток підприємця 

6. Неявна земельна рента 

7. Неявний відсоток на власний 

капітал 

Разом 

  

 

3. Кейс-ситуація вимагає від студентів підготовки дома за 

наступною схемою: аналіз ситуації - виявлення проблем - пошук 

варіантів - вибір оптимального рішення - реалізація.  Кейс - ситуа-

ція використовується на семінарському занятті з дисципліни «Ос-

нови економічної теорії» під час вивчення теми «Роль держави в 

ринковій економіці» 

Характеристика ситуації. Складовою частиною реформ 

в Україні є створення ефективної системи підприємництва. При 

цьому ми розглядаємо підприємництво як вид господарської дія-

льності, спрямованої на отримання прибутку. 

Розвитку підприємництва сприяє: 
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- залучення грошових засобів в різні галузі економіки; 

- формування мережі малих та середніх підприємств, ство-

рення нових робочих місць; 

- державна фінансова допомога.  

Але більшості підприємцям недостає грошових фінансів на 

відновлення виробничих фондів підприємства. В зв’язку з цим 

розвиток підприємництва відбувається дуже повільно.    

 

Зміст аналізу ситуації. 

1. Які основні риси слід визначити в діяльності підприємс-

тва? 

2. Назвіть проблеми з якими зіштовхуються підприємці? 

3. В тексті є тільки одна особливість підприємців, назвіть 

ще три характерні особливості. 

4. Використовуючи  отримані знання та факти суспільного 

життя назвіть основні напрями підтримки розвитку підприємниць-

кої діяльності в Україні з боку держави. 

Висновки. Таким чином, кейс-метод має великий потенці-

ал для формування фінансової грамотності у студентів, що означає 

здатність здійснювати облік доходів і витрат, короткострокове і 

довгострокове планування, оптимізувати співвідношення між 

споживанням і заощадженням, бути креативними і готовими взяти 

на себе відповідальність за успішну  економічну діяльність дома-

шнього господарства, підприємства та держави.  
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ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОСОБИСТІСНОГО  

СПРЯМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

У ПОЛІТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ 

Г.М. Лебедь, О.В. Наумкіна, Н.П. Ка-

рагезян. Психолого-дидактичні заса-

ди особистісного спрямування освіт-

нього процесу у політехнічному коле-

джі. Проаналізовано афективну й регу-

лятивну сфери самосвідомості підлітків, 

що мають спрямовуватись в освітньому 

процесі на формування позитивної, 

мажорної Я-концепції, яка виступає 

надійною передумовою розгортання 

активної діяльності, усунення зовнішніх 

і внутрішніх суперечностей, як атрибут 

розвитку особистості здобувача освіти. 

H. Lebed, O. Naumkina, N. Karagezyan. 

Psychological-didactic principles of per-

sonal direction of educational process in 

polytechnic college. The affective and 

regulatory spheres of self-consciousness of 

adolescents are analyzed, which should be 

directed in the educational process to the 

formation of a positive major self-concept, 

which acts as a reliable prerequisite for the 

deployment of active work to eliminate 

external and internal contradictions as an 

attribute of personality development of а 

student. 

Вступ. Сучасні світові тенденції щодо глобалізації суспі-

льного розвитку, переходу людства від індустріальних до науково-

інформаційних технологій, коли пріоритетними стають інтелекту-

альна власність, знання як субстанції виробництва, спроможність 

усіх членів суспільства до усвідомленої самозміни й реалізації 

себе в умовах стрімкого нарощування інформації, визначають не-

обхідність змін й у сфері освіти. При цьому важливим завданням 
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залишається збереження всього позитивного, накопиченого теорі-

єю й практикою навчання й виховання, широке впровадження но-

вих досягнень психолого-педагогічної науки, прогресивних техно-

логій навчання, сучасних інформаційних технологій. Освіта має 

бути «освітою для людини», покликана дати можливість кожному, 

хто навчається, розвивати себе згідно зі своїми природними здіб-

ностями, формувати власну особистість, забезпечити високу функ-

ціональність та конкурентоспроможність на ринку праці в умовах 

інформаційного суспільства.  

 Матеріал і результати дослідження. Згідно із загальною 

схемою періодизації психічного розвитку людини (Л.С. Ви-

готський, Д.Б. Ельконін, І.С. Кон, Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, 

В.Ф. Моргун, Ж. Піаже та ін.) [4;1; 2; 3; 5; 6] час навчання в коле-

джі припадає на період підліткового віку. У цей період завершу-

ється дитинство і починається перехід до дорослості. Особливості 

розвитку здобувачів освіти цього віку зумовлюються докорінними 

морфо-функціональними змінами усіх фізіологічних систем орга-

нізму.  

 У підлітковий період відбувається один з переломних ета-

пів розвитку діяльності головного мозку та критична реорганізація 

його когнітивних функцій (перехід від формування спеціалізації 

когнітивних функцій мозку до їх кінцевого становлення). 

 Зокрема, центральним психічним новоутворенням підліт-

кового віку є конвергенція, іноді – амбівалентність, які нерідко 

проявляються як «максималізм самостійності». Це суб’єктивно 

приводить підлітка до відмежування від навколишнього світу, 

усвідомлення себе, відкриття власного «Я» і як наслідок до заціка-

вленості власним внутрішнім життям та внутрішнім світом інших 

людей.   

 Провідною діяльністю у підлітковому віці стає діяльність 

спілкування, а провідною потребою вибіркове спілкування з одно-

літками. Навчальна діяльність відступає на задній план і нерідко 

здійснюється лише під тиском зовнішніх соціально зумовлених 

обставин. Однак, розвиток інтелектуальної сфери є ядром 

психічного розвитку студента, важливою умовою формування її 

особистості [8].  

 Погоджуємося з провідними психологами й педагога-

ми [3; 9 та ін.]: підлітковий вік має вирішальне значення для успі-
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ху подальшого учіння й розумового розвитку людини. Через це 

найважливішою є така організація навчання підлітків, яка здійс-

нюється педагогічно грамотно й ефективно.  

 Згідно з психологічними даними дослідженнями на основі 

анкетування студентів першого та другого курсу щодо адаптації до 

навчання у Херсонському політехнічному коледжі, ефективним 

процес навчання може вважатися лише тоді, коли у ньому перед-

бачена необхідна єдність навчальних впливів на студента, особис-

тісного засвоєння чи відбиття їм цих впливів і самостійної діяль-

ності здобувача освіти, спрямованої на оволодіння знаннями, на-

вичками та вміннями. 

 Отже, спрямування навчання в особистісне русло означає 

його побудову на методологічних принципах гуманізму, реалізму, 

діяльності, самоорганізації складних систем, діалектичного редук-

ціонізму, ціннісно-цільової сутності пізнання, інтегративності, 

діалогової взаємодії. Формування позитивної Я-концепції особис-

тості студента  як системи усвідомлених і неусвідомлених уявлень 

про себе, на основі якої він будує свою поведінку, виступає однією 

з центральних задач особистісно-орієнтованого навчання.  

 Я-концепція виступає основою внутрішнього стимулюю-

чого механізму особистості. Інші його складові представляють не 

тільки потреби індивіда, в яких таїться джерело психічних сил й 

активності студента, але й спрямованість особистості, яка є систе-

мою домінуючих мотивів, що орієнтують дії та вчинки здобувача 

освіти. Позитивна, мажорна Я-концепція (Я подобаюсь, здатний, 

потрібний, спроможний до вольових зусиль й прояву характеру, 

творю, знаю, управляю, володію) сприяє успіху, ефективній 

діяльності, позитивним проявам особистості. Негативна Я-

концепція (Я не подобаюсь, не здатний, не потрібний тощо) 

заважає успіху, погіршує результати, спричинює зміни особистості 

у негативний бік. 

 У зв’язку з цим, в особистісно-орієнтованому навчанні 

особливого значення набуває створення ситуацій успіху 

суб’єктивних психічних станів задоволення студентами наслідка-

ми фізичної, інтелектуальної або моральної напруги. О. М. Пєхота 

пише: «Слід відзначити, що навіть інколи пережита дитиною ситу-

ація успіху може залишити незгладиме емоційне враження в її 

душі, різко змінити на позитивне стиль її життя. Створена ситуація 
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успіху стає точкою відліку для змін у взаєминах з оточуючими, 

для дальшого руху дитини вгору сходинками розвитку особис-

тості. ... Успіх, який переживає дитина неодноразово, відкриває 

період визволення прихованих можливостей особистості, 

перетворення та реалізації духовних сил» [7]. 

 Крім того, навчання має організовуватися так, щоб досягти 

за мінімальний час максимальних результатів розвитку здобувача 

освіти. Воно повинно йти попереду розвитку здобувача освіти, 

стимулювати, спрямовувати й прискорювати розвиток генетично 

успадкованих даних особистості. Важливою передумовою 

навчання виступає його організація у зоні найближчого розвитку в 

області невідомого студента, але потенційно доступного. Зовнішні 

межі цієї зони стикаються із зоною недоступного, а внутрішні із 

зоною актуального розвитку, що утворює наявний суб’єктний 

досвід. Зміст комунікативного компоненту когнітивних умінь ви-

значався нами з позицій аналізу тих видів спілкування, до яких 

можуть залучатися студенти на заняттях під час засвоєння інфор-

мації. З огляду на це, до структури комунікативного компонента 

когнітивних умінь були включені уміння: 

 виражати почуття і ставлення до побачено і почутого; 

 обговорювати стратегії пошуку інформації з однокласни-

ками; 

 логічно і виразно розповідати про знайдену інформацію; 

 оцінювати переваги і недоліки різних способів 

пред’явлення інформації, експериментувати з різними способами 

представлення одних і тих же даних; 

 брати участь у бесіді з певної наукової теми (з викладачем, 

іншими студентами); 

 працювати в групі (висловлювати свою думку, слухати ін-

ших, брати участь в обговоренні ідей, виступати від імені групи за 

підсумками обговорень, брати участь у класних дискусіях); 

 готувати виступи з метою представлення результатів робо-

ти з пошуку інформації (на семінарських заняттях, робити повідо-

млення з певної тематики); 

 створювати електронні інформаційні продукти для об-

міну в інформаційній мережі; 

 використовувати електронну пошту для спілкування і 
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пошуку необхідної інформації. 

Висновки. У процесі навчання, розвитку й виховання сту-

дентів коледжу необхідно враховувати сучасні дані фізіології що-

до функціонування мозку та аналізаторних систем людини, вікові 

та індивідуальні особливості підлітків, специфіку підліткового 

періоду у становленні й розвитку особистості. На зламному етапі 

онтогенезу, яким є підлітковий вік, важливе значення має психо-

логічно грамотне регулювання психічної діяльності здобувачів 

освіти на кожному рівні відображення дійсності – на рівні свідо-

мості, несвідомого й самосвідомості. Дидактично виважена систе-

ма впливів на пізнавальну, афективну й регулятивну сфери самос-

відомості підлітків має спрямовуватись на формування в них пози-

тивної, мажорної Я-концепції, яка виступає надійною перед-

умовою розгортання студентами активної діяльності, спрямованої 

на усунення зовнішніх і внутрішніх суперечностей, що виникають 

у ході навчання і є атрибутом розвитку особистості. 
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РОЛЬ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ДЛЯ СУЧАСНОГО 

БІЗНЕСУ ТА СУСПІЛЬСТВА 

В.І. Наконечна. Роль електронної 

комерції для сучасного бізнесу та 

суспільства. Електронна комерція є 

новим видом економічної діяльності 

для сучасної України. Організація 

бізнесу за допомогою Інтернет-

торгівлі дає змогу підвищити конку-

рентоспроможність  компанії.  В стат-

ті розкриті переваги та недоліки елек-

тронної комерції для підприємств, 

споживачів та суспільства 

V. Nakonechnaya. The role of e-

commerce for modern business and soci-

ety. E-commerce is a new type of economic 

activity for modern Ukraine.  Organizing a 

business through Internet commerce helps 

to increase the competitiveness of the com-

pany.  The article reveals the advantages 

and disadvantages of e-commerce for busi-

nesses, consumers and society. 

 

Вступ. Сучасне століття інформаційних технологій карди-

нально змінило колишні правила ведення бізнесу. Це пов’язано зі 

спрощенням багатьох процесів завдяки їх автоматизації, що з од-

ного боку – відкрило нові можливості для бізнесу, з іншого – зму-

сило багато компаній перерозподілити ресурси компанії в сферу 

вивчення і розвитку компонентів інтелектуальних активів фірми. 

Будь-який прояв технологічного розвитку пов'язаний як з 

позитивними перевагами, які отримують господарюючі суб’єкти, 

так і з негативними аспектами, які пов'язані зі зміною колишнього 

способу життя суспільства. Наприкінці XX століття з'явився абсо-

лютно новий вид бізнесу – електронна комерція. 

Можливості, які пов’язані з появою електронної комерції, 

дозволяють відкрити власну справу, не обмежуючись звичними 

традиційними видами діяльності. Інтернет і персональний комп'ю-

тер відкрили нові перспективи отримання доходу для всіх катего-

рій громадян. Тут важливо відзначити соціальну значимість тех-
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нологій Інтернет, яка полягає у наданні працевлаштування для осіб 

з обмеженими фізичними можливостями.  

Матеріал і результати дослідження. Поняття електронної 

комерції в роботах учених-економістів виглядає наступним чином: 

«Електронна комерція – це галузь народного господарства, яка 

охоплює всі бізнес-процеси, пов'язані з проведенням транзакцій, 

фінансові та торговельні угоди, які здійснюються за допомогою 

комп'ютерних мереж». 

Слід зазначити, що окремі автори, такі як Л. Новомлинськ  

і Д. Еймор [5], розглядають визначення «електронної комерції» як 

вид бізнес операцій, фінансових угод, що передбачають застосу-

вання провідних інформаційних технологій і комунікаційних сере-

довищ з метою забезпечення більш високої  економічної ефектив-

ності в порівнянні з традиційними видами підприємництва. Автор-

ський погляд збігається з цим визначенням, тому що  тут в повній 

мірі розкривається економічна сутність сучасної Інтернет комерції. 

У законі «Про електронну комерцію» дається таке визна-

чення терміна: «Електронна комерція – відносини, спрямовані на 

отримання прибутку, що виникають під час вчинення правочинів 

щодо набуття, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків, 

здійснені дистанційно з використанням інформаційно-

телекомунікаційних систем, внаслідок чого в учасників таких від-

носин виникають права та обов’язки майнового характеру» [1]. 

Вивчивши існуючі визначення, які даються авторами, про-

понується наступне позначення поняття: «Електронна комерція – 

це різна конфігурація бізнес-процесів, при якій відбувається взає-

модія між різними суб'єктами електронним чином, а також за кош-

тами Інтернет». 

Електронна комерція в широкому сенсі слова включає в 

себе термін електронної економічної діяльності.  Іншими словами, 

відноситься вся банківська діяльність, а не тільки Інтернет-

банкінг. 

До електронної комерції відносять такі функції і процеси: 

електрoнний обмін інфoрмацією ElectronicDataInterchange, EDI); 

електрoнний рух капіталу (ElectronicFundsTransfer, EFS); елект-

ронну торгівлю (e-trade); електронні гроші (e-money); електронний 

маркетинг (e-marketing); електрoннийбaнкінг (e-banking); елект-

ронне страхування послуг (e-insurance). 
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Електронне рух капіталу (ElectronicFundsTransfer, EFS) це 

порядок грошових транзакцій з одного рахунку в банку на інший 

без застосування паперових грошей. 

Електронна торгівля (e-trade) – це вчинення торгово-

закупівельних дій за допомогою глобальної мережі Інтернет. 

Електронні гроші (e-money) – грошові домовленості еміте-

нта представлені в електронному вигляді, які знаходяться на елек-

тронному носії у розпорядженні користувача [4]. 

Найбільш часто, обіг електронних грошей відбувається при 

використанні комп'ютерних мереж, а саме Інтернету, платіжних 

карт, електронних гаманців і пристроїв, що працюють з платіжни-

ми картами (банкноти, POS-термінали, MASTERCARD PAYPASS, 

і т.д.). 

Електронний маркетинг (e-marketing) – це вид діяльність, 

націлений на залучення, утримання і отримання прибутку або ін-

шого позитивного ефекту з Інтернет-користувача. 

Електронний банкінг (e-banking) являє собою сервіс, що 

надає управління економікою й координацію банківським рахун-

ком через Інтернет [3]. 

Електронні страхові послуги (e-insurance) – страхові послу-

ги, які можна замовити за допомогою мережі Інтернет. Незважаю-

чи на те, що електронна комерція включає в себе різні категорії 

електронного бізнесу, тим не менш, важливо відрізняти електрон-

ний бізнес від електронної комерції.  Існує велика кількість визна-

чень терміна електронного бізнесу, які відображають різні точки 

зору.  Так згідно з визначенням терміна фахівців компанії IBM, 

електронний бізнес – це зміна основних бізнес-процесів за допо-

могою Інтернет-технологій. 

Головна складова електронного підприємництва – елект-

ронна комерція. Термін електронне підприємництво є більш зага-

льним, оскільки до нього відносяться різні форми взаємодії між 

суб'єктами ринку за підтримки цифрових технологій. 

Реалізація електронного бізнесу за допомогою мобільних 

технологій ряду авторів визначається як мобільна комерція і мобі-

льний бізнес [2]. 

На даний час найбільш швидкими темпами розвивається 

напрямок електронної мобільної комерції, яка дає незалежність 

своїм користувачам. Основною перевагою тут виступає відсут-

ність прив’язаності до стаціонарного комп'ютера або сервера. 
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Електронна комерція як вид економічної діяльності є вто-

ринним процесом інформаційного розвитку суспільства, тому що  

виникло це поняття внаслідок впровадження автоматизованих сис-

тем управління корпоративними ресурсами. Так, наприклад, перша 

система Інтернет-банкінгу «Приват24», розроблена Приватбанком, 

почала діяти в Україні з 2001 року, що сприяло виведенню країни 

вперед серед інших у сфері банківських он-лайн послуг для прива-

тних і бізнес-клієнтів. 

Сучасне мале підприємництво вже важко уявити без вико-

ристання комп'ютерних технологій.  Їх застосування не тільки ста-

ло нормою, але без них вже неможливо здійснити деякі процеси.  

Використання технологій Інтернет стало частиною організаційно-

го розвитку малого бізнесу. 

Треба розуміти, що мале підприємництво - досить обмеже-

на в ресурсах комерційна діяльність, отже, потребує недорогих і 

ефективних технологій, що дозволяють скоротити витрати і отри-

мати перевагу перед конкурентами.  Природно, це призводить до 

постійного пошуку найбільш оптимальних шляхів вирішення по-

дібних завдань.  Розвиток електронної комерції надає бізнесу пре-

красну можливість заощадити час і гроші при здійсненні своїх фі-

нансових і торгових операцій. 

В даний час розвиток Інтернет-технологій диктує нові пра-

вила ведення бізнесу. Багато традиційних видів діяльності, на 

жаль, банкрутують, не витримуючи конкуренції і зростаючих ви-

мог споживачів щодо зручності і якості надання послуг.   

Аналіз переваги і недоліки електронної та мобільної коме-

рції представлений на рисунках 1 і 2. Так, класифікація визначає 

три групи: організації, споживачів і суспільство в цілому. 

Позитивні фактори явно демонструють ефективність елек-

тронної комерції для ведення підприємництва. По-перше, початко-

ві витрати для створення електронної комерції набагато менші, ніж 

потрібно для організації роботи малого бізнесу.   

Безумовно, існують і негативні аспекти електронної коме-

рції, як для компаній, так і для споживачів. В цілому, представлені 

недоліки цілком з’ясовані, які підлягають усуненню. 

Однак оцінка позитивних і негативних характеристик елек-

тронної комерції дозволяє зробити висновок, що плюсом є той по-

тенціал, який переважує більшу частину недоліків. Для вирішення 

технічних питань, грамотна стратегія і створення довірчих відно-
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син з клієнтами, може змінити вже наявний сценарій. Отже – до-

помогти електронній комерції пристосуватися до умов, що зміню-

ються, світовим потребам. Разом з тим, Інтернет – комерція в 

Україні повинна розвиватися з концепцією національної безпеки, 

забезпечуючи сталий розвиток конкурентоспроможності українсь-

кого бізнесу. 

 

Рисунок 1 – Переваги електронної комерції 
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Рисунок 2 – Недоліки електронної комерції 

 

Висновки. Значення електронної комерції полягає в тому, 

що вона є однією з найважливіших технологій сучасності, що за-

безпечують високі темпи зростання економіки країни. Для сучас-

ного бізнесу електронна комерція вирішує дуже важливу задачу по 

підвищенню конкурентоспроможності компаній, тому що дозволяє 

використовувати досягнення науково-технічного прогресу в галузі 

інформаційно-комунікаційних технологій, тим самим забезпечує 

можливість господарюючим суб'єктам швидко і без посередників 

знаходити комерційного партнера з мінімальними витратами.  
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КОНЦЕПЦІЇ ЕТИКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ  

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У МАРКЕТИНГУ 

К.Г. Воробйова, О.О. Нарожна 

Концепції етики та соціальної 

відповідальності у маркетингу. 
У статті розглянуто різні підходи 

щодо визначення поняття «соціа-

льної відповідальності у маркети-

нгу», проаналізовано важливість 

формування соціальної відповіда-

льності в організаціях. 

К. Vorobyova, О. Narojna. Con-

cepts of ethics and social 

responsibility in marketing. The 

article examines different approaches 

to defining the concept of "social 

responsibility in marketing", 

analyzes the importance of forming 

social responsibility in organizations. 

 

Вступ. В умовах кризи економіки, підприємства на Україні 

потребують значних соціально – економічних змін. Одним із таких 

антикризових заходів є впровадження концепції етики та соціаль-

ної відповідальності у маркетингу, яка визначає доцільні напрями 

інноваційного розвитку підприємства. Етичний маркетинг розгля-

дається як самостійна маркетингова концепція так і як складова 

соціально відповідальної діяльності підприємства. Уточнюються 

співвідношення цих понять. Запропонована логічна схема катего-

рій, пов’язаних із забезпеченням соціально відповідальної діяльно-

сті підприємств. 

Матеріал і результати дослідження. Ще в другій полови-

ні минулого сторіччя учені-маркетологи порушили проблему «за-

хисту» споживачів від нав’язливого маркетингу й недобросовісних 

виробників, однак і досі серед науковців немає спільного підходу 

до визначення поняття соціальної відповідальності у маркетингу. 

Існує сприйняття соціального та етичного маркетингу як синоні-

мів, однак це різні поняття. Під  етикою розуміють моральні заса-

mailto:sweetyhoms@ukr.net
mailto:narozhnaoo@ukr.net
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ди та цінності, що керують діями і рішеннями особистості або 

групи осіб.
 
Дотримання етичних принципів у маркетингу означає 

свідоме застосування засад справедливості та моральності під час 

ухвалення маркетингових рішень окремими особами і компаніями. 

Таким чином, етика маркетингу полягає передусім у тому, щоб 

«чинити правильно» [1].  

 

 
Рисунок 1 – Категорії, пов’язані із забезпеченням соціально відпо-

відальної діяльності підприємств 

 

Фірма, яка вирішила стати на шлях відповідального марке-

тингу, повинна чітко сформулювати і гласно оголосити етичні 

правила, яким вона буде слідувати в своїх відносинах з ринком. Ці 

норми є особливо актуальними в сфері маркетингу: адже саме че-

рез маркетинг відбувається спілкування зі споживачами і  спосте-

реження за конкуренцією, організація продажів і реклами. Він, та-

ким чином, тісно пов'язаний з громадською думкою і, отже, пере-

буває під особливо ретельним наглядом. Тому менеджери, відпо-

відальні за маркетинг, більшою мірою, ніж інші керівники, стика-

ються в своїй професійній діяльності з етичними проблемами. 

Проте, сучасне суспільство різко критикує деякі прийоми, 

які застосовують підприємці. Громадські опитування перекону-

ють, що 58% людей оцінюють етичні норми, яких дотримуються 

керівники бізнесу, як «задовільні» або «дуже низькі»; 90% опита-

них вважають, що злочини, скоєні працівниками керівної ланки 

компаній – «дуже поширене» і «повсякденне» явище; 76% пого-

джуються, що відсутність етики у підприємців знижує моральні 

вимоги усього суспільства. Лише третина серед усіх працівників, 

яких було опитано щодо їхньої обізнаності з етичними проблема-

ми в компаніях, відповідало ствердно. Тривалий час сама можли-

вість поєднати поняття бізнес та етика як представниками бізнесу, 

так і академічним середовищем сприймалась критично. Бізнес 

вважали діяльністю, аморальну за своїм характером і спрямуван-

ням. 
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Маркетологи постійно вирішують проблеми морального 

порядку. Далеко не кожен маркетолог є зразком чесності та поряд-

ності, компаніям доводиться розробляти корпоративні правила 

етики в маркетингу, яким мають слідувати всі службовці компанії. 

Ці норми стосуються правил реклами, обслуговування споживачів, 

відносин з дистриб'юторами, розробки товарів, цінової політики та 

моральних стандартів загального порядку. 

Кожна компанія і менеджер з маркетингу повинні вироби-

ти для себе певні норми етики та соціальної відповідальності. Але 

всі етичні ситуації, з якими стикається часом маркетолог, не мо-

жуть передбачити навіть найдосконаліші правила. 
Якщо компанія дотримується принципу діяльності на бла-

го всього суспільства, то кожен її менеджер повинен не тільки дія-
ти в рамках закону і прийнятих норм ділової практики, а й демон-
струвати глибоку особисту порядність, корпоративну свідомість і 
турботу про благополуччя споживача. Така чітка і продумана по-
зиція допоможе менеджеру з маркетингу впоратися з численними 
складними проблемами як в маркетингу, так і в інших випадках 
людської діяльності. Етика маркетингу, таким чином, полягає у 
повсякденному удосконаленні маркетингових рішень і дій з точки 
зору моральності, цінностей і принципів. При стійкому економіч-
ному розвитку споживачі повинні віддавати перевагу товарам, при 
виробництві та реалізації яких враховуються етичні норми. Пере-
думовою цього є дещо вищі ціни на товари, на ці умови згодні 
споживачі. Виробники, зі свого боку, згодні нести більші витрати 
задля забезпечення справедливих умов праці та збереження на-
вколишнього середовища. Стійкий економічний розвиток перед-
бачає врахування соціальних та етичних норм і з боку виробника, і 
з боку споживача. 

Складність і динамічність конкурентного середовища, в 
якому більшості компаній доводиться працювати, сьогодні пос-
тійно зростає. Водночас зростає і глибина та кількість етичних 
проблем, з якими вони стикаються. Щоб бізнес міг правильно і 
гідно їх розв’язати, етична маркетингова практика має стати не 
просто однією з гем курсу з маркетингу, а скласти цілу філософію 
ведення бізнесу. Загартовані в надзвичайно агресивному середо-
вищі, морально-етичні якості більшості керуючих значно нижче, 
ніж у представників інших професій. При цьому важливо відзна-
чити, що від вчинків менеджерів, від того, які рішення вони прий-
мають, часто залежать долі багатьох людей. 
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У книзі «Соціальна відповідальність бізнесмена» Ховард 
Боуен розглянув, як концепція соціальної відповідальності може 
бути поширена на бізнес, а усвідомлення більш широких соціаль-
них цілей при прийнятті ділових рішень може приносити соціаль-
ні та економічні вигоди суспільству. Сформована в останнє деся-
тиліття бізнес − середовище характеризується збільшенням частки 
покупців в їх загальній кількості, які на досить хорошому рівні 
знають і використовують до особистої вигоди характеристики і 
властивості товарів, розбираються в ринковій практиці компаній і 
більш відповідально ставляться до проблем екології і прав люди-
ни. Все це призводить до необхідності дотримання вимог соціаль-
ної відповідальності та етики в бізнесі і, зокрема, в маркетингової 
діяльності компаній. У західній практиці є значна кількість прик-
ладів звинувачення маркетингу в нанесенні моральної та матеріа-
льної шкоди споживачеві. Критиці піддаються: стратегія форму-
вання «суспільства споживачів», яка спрямована на досягнення 
однієї з цілей маркетингу − максимізації споживання; формування 
штучних потреб; забруднення культурного середовища рекламою, 
рекламні та стимулюючі заходи, які викликають підвищення ціни 
товару; надмірні націнки, призначені для підвищення статусу то-
вару і послуги; використання прийомів введення покупця в оману 
(за допомогою упаковки, оманливих цін, шахрайського просуван-
ня); нав'язування покупки; продаж неякісних і небезпечних това-
рів; стратегії швидкого запланованого старіння товарів, в першу 
чергу, одежних і взуттєвих, і ін. На сучасному етапі в суспільстві 
активно проявляються два руху, спрямованих на регулювання ма-
ркетингової діяльності: консюмеризм і інвайронментализм. 

Консюмеризм − громадський рух на захист інтересів спо-

живача. Виник на початку ХХ століття у США у зв'язку зі сканда-

лами на ринку м’ясної і фармацевтичної продукції. Американські 

комерційні фірми тричі ставали об’єктами атак з боку організова-

ного руху на захист споживачів. Вперше рух споживачів розгорі-

лося під впливом зростаючих цін, викриттів Е. Сінклера, що сто-

суються стану справ у м’ясній промисловості, і скандалів з приво-

ду патентованих медичних препаратів. 

Причинами спалаху другої хвилі руху споживачів в сере-

дині 30-х років послужили зліт роздрібних цін в розпал Великої 

депресії і черговий скандал з лікарськими препаратами. Третя 

хвиля консюмеризма піднялася в 60-х роках. На той час споживачі 

стали більш освіченими; товари стали більш складними та потен-
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ційно більш небезпечними. Дж.К. Гелбрейт, В. Паккард і Р. Кар-

сон в своїх книгах, які чинили сильний вплив на свідомість гро-

мадськості, звинувачували великий бізнес в марнотратстві і махі-

націях. Широке невдоволення населення призвело до оголошення 

президентом США Д. Кеннеді (1962) про право споживачів на 

безпеку та інформацію, право на вибір і право бути почутим. 

Рух споживачів поширилося в міжнародному масштабі, 

особливо в Скандинавії та країнах Бенілюксу. Причинами виник-

нення консюмеризма були: необхідність захисту споживача від 

недобросовісного виробника і продавця; необхідність захисту фір-

ми один від одного; необхідність захисту вищих інтересів суспіль-

ства від розбещеності підприємців. Керівник маркетингу повинен 

добре знати закони, що охороняють добросовісність конкуренції, 

інтереси споживачів і вищі інтереси суспільства [3].  

Найважливішим для нашої країни є Закон України «Про 

захист прав споживачів», стаття 4 якого стверджує: 
«Споживачі під час придбання, замовлення або викорис-

тання продукції, яка реалізується на території України, для задо-

волення своїх особистих потреб мають право на: 

1) захист своїх прав державою; 

2) належну якість продукції та обслуговування; 

3) безпеку продукції; 

4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформа-

цію державною мовою про продукцію, її кількість, якість, асорти-

мент, її виробника (виконавця, продавця); 

4-1) обслуговування державною мовою відповідно; 

5) відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої 

внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до 

закону; 

6) звернення до суду та інших уповноважених державних 

органів за захистом порушених прав; 

7) об’єднання в громадські організації споживачів (об'єд-

нання споживачів)» [4]. 
Споживач, який вважає, що з ним обійшлися недобросовіс-

но, може відновити справедливість декількома способами, в тому 

числі звернутися з листом до президента фірми або в засоби масо-

вої інформації, звернутися до органів уряду, органи місцевої вико-

навчої влади, подати позов до суду. 
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Звичайно, покупець може відмовитися від придбання това-

ру. Однак, на думку критиків, він ще не має достатньої інформації, 

недостатньо освічений і недостатньо захищений, щоб мати мож-

ливість приймати розумно обґрунтовані рішення, маючи справу з 

надзвичайно досвідченими продавцями. 

Протягом останніх десятиліть ХХ століття були відзначені 

активізацією діяльності захисників навколишнього середовища в 

економічно розвинених країнах. Інвайронменталізм − це організо-

ваний рух громадян та державних органів, спрямоване на захист і 

поліпшення стану навколишнього середовища. Діячі цього руху не 

виступають конкретно проти маркетингу, однак вони вимагають 

від організацій дбайливого ставлення до навколишнього середо-

вища. Останнє виражається в бойкотування діяльності компаній, 

що забруднюють навколишній світ, у вимозі створення очисних 

споруд і використанні щадних технологій, зменшенні кількості 

відходів та споживання енергії. 

Під впливом інвайронменталізма розробляється правова 

база для вирішення екологічних проблем, посилюються екологічні 

норми. Однак єдина глобальна екологічна політика відсутня. У 90-

х рр. виник екологічний менеджмент, нормативні основи якого 

закладені в стандартах ISO серії 14000. У його рамках екологічний 

«зелений» маркетинг вирішує такі питання: створення і впрова-

дження технологій біопакувальних матеріалів і продуктів, що під-

лягають вторинній переробці; розробка експрес-методів контролю 

забруднення навколишнього середовища; ефективне використання 

енергії; зниження рівня використання дефіцитних природних ре-

сурсів та ін. В Україні існують Закони та правомірні акти, основ-

ним є Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища». 

Висновки. Таким чином, на наш погляд, усвідомлення со-

ціальної відповідальності лежить в основі етичних і моральних 

принципів при розробленні та реалізації маркетингових заходів, 

що являє собою етичний маркетинг. Усвідомлення соціальної ві-

дповідальності відбувається на чотирьох рівнях: відповідальність 

як страх покарання, відповідальність перед конкретними людьми, 

відповідальність перед соціумом в цілому, але без конкретних ак-

тивних дій, відповідальність, що супроводжується активними ді-

ями. Соціальна відповідальність має бути усвідомлена і виробни-

ком, і споживачем, саме це забезпечить справедливу торгівлю, що 
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в свою чергу зумовить стійкому розвитку надати можливість за-

довольнити потреби теперішнього часу та майбутніх поколінь. 

Соціальною та етичною відповідальністю маркетингу мають бу-

ти: забезпечення добробуту індивідуума та суспільства при роз-

робленні та реалізації маркетингових заходів, запобігання нане-

сенню будь-якої шкоди людині та природі. 
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ  

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

А.М. Живець, Т.В. Шепель. Сучасні 

моделі управління витратами проми-

слових підприємств. У статті предста-

влено аналіз теоретичних засад форму-

вання ефективної системи управління 

витратами підприємств. Досліджено 

зарубіжний досвід управління витрата-

ми підприємства, що дозволило сфор-

мулювати рекомендації зі зменшення 

витрат на вітчизняних промислових 

підприємствах. Визначається значи-

мість застосування системи збалансова-

них показників (BSC), бенчмаркінгу та 

функціонально-вартісного аналізу. 

A. Zhyvets, Т. Shepel. Modern models of 

managing costs at the industrial enter-

prises. This article deals with the analysis 

of theoretical foundations of forming an 

effective enterprise cost management sys-

tem. The foreign experience of cost man-

agement of the enterprise was investigated, 

which made it possible to formulate rec-

ommendations on cost reduction at domes-

tic industrial enterprises. The importance of 

using a balanced scorecard (BSC), bench-

marking and functional cost analysis is de-

termined. 

 

Вступ. Виживання промислових підприємств в умовах ри-

нкової економіки актуалізує проблему раціонального витрачання 

ресурсів, докорінного поліпшення управління витратами для за-

безпечення конкурентоспроможності продукції. При цьому важли-

во зазначити, що витрати є основною складовою розрахунку пока-

зника ефективності діяльності підприємства – прибутку, тому 

управління витратами слід розглядати як систему управління чин-

никами, що прямо або опосередковано впливають на розмір при-

бутку. Статистичні дані свідчать, що рентабельність операційної 

діяльності промислових підприємств в Україні у 2018 році в сере-

дньому склала 8,1%. Відтак стає очевидним завдання вітчизняних 

промислових підприємств щодо зниження собівартості випущеної 

продукції і підвищення її якості.  

В умовах ринкової економіки визначення стратегії і такти-

ки управлінських рішень необхідно пов’язувати з аналізом і 
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управлінням витратами в широкому розумінні цього економічного 

процесу. Помилки в оцінці параметрів процесу формування ви-

трат, у тому числі і накладних витрат, і невідповідність методів 

управління витратами сучасному стану ринкових відносин в країні 

матимуть тяжкі наслідки для підприємств. У цьому сенсі ефектив-

не управління витратами є основним інструментом успішної еко-

номічної діяльності підприємства і запорукою його конкурентосп-

роможності. 

Сьогодні в економічних дослідженнях використовуються 

численні  методики і розробки, присвячені управлінню витратами 

на підприємствах різних галузей промисловості. Зокрема, теорети-

чні аспекти управління витратами досліджували ряд зарубіжних і 

вітчизняних вчених, таких як І.О.Бланк, С.Ф. Голов, К. Друрі, С.А. 

Котляров, Р. Каплан, Р. Купер, Г. Фандель, А.В. Череп, М. Портер, 

Дж. Шанк, В. Говіндараджан. 

Наукові здобутки цих авторів мають теоретичне та практи-

чне значення і є фундаментом для створення сучасних систем 

управління витратами [1, 2, 3, 4]. Проте, економічна ефективність 

промислових підприємств залежить від вибору теоретичних засад 

формування системи управління витратами.  

Неухильний розвиток ринкових перетворень, зростання 

конкурентоспроможності продукції промислових підприємств в 

Україні потребує вдосконалення принципів і практики управління  

витратами. У світлі перерахованих обставин існує доцільність та 

необхідність обґрунтування теоретичних засад формування ефек-

тивної системи управління витратами підприємств.  

Теоретичною та методологічною основою дослідження є 

діалектичний метод пізнання, монографічний метод (аналіз теорій 

управління витратами), системний підхід (поєднання різних мето-

дик та підходів в процесі формування системи управління витра-

тами). 

Матеріал і результати дослідження. Собівартість проду-

кції відноситься до числа економічних категорій, які синтезують 

всі аспекти управлінських рішень, форми організації виробництва 

та праці, рівень спеціалізації і управління підприємства, стан ви-

робництва, закупівлю ресурсів і продаж випущеної продукції, у 

ній знаходять відображення інновації в техніці, технології, органі-

зації праці і виробництві, тобто результати діяльності всієї вироб-

ничої системи. 
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Трактування фахівців щодо сутності управління витратами 

підприємства зводяться переважно до таких основних підходів: 

 функціональний підхід (використання основних функ-

цій менеджменту) [1, 5]; 

 процесно-об’єктивний підхід (оптимізація операцій та 

бізнес-процесів) [6]. 

Сучасна система управління витратами повинна забезпечу-

вати формування стійкої конкурентної переваги підприємства на 

ринку за показниками витрат. Для забезпечення ефективності 

управління витратами необхідно дотримуватись певних теоретич-

них засад. 

Дослідження праць вітчизняних і зарубіжних  вчених да-

ють можливість виокремити такі основні теорії, які можуть бути 

покладені в основу формування ефективних систем управління 

витратами промислових підприємств: 

 теорія виробництва та теорія витрат; 

 теорія функціонального менеджменту (ABCМ – Activity 

– Based – Cost – Management); 

 теорія ланцюга формування цінності; 

 теорія стратегічного позиціювання; 

 теорія  життєвого циклу виробу (LCC- Life Cycle 

Costing). 

В 30-х роках XX ст. розроблено  теорію виробництва [5, с. 

20]. Ця теорія ґрунтується на дослідженні взаємозв’язку між спо-

живанням виробничих ресурсів та кількістю випущеної продукції. 

Оскільки існує кілька варіантів організації виробництва в економі-

чній літературі запропоновано ряд виробничих функцій, які опи-

сують взаємозалежність між витратами виробництва та обсягами 

випущеної продукції і дають можливість визначити, при якому 

сполученні факторів виробництва буде забезпечено найбільший 

випуск продукції. Проте виробничі функції не дозволяють встано-

вити, яка із комбінацій є найефективнішою для підприємства, як-

що певний обсяг продукції може випускатись при різних комбіна-

ціях одних і тих же факторів. Звідси вдосконалення системи 

управління витратами можливе тільки на основі використання ба-

зових принципів теорії витрат, яка відображає залежність викорис-

таних ресурсів (факторів виробництва) від різних параметрів. Як-

що розглядати виробництво як систему, то витрати є її входами, а 
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результати (продукти, ефект) - виходами, тобто процес виробницт-

ва виступає як перетворення витрат ресурсів в результат. Таким 

чином, у зазначеній теорії під витратами розуміють результат 

споживання виробничих факторів у певній кількості та цінах [7]. 

В основі теорії витрат міститься функція витрат [7]: 

 

В = X1P2 + X2P2 +...+XnPn ,                                       (1) 

 

де   В – сукупні витрати; 

X – обсяг споживання i-го фактору виробництва; 

P – ціна i-го фактору виробництва; 

 

Функція витрат є економіко-математичним рівнянням, що 

пов’язує змінні величини обсягів випуску продукції з величиною 

витрат факторів виробництва (ресурсів). Якщо різні обсяги випу-

щеної продукції позначити через Kj, то функція витрат матиме ви-

гляд [7]: 

X = f(K1,K2,...,Kn).                                   (2) 

 

Теорія витрат перебуває в тісному зв’язку з теорією вироб-

ництва, тому що кількість застосовуваних факторів (х) прямо або 

непрямо залежить від обсягу випуску продукції. Проте теорія ви-

трат є основою теорії рішень і використовується для управління 

підприємством, яке спрямоване на досягнення певних цілей. 

Сьогодні у сучасній економічній літературі виділяють такі 

методи побудови функції витрат: аналіз розрахунків; вищої-

нижчої точки (аналіз обсягів діяльності); технологічний аналіз; 

метод візуальних пристосувань; найменших квадратів [8, 9, 10]. 

Можна виділити наступні етапи формування функції витрат [9, с. 

900]: 

 вибір змінної (витрат), яку необхідно спрогнозувати; 

 вибір чинників витрат; 

 збір даних про залежну змінну та чинники витрат; 

 графічне відображення результатів спостереження; 

 визначення рівняння функції витрат; 

 тестування функції витрат на достовірність. 

При побудові функції витрат, якщо діяльність підприємст-

ва систематично повторюється, варто враховувати ефект «кривої 

досвіду»: при повторному виконанні завдань працівники краще 
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розуміють зміст роботи і, відтак, витрачають менше часу на виго-

товлення наступної одиниці продукту. Крива досвіду описує збі-

льшення продуктивності праці в процесі збільшення обсягу виро-

бництва і означає зниження витрат.  

Управління - це найважливіший вид діяльності з координа-

ції роботи груп людей, підприємства в цілому, спрямований на 

виконання поставлених цілей і завдань. Всі функції системи 

управління взаємодіють, формуючи єдиний процес, тобто безпере-

рвний ланцюг взаємозалежних дій, і управління витратами, будучи 

частиною загальної системи управління підприємством, реалізу-

ється також виходячи із цих функцій.  

Процес управління витратами у виробництві - багатогран-

ний процес, який охоплює всі аспекти господарської діяльності, 

починаючи з постачання і завершуючи реалізацією готової проду-

кції. Управлінська функція, «організаційна робота» стосовно ви-

трат підприємства реалізується шляхом визначення фактору ви-

трат за кожним видом діяльності, розробки відповідних норм і но-

рмативів споживання різних видів ресурсів факторами витрат, які 

здійснюють цю діяльність. Дане завдання повною мірою в цей час 

виконують функціональна система обліку (ABC-система) і мене-

джмент на основі функціональних витрат (ABCМ), тобто спосіб 

встановлення зв’язку між витратами і об’єктом та визначення да-

них видів діяльності.  

Теорія менеджменту на основі функціональних витрат 

(ABCМ) сформована на основі функціонального методу обліку і 

калькулювання витрат, розробленого Р. Купером і Р. Капланом 

[11]. Теорія функціонального менеджменту ґрунтується на визна-

ченні ролі і впливу видів діяльності, пов’язаних з виробництвом і 

реалізацією продукції та формуванням цінності для споживачів на 

витрати підприємства (див. рисунок 1). Управління витратами 

промислового підприємства за цією теорією повинно виконува-

тись на основі управління основних видів його діяльності (вироб-

ництво, маркетинг, фінанси, кадри тощо). 

Професором Гарвардської школи бізнесу М. Портером, ав-

тором класичних робіт з аналізу конкуренції в бізнесі, сформульо-

вана теорія ланцюжка формування цінності. Згідно з цією теорією 

управління витратами на підприємстві необхідно здійснювати не 

тільки на основі вдосконалення внутрішнього ланцюжка форму-

вання цінності (низького рівня витрат), але й за рахунок оптиміза-
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ції зовнішнього ланцюжка формування цінності (посилення марке-

тингової діяльності, нововведень у дистрибюції, диференціації на 

основі унікальності товарів або послуг, патентованих технологій 

тощо) [12, с. 34]. 

 

 

Рисунок 1 – Схема взаємозв’язку основних процесів в управлінні 

витратами на основі функціональних видів діяльності 

 

Теорія життєвого циклу виробу (Life Cycle Costing - LCC) 

дозволяє спиратись не на собівартість виробу, а на повну вартість 

контракту, яка містить у собі витрати за всіма стадіями життєвого 

циклу виробу від проектування до утилізації [13]. 

Для того, щоб мати прибутковий бізнес, зберегти конкуре-

нтоспроможність підприємства необхідно створювати нові перева-

ги з такою ж або більшою швидкістю, яка властива конкурентам. 

Ідея стійкого утримання конкурентної переваги на довгострокову 

перспективу лежить в основі стратегічних підходів до управління 

підприємством. 

Для ефективного стратегічного менеджменту підприємст-

вам потрібна система управління, що дозволяє здійснювати моні-

торинг сформульованих стратегічних ініціатив. Раніше такої сис-

теми не існувало взагалі, поки збалансована система показників 

(Balanced Scorecard - BSC) не відкрила нові перспективи і не змі-

нила переконання багатьох управлінців. Р. Капланом і Д. Норто-

ном в середині 90-х років минулого століття була розроблена тео-

рія стратегічного позиціювання. Вона ґрунтується на аналізі сис-

теми збалансованих показників (BSC). Згідно з цією теорією зба-

лансована система  показників створюється на основі місії, бачен-

ня, цінностей і стратегії підприємства [14, с. 265-271]. Систему 
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управління витратами необхідно формувати в рамках чотирьох 

основних аспектів: фінансів, клієнтів, внутрішніх бізнес - процесів, 

навчання та розвитку персоналу. Тут у нагоді може стати система 

«1С: Підприємство 8,0» конфігурація «1С-ВИПАНАТЕХ-

ВДГБ:ABIS. BSC. Збалансована система показників». 

Поряд з тим, вважаємо за доцільне використання процес-

ного, стратегічного та глобального бенчмаркінгу [15, с. 93-94], що 

дозволить безперервно удосконалювати бізнес-процеси відповідно 

до найкращої практики з метою отримання підприємством міцних 

конкурентних переваг. Також корисним буде використання функ-

ціонально-вартісного аналізу (ФВА), метою якого є пошук най-

більш економічного з точки зору споживача і виробника варіанту 

практичного рішення, що дозволить не тільки зменшити витрати 

за рахунок відмови від непотрібних функцій, але й підвищити за-

доволеність клієнтів, їх лояльність тощо [16, с. 386-387]. 

Висновки. Формування системи управління витратами 

промислового підприємства необхідно здійснювати на основі зба-

лансованої системи показників, бенчмаркінгу, функціонально-

вартісного аналізу, що сприятиме зниженню рівня витрат промис-

лових підприємств та підвищенню їх конкурентоспроможності. 

Відзначимо, що використання конфігурації «1С-

ВИПАНАТЕХ-ВДГБ:ABIS. BSC. Збалансована система показни-

ків» вимагає адаптації збалансованої системи показників до особ-

ливостей функціонування вітчизняних промислових підприємств, 

що потребує подальших досліджень. 
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МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК, ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ПРИКЛАДНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

В.Д. Яковенко, О. І. Куценко, 

О.В. Ботвинюк. Мала академія наук, 

як основа для проведення приклад-

них наукових досліджень. Представ-

лені основні форми науково-

дослідницької роботи здобувачів освіти. 

Проаналізовано результати  роботи  

студентів у Малій академії наук Украї-

ни, які дають фундамент проведення 

прикладних наукових досліджень.  

 

V. Iakovenko, O. Kutsenko, O. Bot-

vyniuk.  Minor Academy of Sciences as a 

basis for conducting applied research. 

The main forms of research work of the 

educational recipients are presented. The 

results of work of students at the Minor 

Academy of Sciences of Ukraine are ana-

lyzed, which give the foundation for con-

ducting applied scientific researches. 

Вступ. Науково-дослідницька діяльність здобувачів освіти 

є одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки і 

виховання спеціалістів з вищою освітою, здатних творчо застосо-

вувати в практичній діяльності найновіші досягнення науково-

технічного прогресу. 

На сьогодні навчальний центр «Мала Академія Наук Укра-

їни» (НЦ «МАНУ» )  є закладом, що виконує загальнодержавні 

функції з пошуку, розвитку та підтримки обдарованих і таланови-

тих молодих людей. Щорічно НЦ «МАНУ»  проводить близько 30 

всеукраїнських заходів науково-методичного спрямування і понад 

mailto:hptk_progr@ukr.net
mailto:o.i.kucenko.hptk@gmail.com
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40 масових заходів для обдарованої молоді. Науково-дослідна ро-

бота студентів  Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ у 

Малій академії наук України є одним із напрямів їхньої самостій-

ної роботи, важливим чинником підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів. 

Матеріал і результати дослідження. Найбільш пошире-

ною формою науково-дослідницької робота здобувачів освіти мо-

жуть бути студентські наукові гуртки і проблемні (наукові) семі-

нари. Студентський науковий гурток є осередком науково-

дослідницької роботи здобувачів за всіма напрямами наукового 

пошуку в системі комплексної підготовки висококваліфікованих 

фахівців. 

Був вивчений досвід роботи колективів студентів та викла-

дачів Херсонського політехнічного коледжу Одеського національ-

ного політехнічного університету (ОНПУ), спрямований на активі-

зацію цілеспрямованої роботи з обдарованими студентами та залу-

ченням їх до  науково-дослідницької роботи. Метою вивчення  до-

свіду є аналіз роботи колективів студентів та узагальнення ефек-

тивних форм і методів, спрямованих на розвиток здібностей та об-

дарувань майбутніх фахівців. 

Гуртки являють собою невеликий (12–15 осіб), творчий 

колектив студентської молоді, який працює над однією проблемою 

чи темою з певними фрагментами. Науковим гуртком керує прові-

дний викладач циклової комісії (кафедри). Наукові гуртки і про-

блемні семінари працюють за планами, що складаються щорічно. 

Зміст роботи наукових гуртків може включати такі різновиди:  

– складання рефератів і анотацій на вітчизняну та зарубіж-

ну наукову літературу; написання рецензій на статті та книги; під-

готовка оглядів літератури з певної проблеми або теми;  

– підготовка наукових доповідей і повідомлень на основі 

збирання, вивчення й узагальнення документальних і літературних 

джерел, виявлення і аналіз архівних документів із теми досліджен-

ня; 

 – підготовка наочних посібників, збирання матеріалу для 

оформлення стендів у навчальних кабінетах; 

 – підготовка до публікації наукових статей, тез у збірниках 

наукових праць; 

–  проектування та розроблення реальних моделей, програ-

много забезпечення.  
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На першом-другому курсі навчання в закладі освіти науко-

во-дослідницької робота студентів реалізується переважно у ви-

гляді рефератів і доповідей, а на старших курсах й, особливо випу-

скних, студентські наукові гуртки і проблемні групи зосереджують 

свою увагу на дослідженні сучасних актуальних наукових про-

блем. Плідною є також така форма науково-дослідницької роботи 

здобувачів освіти, як залучення студентів до виконання науково-

дослідних робіт, що проводяться за планами циклових комісій 

(кафедр). Це дозволяє здобувачам набувати, крім професійних 

знань, ще й навичок ділового, професійного спілкування в конкре-

тному науковому колективі. Ще однією формою науково-

дослідницької роботи здобувачів освіти є участь у конкурсах нау-

кових студентських робіт, які організовує Міністерство освіти і 

науки України, різні громадські організації, а також заклади осві-

ти. Кращі  роботи здобувачів освіти відзначають і заохочують як 

морально, так і матеріально: дипломами, подяками, грошовими 

преміями. Підсумки студентської науково-дослідної роботи за рік 

підбивають на щорічних «Декаді спеціальності». Упродовж «Де-

кади спеціальності» проходять спільні наукові конференції здобу-

вачів освіти і викладачів циклової комісії (факультету), конкурси 

на найкращу студентську доповідь, на найкращу наукову роботу 

тощо. 

Фактично до науково-дослідницької роботи студентів за-

лучають з першого дня навчання. При цьому обсяг окремих видів  

науково-дослідницької роботи та ступінь їх ускладнення зроста-

ють в міру становлення майбутнього фахівця – від вивчення зага-

льнометодологічної дисципліни "Основи наукових досліджень" до 

підготовки, виконання, оформлення та захисту дипломного проек-

ту  (роботи). 

Особливої актуальності набуває участь студентів у роботі 

Малої академії наук України, яка сприяє виявленню здібностей, 

обдарувань і самовизначенню та реалізації особистості засобами 

залучення до пошукової, експериментальної, дослідницької роботи 

в різних галузях науки і техніки, забезпечує її творчий, інтелектуа-

льний, духовний розвиток, професійну орієнтацію, підготовку до 

майбутньої професійної та громадської діяльності. 

Мала академія наук України – освітня система, яка забез-

печує організацію і координацію науково-дослідницької діяльності 

молоді, створює умови для їх інтелектуального, духовного, твор-
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чого розвитку та професійного самовизначення, сприяє нарощу-

ванню наукового потенціалу країни. На сьогодні немає аналогів 

української моделі цілісної загальнодержавної освітньої системи з 

виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей та молоді.  

 Починаючи з першого курсу, студенти Херсонського полі-

технічного коледжу (ОНПУ) залучаються до роботи в  Національ-

ному центрі «Мала академія наук України» (НЦ «МАНУ»).  

Науково-дослідна робота студентів  Херсонського політех-

нічного коледжу ОНПУ у Малій академії наук охоплює два взає-

мопов'язаних аспекти: 

       –  навчання студентів  елементам дослідної діяльності, ор-

ганізації і методики наукової творчості; 

–  наукові дослідження, які здійснюють студенти  під кері-

вництвом викладачів. 

       Зміст і структура науково-дослідної роботи здобувачів 

освіти   забезпечує послідовність її засобів і форм відповідно до 

логіки і послідовності навчального процесу. Це зумовлює спадко-

ємність її методів і форм від курсу до курсу, від однієї дисципліни 

до іншої, поступове зростання обсягу і складності набутих студен-

тами знань, умінь і навичок у процесі виконання ними наукової 

роботи. 

Невід'ємним компонентом ефективної діяльності МАНУ є 

співпраця з закладами освіти, науковими установами та громадсь-

кими інститутами, бізнес-структурами, які сприяють успішному 

виконанню їх головної функції –формування інтелектуального по-

тенціалу української нації. 

Так  на протязі багатьох років студенти Херсонського полі-

технічного коледжу ОНПУ взяли участь у таких конкурсах, орга-

нізованих комунальним закладом «Мала академія наук» учнівської 

молоді Херсонської обласної ради: 

2015-2016 н.р. 
Назва конкурсу Номіна-

ція/секція/тема 

Студент, спеціа-

льність 

місце 

Всеукраїнський  літера-

турний  конкурс «Розк-

рилля душі» присвяче-

ний 85-річчю від дня 

народження Ліни Кос-

тенко 

Дослідницька  

робота 

Литвиненко К., 

Інженерія про-

грамного  

забезпечення 

ІІ 
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Обласний заочний  лі-

тературний  конкурс  

«Я в серці маю те, що 

не вмирає!»  з нагоди 

145-річчя з дня наро-

дження Лесі Українки 

Творча робота  
Тематичні малюнки 

 

Корній  К 

Степанова О.,  

Інженерія про-

грамного  

забезпечення 

І 

І 

ІІІ Всеукраїнська дитя-

ча мистецька акція 

«Мій Шевченко» 

Ілюстрація. 

Рукописна книга з 

авторськими ілюст-

раціями 

Степанова О.,  

Царюченко Д., 

Інженерія про-

грамного  

забезпечення 

ІІІ 

ІІІ 

ІІ етап Всеукраїнського 

конкурсу-захисту нау-

ково-дослідницьких 

робіт учнів - членів Ма-

лої академії наук Укра-

їни  

Українська мова: 

1.Застаріла лексика 

як елемент стиліза-

ції  історичної епо-

хи в романі Ліни 

Костенко «Бересте-

чко» 

2.Колористика тво-

рчості Л.Костенко 

Українська літе-

ратура: Чуттєва 

образність імпресі-

оністичних новел 

М.Коцюбинського 

Литвиненко К., 

Інженерія про-

грамного  

забезпечення 

 

 

Коваль А., 

Інженерія про-

грамного  

забезпечення 

Корній К.,  

Інженерія про-

грамного  

забезпечення 

 

 

 

ІІІ 

 

 

 

ІІІ 

 

 

 

ІІІ 

2016-2017 н.р. 
Обласний  заочний 

конкурс на підтримку 

воїнів АТО «Душею 

прагнемо до миру» 

Вірш 

 

 

 

 

 

Живопис 

 

 

Полянський В., 

Галузеве  

машинобудуван-

ня 

Черкашин Р., 

Мельник М., 

Електроенерге-

тика, 

електротехніка 

та 

електромеханіка 

Степанова О.,  

Інженерія про-

грамного забез-

печення 

І 

 

 

 

 

 

ІІ 

 

 

 

 

ди-

плом 

І 
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Ганушкевич К., 

Галузеве маши-

нобудування 

БіленькаД., 

Інженерія  

програмного  

забезпечення 

Обласний  заочний 

конкурс «Багатогранна 

країна квітучої сакури» 

з нагоди відзначення 

року Японії в Україні 

 

Живопис 

 

Фисина А.,  

СтепановаО., 

Інженерія про-

грамного забез-

печення 

Татарський М., 

Електроенерге-

тика, 

лектротехніка та 

електромеханіка 

Біленька Д., Ін-

женерія програ-

много забезпе-

чення 

Куліда О., 

Автомобільний 

транспорт 

І 

 

 

 

 

ІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ 

Обласний заочний  

конкурс «Невідома 

українська держава у 

відомих обличчях: хви-

лююча іскра життя у 

картинах Архипа 

Куїнджі, Івана Марчу-

ка, Сергія 

Васильківського» 

Малюнок 

 

 

Електронна  

презентація 

Біленька Д., Ін-

женерія програ-

много забезпе-

чення 

Павлюк А., 

Інженерія про-

грамного забез-

печення 

ІІІ 

Обласний  конкурс  

«Невідома Українська 

держава у відомих об-

личчях» з нагоди 150- 

річчя з дня народження 

Михайла Грушевського  

Електронна 

презентація 

 

 

Нарис 

ЛісовецьЄ., 

Автомобільний 

транспорт 

Дукач А., 

Інженерія про-

грамного забез-

печення 

І 

 

 

ІІ 

Всеукраїнський   кон-

курс-захист науково-

дослідницьких робіт 

Хімія: 

1.Методи одержан-

ня біогазу 

 

Басенко В., Об-

лік і оподатку-
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2.Визначення барв-

ників у ковбасних 

виробах 

3.Природні індика-

тори 

 

Історія: 

1. Підприємці 

Херсона часів капі-

талістичної модер-

нізації сер.ХІХст. - 

поч.ХХст.: просопо-

графічний портрет 

2. Південна Україна 

в творчості М. Гру-

шевського 

3. Херсонщина в 

роки української 

революції 1917 – 

1921рр. 

 

4.Історія вулиць 

Херсона 

 

Хімії та біології: 

1.Виховання санітар-

но-гігієнічної куль-

тури у підлітків 

2. Екологічні про-

блеми харчування 

лдини в умовах за-

бруднення навколи-

шнього середовища 

3. Вплив шуму та 

звуку на організм 

людини 

Українська 

література: 

1. Кримсько-

татарські мотиви у 

творчості  Лесі 

Українки 

2. Мотиви пошуку 

вання 

Алексєєв О., 

Автомобільний 

транспорт 

Зоріна А., Галу-

зеве машинобу-

дування 

 

Якубовський К., 

Автомобільний 

транспорт 

 

Дукач А., 

Інженерія про-

грамного забез-

печення 

Сєргєєв В., Ін-

женерія програ-

много забезпе-

чення 

Гайбура Б., Ін-

женерія програ-

много забезпе-

чення 

Іванова М.,  

Облік і  

оподаткування 

 

Сонмез В., Облік 

і оподаткування 

 

Литош С., Облік 

і оподаткування 

 

Козак Є., Галу-

зеве машинобу-

дування 

БіленькаД., 

Інженерія  

програмного 

забезпечення 

Корній К., Інже-

нерія програм-
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себе у романі Жанни 

Куяви  «Дерево, що 

росте в мені» 

3. Чуттєва образність 

імпресіоністичних 

новел М.Коцю-

бинського 

Економіка: 

1.Перспективи розви-

тку іпотечного кре-

дитування в Україні 

2.Податкова політика 

в Україні: сучасний 

стан та перспективи 

розвитку 

3. Інноваційно-

інвестиційний проект 

елекропостачання 

вуличного освітлення 

населеного пункту на 

базі автономної 

сонячної установки 

4. Бізнес-план, як 

ефективна форма   

залучення інвестицій  

5. Розвиток туризму 

та його роль в Украї-

ні 

Економічна теорія: 

1.Маркетингове 

дослідження 

ринку 

вітрогенераторів 

2. Економічна систе-

ма: сутність, характе-

ристика, особливості 

3.Механізм ціноутво-

рення в умовах роз-

винутої ринкової 

економіки 

Електроніка та 

приладобудування : 

1.Універсальний 

ного  

забезпечення 

Броннікова Р., 

Економіка 

Гречко К., 

Економіка 

 

 

Шапарь Є., 

Економіка 

 

 

 

Єрікова Ю.,  

Облік і оподат-

кування 

 

Сьоміна Є.,  

Облік і оподат-

кування 

 

Яритіна В., Еко-

номіка 

 

 

 

 

 

 

Здибай А.,  
Економіка 

 

 

Цемкалов І., 

Економіка 
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3D_принтер 

2.Електронний дзві-

нок 

3. Левітрон 

 

 

 

БандрівчакВ., 

Комп’ютерна 

інженерія 

МартинецьМ.,  

Комп’ютерна 

інженерія 

КозачукВ.,   

Комп’ютерна 

інженерія 

2017 - 2018 н.р. 
Обласний заочний кон-

курс  

«Державні символи 

України – 

віддзеркалення 

української душі» 

Есе, нарис: 

1.Священні символи 

 українського наро-

ду 

2.Державні символи 

– сила, дух і міць 

українського народу 

 

3. Ген удалині коза-

ки співають, 

Рідну неньку 

Україну прославля-

ють. 

Над землею прапо-

ри здіймають 

Та пісні про калину 

співають 

Ламбін К.,  

Галузеве маши-

нобудування 

 

Ткачук Д., Інже-

нерія програм-

ного забезпечен-

ня 

 

Герус Є.С., Ла-

зебнюк Р., Галу-

зеве машинобу-

дування 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ 

Обласний заочний кон-

курс літературних 

творів «Японія від 

періоду Нара до сього-

дення» 

Культурні 

особливості японсь-

кого суспільства, 

«Щасливий, хто мав 

змогу знайти щас-

ливе життя…» 
Японське мистецтво 

(живопис, 

кінематограф, 

архітек-тура), Бага-

тозначне мистецтво 

Японії 

Петрінець Д., 

Інженерія про-

грамного забез-

печення 

Ламбін К., Галу-

зеве машинобу-

дування 

І 
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І етап   Всеукраїнської 

науково-технічної   ви-

ставки-конкурсу моло-

діжних  інноваційних 

проектів «Майбутнє 

України» 

 

Технічна творчість та 

винахідництво  

Машинобудування 

 

 

Екологія та ресурсоз-

береження 

 

 

 

Крижановський 

Б., Галузеве ма-

шинобудування 

СтарушокА., 

Автомобільний 

транспорт  

Квашін О., Елек-

троенергетика, 

електротехніка 

та 

електромеханіка 

Титюк І., Галу-

зеве машинобу-

дування 

Колесніченко Д., 

Електроенерге-

тика, 

лектротехніка та 

електромеханіка 

І 

 

 

І 

 

 

ІІІ 

 

 

 

ІІІ 

 

 

 

 

ІІІ 

Всеукраїнський кон-

курс-захист науково-

дослідницьких робіт 

учнів - членів Малої 

академії наук України у 

2017/18 н.р. 

 

Філософія, 

Комплементарність 

і контраверсивність 

пояснення й 

розуміння в 

контексті 

загальної 

змінникової теорії 

систем. 

Хімія 

Хімічна грілка 

 

Охорона довкілля та 

раціонального при-

родокористування 

Методи одержання 

біогазу 

Валеологія Стрес  у 

житті 

 здобувача освіти 

Експериментальна 

фізика Дослідження 

електричних 

сигналів у котушці 

Антощенко Є., 

Економіка 

 

 

 

ЦимбарБ.,  Ав-

томо-більний 

транспорт  

 

Яченков М., 

Автомобільний 

транспорт 

Скрипка К.,  

Облік і  

оподаткування 

 

КомлеваД., 

Комп’ютерна 

інженерія 

 

Жукова А.,  

Облік і  

оподаткування 
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біля рухомого 

магніту 

Мікроекономіка 

макроекономіка 

Формування та оці-

нка інтелектуально-

го капіталу закладів 

вищої освіти 

Астрономія та 

астрофізика 

Невідомий Кондра-

тюк 

Математика На-

глядний вступ до 

радичного аналізу 

Авіа- та ракето бу-

ду-вання, машино-

будуван-ня і робо-

тотехніки Розробка 

3D- моделі коробки 

передач автомобіля  

засобами NISSAN 

Bluebird засобами 

САПР» 

 

 

Довга І., Облік і 

оподаткування 

 

 

 

 

Черков Є.,  

Інженерія  

програмного 

забезпечення 

 

 

 

 

 

 

Старушок А., 

Автомобільний 

транспорт 

 

Обласний заочний кон-

курс «Натхненні теат-

ром» 

Есе, нарис,«Роби 

справу чесно, 

з душею – і твоє до 

тебе прийде» 

 

Живопис «Театр 

муз» 

 

Живопис «Ми всі 

маріонетки на ни-

точках  у життя» 

відеоролик 

«Світ музи Мель-

помени» 

відеоролик 

«Крилатим ѓрунту 

не треба» 

Ткачук Д.,  

Інженерія  

програмного 

забезпечення 

 

Костецький О., 

Галузеве машино-

будування 

 

Біленька Д.,  

Інженерія  

програмного 

забезпечення 

 

Рязанов А., Ін-

женерія програ-

много забезпе-

чення 

Годун М.,  

ІІ 

 

 

 

 

 

І 

 

 

ІІ 

 

 

 

 

І 

 

 

 

ІІ 
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Інженерія  
програмного 

забезпечення 

Обласний заочний кон-

курс «Українська мова 

– духовне багатство 

народу» 

есе, нарис «Поки 

жива мова в устах 

народу, до того часу  

живий i народ» 

Саніна А.,  

Інженерія  

програмного 

забезпечення 

І 

 

Викладачі використовують різні форми роботи з обдарова-

ними дітьми, але переконані, що домінувати мають самостійна ро-

бота, пошуковий та дослідницький підходи до засвоєння знань, 

умінь і навичок. Саме тому педагогічний колектив Херсонського 

політехнічного коледжу ОНПУ приділяє велику увагу участі сту-

дентів перших, других курсів в науково-дослідницькій роботі Ма-

лої академії наук України (МАНУ), яка посідає чільне місце серед 

ефективних форм науково-дослідної діяльності, що сприяє розвит-

ку творчого потенціалу, спрямовує зусилля на розвиток дослідни-

цьких здібностей студентів, залучає їх до активної дослідницької 

роботи.  

Невід'ємним компонентом ефективної діяльності МАНУ є 

співпраця з вищими навчальними закладами, науковими установа-

ми та громадськими інститутами, бізнес-структурами, які сприя-

ють успішному виконанню їх головної функції – формування інте-

лектуального потенціалу української нації.  

Студенти початкових курсів, які брали участь у  конкурсах, 

організованих комунальним закладом «Мала академія наук» уч-

нівської молоді Херсонської обласної ради, продовжують  свої на-

робки на старших курсах, що відображається  у звітах навчальної 

та виробничої практик, у курсових та дипломних проектах (робо-

тах),  а також стають учасниками розробки наукових досліджень  

відповідної циклової комісії (кафедри). 

Висновки. Сьогодні МАНУ виховує професійно орієнто-

ваних, озброєних відповідним науковим, дослідницьким інструме-

нтарієм молодих людей, які вже знають своє призначення, спрямо-

ваність, наукове покликання і навчаються у закладах освіти чітко 

розуміючи, в якій науковій сфері вони хочуть працювати.  

Успішна студентська науково-дослідна діяльність може 

бути реалізована при додержанні таких умов: активна участь сту-

дентів у науковій роботі протягом усього періоду навчання, посту-
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пове ускладнення завдань з орієнтацією студента за напрямом йо-

го фахової спеціальності, тісний зв’язок наукової роботи з навча-

льною і науковою діяльністю циклової комісії (кафедри).  

Перелік джерел посилання: 
 
1. Прикладна наукова діяльність та інтелектуальна власність. 

Нaвчaльний посібник [Текст] / уклaд.: О.І. Куценко, В. Д. Яковенко., Є.О. Якове-

нко. – Одесa: Нaукa і технікa, 2018. – 242 с. 

2. Афанасьєв А.О. Основи наукових досліджень : навч. посібник / А.О. 

Афанасьєв, Є.В. Кузькін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 96 с. 

              3. Грабченко А.І. Методи наукових досліджень : навч. посібник / А.І. 

Грабченко, В.О. Федорович, Я.М. Гаращенко. – Х. : НТУ «ХПІ», 2009. – 142 с. 

              4. Дороніна М.С. Технологія соціально-економічних наукових дослі-

джень (схеми і приклади) : навч. посібник / М.С. Дороніна. – ВД «ІНЖЕК», 2007. 

– 120 с. 
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РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ  

У СИСТЕМІ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

Н.В. Ротань, О.О. Комліченко. Розви-

ток людського капіталу у системі 

закладів фахової передвищої освіти 

В статті досліджено стан  та проведено 

аналіз кількісних та якісних показників 

закладів вищої освіти Україні, визначе-

но  фактори розвитку людського капіта-

лу закладів фахової перед вищої освіти.  

 

N.V. Rotan, O.O. Komlichenko. Devel-

opment of human capital in the system 

of institutions of professional higher ed-

ucation. The article investigates the state 

and analyzes the quantitative and qualita-

tive indicators of higher education institu-

tions in Ukraine, determines the factors of 

human capital development of professional 

institutions before higher education. 

Вступ. У сучасних умовах розвитку фахової передвищої 

освіти України важливим завданням для закладів фахової перед-

вищої освіти є формуванням високого рівня конкурентоспромож-

ності. Виконання цього завдання можливе за рахунок створення 

нових конкурентних переваг основою яких є якість закладів освіти 

та наданих ними послуг. Першоджерелом та визначальним факто-

ром розвитку закладу фахової передвищої освіти є інтелектуальні 

ресурси, носієм яких є педагогічні та науково-педагогічні праців-

ники, а результатом є рівень підготовки професійних кадрів. Саме 

закладами освіти здійснюється формування людського капіталу,  

що є запорукою економічного зростання країни та збільшення її 

науково-технічного потенціалу. 

Матеріал і результати дослідження. Серед вчених, що 

розглядали роль людського капіталу у формуванні стійкої  та зрос-

таючої економіки можна виділити таких науковців Заходу як  

Г.Беккер, Д.Белл, Л.Едвісон, М.Кастельс, М.Мелоун, І.Росс, 

Т.Стюарт та багато інших. У працях вітчизняних економістів пи-

тання про людський капітал розглянуті у працях В.Близнюка, 

О.Бородіної, Л.Албанкіна, О.Амосова, Д.Богині, В.Врублевського, 

О.Головінова, М.Долішнього, Г.Задорожнього, О.Кендюхова, 
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С.Климка, А.Колота, Н.Лук’яненка, Ж.Поплавської та багатьох 

інших.  

Економіка країни не може розвиватись без стабільно висо-

ких інвестицій в освітні установи та без формування у людей не-

обхідності безперервного пожиттєвого навчання. Саме знання і 

вміння створюють додану вартість для економіки, формуючи люд-

ський капітал.  

Сьогодні діяльність закладів фахової передвищої освіти 

виступає важливою  сферою створення сучасних робочих місць, 

формуючи майбутніх працівників з необхідними компетентнос-

тями.  

Чим краще освітня підготовка, тим менше ризик 

потрапляння в безробіття, вищий рівень оплати праці і ширший 

доступ до привабливих робочих місць.  

Освічені люди успішніше адаптуються до технологічних, 

інституцій них і соціальних зрушень, активніше включаються в 

освоєння нових знань і навичок, швидше відгукуються на 

досягнення науково-технічного прогресу і починають раніше 

впроваджувати їх у своїй повсякденній практиці.  

Досвід показує також, що вони більшою мірою 

поділяють демократичні цінності і готові їх відстоювати.  

Без перебільшення можна сказати, що сучасна 

інноваційна економіка - це економіка людського капіталу, що 

розуміється як економіка інформації і знань [2]. 

Аналізуючи статистичні дані, щодо кількості освітніх 

установ можна стверджувати, що Україна має занадто багато 

закладів вищої освіти (Таблиця 1) [3].   

У розрахунку на чисельність населення Україна має в 

середньому 6,35 університетів на 1 млн. осіб, що є занадто 

високим показником, порівняно з країнами ЄС. Наприклад, у 

Великій Британії нараховується всього 280 університетів, 42 з 

яких належать до світових рейтингів. 
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Таблиця 1 – Кількісні показники закладів вищої освіти 

на початок навчального року 

  

Кількість ЗВО, од Кількість осіб у ЗВО, тис.  

коледжі, 

технікуми, 

училища 

університети, 

академії, 

інститути 

коледжі, 

технікуми, 

училища 

університети, 

академії, 

інститути 

1990/91 742 149 757,0 881,3 

1991/92 754 156 739,2 876,2 

1992/93 753 158 718,8 855,9 

1993/94 754 159 680,7 829,2 

1994/95 778 232 645,0 888,5 

1995/96 782 255 617,7 922,8 

1996/97 790 274 595,0 976,9 

1997/98 660 280 526,4 1110,0 

1998/99 653 298 503,7 1210,3 

1999/00 658 313 503,7 1285,4 

2000/01 664 315 528,0 1402,9 

2001/02 665 318 561,3 1548,0 

2002/03 667 330 582,9 1686,9 

2003/04 670 339 592,9 1843,8 

2004/05 619 347 548,5 2026,7 

2005/06 606 345 505,3 2203,8 

2006/07 570 350 468,0 2318,6 

2007/08 553 351 441,3 2372,5 

2008/09 528 353 399,3 2364,5 

2009/10 511 350 354,2 2245,2 

2010/11 505 349 361,5 2129,8 

2011/12 501 345 356,8 1954,8 

2012/13 489 334 345,2 1824,9 

2013/14 478 325 329,0 1723,7 

2014/15 387 277 251,3 1438,0 

2015/16 371 288 230,1 1375,2 

2016/17 370 287 217,3 1369,4 

2017/18 372 289 208,6 1330,0 

2018/19 370 282 199,9 1322,3 
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У співвідношенні до чисельності населення у Великій 

Британії 2,2 університету на 1 млн. осіб. Швеція і Німеччина 

мають відповідно, 4,95 і 5,28 університетів на 1 млн. осіб. 

Наразі, до закладів вищої освіти вступають 70-80% випускників 

базової та повної загальної середньої освіти, а до 

запровадження обов’язковості зовнішнього незалежного 

оцінювання цей показник навіть перевищував 80% (хоча 

внаслідок відсіву здобувають вищу освіту не більше 50-55% 

молоді). У 2000р. 50% випускників стали студентами ЗВО, у 

2016р. - 80% випускників шкіл, у 2017р. - 79% громадян 

отримують вищу освіту. 60% отримують освіту за державним 

замовленням, 20% - за рахунок фізичних та юридичних осіб. За 

великої кількості ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації посилюється 

конкуренція між закладами освіти за споживача та знижуються 

вимоги до абітурієнтів. На ринку освітніх послуг конкуренція 

(яка в ринкових умовах має стати двигуном прогресу) 

перетворилася на джерело профанації. Вже багато років йдеться 

про перенасичення ринку фахівцями гуманітарних 

спеціальностей. Отже, велика чисельність осіб з вищою освітою 

не впливає на підвищення показників продуктивності праці, а 

також не відповідає потребам роботодавців у якісній робочій 

силі [2].   

В той же час, за результати аналізу  ми маємо 

радикальне скорочення професійно-технічної освіти. В 

середньому, починаючи з 1995р. наполовину зменшилася 

чисельність учнів професійно - технічних закладів. Протягом 

1990-2018 років маємо стрімке, майже в 4,5 рази, зменшення 

чисельності студентів закладів вищої освіти І-ІІ рівнів 

акредитації.  

Процеси радикального скорочення професійно-технічної 

освіти підсилюються бюджетними новаціями, які передбачають 

передачу на рівень місцевих бюджетів відповідальності за 

фінансування професійно-технічних училищ. Кількість здобу-

вачів освіти у закладах освіти наведена у таблиці 2 [3]. 

Отже, якщо оцінювати кількісні показники можна конста-

тувати наявність в освітній сфері країни сформованого та розвину-

того потужного людського капіталу. 
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Таблиця 2 – Кількість здобувачів освіти у закладах освіти 

  

Кількість осіб, прийнятих на 

навчання до ЗВО, тис. осіб 

Кількість осіб, випущених із ЗВО, 

тис. осіб 

коледжі, 

технікуми, 

училища 

університети, 

академії, 

інститути 

коледжі, 

технікуми, 

училища 

університети, 

академії, 

інститути 

1990 241,0 174,5 228,7 136,9 

1991 237,5 173,7 223,0 137,0 

1992 212,6 170,4 199,8 144,1 

1993 198,9 170,0 198,0 153,5 

1994 194,0 198,0 204,3 149,0 

1995 188,8 206,8 191,2 147,9 

1996 183,4 221,5 185,8 155,7 

1997 166,2 264,7 162,2 186,7 

1998 164,9 290,1 156,9 214,3 

1999 170,1 300,4 156,0 240,3 

2000 190,1 346,4 148,6 273,6 

2001 201,2 387,1 147,5 312,8 

2002 203,7 408,6 155,5 356,7 

2003 202,5 432,5 162,8 416,6 

2004 182,2 475,2 148,2 316,2 

2005 169,2 503,0 142,7 372,4 

2006 151,2 507,7 137,9 413,6 

2007 142,5 491,2 134,3 468,4 

2008 114,4 425,2 118,1 505,2 

2009 93,4 370,5 114,8 527,3 

2010 129,1 392,0 111,0 543,7 

2011 105,1 314,5 96,7 529,8 

2012 99,8 341,3 92,2 520,7 

2013 93,9 348,0 91,2 485,1 

2014
 
 69,5 291,6 79,1 405,4 

2015
 
 63,2 259,9 73,4 374,0 

2016
 
 60,6 253,2 68,0 318,7 

2017
 
 59,1 264,4 61,2 359,9 

2018
 
 53,5 256,8 55,5 357,4 
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На нашу думку,  доцільним є аналіз якісних показників ро-

звитку людського капіталу закладів освіти.  

Так, огляди міжнародних освітянських проектів у галузі пі-

сляшкільної освіти, спрямовані на оцінку компетенції, тобто здат-

ності застосовувати знання і навички у нестандартних ситуаціях 

або нових ситуаціях професійного та повсякденного характеру, 

дозволяють зробити висновок про необхідність суттєвого перегля-

ду якості підготовки фахівців в Україні.  

Згідно з міжнародним дослідженням “Навички з зайнятості 

та продуктивності праці” здійсненим Світовим банком, понад 60% 

роботодавців незадоволені рівнем професійної підготовки кадрів, з 

них майже 70% незадоволені саме практичними навичками спів-

робітників [4].  

Отже, система вищої освіти, яка фактично отримує гроші 

від держави, має величезну кількість спеціальностей, готує тисячі 

фахівців із дипломами, але без належного рівня компетенції. 

Враховуючи результати проведеного аналізу, вважаємо, що  

в умовах реформування системи освіти перед закладами фахової 

передвищої освіти постають нові виклики.  

Пріоритетом розвитку та конкурентоспроможності повинні 

стати не кількісні, а якісні показники формування та розвитку 

людського капіталу.  

Головними факторами розвитку людського капіталу закла-

ду фахової передвищої освіти є: створення системи зв’язку між 

ринком освітніх послуг та ринком праці; розробка спільно з робо-

тодавцями індикаторів якості підготовки фахівців; постійне враху-

вання змін вимог роботодавців до робочої сили; постійне оновлен-

ня змісту освіту (освітні програми мають орієнтуватися на перспе-

ктивні потреби в кадрах); залучення  інвестицій у підвищення ква-

ліфікації і перекваліфікацію робітників; рівень оплати праці квалі-

фікованих кадрів, педагогічних та науково-педагогічних працівни-

ків. 

Висновки: Отже, умовою економічного зростання країни є 

підготовка виробничого персоналу з високим рівнем професійної 

компетентності. Сучасна система фахової передвищої  освіти пот-

ребує розвитку людського капіталу шляхом постійного оновлення 

змісту освіти відповідно до соціально-економічних умов розвитку 

виробництва. Ефективність цих змін залежить від своєчасного ви-

вчення попиту на нові компетентності кваліфікованих працівників 
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на ринку праці, інноваційного організаційно-методичного забезпе-

чення професійної підготовки кваліфікованих кадрів, ефективної 

взаємодії виробництва та закладів освіти  
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Вступ. Метою даної статті є порівняння порівняння 

результатів моделювання роботи підсилювача низької частоти 

засобами комп'ютерного схемотехнічного моделювання Micro-Cap 

(MC) і Electronics Workbench (EWB) в рамках лабораторного 

навчального практикуму. 

В електронних схемах, як правило, джерела корисної 

інформації спочатку формують слабкі сигнали, недостатні для 

виконання певних функцій [1]. Тому електронні підсилювачі є 

широко поширеними пристроями, що знаходять як самостійне 

застосування, так і застосування в складі пристроїв промислової 

електроніки. При цьому, потужність, напруга і струм сигналу, 

підведені на вході, збільшуються на виході за рахунок керованого 

використання джерела живлення. Виходячи з цього, прийнято 

mailto:lira.vesta@gmail.com
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класифікувати підсилювачі за різними ознаками: підсилювачі 

струму або напруги, підсилювачі потужності, а також по 

частотному діапазону, елементній базі, схемного рішення і 

прикладним функціям. Грунтуючись на тому, що в основі будь-

якого транзисторного підсилювача лежить елементарний каскад 

посилення, такий, що по відношенню до корисного сигналу являє 

собою чотириполюсник з входом і виходом, а по відношенню до 

джерела живлення в більшості випадків - двухполюсник. Як 

наслідок, з'являється градація різних типів транзисторів: біполярні, 

польових і МОП-транзисторів, трьох можливих схем включення 

(ПРО, ОЕ і ОК), а також необхідність поділу вхідних і вихідних 

ланцюгів з джерелом живлення, можливу наявність ланцюгів 

зворотного зв'язку, ланцюгів управління і захисту призводить до 

великої різноманітності використовуваних схем [2]. Ще більше 

цих варіантів існує для підсилювачів з двома і більше каскадами 

посилення. Найбільшого поширення серед однокаскадних 

підсилювачів на біполярних транзисторах отримали підсилювачі, 

зібрані за схемою з загальним емітером. 

Матеріал і результати дослідження. В рамках навчально-

лабораторного дослідження розглянемо процес моделювання 

схеми підсилювача низької частоти в програмах MC і EWB (див. 

рисунок. 1). 

  

а)                                                б)  

Рисунок 1 – Схема підсилювача в системах: а) МС; б) EWB. 
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Як видно з рисунка 1, резистори R2, R3 задають початкове 

значення струму бази (постійну складову струму), а з резистора R4 

знімається напруга на навантаження R6. Конденсатор С1 відділяє 

транзистор і джерело постійної напруги живлення V2 від джерела 

сигналу змінної напруги V1, а конденсатор С2 аналогічно розділяє 

підсилювальний каскад і навантаження. 

За завданням лабораторної роботи, приймаємо вхідний 

сигнал гармонійним з частотою 1 кГц і амплітудою 5 мВ. 

Від вибору опору резисторів R1 ... R4 і джерела напруги V2 

залежить положення робочої точки і лінія навантаження на 

вихідних характеристиках транзистора і, отже, властивості 

підсилювача. Слід врахувати, що вибір положення робочої точки 

дуже важливий. У разі вибору в якості початкового положення 

центру навантажувальної прямої, максимальна амплітуда 

можливих коливань буде близька до половини напруги живлення. 

Робота підсилювача в цьому випадку називається режимом класу 

А. 

Етап 1. Обчислення коефіцієнта посилення по напрузі 

підсилювача в програмах МС і EWB. 

Проведемо моделювання перехідних процесів, задавши 

температурний режим 27С. Отримаємо віртуальні осцилограми 

вхідного і вихідного сигналів. 

 

Рисунок 2 – Посилення сигналу і його фазовий зсув в системі МС 
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З графіків видно, що вхідний (Uвх) і вихідний (Uвих) 

сигнали мають фазовий зсув - 180. Фазове зрушення на цій 

частоті, обумовлене інвертуванням сигналу транзистором, і 

віднсно малою ємністю роздільних конденсаторів. 

Для аналізу моделювання вибираємо транзистори: 2N3393, 

MPS3904 і PN2369, які присутні в базах МС і EWB. 

Після вимірювання амплітуд сигналів в програмі МС, 

визначаємо коефіцієнт посилення по струму h21 і напрузі КU. 

Таблиця 2 – Коефіцієнт посилення по струму h21 і напрузі 

КU  в системі МС 

Тип 

транзистора  

h21 

(паспорт)  

Iб  

(мкА)  

Iк (мкА)  h21 

(розрах.) 

Uвх  

  (В)  

Uвих 

(В)  

    КU  

 (розрах.)  

2N3393  90…400  4,02  381,8  95  0,0099  1,03  104  

MPS3904  50…150  2,62  353,6  135  0,0099  0,937  93  

PN2369  40…120  7,28  458,72  63  0,0099  1,23  125  

В системі EWB отримаємо осцилограми вхідного (Uвх) і 

вихідного (Uвих) сигналів 

 

Рисунок 3 – Посилення сигналу і його фазовий зсув в системі 

EWB 
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Після вимірювання амплітуд сигналів, визначаємо 

коефіцієнт посилення по струму h21 і напрузі КU. 

Таблиця 2 – Коефіцієнт посилення по струму h21 і 

напрузі КU  в системі EWB 

Тип 

транзистора  

h21 

(паспорт)  

Iб  

(мкА)  

Iк 

(мкА)  

h21 

(розрах.) 

Uвх  

  (В)  

Uвих 

(В)  

   КU  

 (розрах.)  

2N3393  90…400  3,81  383,3  100  0,007  0,841  120  

MPS3904  50…150  2,76  266,5  97  0,002  0,111  56  

PN2369  40…120  7,08  460,4  65  0,00694  1,044  150  

 

Етап 2. Побудова амплітудно-частотної характеристики 

(АЧХ) підсилювача в програмах МС і EWB. У системах МС і EWB 

побудуємо АЧХ для обраних транзисторів. 

 

 
                       а)       б)  

Рисунок 4 – АЧХ підсилювачів з 2N3393 в системах: а) EWB; б) 

МС 
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                       а)       б)  

Рисунок 5 –  АЧХ підсилювачів з MPS3904 в системах а) МС; б) 

EWB 

 

                        а)                               б) 

Рисунок 6 – АЧХ підсилювачів з PN2369 в системах  а) EWB; 

б)МС 

Завдяки наявності логарифмічною шкали на АЧХ в системі 

МС, по АЧХ можна визначити коефіцієнт посилення в децибелах і 

діапазон частот (fн, fв): 

- К2N3393    = 42, fн = 100 Гц, fв = 1МГц; 

- КMPS3904 = 42,  fн = 200 Гц, fв = 1МГц; 

- КPN2369   = 45,  fн = 500 Гц, fв = 1МГц. 

Крім, того стає очевидним, що аналіз АЧХ в програмі EWB 

утруднений, так як відсутній числова шкала в інструменті 

BodePlotter. 

Етап 3.  Аналіз впливу температури на параметри 

підсилювача в системах МС і EWB. Для обраних транзисторів 
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повторимо виміри й обчислення, змінивши температурний режим 

до 40С. 

 
Рисунок 7 – Температурні параметри в системі МС 

 

Рисунок 8 – Температурні параметри в системі EWB 

           Таблиця 3 – Порівняльна таблиця впливу температури на 

параметри підсилювачів 

Тип транзистора  h21 КU h21 КU  h21 КU h21 КU  

 27С 40С 27С 40С 

 МС EWB 

2N3393  95  104  100  112  100  120  109  122  

MPS3904  135  93  137  107  97  56  104  89  

PN2369  63  125  67  137  65  150  69  164  



238 

Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2019, вип. 2(17) 

Information technologies in education, science and production, 2019, ed. № 2(17) 
 

 ____________________________________________________________________  

 © О.Є Максимова, 2020, «Бахва» 

 

Висновки. Отримані результати обчислень підтверджують, 

що підвищення температури транзистора призводить до 

підвищення струмів ланцюга і отже коефіцієнтів посилення в обох 

програмних середовищах. Виконавши розрахунки і отримавши 

АЧХ для 3 типів транзисторів, можна зробити висновок, що 

моделювання в програмі МС проходить більш точно, ніж в 

програмі EWB. 

Перелік джерел посилання: 

1. Панфилов Д.И., Иванов В.С., Чепурин И.Н. Электротехника и 

электроника в экспериментах и упражнениях: Практикум на Electronics 

Workbench / Под ред. Д.И. Панфилова. Т.1: Электротехника. М.: ДОДЭКА, 

1999. 304 с.   

2. Амелина М.А. Компьютерный анализ и синтез электронных устройств 

(Конспект лекций) / Под ред. Амелиной М.А. Смоленск.: МЭИ, 2006. 135 с.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ 

ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
 

О.О. Комліченко, М.А. Мельник. 

Удосконалення комплексу марке-

тингу освітніх послуг. В статті розг-

лянуто теоретичні засади маркетин-

гової діяльності в сфері освіти, вико-

нано аналіз комплексу маркетингу 

освітніх послуг в Херсонському полі-

технічному коледжі ОНПУ. Проведе-

но маркетинговий аналіз освітніх 

послуг та визначені основні  конку-

ренти. Обґрунтовані рекомендації 

щодо удосконалення маркетингу та 

збільшення кількості маркетингових 

заходів.  

 

О.О. Komlichenko. M.A. Melnik. Im-

provement of the marketing complex 

educational services. The work examines 

the theoretical foundations of marketing 

activities in the field of education, analyz-

es the marketing complex in the Kherson 

Polytechnic College ONPU. The analysis 

of the volume of admission, state orders, 

employment of graduates, scientific and 

methodological work of college workers, 

as well as the analysis of two main com-

petitors by certain indicators of activity. 

Оffers sound recommendations for im-

proving marketing and increasing market-

ing activities.  

 

Вступ. Становлення ринкових відносин у сфері освітніх 

послуг є сучасною тенденцією у розвитку системи освіти. Зважаю-

чи на те, що пропозиція закладів вищої освіти вже в декілька разів 

перевищує попит, а кількість випускників загальноосвітніх шкіл з 

кожним роком зменшується, значного поширення набуває марке-

тинг освіти. Недослідженим залишається питання розвитку марке-

тингу в освітній галузі та його впливу як на діяльність закладів 

освіти, так і на якість підготовки фахівців різних спеціальностей. 

Матеріал і результати дослідження. Тєлєгова С.Г. відмі-

чає, що освітня послуга – це комплекс навчальної і наукової інфо-

рмації, що створюється у процесі діяльності педагогічного колек-

тиву закладу освіти і передається здобувачу освіти у вигляді суми 

знань загальноосвітнього та спеціального характеру, а також прак-

mailto:k72oa@ukr.net
mailto:mel.mar90744@gmail.com
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тичних навичок для подальшого застосування у професійній дія-

льності з метою задоволення потреб особистості, суспільства, 

держави. Відповідно поняття «освітній маркетинг» вона трактує як 

один із напрямів діяльності з управління закладом освіти в умовах 

ринкової економіки, який забезпечує дослідження попиту на осві-

тні послуги та певні знання понад встановлені державою стандар-

ти, впливає на розвиток освітніх потреб населення шляхом розро-

бки і впровадження концепції надання йому якісного освітнього 

продукту. Маркетинг освіти пов'язаний з поширенням ідеї освіти 

та потребує розробки відповідної стратегії. Стратегія маркетингу 

освітніх послуг повинна включати: конкретні цілі та завдання за-

кладу освіти, опис його цільових аудиторій і споживачів, опис 

процедур, конкурентних переваг освітніх програм, з якими він ви-

ходить на ринок. Дані положення стратегії маркетингу вищої осві-

ти мають розроблятися на достатньому рівні і бути готовими до 

практичного їх використання в поточній діяльності закладу освіти. 

В організаційній структурі закладу вищої освіти доцільним було б 

створення спеціальної служби, що зможе вирішувати наступні за-

вдання: стратегічне планування з метою постійного підвищення 

якості існуючих освітніх послуг; аналіз економічної діяльності 

освітньої установи; менеджмент якості; розвиток рекламної полі-

тики закладу освіти; проведення маркетингових досліджень у осві-

тній сфері та ін. Таким чином, маркетинг закладу вищої освіти – 

необхідна і важлива частина його діяльності. 

Маркетинг освітніх послуг має забезпечувати найбільш 

продуктивне задоволення потреб: особистості – в освіті; закладу 

освіти – у конкурентоспроможності на ринку й матеріальному до-

бробуті його працівників; підприємств і організацій – у розвитку 

персоналу; суспільства – у розширеному відтворенні трудового й 

освітнього потенціалу країни [2]. 

Концепція маркетингу освітніх послуг передбачає, що го-

ловне завдання освітніх установ – визначити потреби та інтереси 

споживачів, пристосуватися до того, щоб задовольняти їх, завдяки 

чому зберігається та підвищується добробут споживачів освітніх 

послуг і забезпечуються довгострокові вигоди закладу освіти.  
Для з'ясування сутності маркетингу освітніх послуг та його 

прояву на ринку цих послуг варто проаналізувати комплекс його 

елементів, суб'єктів та об'єктів. До суб'єктів маркетингу освітніх 

послуг належать, поряд із закладами освіти, і споживачі послуг 
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(здобувачі освіти, їхні батьки, підприємства та організації), держа-

вні органи управління, широке коло посередників (включаючи 

державну службу зайнятості; молодіжні центри зайнятості; рекру-

тингові та кадрові агентства; асоціації освітніх установ; фонди, що 

фінансують освітні програми тощо), а також різні громадські орга-

нізації та структури, що просувають освітні послуги до споживача 

на ринку. 

Об'єктами маркетингу в системі освіти, поряд з освітніми 

послугами, є імідж і місце розташування закладу освіти, його на-

вчально-матеріальна база, забезпеченість гуртожитками, громад-

ський престиж і привабливість професій чи спеціальностей серед 

різних груп населення, рейтинг викладачів, співвідношення здобу-

вачів освіти і викладачів, рівень наукових досліджень, навчально-

методичне забезпечення освітнього процесу, широкий комплекс 

супутніх послуг. 

Маркетингова діяльність навчального закладу в сучасних 

умовах передбачає використання чотирьох основних елементів 

комплексу маркетингу: продукту, ціни, просування та розподі-

лу [2]. Перший елемент в комплексі маркетингу освітніх послуг – 

продукт. У ринковій економіці існують товари і послуги суспіль-

ного користування, виробництво яких фінансується однією части-

ною населення, а користуються ними інші. Пропонуючи спожива-

чу продукти суспільного користування, заклад освіти працює од-

ночасно на двох рівнях: надає суспільству освітні послуги певного 

виду, споживачами яких є ті, хто навчається, і, одночасно, надає 

результати своєї діяльності на ринок праці, споживачами якого є 

підприємства і організації різноманітних галузей економіки. Таким 

чином заклад освіти пропонує два види взаємозалежних продуктів: 

освітню програму на ринку освітніх послуг та випускників на рин-

ку праці. Робота з освітнім продуктом є головним інструментом 

маркетингу і конкурентної боротьби. Нові чи покращені послуги 

забезпечують закладу освіти на певний час значні переваги над 

конкурентами. Це дозволяє послабити інтенсивність цінової кон-

куренції та працювати над впровадженням нових освітніх послуг, 

які ще не пропонувалися на ринку, забезпечуючи надприбуток.  

Другий елемент комплексу маркетингу освітніх послуг – 

ціна. Ціна є чи не найважливішим фактором прийняття споживчих 

рішень на ринку освітніх послуг, тому ціноутворення – один з ос-

новних напрямків маркетингової політики закладу вищої осві-
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ти [2]. Продумане позиціювання закладу і освітньої програми з 

точки зору ціни послуг, які надаються як «загальнодоступної», 

«елітарної» чи «з оптимальним поєднанням якості і ціни» є важли-

вим компонентом маркетингової стратегії. Споживач освітніх про-

дуктів буде згоден сплатити більш високі ціни (чи продовжувати 

купувати продукти за попередньою ціною в умовах економічної 

кризи), якщо виробник зможе продемонструвати так звану «дода-

ну вартість»: додаткові послуги, додаткові характеристики освіт-

ніх програм, які відрізняють їх від програм конкурентів, додаткові 

особливості у вигляді якості обслуговування тощо. Випускники 

закладу освіти теж опосередковано характеризують якість його 

освітніх послуг. Третім елементом комплексу маркетингу є канал 

розподілу, тобто шлях по якому продукти потрапляють від вироб-

ника до потенційного споживача. Освітні послуги – це приклад 

багатоканального розподілу, проте неможливість накопичення то-

варних запасів створює значні обмеження у виборі каналу [3]. Ос-

новним каналом розподілу є прямий продаж. Надзвичайно важли-

вим, при цьому, є місце цього продажу. Місце розташування за-

кладу освіти, стан його приміщень і будов, ступінь оснащеності 

аудиторій та лабораторій без сумніву є одним з основних критеріїв 

успіху продажу. Хоча потенційні споживачі освітньої послуги, 

звичайно, приймають рішення про вибір закладу не за зовнішнім 

виглядом його будівлі, проте зручне його розташування відносно 

транспортних сполучень, добре оснащені аудиторії і т. ін. можуть 

безпосередньо вплинути на вибір абітурієнтів та їхніх батьків. От-

же, з точки зору споживача, канал розподілу це зручності, а тому 

він повинен бути не тільки оптимальним для виробника, але й зру-

чним для споживача [2]. Четвертий елемент комплексу маркетингу 

– просування послуги. Існує безліч форм і методів просування 

освітніх програм закладу вищої освіти, інформації про послуги, які 

вони надають, їх якості, кваліфікації викладачів. Зокрема, можна 

використовувати газетні та журнальні публікації, інші засоби ма-

сової інформації, видавати власні проспекти, проводити Дні відк-

ритих дверей і презентації в школах. Крім того, можуть бути вико-

ристані різноманітні ювілеї чи пам’ятні дати закладу вищої освіти 

і його співробітників, конференції та симпозіуми. Головне, щоб всі 

заходи щодо просування освітніх продуктів мали цілеспрямований 

та постійний характер.  
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У таких галузях, як освіта і наука, маркетинг має як комер-

ційний, так і некомерційний характер. Освітній маркетинг спрямо-

ваний як на створення та успішну реалізацію конкретних продук-

тів, так і на створення сприятливого та глобального соціального 

ефекту. Застосування перелічених елементів комплексу маркетин-

гу є необхідною умовою ефективної маркетингової діяльності в 

закладах вищої освіти. 

Аналіз літературних джерел з даної проблематики [3] до-

зволяє виділити наступні основні тенденції розвитку національно-

го ринку освітніх послуг (див. рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Тенденції розвитку ринку освітніх послуг в Україні 

 

Об’єктом дослідження виступає Херсонський політехніч-

ний коледж Одеського національного політехнічного університету, 

який є державним закладом освіти, тому  90% фінансування здійс-

нюється державою. Обсяги  державного  замовлення за освітньо-

кваліфікаційним  рівнем «молодший спеціаліст» за період 2014-

2019 рр. наведено на рисунку 2. Протягом аналізованого періоду 

обсяги державного замовлення зростали, що свідчить про довіру 

до закладу та якість підготовки фахівців. 
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Рисунок 2 – Обсяги державного замовлення за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 

 

Про популярність та попит на освітні послуги закладу осві-

ти свідчать  обсяги прийому здобувачів вищої освіти, які наведені 

на рисунку 3. 

 

Рисунок 3 – Обсяги прийому здобувачів вищої освіти  на І 

курс за денною формою навчання 
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Також важливою для маркетингу є інформація  щодо  при-

йому студентів на І курс у  рзрізі спеціальностей, завдяки їй можна 

дізнатись про найбільш популярні з них (див. рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Прийом вступників за спеціальностями   

 

Результатом успішного продажу освітніх послуг є випуск 

та працевлаштування випускників (таблиця 1). 

Таблиця 1 – Кількість випущених фахівців за період 2014-

2019 рр. 

Показники 
Навчальні роки 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Молодший спеціаліст 

Всього 341 356 325 299 358 

з відзнакою 10 14 18 8 10 

Бакалавр  

Всього: 10 - 20 15 41 

з відзнакою - - - 3 - 



246 
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2019, вип. 2(17) 

Information technologies in education, science and production, 2019, ed. № 2(17) 

© О.О. Комліченко, М.А. Мельник, 2019, «Бахва» 

Показники навчальних досягнень здобувачів освіти за пе-

ріод 2014-2019 рр. наведені в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – Показники навчальних досягнень здобувачів 

освіти 

Показники 

навчальних до-

сягнень здобу-

вачів освіти, % 

Навчальні роки 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Абсолютна 

успішність 
98,6 98,3 98,1 99,7 99,8 

Якість 52,4 53,4 50,9 52,1 52,2 

 

Важливими для іміджу та рівня конкурентоспроможності 

закладу освіти є результати прикладної наукової та професійної 

активності викладачів. Протягом 2014-2019 н.р. викладачами ко-

леджу проводилися прикладні  наукові дослідження, результати 

яких було представлено під час проведення науково-практичних 

конференцій та опубліковано у збірнику наукових праць «Інфор-

маційні технології в освіті, науці та виробництві». За рейтингом 

бібліометрики української науки проекту центру досліджень соці-

альних комунікацій «Social Communications Research Center» збір-

ник займає 130 номер з 593 представлених періодичних видань [2]. 

Науковий колектив коледжу має рейтинг за номером 274 зі 728 

представлених закладів вищої освіти. 

Викладачі коледжу ведуть активну роботу з узагальнення 

та розповсюдження передового педагогічного досвіду. У період з 

2014 р. по теперішній час викладачами коледжу видано понад 200 

навчальних та виробничо-практичних видань, із них: навчальних 

посібників – 15, навчально-методичних посібників – 1, монографій 

– 6, збірників-практикумів – 2, практикумів – 28, методичних на-

станов (вказівок) –129, методичних рекомендацій – 13, конспектів 

лекцій – 8, збірників узагальненого досвіду – 3.  
Науково-педагогічні та наукові працівники коледжу отри-

мали 46 свідоцтв про реєстрацію авторського права на службовий 

твір та 2 патенти України на корисну модель. 



247 
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2019, вип. 2(17) 

Information technologies in education, science and production, 2019, ed. № 2(17) 

© О.О. Комліченко, М.А. Мельник, 2019, «Бахва» 

Складна структура освітнього ринку передбачає дослі-

дження ринку, його сегментування, вивчення діяльності конкурен-

тів і поведінки споживачів.  

Сегментування ринку освітніх послуг є процесом визна-

чення груп споживачів, що володіють схожими характеристиками 

з подальшим вибором з них тих, які представляють для даного 

освітнього закладу найбільший інтерес. 

Основними об'єктами сегментування в сфері освіти висту-

пають: групи споживачів; параметри освітніх послуг і продуктів; 

конкуренти. 

Сегментування ринку освітніх послуг м Херсона по групах 

споживачів (таблиця 3). 

Таблиця 3 – Сегментування ринку освітніх послуг по гру-

пах споживачів 

Цільові 

групи 
Характеристики 

Споживачі - 

старшокласники 

Демографічні: вік від 16 до 18 років, дохід 

сім'ї - середній і вище середнього, рівень осві-

ти - випускники середніх шкіл із середньою 

загальною освітою, випускники технікумів і 

коледжів з середньою спеціальною освітою.  

Географічні: регіон проживання – Херсонсь-

ка область. 

Поведінкові: шукані вигоди - отримання ба-

зової вищої освіти. 

Споживачі-

дорослі 

Демографічні: вік від 20 до 40 років, дохід 

середній і вище середнього,  рівень освіти – 

різний.  

Географічні: регіон проживання – Херсонсь-

ка область. 

Поведінкові: шукані вигоди - отримання ба-

зової вищої освіти, отримання другої вищої 

освіти, перепідготовка, підвищення кваліфі-

кації, отримання робочого місця або кар'єрне 

зростання. 

 

Таким чином, провівши сегментацію ринку освітніх послуг 

з’ясовано, що основними споживачами послуг є люди віком від 16 

до 40 років, дохід - середній і вище середнього, рівень освіти - се-
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редня загальна - 80%, середня повна - 9,5%, середня спеціальна -

9%, неповна вища - 1,5%.  Регіон проживання - Херсонська об-

ласть. У вільний час велика частина групи присвячує перебуванню 

вдома, більшість воліють дивитися телевізор, потім - комп'ютер, 

далі - читання. З музичних уподобань виявлені такі напрямки, як: 

поп-музика (або сучасна естрадна), інструментальна музика, реп. 

Основна потреба - отримання базової вищої освіти, отримання 

другої вищої освіти, перепідготовка, підвищення кваліфікації, 

отримання робочого місця або кар'єрне зростання. 

Для удосконалення маркетингу освітніх послуг Херсонсь-

кого політехнічного коледжу визначені основні конкуренти та 

проведено аналіз їх діяльності (таблиця 4).  

Основними конкурентами визначені: Херсонський еконо-

міко-правовий коледж, в якому є схожі спеціальності, та Морський 

коледж Херсонської державної морської академії, як популярний 

заклад освіти м. Херсона та області. 

 

Таблиця 4 – Оцінка конкурентоспроможності ХПТК         

ОНПУ щодо двох конкурентів 

Фактори 

конкурен-

тоспромож-

ності 

Херсонський 

політехнічний 

коледж 

Херсонський 

економіко-

правовий  

коледж 

Морський ко-

ледж Херсон-

ської держав-

ної морської 

академії 

Продукт: 

якість і 

параметри 

Висока. 

Освітні про-

грами. 

Новітні навча-

льні посібники 

і підручники, 

методичні на-

станови (роз-

роблені викла-

дачами), нові 

аудиторії. 

Висока. 

Нові аудиторні 

класи, спеціа-

льна сучасна 

література. 

Висока. 

Освітні про-

грами.  Нові 

навчальні по-

сібники, ауди-

торні класи, 

спеціальна лі-

тература. 

Структура 

викладаць-

кого складу 

Штатні викла-

дачі коледжу та 

позаштатні 

співробітники з 

Висококваліфі-

ковані викла-

дачі 

Висококваліфі-

ковані викла-

дачі  
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числа фахівців 

і викладачів 

провідних за-

кладів вищої 

освіти півдня 

України 

Кількість 

учнів сту-

дентів 

більше 1000 більше 1000 більше 1000 

Фінансу-

вання 
90% бюджету 

Немає інфор-

мації 

Немає інфор-

мації 

Переваги 

Багатогодинні 

практичні за-

няття. 

В рамках дого-

вору про спів-

працю здобу-

вачі освіти 

проходять 

практику за 

кордоном, на-

вчання за дуа-

льною фор-

мою; випуск 

власних підру-

чників і посіб-

ників 

Гнучкий гра-

фік, нечисленні 

групи, надають 

новітні підруч-

ники, CD-роми, 

відео-касети 

Зустрічі студе-

нтів з інозем-

цями, практика 

мови, випуск 

власних підру-

чників 

Просування 

продуктів 

на ринку: 

реклама 

Інтернет, бук-

лети, соціальні 

мережі,  День 

відкритих две-

рей 

Інтернет, бук-

лети, соціальні 

мережі,  День 

відкритих две-

рей, реклама в 

транспорті 

Інтернет, бук-

лети, соціальні 

мережі,  День 

відкритих две-

рей, реклама в 

транспорті і на 

банерах 

Просування 

фахівців 

Адміністрація 

сприяє працев-

лаштуванню 

випускників.  

Немає інфор-

мації 

Немає інфор-

мації 
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За даними таблиці 4 з’ясовано, що просування освітніх по-

слуг та їх реклама є недостатньою. Тому маркетингова стратегія 

Херсонського політехнічного коледжу пов'язана з основною місі-

єю – створення ресурсів для просування регіонального розвитку, 

що обумовлює його стратегічне позиціонування по відношенню до 

конкурентів і суспільних інститутів; що означає високу інтегрова-

ність процесу навчання і суспільного життя здобувачів освіти, 

особливі відносини між здобувачами освіти, які навчаються в ко-

леджі, і утворення особливої молодіжної спільноти. Коледж пови-

нен стати повноцінним кампусом, тобто комплексом адміністрати-

вної будівлі, навчальних корпусів, лабораторій  та гуртожитків для 

здобувачів освіти з усіма зручностями та послугами - їдальня, 

пральня, магазини, місця для проведення дозвілля тощо. Таким 

чином, маркетингова стратегія, насамперед, повинна формувати 

особливий образ закладу освіти і зміцнювати його через позиціо-

нування на ринку і зв'язки з громадськістю. 

Для покращення маркетингової діяльності закладу освіти 

нами запропонований комплекс маркетингових заходів, метою 

якого є залучення більшої кількості абітурієнтів, підвищення осві-

тнього рівня місцевого населення та сприяння подальшому розви-

тку регіону. Розглянемо його детальніше. 

Січень знаменує початок підготовки до нового навчального 

року. У січні починається підготовка плаката і брошур Херсонсь-

кого політехнічного коледжу. Плакат має подвійну функцію. По-

перше, він повинен привертати до себе увагу. Для цього служать 

барвисте зображення і слоган, щороку нові. По-друге, плакат ви-

конує інформаційну функцію, тобто повідомляє про всі спеціаль-

ності, за якими ведеться підготовка.  

У лютому плакати розсилаються в усі школи м. Херсона і 

області, розклеюються на всіх авто- та залізничних станціях і в 

інших місцях громадського користування. 

У березні виходить у світ брошура коледжу. Функції бро-

шури в основному схожі з функціями плаката - рекламування се-

ред місцевого населення і поширення інформації, однак брошура 

відрізняється від плаката наданням більшої кількості інформації. 

Крім інформації про всі спеціальності, за якими веде підготовку 

коледж, в брошурі також наведено його загальний опис і всіх пос-

луг, що надаються (гуртожиток, спорткомплекс і т.д.) і особливі 

дати коледжу (початок навчального року, дні відкритих дверей і 
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т.д.). Брошури доцільно додавати до місцевих газет і журналів, що 

забезпечує поширення інформації про заклад освіти серед широ-

ких верств місцевого населення. Крім того, брошури разом з неве-

ликими подарунками з символом коледжу представляють на ярма-

рках, присвячених вищій освіті і професійній орієнтації випускни-

ків шкіл, які проводяться в весняний період. 

Одна з основних подій року під назвою «Зайди в коледж» 

може проводитися в травні. Готуватися до заходу слід заздалегідь. 

За місяць до прийому в усі школи необхідно розіслати запрошен-

ня, на які школи повинні відповісти, продемонструвавши своє ба-

жання відвідати захід. Крім того, за два тижні директорам шкіл 

доцільно подзвонити, щоб з'ясувати, чи дійшло до них запрошення 

і чи збираються вони приїхати. Насправді цілі подібного обдзвону 

дещо ширші. Він покликаний також налагодити особистісні конта-

кти і поліпшити відносини між школами і коледжем, оскільки до-

зволяють директору школи відчути увагу до себе і власну важли-

вість. 

В день проведення заходу «Зайди в коледж» представників 

шкіл чекатиме насичена програма. Їх зустрічає сам директор і роз-

повідає про коледж, нові спеціальності, освітні програми і спеціа-

лізації. Далі виступатиме провідне керівництво коледжу, кожен з 

яких розповідає про власну сферу діяльності і новини на новий 

навчальний рік. Роз'яснюються такі важливі питання, як вступ до 

коледжу, оплата за навчання, умови проживання в гуртожитку, 

умови користування їдальнею, можливість отримання стипендії і 

т.д. Після цього представникам шкіл доцільно влаштувати невели-

ку екскурсію по коледжу і його основним службам: показати від-

ділення, навчальні аудиторії, бібліотеку, гуртожиток, їдальню і 

т.п.  

У липні-серпні проводиться вступ та зарахування абітуріє-

нтів до коледжу. Щоб полегшити абітурієнтам та їх батькам перше 

знайомство з коледжем, вибір спеціальності і безпосередньо про-

цедуру вступу, їх зустрічають спеціальні представники приймаль-

ної комісії. Їх завдання - допомогти абітурієнтам зорієнтуватися в 

коледжі і зробити правильний вибір спеціальності. Для цього слід 

використати брошури кожного відділення, які докладно розпові-

дають про пропоновані спеціальностях і циклі навчання, а також 

брошури основних служб коледжу. Наприклад, брошура про гур-

тожитки може містити інформацію безпосередньо про гуртожитки 
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та їх розташуванні, хто може подавати заявку на гуртожиток, коли 

і як її подавати, а також інформацію про їдальні, центри дозвілля і 

т.д. 

Найбільша подія маркетингової кампанії коледжу - це так 

звані «Лекції кампусу». Вони проводяться в жовтні і тривають ти-

ждень. Протягом усього тижня в коледж приїжджатимуть школярі 

останніх класів з усієї області і прилеглих районів, щоб ознайоми-

тися із закладом освіти. Школярі проводитимуть в коледжі цілий 

день. Протягом дня вони ознайомляться з відділеннями та служ-

бами коледжу в павільйонах, відвідають екскурсії по корпусам, 

аудиторіям, бібліотекам, гуртожиткам, спортивним майданчикам і 

т.д. Всім доцільно надати невеликі подарунки з емблемою коледжу 

- ручки, футболки, бейсболки тощо. 

 «Лекції кампусу» плануються заздалегідь. За місяць слід 

надіслати запрошення до шкіл, які дублюються телефонним дзвін-

ком. На основі відповідей шкіл складається розклад відвідувань, 

щоб розподілити їх рівномірно по всіх днях тижня. У тому випад-

ку, якщо школа не може приїхати на «Лекції кампусу», вона може 

відвідати коледж в будь-який інший час навчального року за попе-

редньою домовленістю. Однак в цьому випадку візит буде більш 

скороченим.  

«Лекції кампусу» знаменують собою початок ще одного 

заходу - «Квест-гри «Коледж», яка триває до квітня наступного 

року. Школярі можуть записатися на гру під час свого візиту в ко-

ледж. Гра, що проводитиметься по інтернету у кілька рівнів, має 

на меті познайомити школярів зі структурою коледжу, його цілями 

і функціями, історією та спеціальностями. В ході гри учасники по-

винні виконати частину завдань, наприклад, уявити себе директо-

ром коледжу або керівником будь-якої служби і описати свої фун-

кції як поодинці, так і групами, перейти на більш високі рівні і ви-

грати найбільшу кількість очок. Переможців гри чекає цінний 

приз. 

На цьому цикл заходів з маркетингу може закінчуватись і 

починається новий цикл зі створення плакатів і брошур на наступ-

ний навчальний рік. 
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Висновки.  
Для підвищення результативності маркетингової діяльності 

закладу вищої освіти можна запропонувати наступний комплекс 

заходів: проведення відповідних досліджень ринку освітніх пос-

луг. При цьому об’єктом дослідження є поточний імідж закладу та 

співвідношення його з бажаним рівнем; аналіз ресурсів закладу 

вищої освіти та результатів його діяльності, SWOT-аналіз; плану-

вання і проведення рекламних кампаній; активна участь у науково-

педагогічній, суспільній, культурній діяльності, направлена на ро-

звиток закладу освіти. 
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