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ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ
ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
С.А. Коцегубов, А.В. Рибкін,
М.М. Береговий. Фізіологічні основи рухової активності здобувачів
фахової передвищої освіти. Проаналізовано фізіологічні основи рухової
активності людини; охарактеризовано
біологічні потреби руху людини; відображено значення рухової активності у житті людини.

S.A.Kotsegubov, A.V. Rybkin,
M.М. Beregovyi. Physiological bases of
motor activity of students of vocational
education. Analyzed zagalnі fіzіologіchnі
bases rukhovoї active people; сharacterized
biologicheskie consumers rubuh people; the
importance of civilian activism in the lives
of people.

Вступ. Рухова активність – фактор формування здорового
способу життя. З самого народження людина постійно перебуває в
русі. Нехай малюк робить і нескладні рухи, але вони дають йому
можливість розвиватися, постійно стаючи більш складними. Завдяки. В останні роки недолік руху і гіподинамія стали справжнім
бичем міських жителів. Сидячий спосіб життя, постійні навантаження на роботі і велика кількість часу, проведеного в соціальних
мережах, змушують людей багато часу проводити в офісних кріслах, а приходячи додому після напруженого і нервового трудового
© С.А.Коцегубов, А.В. Рибкін, М.М. Береговий, 2021
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дня, лягати на дивани перед телевізорами, в спробі розслабитися і
піти від стресу. Але стрес таким чином не виженеш з тіла, так він
тільки осідає ще глибше в організмі, чекаючи зручного випадку
для виходу назовні у вигляді нервових зривів і поганого настрою.
Рухова активність необхідна людині для повноцінного життя і
стійкості в стресових ситуаціях, тому що в результаті рухового
«голодування» в організмі порушується енергетичний обмін і порушується перетравлювання жирів, тим самим даючи можливість
рости шкідливого холестерину в крові, що провокує атеросклероз
та інші хвороби судин. Рухова система людини розрахована на
постійні фізичні навантаження, а їх відсутність виключає таке поняття, як повноцінне життя. Навіть проста ранкова гімнастика
призводить м’язи тіла в тонус, тому потрібно змусити себе хоча б
розминатися вранці. Кожна людина в силу свого віку і фізичних
можливостей може підібрати собі відповідний режим фізичної активності, який підійде саме йому. Необов’язково займатися важкими і швидкими видами спорту, які є особливо травматичними,
достатньо буде і спокійних занять пілатесом, наприклад, пару раз
на тиждень.
Матеріал і результати дослідження. Взаємодія людини й
тварин з навколишнім середовищем може здійснюватися тільки
через рух. Ми можемо виконувати найрізноманітніші рухи - від
ходьби й бігу до таких найтонших рухових актів, як складні маніпуляції пальців у піаніста, різні жести, а також лист, мова, міміка,
за допомогою яких ми можемо передавати різні відтінки думок і
почуттів [1].
Одним з основних видів рухових функцій є: підтримка положення тіла (пози) і властиво руху. У природних умовах відокремити їхній друг від друга неможливо, тому що рух без одночасного втримання певної пози також неможливо, як й утримання пози
без руху.
У керуванні рухом розрізняють стратегію й тактику. Основу стратегії руху визначає конкретна мотивація (біологічна, соціальна й ін.). Саме на її основі визначається мета поводження, тобто
те, що повинне бути досягнуте. У структурі поведінкового акту
ціль закодована в акцепторі результатів дії. Відносно руху це ви© С.А.Коцегубов, А.В. Рибкін, М.М. Береговий, 2021
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глядає як формування рухового завдання, тобто того, що варто робити. Під тактикою розуміють конкретний план рухів, тобто те, як
буде досягнута мета поводження, за допомогою яких рухових ресурсів, способів дії.
Всі процеси керування рухом діляться на 3 фази: блок ініціації руху, що включає лімбічну систему із прилягаючим ядром
(п. accumbens) і асоціативну кору; блок програмування руху, що
включає мозочок, базальні ганглії, моторну кору, таламус як посередника між ними, а також спинальні й стовбурні генератори; виконавчий блок, що охоплює мотонейрони й рухові одиниці. Але
потрібно мати на увазі, що керування рухом включає поряд з командами по прямих зв'язках інтеграцію великої про приорецептивної й екстеро рецептивної інформації.
Керування й контроль над рухом ‒ досить складний процес. Він включає обробку інформації, одержуваної через прямі й
зворотні зв'язки між передніми відділами кори, моторною корою,
мозочком, базальними гангліями, а також стовбуром мозку й
спинним мозком. Важлива роль належить проприорецептивної й
екстерорецептивної афферентації. Рухова система організована по
ієрархічному принципі з поступовим збільшенням складності сенсо моторній інтеграції. Рухова система працює як багаторівнева.
На кожному рівні є власний тип регульованих рухів [2].
Найпоширенішим і найдоступнішим видом рухової діяльності людини є ходьба, її можна використовувати у щоденному
житті людини будь-якого віку, з різним рівнем фізичної підготовки
і стану здоров’я, її не застосовують лише для хворих з постільним
режимом, але на реабілітаційному етапі ходьба відіграє важливу
роль у процесі видужання і пристосування організму до звичного
об'єму фізичної діяльності. Після закінчення ходьби або бігу для
відновлення функцій дихання, кровообігу, нормалізації енергетичного обміну в м’язах не слід раптово переходити до стану повного
спокою. Необхідно протягом 5-6 хвилин рухатись повільніше ходьбу закінчувати у значно повільнішому ритмі, а біг завершувати ходьбою. Ходьба ‒ ефективний і зовсім безкоштовний вид фізкультури, не вимагає взагалі ніяких витрат ні на устаткування, ні
на екіпірування. Для ходьби не потрібно виділяти спеціальне місце
© С.А.Коцегубов, А.В. Рибкін, М.М. Береговий, 2021
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і час, а в процесі ходьби можна займатися різними приємними і
корисними речами. Також до рухливого режиму можна віднести і
заняття аеробікою. Аеробіка включає комплекс дозованих фізичних вправ, які виконуються з різним фізичним навантаженням і
швидкістю. Вправи виконують на свіжому повітрі, здебільшого у
супроводі музики, завдяки чому створюється піднесений емоційний стан при виконанні фізичних рухів, що активізує процеси енергетичного обміну, засвоєння організмом кисню.
Протягом життя людини рухова активність відіграє різну
роль. У дитячому віці вона визначає нормальний ріст і розвиток
організму, найповнішу реалізацію генетичного потенціалу, підвищує опір до захворювань. Саме у період росту організм найбільш
чутливий до впливу різних несприятливих факторів середовища, в
тому числі й до обмеження рухової активності [2].
Потреба у русі (кінезифілія) ‒ біологічна потреба організму
людини, котра відіграє важливу роль у її життєдіяльності та знаходиться у нерозривному зв'язку з активною м’язовою діяльністю,
що сприяє адаптації до навколишнього середовища. Енергетичний
фонд та функціональний стан різних органів і систем у кожному
віковому періоді знаходяться у тісному взаємозв'язку з особливостями функціонування скелетної мускулатури. При цьому, чим інтенсивніша рухова активність у межах допустимого оптимуму,
тим більше виражені основні фактори, що збільшують енергетичні ресурси, функціональні спроможності та тривалість життя організму. Обмеження кількості та обсягу рухів, обумовлене способом
життя, особливостями професійної діяльності, постільним режимом під час хвороби та іншими факторами може викликати гіпокенезію. Часто гіпокінезія супроводжується гіподинамією ‒ зменшенням м’язових зусиль, які витрачаються на підтримування пози,
переміщення тіла у просторі, фізичну роботу. Низький рівень рухової активності справляє складний вплив на організм дитини. Різноманітність причин дефіциту рухів, ступінь його вираження та
тривалість створюють необмежені можливості для змін в організмі: від адаптаційно-фізіологічних до патологічних. Зменшення рухової активності знижує енерговитрати, призводить до недостатньої стимуляції росту та розвитку у період найбільшої пластич© С.А.Коцегубов, А.В. Рибкін, М.М. Береговий, 2021
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ності та схильності впливу навколишнього середовища, сприяє їх
обмеженню і неповноцінному використанню генофонду. Результатом цього є низькі рівні фізичного розвитку та функціональних
спроможностей, що важко компенсуються у зрілому віці навіть
шляхом систематичного тренування.
Висновки. Рух – природна потреба організму людини.
Надлишок або недолік руху є причиною багатьох захворювань.
Він формує структуру і функції людського організму. Велика рухливість дітей і підлітків надає сприятливу дію на їхній головний
мозок, сприяючи розвитку розумової діяльності. Рухова активність, регулярні заняття фізичною культурою і спортом ‒
обов’язкова умова здорового способу життя.
В нашій країні розроблені гігієнічні нормативи добової рухової активності для дітей та підлітків. Гігієнічна норма рухової
активності, виражена загальним числом добових локомоцій (кроків) і загальною тривалістю (в годинах) рухового компонента в
режимі дня. Для виконання функції опори і пересування в організмі людини з перших днів формуються опорно-руховий апарат скелет і м'язи. При народженні дитини його кісткова та м'язова
системи вже достатньо розвинені і продовжують інтенсивно зростати. При недоліку руху виникає хвороба, звана гіподинамією (гіпо - знижений проти норми). При цьому в людини погіршуються
кровообіг, дихання, травлення, знижується м'язова сила, страждають і інші функції організму. Гірше стають пам'ять, увагу, падає
розумова і фізична працездатність. Тому потрібно привчати організм до руху з раннього дитинства і займатися фізичною культурою протягом всього життя. Важко навіть перелічити всі позитивні явища, що виникають в організмі під час розумно організованих
фізичних вправ
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБІНАРІВ У
ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В.Б.Гончарова, А.В.Пестушко. Особливості використання вебінарів у дистанційному навчанні іноземної мови. В даній статті розглядаються особливості оволодіння і розвитку навичок
іноземної мови та різних видів мовленнєвої діяльності в процесі дистанційного навчання за допомогою вебінарів.

V. Goncharova, A. Pestushko. Features of using webinars in distance
learning of a foreign language. This
article discusses the features of mastering and developing foreign language
skills and various types of speech activity in the process of distance learning
through webinars.

Вступ. Дистанційне навчання є невід’ємною частиною сучасної освітньої моделі, вимагаючи від освітнього закладу і кожного викладача зокрема переглянути прийоми і методи навчання
відповідно до нових стандартів і технологіями. Дистанційні освітні
технології з використанням інтернету застосовуються сьогодні як
для освоєння окремих курсів підвищення кваліфікації користувачів, так і для здобуття вищої освіти. Дистанційні уроки, конференції, семінари, ділові ігри, лабораторні роботи, практикуми та інші
форми навчальних занять, що проводяться за допомогою засобів
телекомунікацій та інших можливостей «Всесвітньої павутини»,
дозволяють підвищити мотивацію учнів з дисципліни і якісно поліпшити результати навчання.
Матеріал і результати дослідження Використання дистанційних прийомів при вивченні іноземних мов широко застосовується сучасній вищій школі. Дистанційне навчання іноземним мовам передбачає використання сучасних інформаційні технології. І
© В.Б. Гончарова, А.В. Пестушко, 2021
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якщо ще вчора лінгвісти всього світу намагалися створити комп'ютерні програми для вивчення тих чи інших аспектів мови, то в
сучасній освіті в зв’язку з процесами інтеграції і глобалізації головну роль серед медіа джерел грає інтернет. Завдяки інтернету мільйони людей постійно спілкуються в соціальних мережах, різних
месенджерах, на інтернет-форумах, а так само в програмах відеоконференцій, наприклад в Skype.
Ми цікавимося людьми, що живуть в інших країнах, — це
факт! Вивчення іноземної мови стає необхідним, так як без тісної
взаємодії і розуміння один одного буде не тільки неможливо вирішення глобальних проблем сучасного суспільства, а й звичайне
спілкування між людьми.
Сьогодні інтернет пропонує найрізноманітніші способи для
вивчення іноземних мов. Особливою варіативністю представлено
вивчення англійської мови як основної мови спілкування всесвітнього співтовариства Вебінар (від англ. «Webinar», скор. Від
«Web-based seminar») – онлайн семінар, лекція, курс, презентація,
організований за допомогою web-технологій в режимі прямої трансляції. Кожен учасник знаходиться у свого комп'ютера, незалежно від географії і місця розташування [3].
Основні можливості вебінарів: багатостороння відео- і аудіоконференція; завантаження і перегляд презентацій та відео; текстовий чат; демонстрація екрану комп'ютера ведучого учасникам;
передача прав на управління від ведучого учасникам. За допомогою вебінарів можна організувати:
 відеотренінги;
 онлайн-конференції;
 віртуальні презентації;
 онлайн-зустрічі, клуби та наради;
 відеоспівбесіди і ін. [5].
Під час вебінару викладач і студенти знаходяться біля
комп’ютерів. Зв’язок між ними здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Основним організатором вебінару є викладач. Він
проєктує і координує всю навчальну діяльність, що проходить в
рамках вебінару, в разі необхідності надає слово іншим учасникам.
Інструментарій вебінару включає:
© В.Б. Гончарова, А.В. Пестушко, 2021
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- аудіозв’язок і відеозв'язок в режимі реального часу;
- демонстрацію відеороликів;
- показ слайдів презентації;
- роботу з віртуальною дошкою;
- демонстрацію документів з виділенням потрібних областей; - обмін та надання доступу до файлів;
- чат - обмін письмовими повідомленнями в режимі реального часу;
- демонстрацію Робочого столу Windows і відкритих на
ньому програм;
- голосування і опитування, які в реальному часі дозволяють зібрати думки слухачів;
- роботу з віддаленим робочим столом, яку пропонують
багато програмні продукти, якщо необхідно щось показати на
комп'ютері іншого учасника вебінару;
- запис вебінарів з метою багаторазового використання;
- підтримку мобільних пристроїв;
- інтеграцію вебінарів в сайт [6].
Зараз особлива увага звернена на традиційну лекцію, на
зміну співвідношення її основних функцій і прояв нових. Ці функції можуть бути реалізовані і в ході лекції в режимі вебінару. Така
лекція дозволяє студентам чути і бачити лектора, переглядати презентацію. Лектор може писати або малювати на віртуальній дошці
(аналогу дошки в традиційній навчальної аудиторії), демонструвати не тільки презентації, а й файли в інших форматах, підтримуваних програмного забезпечення вебінару.
Студент може «Підняти руку» (передбачена спеціальна
можливість) і поставити питання (в цьому випадку лектор вирішує, чи буде демонструватися зображення студента або віртуальна
аудиторія буде тільки чути його слова). Питання можна також написати в чаті (спеціальна область екрану, яку видно всім учасникам вебінару) [5].
Лектор заздалегідь визначає, чи буде він відповідати на питання під час лекції або відповість на них в кінці вебінару. Практика показує, що для успішного проведення онлайн заняття йому
необхідно на початку лекції озвучити основні «правила гри», за
© В.Б. Гончарова, А.В. Пестушко, 2021
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якими буде проводитися заняття в режимі вебінару (до них відноситься і порядок відповідей на питання лектором). Якщо планом
проведення лекції передбачено проведення опитування слухачів,
то сервіс проведення вебінару передбачає кілька можливостей,
наприклад: вибір одного варіанта з декількох запропонованих, вибір декількох варіантів (до цих опитувань можна додавати вільний
варіант відповіді), вільне введення в один рядок або абзац.
Програмне забезпечення вебінару дає можливість демонструвати робочий стіл комп'ютера викладача, на якому можуть
бути відкриті інші програми. така можливість дозволяє бачити, як
викладач вирішує завдання, використовує інший програмний засіб
в навчальних цілях [2].
Семінар в режимі вебінару дозволяє викладачеві використовувати всі перераховані вище можливості. Щоб стимулювати
активність студентів під час обговорення досліджуваної теми, викладач може передавати їм права ведучого, доповідача. В цьому
випадку виступає на семінарі студент може демонструвати презентацію або інші попередньо завантажені файли, всі учасники семінару можуть бачити і чути його, і навіть - задавати питання.
Таким чином, сучасне програмне забезпечення проведення
вебінарів дозволяє реалізувати педагогічне спілкування аналогічно
спілкуванню «face to face». Але є і суттєві відмінності: можливість
записати вебінар дозволяє багаторазово використовувати його матеріали. Також викладач може бути позбавлений рутинної роботи
у вигляді підготовки роздаткового матеріалу для кожного студента, ручної перевірки тестів і т.п. Можливі наступні варіанти використання сервісу вебінарів в освітній практиці університету:
1. трансляція лекцій відомих запрошених професорів (в
тому числі зарубіжних), їх запис можна використовувати багаторазово в навчальному процесі, а також викласти на сайті університету для всіх охочих студентів;
2. збереження культурної спадщини (запис лекцій викладачів, фіксація і аналіз кращих педагогічних практик);
3. виступу з доповідями на конференціях, наукових семінарах, засіданнях наукового студентського товариства;
© В.Б. Гончарова, А.В. Пестушко, 2021

14
Спеціальний випуск: Узагальнений досвід, 2021, вип. № 1(4)
Special issue: Generalized experience, 2021, ed. № 1(4)

4. додаткові консультації для студентів перед контрольними заходами (іспитами, заліками, контрольними роботами) в тому
випадку, якщо учнем недостатньо очних годин, відведених на консультації нормативними документами, або виникла необхідність у
додатковій консультації за новими розділами програми;
5. заняття та консультації для студентів, які перебувають
на стажуванні в зарубіжних університетах;
6. підтримка пізнавальної діяльності магістрантів, навчаються на програмах подвійних дипломів і в певні періоди часу
знаходяться на навчанні за кордоном;
7. підвищення кваліфікації, програми МВА і другої вищої
освіти для залучення слухачів без відриву від основної діяльності.
Проведення вебінару вимагає від викладача високого рівня
підготовки, а також ретельної і вдумливої з педагогічної, психологічної, ергономічної і інших точок зору розробки[1].
Ми виділяємо як основні складові цієї підготовки технічну
і педагогічну. Технічна підготовка охоплює вибір програмного
продукту і безпосередню перевірку перед вебінар якості роботи
апаратного та програмного забезпечення. При виборі програмного
продукту потрібно вивчити: що надається якість звуку і відео; перелік підтримуваних пристроїв, в тому числі мобільних; максимальну кількість учасників; легкість освоєння інтерфейсу.
Технічна підготовка безпосередньо перед вебінарами призначена для перевірки каналів зв'язку, якості звуку та відео, роботи
всіх інструментів програмного продукту. Засоби навчання вебінару вимагають високої пропускної здатності каналів зв'язку. Технічна підготовка покликана не допускати збоїв під час вебінару, що
призвело б до зниження якості навчання і формування негативного
ставлення слухачів до сервісу [3].
Педагогічна підготовка вебінару включає в себе: постановку цілей і завдань – узагальнений опис планованих результатів навчання, тобто набору знань, навичок, умінь, операцій, способів
соціальної поведінки, якими за підсумками навчання повинен володіти слухач; опрацювання змісту; вироблення стратегії використання інструментарію програмного забезпечення вебінарів і вбудовування їх в зміст викладаються питань з урахуванням психоло© В.Б. Гончарова, А.В. Пестушко, 2021
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го-педагогічних особливостей [1]. характерних для даної інноваційної форми організації навчання.
Висновки. Отже, можна зробити висновок про те, що дистанційне навчання іноземної мови є досить ефективною формою
навчання, спрямованої на розвиток пізнавальних здібностей, швидкої усної мови, іншомовного мислення і на повноцінне оволодіння письмової іншомовної комунікації. При цьому перенести центр
ваги переноситься з вивчення теорії іноземної мови на практичне
оволодіння розмовними навичками на іноземних мовах, основами
міжкультурного спілкування та формування толерантності різних
культур при збереженні етнокультурних основ рідної культури.
Таким чином, вебінар – нова інтернет-технологія, яка дуже
активно використовується зараз в світовому освітньому просторі.
У постійно мінливому світі освіта стає безперервним: занадто
швидко застарівають знання, і їх потрібно постійно оновлювати.
Тому навчання має економити час і бути максимально доступним. Вебінари виконують цю функцію найкраще, тому систему
освіти необхідно більш активно освоювати цей формат.
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ЗАСТОСУВАННЯ 3D-ПРИНТЕРІВ У ПІДГОТОВЦІ ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ ІЗ ГАЛУЗЕВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
В.А. Коровіна, І.О.Сидорчук. Застосування 3D-принтерів у підготовці
фахових молодших бакалаврів з галузевого машинобудування. У статті
розглянуті переваги впровадження 3Dтехнології у навчальний процес в
коледжі на прикладі проведення практичних занять, як засобу розвитку просторового
мислення
та
творчих
здібностей і набуття навичок роботи з
3D-принтером.

V. Korovina, I. Sydorchuk. Employment of the 3D-printers in training of
professional junior bachelors of industrial machinery engineering. The article
considers the advantages of the introduction of 3D-technology in the educational
process in college on the example of
practical classes as a means of developing
spatial thinking and creativity and acquiring skills to work with a 3D-printer.

Вступ. Сучасні технології виробництва вимагають більш
високого рівня підготовки фахових молодших бакалаврів з
галузевого
машинобудування.
Трендом
у
інноваційних
технологіях навчання, який відповідає всім вимогам і має великий
потенціал, є 3D-технології. Вони поступово впроваджуються в
навчальний процес у закладах передвищої та вищої освіти, як
спосіб розвитку сучасних компетенцій майбутніх фахівців і
викладачів.
Матеріал узагальненого досвіду. Застосування 3Dтехнологій дозволяє отримати більш високий рівень професійної
підготовки фахових молодших бакалаврів ніж при вивченні
© В.А. Коровіна, І.О. Сидорчук, 2021
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технічних дисциплін за традиційною методикою.В педагогічній
діяльності питання розвитку 3D-друку особливо актуальне тому,
що система освіти передбачає підготовку фахівців для життя і
роботи в умовах інформаційного простору, цифрової економіки і
передових інформаційних технологій.
Знайомство студентів з роботою 3D-принтера і можливість
друку є важливим елементом у процесі підготовки студентів
технічних спеціальностей. 3D-принтер – це периферійний
пристрій, який працює методом пошарового створення фізичного
об’єкта за цифровою моделлю. Їх використання дозволяє
удосконалити процес навчання, розвивати у студентів просторове
мислення, привчати майбутніх фахівців до автоматизованого
програмування та проектування, давати можливість студентам
відчувати себе дійсними новаторами.
Саме з метою удосконалення процесу підготовки фахового
молодшого бакалавра адміністрація коледжу придбала 3D-принтер
з технологією пошарового друку розплавленою полімерною ниткою (Fused Deposition Modeling(FDM)). Ця технологія
застосовується в процесі виготовлення одиничних виробів, які за
своїми функціональними можливостями наближені до серійних
виробів.
Як приклад впровадження і використання технології 3Dдруку у навчальний процес, наведемо вивчення дисципліни
«Інноваційні технології в машинобудуванні». Ця дисципліна
викладається на четвертому курсі і передбачає інтеграцію знань і
навичок з таких дисциплін, як фізика, математика, креслення,
технічна механіка, комп’ютерна графіка, взаємозамінність, допуски і посадки, САПР різального інструменту, комп’ютерні
технології в машинобудуванні тощо.
На практичному занятті студенти отримують завдання виконати 3D-друк заданої деталі за допомогою 3D-принтера. Мета
практичного заняття: розвиток просторового мислення і
закріплення навичок виконання 3D-моделей деталі; отримання
студентами навичок у визначенні розмірів, взаємного розташування поверхонь та базування моделі на робочому столі 3D-принтера;
отримання навичок роботи з 3D-принтером. Для виконання
© В.А. Коровіна, І.О. Сидорчук, 2021
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практичної роботи студенти отримують асоціативне креслення
деталі. Кінцевий результат роботи – твердотільна модель заданої
деталі. Розглянемо етапи виконання практичної роботи (див.
рисунок 1).

Рисунок 1 – Етапи виконання практичної роботи
На першому етапі створюється 3D-модель деталі або
виробу в графічному редакторі Компас-3D.На цьому етапі
студенти закріплюють свої знання і навички створювати модель
деталі за заданим кресленням.
На другому етапі 3D-модель експортується в STL-формат.
STL (stereolithography) - це формат файлу, який призначений для
зберігання тривимірної моделі для використання в адитивних
технологіях. Інформація про об’єкт зберігається у вигляді переліку
трикутників, що описують поверхню об’єкта.
При генерації G-коду відбувається пошарове розділення
моделі з перетворенням даних для роботи принтера. На цьому
етапі можна переглянути розшаровану модель, додати необхідні
підтримки, встановити параметри щільності друку.
На наступному етапі виконується підготовка 3D-принтера
до роботи за інструкцією. Для друкування використовується ABSпластик. Це найпопулярніший з витратних матеріалів для 3Dдруку. ABS не має запаху, не токсичний, ударостійкий і еластич© В.А. Коровіна, І.О. Сидорчук, 2021
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ний. Температура плавлення становить від 240°С до 248°С. 3Dмоделі, зроблені з ABS-пластика, довговічні і міцні. Асортимент
кольорів ниток дуже великий, дозволяє втілити будь-яке кольорове
рішення.
П’ятий етап: друкування 3D-моделі. Відбувається
пошарове відтворення твердої моделі. Після друкування
обов’язково потрібна фінішна обробка моделі: видалення
підтримок, зачищення, шліфування (див. рисунок 2).

Рисунок 2 – Модель деталі і надрукована деталь на 3D-принтері
Отримана модель дозволяє студентам оцінити її на
відповідність заданому кресленню візуально і на дотик, протестувати і провести випробування.
Після отримання певного досвіду роботи з 3D-принтером
студенти отримують більш складне завдання – виконати 3D-друк
складальної одиниці (див. рисунок 3). Група студентів отримує
креслення складальної одиниці, виконують 3D-моделі кожної
деталі, друкують їх і складають у виріб. Деталі виконуються
різного кольору, що робить роздруковану модель більш наочною і
естетичною. Вони мають можливість виконати тестування
© В.А. Коровіна, І.О. Сидорчук, 2021
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складальної одиниці, виявити недоліки, усунути їх, за необхідності
роздрукувати виправлену деталь.

Рисунок 3 – Моделі складальних одиниць
Висновок. Студенти на практичних заняття з дисципліни
«Інноваційні технології в машинобудуванні» отримують досвід
розробки і виготовлення виробів з використанням 3D-технологій,
досвід роботи у колективі , розвивають свої творчі здібності. А
також робота з реальними фізичними моделями дозволяє студентам набути навички:
- оцінки ергономічних показників виробу;
- оцінки функціональності і складання виробу;
- виявлення можливих помилок до запуску виробу у виробництво;
- проведення тестування і випробування виробу.
Друк на 3D-принтері і адитивні технології на сьогодні, є
важливою частиною процесу підготовки фахівців з комп’ютерних
технологій у машинобудуванні. Створення пробної тривимірної
моделі виробу можливо тільки за умови отримання відповідних
знань і навичок і є непростим завданням, але значно простіше ніж
створювати пробний реальний виріб на металорізальних верстатах.
Загальною перевагою застосування 3D-принтерів являється
значне підвищення зацікавленості студентів у навчальному
процесі за рахунок того, що створивши тривимірну модель деталі
вже за кілька годин можна її роздрукувати і візуально та на дотик
оцінити результати своєї роботи. Засвоєння технологій 3D-друку
© В.А. Коровіна, І.О. Сидорчук, 2021
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підвищує конкурентоспроможність фахових молодших бакалаврів
з галузевого машинобудування на ринку праці.
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СИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУДНОВИХ
ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ
Г.І. Растьогіна. Ситуативні завдання
як засіб для формування професійних
компетентностей суднових електромеханіків. Створення банку ситуативних завдань, отриманих у результаті
експериментів, знятих на віртуальному
тренажері МВ дозволяє наблизити процес навчання до реального судна і поліпшити якість підготовки суднових
електромеханіків

G.I. Rastegina. Situational tasks as a
means for the formation of professional
competencies
of
ship
electromechanics. Creation of a bank of
situational tasks obtained as a result of
experiments filmed on the virtual simulator of the ER allows to bring the learning process closer to a real ship and improve the quality of training of ship
electromechanics

Вступ. Сучасні морські судна характеризуються високим
ступенем електрифікації, насиченістю електроустаткуванням, від
надійної роботи якого залежить економічна ефективність роботи
судна і безпека його експлуатації.
У зв’язку із цим зростають вимоги до знань і навичок електротехнічного персоналу в області технічного обслуговування і
технічного використання суднового електроустаткування. Вимоги
до компетентності, професіоналізму, методів демонстрації компетентності і критеріям їх оцінювання для електромеханіків сформульовані в таблиці АІІІ/6 специфікації мінімальних стандартів компетентності Міжнародної конвенції про підготовку та дипломування моряків і несення вахти (ПДНВ) 1978 р. з Манільськими виправленнями 2010 року [1].
Для підготовки фахівців, що відповідають вимогам міжнародних стандартів, необхідно наблизити процес навчання до реа© Г.І. Растьогіна, 2021
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льних умов на судні. З цією метою використовуються реальні і
віртуальні тренажери, на яких відпрацьовується порядок дії в конкретній ситуації, проводяться лабораторні роботи з дослідження
роботи суднового електрообладнання, електроустановок і систем.
Однак, вивчення спеціальних дисциплін не завжди можливо в аудиторіях із тренажерами. У цій статті наведено аналіз результатів досліджень, проведених на віртуальному симуляторі
машинного відділення (МВ) ERS-MC90 (Kongsberg) з метою створення банку проблемно-ситуативних завдань для формування
професійних компетентностей суднових електромеханіків.
Матеріал і результати дослідження. Розглянемо один з
інтерактивних методів навчання – кейс-метод (розбір ситуацій),
методичний прийом навчання за принципом «від типової ситуації і
прикладів – до правила, а не навпаки». Він передбачає: опис і розгляд конкретних (реальних) ситуацій із практики майбутньої діяльності здобувачів освіти, тобто використання методики ситуаційного навчання «case-study»; набір спеціально розроблених навчально-методичних матеріалів [2].
Розрізняють ситуації, засновані на реальному фактичному
матеріалі, і навчальні – вигадані кейси, але наближені до реальних [2]. Проблемні ситуації отримані на віртуальному симуляторі
машинного відділення можна віднести до реальних, а не вигаданих.
Нестандартні ситуації, що виникають на судні, вимагають
від обслуговуючого персоналу високого професіоналізму й уміння
швидко приймати технічно грамотні рішення, які можуть запобігти аварії судна і загибелі людей.
Розглянемо процес створення ситуативного завдання на
тренажері й досліджуємо отримані результати.
На першому етапі формулюємо проблему. На судні причиною знеструмлення у 50% випадків є нерівномірний розподіл навантаження між паралельно працюючими генераторами. З теорії
суднових електроенергетичних систем відомо, що навантаження
синхронних генераторів містить активну і реактивну складові. При
паралельній роботі синхронних генераторів навантаження можна
перерозподіляти, активне навантаження регулюється шляхом змі© Г.І. Растьогіна, 2021
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ни подачі палива у приводний двигун, а реактивне – шляхом зміни
струму збудження генератора. Розглянемо нерівномірність розподілу тільки однієї складової навантаження, припустимо, реактивної. Формулюємо проблему – нерівномірний розподіл реактивного
навантаження.
На другому етапі виявляємо причину нерівномірного розподілу реактивного навантаження при паралельній роботі генераторів – це неполадки в системі збудження й автоматичного регулювання напруги генераторів або неправильні настройки регулятора напруги. Система збудження й автоматичного регулювання
напруги генераторів забезпечує стабілізацію напруги в режимі
одиночної роботи генераторів і додатково в режимі паралельної
роботи рівномірно розподіляє реактивне навантаження між генераторами.
Існує багато тренажерів-симуляторів машинного відділення, але в більшості з них функції регулювання напруги і частоти в
ручному режимі управління недоступні, тому на них неможливо
створити ситуацію з нерівномірним розподілом навантаження. На
симуляторі фірми Kongsberg при ручному управлінні такий режим
доступний, так як можлива зміна налаштувань контролерів управління напругою генераторів і швидкістю приводних двигунів. Таким чином, причиною нерівномірного розподілу реактивного навантаження між паралельно працюючими генераторами є неполадки в системі збудження й автоматичного регулювання напруги
генераторів
На третьому етапі проблему переформулюємо в мету, а
причини в завдання і виконуємо експеримент на тренажері. Змінюємо настройки контролера напруги одного з генераторів, при
цьому змінюється струм збудження цього генератора, що призводить до перерозподілу реактивного навантаження між паралельно
працюючими генераторами. Змінюються показання електровимірювальних приладів, які курсанти повинні проаналізувати, виконати необхідні розрахунки і зробити висновки про рівномірність
розподілу реактивного навантаження між паралельно працюючими генераторами і намітити шляхи ліквідації проблеми.
© Г.І. Растьогіна, 2021
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У реальних суднових умовах, щоб виявити дійсну причину
нерівномірного розподілу реактивного навантаження, генераторні
агрегати по черзі виводять із режиму роботи, візуально оглядають
елементи системи збудження, продзвонюють окремі кола і якщо
видимі дефекти не виявлені, то генератори включають у режимі
одиночної роботи і будують їхні зовнішні характеристики, визначають ЕРС в режимі холостого ходу, статизм характеристики, а
потім роблять висновки про причини неполадок. Аналогічну роботу повинні виконати курсанти.
У результаті проведення експериментів на віртуальному
симуляторі МВ отримані картинки, до яких викладач формулює
завдання. Поступово банк проблемно-ситуативних завдань поповнюється новими завданнями, які відображають можливі ситуації
на судні.
Курсанти отримують завдання у вигляді картинок, на яких
представлені панелі електровимірювальних приладів генераторних
секцій ГРЩ у різних стандартних і нестандартних ситуаціях. Це
може бути нерівномірний розподіл активних або реактивних навантажень, наслідки включення на паралельну роботу синхронних
генераторів при невиконанні умов синхронізації, різні закони стабілізації частоти, напруги, розподілу навантаження і т.д. Завдання
формуються різними за складністю залежно від підготовки курсантів і видаються протягом усього процесу навчання.
Розглянемо приклад. За показаннями приладів, розташованих на панелях електровимірювальних приладів двох генераторів
Gen 1 і Gen 2 (Рисунок 1, 2) потрібно оцінити стан генераторів.
Курсанти після отримання завдання знаходять активне та
реактивне навантаження генераторів, коефіцієнт потужності, аналізують и роблять висновку про рівномірність розподілу навантаження між генераторами, пояснюють, чому коефіцієнт потужності
одного генератора перейшов у негативну зону, будують зовнішню
характеристику генераторів за даними контролера напруги, які виведені на блок-схему, намічають шляхи вирішення проблем.
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Рисунок 1 – Генераторна секція ДГ1
Виконання такого завдання вимагає від курсантів гарної
теоретичної підготовки в області електротехніки, суднових електричних машин, електровимірювальних приладів, уміння обчислювати відсутні параметри в трифазних електричних мережах змінного струму.

Рисунок 2 – Генераторна секція ДГ2
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Свій робочий день судновий електромеханік починає з обходу і відвідування центрального поста управління (ЦПУ), у якому
він знімає показання приладів, розташованих на ГРЩ, аналізує їх і
робить висновок про стан суднової електростанції і при необхідності приймає рішення щодо попередження аварійної ситуації.
Виконання курсантами отриманих від викладача ситуативних завдань сприяє формуванню дуже важливих для суднового
електромеханіка компетентностей «Спостереження за експлуатацією електричних і електронних систем, а також систем управління» і «Управління генераторами і розподільними системами» [1].
Таким чином, здобувачі освіти одержують можливість
співвідносити теорію з реальним життям, у якому майбутнім випускникам знадобиться вміння робити висновки, відстоювати свою
позицію [3] .
Висновки. Створення банку ситуативних завдань, отриманих у результаті експериментів, знятих на віртуальному тренажері
МВ дозволяє наблизити процес навчання до реального судна й поліпшити якість підготовки суднових електромеханіків.
За умови багаторазового застосування ситуативних завдань
протягом навчального циклу у курсантів виробляються стійкі навички рішення практичних завдань.
Банк ситуативних завдань може бути використаний для контролю знань у період навчання та атестації випускників.
Використовуючи тренажери можна створювати ситуативні
завдання не тільки по суднових електростанціях, але й по інших
системах, установках і встаткуванню, розташованим на судні.
Перелік джерел посилання:
1. Міжнародна конвенція про підготовку й дипломировании моряків і
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЮ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
С.О. Уваркіна. Особливості застосування тестового контролю у процесі
навчання іноземної мови. У запропонованій статті вміщено інформацію про
види та особливості тестування як одного із засобів контролю вивчення іноземної мови.

S. Uvarkina. Features of the test control application in the process of learning a foreign language. This article contains information about the types and
characteristics of testing as a means of
control of learning a foreign language.

Вступ. Метою дослідження є дослідити та виділити особливості тестового контролю у навчанні іноземної мови.
На сьогодні змінені умови навчання потребують від викладача використання більш ефективних прийомів та методів контролю і оцінки знань, умінь та навичок студентів. Питання удосконалення контролю при вивченні іноземної мови неодноразово піднімалися на сторінках журналів “Іноземні мови” та “Иностранные
языки в школе”. Вони хвилювали авторів чималої кількості монографій і ставали предметом захисту багатьох дисертацій. І все ж
проблеми перевірки і обліку знань, умінь та навичок, методики їх
організації та проведення не втратили своєї актуальності.
Останнім часом, на думку багатьох дослідників
(С.Ю. Ніколаєва, І.В. Коломієць, Х.Дуглас Браун, Дж. Хант,
М. Гронланд та ін.), методистів та викладачів, одним з найбільш
ефективних способів контролю при вивченні іноземної мови є
тест.
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Більшість дослідників, які працювали над вивченням питань тестування, прийшли до висновку, що тестовий контроль є
ефективною формою контролю, яка відповідає цілям контролю,
вимогам, що висуваються до нього, і забезпечує ефективну реалізацію всіх його функцій у процесі навчання іноземної мови.
Матеріал і результати дослідження. Ефективним засобом
організації контролю у навчанні іноземної мови є тестування. Тестовий контроль може забезпечити успішну реалізацію мети і всіх
функцій контролю, а також задовольнити вимоги, що висуваються
до якості контролю.
Тестовий контроль або тестування як термін означає у вузькому смислі використання і проведення тесту і в широкому –
сукупність етапів планування, складання і випробування тестів,
обробки та інтерпретації результатів проведення тесту [1].
У навчанні іноземних мов застосовується лінгводидактичне тестування. Лінгводидактичним тестом називається підготовлений відповідно до певних вимог комплекс завдань, які пройшли
попереднє випробування з метою визначення якісних показників і
які дозволяють виявити в учасників тестування рівень їх мовної
або комунікативної компетенції та оцінити результати тестування
за заздалегідь встановленими критеріями [1]. Основними показниками якості лінгводидактичного тесту є валідність, надійність, диференційна здатність, практичність та економічність [2]. Вигідність – характеристика тесту, яка показує, що саме вимірює тест і
наскільки ефективно він це вимірює. Валідність тесту означає його
придатність для визначення рівня володіння певними іншомовними мовленнєвими навичками і вміннями. Надійність – це необхідна умова валідності тесту. Надійність тесту визначається стабільністю його функції як інструмента вимірювання. Надійний тест
дає приблизно однакові результати при повторному застосуванні.
Диференційна здатність - характеристика тесту, яка вказує
на здатність даного тесту виявляти встигаючих і невстигаючих
тестованих, тобто з достатнім і недостатнім рівнем володіння іншомовними навичками і вміннями.
Практичність - характеристика тесту, яка визначає [1]:
 доступність та посильність інструкцій тесту і змісту те© С.О. Уваркіна, 2021
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стових завдань для розуміння тих, хто виконує тест;
 простота організації проведення тестування в різних
умовах;
 простота перевірки відповідей і визначення результатів
та оцінки.
Економічність – характеристика тесту, яка передбачає мінімальні витрати часу, зусиль і коштів на підготовку тесту від планування до видання. Лінгводидактичні тести бувають стандартизовані і нестандартизовані.
Стандартизований тест є таким, який пройшов попереднє
випробування на великій кількості тестованих і має кількісні показники якості. Підготовка такого тесту потребує копіткої роботи і
тривалого часу. Стандартизовані тести супроводжуються паспортом, в якому містяться норми, умови та інструкції для багаторазового використання тесту в різних умовах [1].
Нестандартизовані тести розробляються самим викладачем
для своїх студентів. Такі тести складаються на матеріалі конкретної теми для перевірки рівня сформованості певної навички або
вміння. Нестандартизовані тести застосовуються під час поточного
контролю з метою забезпечення зворотного зв'язку у навчанні іноземної мови. Нестандартизовані тести не потребують визначення
усіх кількісних показників якості. Але доцільно виявити в такому
тесті дуже важкі і занадто легкі питання і замінити їх більш прийнятними. Для визначення важких або легких завдань користуються такою методикою: підраховують відсоток тестованих, які
виконали завдання. Якщо лише 15% і менше тестованих правильно виконали завдання, воно може вважатися важким. Якщо 85%
тестованих справились із завданням, воно вважається легким.
Залежно від цілеспрямованості тести розподіляються на тести навчальних досягнень, тести загального володіння іноземною
мовою, діагностичні тести, тести на виявлення здібностей до вивчення іноземної мови.
У навчальних закладах для проведення поточного, рубіжного або підсумкового контролю використовуються тести навчальних досягнень, метою яких є визначення рівня навчальних досягнень учня в оволодінні іншомовною мовленнєвою діяльністю на
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певному ступені навчання. Тестами загального володіння іноземною мовою є тести типу TOEFL (тест з англійської мови як іноземної (США), результати якого визначаються багатьма університетами англомовних країн при зарахуванні на навчання студентівіноземців). Діагностичні тести використовуються з метою подальшого розподілу учнів по групах за рівнем підготовки з іноземної
мови.
Тести на виявлення здібностей до вивчення іноземної мови
спрямовані
на
визначення
конкретних
індивідуальнопсихологічних особливостей учня з метою забезпечення їх своєчасного коригування та розвитку, що сприятиме успішності оволодіння мовленнєвою діяльністю. Тест складається з тестових завдань, які об'єднуються у субтести. До субтесту входять тестові
завдання, спрямовані на один конкретний об’єкт тестового контролю, наприклад, визначення рівня володіння вимовними, граматичними або лексичними навичками, уміннями аудіювання, читання, говоріння, письма.
Тестовим завданням є мінімальна одиниця тесту, яка передбачає певну вербальну чи невербальну реакцію тестованого [1].
Кожне тестове завдання створює для тестованого конкретну мовну
або комунікативну тестову ситуацію.
Тестова ситуація може подаватись вербальними (текст) і
невербальними, наочними (малюнки, схема, таблиця) засобами.
Очікувана відповідь тестованого може бути вербальною або невербальною (з використанням літер або цифр, знаків +, - та ін.).
Виділяють два основних типи очікуваної відповіді: вибіркову та конструйовану. Вибіркова відповідь передбачає вибір правильної відповіді з кількох запропонованих неправильних варіантів - альтернатив.
Вибіркова відповідь буває множинного вибору (вибір з кількох варіантів), альтернативного вибору (вибір із двох варіантів),
перехресного вибору (знаходження відповідних пар "стимулреакція").
Конструйована відповідь може формулюватись на рівні
окремого слова та окремого речення/висловлювання і тексту.
Кожне тестове завдання складається з інструкції, зразка
© С.О. Уваркіна, 2021

32
Спеціальний випуск: Узагальнений досвід, 2021, вип. № 1(4)
Special issue: Generalized experience, 2021, ed. № 1(4)

виконання (іноді може бути відсутнім), матеріалу, що подається
тестованому та очікуваної відповіді, яка планується розробником
тесту як еталон/ключ.
У процесі складання тесту тестові завдання відбираються і
впорядковуються в залежності від призначення цього тесту. Як
правило, комплекс тестів включає тести для визначення сформованості комунікативної компетенції в усіх видах мовленнєвої діяльності (говорінні, аудіюванні, читанні, письмі). Додатково можуть включатися тести на перевірку володіння лексичними, граматичними, орфографічними навичками та ін.
Результати, отримані під час тестування, підлягають кількісному підрахунку, на основі якого виставляється оцінка успішності студентів в оволодінні іншомовною мовленнєвою діяльністю. Для цього кожне тестове завдання спочатку оцінюється в балах. Бали можуть нараховуватись за кількістю правильних відповідей шляхом порівняння відповідей тестованого з ключем або відповідно до певних характеристик якості мовлення за критеріальною шкалою. Такими критеріями можуть бути, наприклад, лексична і граматична правильність усного або писемного висловлювання, відповідність ситуації спілкування, різноманітність застосованих мовних засобів, швидкість мовлення та ін. За наявність кожної з подібних характеристик мовлення тестований отримує певну
кількість балів. Кількість і види характеристик, які оцінюються,
можуть варіюватися, оскільки зумовлюються цілями тестування,
етапом навчання тощо.
Тестування в навчанні іноземної мови проводиться для виявлення:
 рівня досягнення в певному виді діяльності;
 здібностей до певного виду діяльності;
 труднощів в оволодінні тим або іншим видом діяльності і
можливих способів їх подолання.
У практичній діяльності викладачам частіше доводиться
зустрічатися з тестами першої групи. Такі тести можуть вимірювати загальні уміння в мовній діяльності або досягнення певного рівня умінь в процесі засвоєння конкретного курсу навчання.
Тести можуть бути підсумковими або проміжними (тема© С.О. Уваркіна, 2021
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тичними). Підсумкові тести призначені, для того, щоб об'єктивно
підтвердити рівень навченості студентів. Тематичний тест покликаний сприяти поліпшенню самого навчального процесу.
Тести можуть визначати рівень навченості чи мовної компетенції рівня інших студентів (нормо-зорієнтований тест), відносно студентів, або щодо певного критерію, наприклад рівня навченості (критерійний ‒ зорієнтований).
Застосування тестів при контролі доцільне тому, що вони
задають напрям розумової діяльності студентів, привчають їх варіювати процес переробки сприйманої інформації.
Тестування створює великі можливості для організації у
навчанні іноземної мови в навчальних закладах ефективного і якісного контролю, який, разом з іншими складниками процесу навчання, може забезпечити успішне досягнення цілей навчання.
Висновки. Успіх у навчанні іноземної мови багато в чому
залежить від того, в якому ступені якість знань студентів знаходиться у полі зору викладача і яка увага надається профілактиці
помилок. Як підтверджує багаторічний досвід, велику користь може принести перевірка знань відразу всіх студентів у формі невеликих за об'ємом контрольних завдань, тестами. Тести є не тільки
«найекономнішою формою контролю» (Р.В. Рогова), але й об'єктивнішим показником ступеню засвоєння студентів мовного матеріалу, ніж дані поточної, індивідуальної перевірки.
Систематичне тестування стимулює активність і увагу студентів на занятті, підвищує їх відповідальність при виконанні навчальних завдань.
Результати перевірки тестів аналізуються викладачем і
служать для нього, з одного боку, показником рівня знань студентів, а з іншою ‒ самооцінкою роботи самого викладача, що дозволяє йому внести необхідні корективи в процес навчання і тим самим попередити повторення помилок студентів.
Інтерес до тестування пояснюється тим, що воно значно
підвищує ефективність навчального процесу, оптимально сприяє
повній самостійності роботи кожного студента, є одним із засобів
індивідуалізації в навчальному процесі. Крім того, тестовий контроль має багато переваг перед іншими видами контролю.
© С.О. Уваркіна, 2021
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Основна відміна тесту від, наприклад, традиційної контрольної роботи полягає в тому, що він завжди передбачає вимір. Тому оцінка, яка виставляється за підсумками тестування, є більш
об’єктивною і незалежною від можливого суб’єктивізму викладача, ніж оцінка за виконання традиційної контрольної роботи, яка
завжди суб’єктивна, оскільки базується на враженнях викладача,
не завжди відокремлених від його особистих симпатій чи антипатій по відношенню до того чи іншого студента.
Головна відмінна риса тесту – об’єктивність, яка гарантується вимірюванням, функція якого полягає в тому, щоб давати
кількісну інформацію про якість засвоєння. При цьому, він надає
викладачеві змогу перевірити значний об’єм вивченого матеріалу
малими порціями та діагностувати оволодіння цим матеріалом більшої частини студентів. Але одним з недоліків тестового контролю сьогодні є те, що розроблені методики націлені на перевірку
фактичних знань студентів і не враховують потенційних можливостей розвитку особистості, вони мають лише оцінювальний, а не
прогнозуючий характер.
Науково обґрунтоване й методично грамотно організоване
тестування дозволить викладачеві досягти настільки важливий
зворотній зв’язок, який забезпечує управління навчальним процесом і буде сприяти, таким чином, підвищенню ефективності вивчення іноземної мови.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ ОЛІМПІАДИ З
ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ
Н.В. Мироненко, О.В. Свириденко, N.V. Myronenko, O.V. Svyrydenko,
Ю.В. Зіменс. Критерії оцінювання Yu.V. Zimens. Criteria for evaluating
завдань олімпіади з інженерної та the completed tasks of the Olympiad in
комп’ютерної графіки.
У статті engineering and computer graphics. The
запропоновано систему оцінювання article proposes a system for evaluating the
виконаних завдань олімпіади з інже- completed tasks of the Olympiad in engiнерної та комп’ютерної графіки.
neering and computer graphics.

Вступ. Державні освітні стандарти розроблені в рамках
компетентнісного підходу, який передбачає розвиток різних, в тому числі творчих, професійних компетенцій здобувачів освіти. Наявність у фахівця креативного мислення в сукупності з твердими
знаннями, добре засвоєними професійними вміннями та навичками дозволяє йому бути психологічно готовим до прогресивного
перетворення дійсності, до вирішення складних проблем і до роботи в нестандартних ситуаціях.
Одним із способів формування творчих професійних компетенцій здобувачів освіти є олімпіади, які спрямовані на розвиток
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у них інтересу до фахової діяльності, пропаганду наукових і професійних знань.
Матеріал і результати дослідження. Олімпіада дозволяє
інтегрувати продуктивний досвід учнів в різних видах діяльності,
перш за все в проектній і конструкторській, формувати у них ціннісне ставлення до творчості, розкривати творчі ресурси, що дають
можливість ефективно справлятися зі стандартними і нестандартними ситуаціями.
Однак питання організації студентських олімпіад розглядалися, як правило, стосовно спеціалітету і практично не торкалися проблеми обґрунтування та педагогічної експертизи олімпіадних завдань.
Досвід показує, що дана задача є найбільш актуальною при
проведенні олімпіади з інженерної та комп’ютерної графіки. Для
обґрунтування і забезпечення якісної педагогічної експертизи
олімпіадних завдань потрібні конкретизація цілей компетентнісноорієнтованої підготовки студентів і виявлення структури і змісту
інженерно-графічної компетенції майбутнього фахівця, які представлені різними кваліфікаційними і професійно-особистісними
характеристиками: знаннями, вміннями, здібностями, що забезпечують успішну діяльність з моделювання та графічного пред'явленню об'єктів.
Завдання для олімпіади разом з критеріями оцінювання з
роками змінювалися. Пропонується остання версія критеріїв оцінювання, уточнена за результатами проведення олімпіади в
Херсонському політехнічному фаховому коледжі Державного університету «Одеська політехніка».
Пропонуються складальні кресленики з відомих альбомів
креслеників для деталювання. За завданням необхідно зі складального кресленика виконати модель корпусної деталі , скомпонувати
та оформити асоціативний кресленик [3].
Розглянемо критерії на прикладі виконання деталі “Корпус” складальної одиниці “Вентиль запірний кутовий” [1] (рисунок 1).
У разі створення електронної 3D-моделі деталі від учасника олімпіади потрібно не тільки здатність сприймати інформацію
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про об'єкт в двовимірному вигляді, а й подумки перетворювати її в
тривимірний образ і використовувати отриману інформацію для
створення віртуальної тривимірної геометричної моделі. Творчість
тут проявляється в трансформації однієї форми подання інформації в іншу.

Рисунок 1 – Завдання до олімпіади (приклад)
До критеріїв оцінювання 3D-моделі відносяться:
1. Правильне розташування моделі (орієнтація повинна відповідати орієнтації на складальному кресленику) (рисунок 2):

Рисунок 2 - Орієнтація 3D-моделі деталі
© Н.В.Мироненко, О.В.Свириденко, Ю.В.Зіменс, 2021
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2. Наявність елементів (рисунок 3,4):

Рисунок 3 – Наявність елементів в горизонтальній площині

Рисунок 4 – Наявність елементів в вертикальній площині
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3. Кількість формоутворюючих операцій. Формоутворюючі
операції є основами при виконанні 3D-моделі деталі і які операції
застосовувати обирається учасником самостійно. Оцінюється найбільш раціональний метод побудови моделі деталі з точки зору
формоутворюючих операцій за умов наявності всіх елементів 3Dмоделі (9…11 операцій).
При створенні ж асоціативного кресленика по моделі потрібна велика обізнаність про правила передачі інформації і її оформлення відповідно до вимог стандартів ЕСКД (єдиної системи
конструкторської документації), а саме - знання правил зображення видів, розрізів, перетинів; правильність нанесення розмірів (рисунок 5).

Рисунок 5 – Асоціативний кресленик деталі «Корпус вентиля запірного»
При оцінюванні асоціативного кресленика з 3D – моделі
враховуються наступні критерії (рисунок 6).
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Така система оцінювання з докладним аналізом складових
їх елементів є, на наш погляд, найбільш справедливою і дозволяє в
значній мірі уникнути можливих апеляцій і непорозумінь при розподілі місць учасників олімпіади.

Рисунок 6 – Критерії оцінювання асоціативного кресленика
© Н.В.Мироненко, О.В.Свириденко, Ю.В.Зіменс, 2021
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Висновок. Організація олімпіади в закладах освіти вимагає величезної підготовчої роботи, в тому числі педагогічної експертизи: олімпіадних завдань, критеріїв їх оцінювання, відповідності змісту цілям компетентнісно-орієнтованої професійної підготовки студентів. Однак олімпіади є хорошим способом для розвитку особистісних якостей здобувачів освіти, в тому числі їх творчих здібностей, а також соціальної відповідальності, активності,
що, в кінцевому рахунку, відповідає ідеям фахової освіти.
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МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО
НАПРЯМУ
Г.В. Аблова. Методи активізації
освітнього процесу підготовки здобувачів освіти економічного напряму. У статті розглянуто особливості застосування активних методів
навчання при вивченні економічних
дисциплін та їх значення в економічній освіті на сучасному етапі

H.V. Ablova. Intensification methods in
academic process for training future
specialists of the economic sphere. In
this article the ways of implementing
active teaching techniques in the course of
study of the economic disciplines are
noted Special attention is paid to up – to date standards of education in the economic sphere.

Вступ. Активізація навчального процесу підготовки фахівців економічного напряму завжди була і залишається актуальною.
Тому головною метою діяльності викладача є постійний пошук
інноваційних прийомів і засобів навчання, форм та методів, які
сприяють ефективності пізнавального інтересу, активності, творчості, самостійності в формуванні компетентностей здобувачів
освіти та використання їх на практиці.
Проблема активізації навчального процесу мотивує викладача організувати та провести заняття таким чином, щоб досягти
свідомого інтересу до вивчення економічних дисциплін, цікавість
під час виконання самостійних робіт, розвиток й удосконалення
розумових здібностей та виховання економічної поведінки.
Необхідність та вимоги до економічної освіти в Україні
зростають. Вона повинна бути усесторонньою та включати моральні, етичні, психологічні аспекти, пов’язані з економікою. Сьогодні до здобувача освіти висуваються вимоги діяти і мислити по© Г.В. Аблова, 2021
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новому. Тому в процесі вивчення економічних дисциплін слід
поєднувати використання традиційних методів навчання з сучасними, активними. Серед основних питань, які стосуються впровадження інноваційних технологій навчання є пошуки результативних методів, які могли б забезпечити інтенсифікацію й активізацію формування необхідних якостей майбутнього фахівця.
Матеріал і результати дослідження. Навчання – складний і багатогранний процес, спеціально організований з метою
повноцінного засвоєння студентами знань в процесі спілкування з
викладачем. Саме спрямовуюча роль педагога забезпечує повноцінне засвоєння студентами знань, умінь і навичок, розвиток їх
розумових сил і творчих здібностей. Активно керований процесс
проведення занять повинен бути націлений на забезпечення міцних знань студентів та посилення зворотного зв'язку. Важливо
ураховувати індивідуальні особливості студентів, обрати оптимальну модель навчального процесу, скласти прогноз та чіткий план
розвитку кожного студента. Тому ефективність управлінських
компетентностей викладача полягає у цілеспрямованому виборі та
поєднанні активних методів навчального процесу.
В сучасній міжнародній та вітчизняній практиці освітнього процесу успішно використовують «метод гейміфікації» ‒
спосіб впливу на людську поведінку, який базується на використанні ігрових елементів.
Щоб навчальний процес назвати гейміфікованим, він повинен містити чотири характеристики:
- чітко визначені цілі, що забезпечують мотивацію участі у
грі;
- логічні та послідовні правила, що задають обмеження та
рамки досягнення поставлених цілей;
- стабільну систему зворотного зв’язку , яка гарантує, що
поставлені цілі досяжні, а гравці слідують правилам;
- добровільну згоду на участь у грі і слідування правилам
досягнення цілі [1].
Ігрові елементи можуть покращити освітній процес, якщо
- вирішуються наступні потреби гравців: в автономії, компетентності та у визнанні;
© Г.В. Аблова, 2021
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- запропонована винагорода за кожне завдання (бали,
бейджи , рейтинги) (див. таблицю 1).
- зважено стимульована конкуренція ( одних вона мотивує,
інших лякає);
- передбачені різні види взаємодії (команда проти команди);
- надана можливість ділитись результатами і досягненнями ( як в грі, так і за її межами, наприклад в соціальних мережах);
- забезпечення швидкого зворотного зв’язку.
Таблиця 1 – Критерії учасників гри
Найменування критеріїв

Кількість балів

1.Якість складеної інструкції та вміння володіти
нею.
2. Вміння виконувати економічні розрахунки
швидко та точно.
3.Плідне використання робочого часу.
4.Забезпечення необхідними засобами праці.
5.Самостійність у роботі.
6.Інтенсивність розумової праці.
7.Особиста зацікавленість в успішній роботі
усього колективу.
8.Відповідальне відношення до роботи.
9.Можливість та бажання надати допомогу в
роботі колегам.
10. Вміння аналізувати отриманні результати.
Разом

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100

Основна принада ігрових методик – це ставлення до помилок. За помилки не карають, а націлюють на інші успішні варіанти досягнення мети.
Однією із важливих компетенцій майбутніх фахівців
економічного напряму є комунікативна компетенція , яка передбачає володіння різноманітними засобами комунікації в різних
сферах економічної діяльності і ситуаціях спілкування.
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Ефективним методом формування вказаної компетенції є
«сторрітеллінг» (storry – історія; telling – розповідати) . Під час
застосування вказаного методу донесення інформації до аудиторії
відбувається шляхом розповідання смішних, зворушливих або
повчальних історій з реальними або вигаданими персонажами.
Вид історії, що використовується у «сторрітеллінгу» залежить від
аудиторії, але в будь-якому випадку слід дотримуватись наступних принципів: наявність персонажа, інтриги та сюжету [2].
Персонаж в історії має бути якомога ближчий до аудиторії, щоб можна було «приміряти» образ цього персонажа на себе.
Інтрига в історії дозволяє утримати увагу аудиторії, вона
змушує послухати всю історію , в очікуванні її завершення, тому
вона не повинна бути затягнутою.
Сюжет в історії обов’язковий і має наступну структуру:
зав’язок, розвиток, кульмінація і розв’язок.
Наприклад, з метою виховання економічної поведінки у
студентів під час вивчення дисципліни «Основи економічної теорії» можна використати наступну історію.
Зав’язок: «Один чоловік вирішив шукати нові землі .
Приїхав він до країни Еколандія на ішаку. (Скотина добра, винослива, мало їсть. Економна!) О. Країно ! Благодатний край !Тепло!
Їжі багато! Добре було б оселитися тут із своєю родиною».
Розвиток. А цікаво, які тут люди живуть? Бачить, біжить
по дорозі хлопчик. « Ну, - думає , - які діти, такі й дорослі». Покликав чоловік хлопчика, дав йому 10 грошових одиниць і каже:
«Прошу тебе, нагодуй за них мене, мого ішака, та щоб і
на майбутнє залишилось.» Хлопчик взяв гроші і побіг.
Кульмінація. Повертається хлопчик з кавуном і каже:
«Кавун з`їж сам, ішаку віддай кірки, , а зернятки посади на майбутнє. Це коштує п’ять грошових одиниць, а ще п’ять я беру собі за
послугу»…
Розв’язок. Узяв чоловік кавун та подумав: « В цій країні
нам нічого робити».
Обираючи той чи інший метод навчання, викладач прагне досягнути продуктивного результату, якого можна досягти за
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допомогою застосування методу тренінгу , що в наш час набуває
все більшої поширеності.
Тренінг ‒ це форма проблемного навчання, що орієнтована на відпрацювання й закріплення ефективних моделей поведінки, максимально активну участь здобувачів освіти, взаємообмін досвідом та використання ефективної групової взаємодії [3].
У ході тренінгу набуваються знання та навички активного вирішення певного завдання. Мета тренінгу ‒ забезпечити студентів знаннями та вміннями, що необхідні їм для виконання конкретних задач. Тренінг базується на принципах, що кардинально
відрізняють його від традиційного навчання.
Під час проведення тренінгу студенти залучаються до
спеціально розроблених дій. Це, наприклад, програвання тієї чи
іншої ситуації, виконання вправ, спостереження за спеціальною
схемою. Особливо ефективними для досягнення цілей тренінгу є
ті ситуації, які дозволяють брати участь усім учасникам одночасно.
Викладач організовує такі ситуації, які сприяють розвитку творчості та дають можливість членам групи усвідомити, апробувати нові способи поводження, експериментувати з ними.
У ході тренінгу учасники групи знаходять і усвідомлюють вже відомі ідеї та закономірності, а також розкривають та
удосконалюють свої особисті якості та здібності.
Під час проведення тренінгу використовують додаткові
засоби об'єктивації поводження (наприклад, відеозапис поводження учасників групи в тих чи інших ситуаціях з наступним
переглядом і обговоренням). Слід ураховувати, що відеозапис є
дуже сильним засобом впливу, здатним вплинути й негативно,
тому ним варто користуватися з великою обережністю.
Тренінг дає можливість партнерського (суб’єктсуб’єктного) спілкування. Це таке спілкування, при якому враховуються інтереси інших учасників взаємодії, їхні почуття, емоції,
переживання, визнається цінність особистості іншої людини. Це
створює в групі атмосферу безпеки, довіри, відкритості, що дозволяє працювати, не боячись помилок.
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Ефективність тренінгу також багато в чому залежить від
того, наскільки великим арсеналом засобів володіє викладач для
досягнення тієї чи іншої мети, Вміє нейтралізувати «важкі» ситуації та учасників.
Метод тренінгу за умов успішності його застосування
має наступні переваги: набутий досвід зберігається надовго; має
емоційне забарвлення; розуміння поведінки інших студентів; безпечне середовище.
Висновки. Таким чином активні методи навчання, на мою
думку, за умов їх творчого застосування перетворюють навчальний процес у творчо-пошукову діяльність, яка позитивно впливає
на його ефективність, спонукає до пошуку різноманітних прийомів засвоєння знань. Необхідність застосування активних методів
навчання зумовлена тим, що за їх допомогою можна досить ефективно вирішувати цілу низку дидактичних завдань, які важко вирішити за умов традиційного навчання.
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК КРИТИЧНОГО
МИСЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІСТОРІЇ
О.П. Скочеляс. Формування навичок критичного мислення на заняттях з історії. У статті розглядаються
теоретичні основи та практичне використання прийомів та методів, технік,
критичного мислення на заняттях з
історії

O.P. Skocelas. The development of critical thinking skills at the lessons on history. The article deals with the theoretical
principles and practical use of individual
techniques and methods critical thinking
skills at the lessons on history.

Вступ. У сучасних умовах життя не тільки зростає значення гуманітарної освіти, а й змінюється її складова, вдосконалюються форми та методи навчальної діяльності. Оновлений заклад
перед-фахової освіти, має відігравати важливу роль у процесі соціалізації, допомагаючи молодим людям стати активними, самостійними і творчими особистостями, здатними легко адаптуватися
до стрімких змін у світі.
Формування такої особистості вимагає внесення змін та
вдосконалення підходів до навчання. У час стрімких суспільнополітичних, соціально-психологічних змін умов життя, очевидним
є те, що знання старіють досить швидко. «Самоцінність знань переосмислюється, - підкреслюється у Концепції розвитку загальної
середньої освіти, - натомість зростає роль умінь здобувати, переробляти інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її
для індивідуального розвитку та самовдосконалення людини» [1].
Сьогодення обумовлює соціальний запит на виховання
творчої особистості, здатної, на відміну від людини - виконавця,
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самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати нестандартні рішення. Життя підтверджує, що випускники загальноосвітніх закладів, передфахової освіти, вишів не завжди здатні самостійно розв’язувати поставлені задачі, їм бракує ініціативи, творчої уяви, винахідливості. Переважна більшість здобувачів освіти
(близько 80%) не володіє такими логічними операціями, як аналіз,
синтез, класифікація, узагальнення, порівняння.
Таким чином, процес розвитку критичного мислення стає
найактуальнішим за часів інтенсивних соціальних змін, коли неможливо діяти без постійного пристосування до нових політичних,
економічних або інших обставин, без ефективного вирішення проблем, значна частина яких не передбачувана [8].
Ефективне навчання потребує використання технологій, які
не тільки допомагають здобути знання, а сприяють розвитку соціальних та інтелектуальних навичок. Викладач не повинен «підносити» здобувачам освіти матеріал, він повинен вчити їх самостійно
шукати істину, робити власні висновки, застосовувати навички і
уміння на практиці, тобто розвивати критичне мислення.
Матеріал і результати дослідження. Потреби суспільного
розвитку, пошуки шляхів формування успішної та відповідальної
особистості привели до появи сучасної концепції критичного мислення, ії витоки Едвард де Боно знайшов ще в часи античної демократії. У формуванні і розвитку цієї методики приймали участь
такі видатні вчені як Л.Виготський, Дж. Дьюї, М. Коул, Д. Вертч,
Д.Брунер. В США та Канаді цей напрям освіти розвивається вже
майже півстоліття.
В Україні зацікавленість технологією критичного мислення, в якості освітньої інновації, виникла наприкінці XX століття.
Над проблемою працювали вітчизняні вчені М. Жрасовицький,
В.Мокрогуз, О. Пометун, Ю.Стежко, О.Тягло, педагоги-новатори
Одещини О.Боровська, С.Пеняєв, та інші.
Актуальність розвитку критичного мислення особистості
зумовлена необхідністю у її пристосуванні до нових викликів життя. На думку О.Тягла, здатність людини критично мислити забезпечує систематичне вдосконалення процесу і результатів розумової діяльності на основі критичного аналізу, розуміння та оцінки.
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Учений трактує критичне мислення як активність розуму, спрямованого на виявлення й виправлення своїх помилок, точність тверджень і обґрунтованість міркувань [12].
Дана форма навчання має унікальний набір прийомів і технік, які дозволяють в ході заняття створювати ситуацію мислення.
Матеріалом для такої ситуації можуть служити навчальні тексти,
параграфи підручників, уривки наукових статей, художні твори,
фотоматеріали, відеофільми, історичні документи.
Слід зазначити, що критичне мислення - це поняття яке визначає не негативне ставлення до будь-чого (як це часто мається на
увазі у повсякденному житті), а наукова оцінка позитивних та негативних явищ, подій, процесів. С. Терно визначає критичне мислення як «наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та зважених рішень стосовно довіри до будьякого твердження: чи мусимо ми його сприйняти, чи відкинути або
відкласти, а також ступінь упевненості, з яким ми це робимо» [7,
9]. Таке мислення характеризується контрольованістю, обґрунтованістю та цілеспрямованістю, тобто критичне мислення використовують для розв’язання задач, формулювання висновків, ймовірної оцінки та ухвалення рішень.
Людина, яка здатна критично мислити має власну думку і
може її обґрунтувати; визнає можливість існування різних поглядів на проблему; пов’язує обговорювану проблему з життям, власним досвідом; вміє вислухати позицію іншого й бути стриманою,
володіє можливостями сприяти прогресивному розвитку своєї
держави і суспільства в цілому.
З метою розвитку критичного мислення у здобувачів освіти, викладачу необхідно керуватися такими засадами викладання
історії як формування основи стійкого пізнавального інтересу до
предмета, розвиток культури розумової діяльності у процесі проблемного, дослідницького, осмислення історії. Адже «найважливіше завдання цивілізації - навчити людину мислити» (Т.Едісон).
Створювати умови для розвитку навичок самостійного
здобуття історичних знань: «Знання тільки тоді знання, коли вони
здобуті зусиллям власної думки, а не пам’яті» (Л.Толстой).
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Формувати досвід у використанні набутих історичних
знань для застосування їх у конкретних життєвих ситуаціях: «Не
досить знати, необхідно й застосовувати» (Й.Гете).
Відповідно, мислення може бути критичним лише тоді, коли воно має індивідуальний характер. Здобувши свободу, ми повинні розуміти, що найвищим її проявом є відповідальність як у
вузькому її розумінні (за слово, вчинок, освіту), так і в більш широкому (за людину, країну, планету).
Друга ознака критичного мислення - пізнання. Завдяки
критичному мисленню традиційний процес пізнання набуває індивідуальності і стає осмисленим, безперервним і продуктивним.
Третя ознака - критичне мислення починається з постановки питань, усвідомлення проблем, які потрібно розв’язати. Людина
допитлива за своєю природою. Проте справжній пізнавальний
процес характеризується її прагненням вирішувати проблеми і відповідати на запитання, що виникають на основі особистих інтересів і потреб. Як наслідок, складність навчання критичному мисленню полягає в тому, щоб допомогти людині побачити нескінченну багатогранність оточуючих нас проблем.
Четверта ознака - критичне мислення базується на чіткій
аргументації. Критично мислячий здобувач освіти розуміє, що
можливі різні варіанти рішення однієї й тієї самої проблеми, знаходить їх, вибирає найкращу і доповнює обґрунтованими доказами, доводячи, що обране ним рішення найбільш доцільне у даній
ситуації.
Із вищесказаного можна зробити такий висновок, що критичне мислення містить у собі не тільки розвиваюче, пізнавальне,
навчальне навантаження, а й виховне. Розвиваючи самостійність і
відповідальність, ми готуємо старанного працівника, глибокого
науковця; підштовхуючи до пізнання, формуємо особистість з широким світоглядом; навчаючи усвідомлювати проблему, ставити
питання і шукати на нього відповідь, допомагаємо становленню
особистості, яка здатна розв’язувати прості і складні проблеми; не
забуваючи про переконання через аргументацію, сприяємо формуванню активної життєвої позиції у здобувачів освіти.
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Необхідно зазначити, що навчальний процес на засадах
критичного мислення має бути побудований так, щоб здобувачі
освіти висловлювали власні судження; виділяли головне; робили
висновки і порівняння, оперуючи доводами і конкретними фактами; здійснювали певне дослідження, вивчаючи окрему навчальну
тему; відокремлювали правдиву інформацію від неправдивої, факти від суджень, звертаючи особливу увагу на аргументованість
останніх; самостійно ставили питання, формували проблему й альтернативні шляхи її творчого рішення. Здобувачі освіти, які мислять критично, менше піддаються сторонньому впливу, мають меншу залежність від випадкового тиску та настрою. До того ж вони
більш відкриті до нових ідей та поглядів, бо можуть краще включити їх до існуючих схем.
Стратегічним напрямом розвитку критичного мислення є
необхідність навчити здобувачів освіти ставити запитання:
1. Що я думаю про це?
2. Яка нова інформація відповідає тому, що я вже знаю?
3. Що я можу робити іншим чином після ознайомлення з
новою інформацією?
4. Як ця інформація впливає на мої погляди?
На перший погляд, це зовсім нескладно, але ставити запитання – досить непроста справа, треба знати, питання якого характеру можна пропонувати в даному випадку, кому його адресувати,
сформулювати. В. Курилів вважає, що все залежить від мети. Він
пропонує п’ять типів запитань, серед яких: образне (хто, що, де,
коли?), пояснювальне (чому?), узагальнююче (як?), запитання розмірковування та відкрите запитання (якби...). [4]
До того ж вони можуть бути різних видів складності. Фахівці радять дотримуватися під час постановки питань порад, на основі яких можна створити певний алгоритм :
1. Формувати питання конкретно, чітко.
2. Використовувати шість журналістських запитань з метою здобуття різнобічної інформації стосовно конкретного
об’єкта: Хто? Що? Де? Коли? Як? Чому?
3. Застосовувати «закриті» і «відкриті» запитання для досягнення поставленої мети.
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4. Бути готовим до того, що всі люди різні, навчитися
сприймати їх такими, якими вони є, не намагаючись змінити в них
те, що не піддається змінам.
5. Цінувати в кожній людині особистість, поважати її думки, почуття, переконання, незалежно від того, чи збігаються вони з
твоїми чи ні.
Виділяють такі параметри критичного мислення: сприйняття інформації з одного або кількох джерел; аналіз її змісту або
різних точок зору, вибір того варіанту, який здається правильним;
зіставлення його з іншими викладами або протилежними точками
зору; добір аргументів або розробка системи доказів на підтримку
обраної позиції; прийняття рішення, яке ґрунтується на доказах.
Свої дії здобувачі освіти згідно з цими етапами можуть скоординувати, користуючись такою пам’яткою:
Пам’ятка №1. Необхідні дії щодо успішного проведення
роботи.
1. Визначте систему доказів на підтримку обраної позиції.
2. З’ясуйте сутність предмета вивчення.
3. Дайте оцінку різним тлумаченням і думкам, проаналізуйте причини їх відмінностей та змісту.
4. Узагальніть свої міркування, навчіться робити висновок
щодо власної точки зору стосовно даної інформації.
5. Ясно та чітко обґрунтуйте свої позиції.
Пам’ятка №2. Необхідні умови щодо успішного проведення роботи.
Час. Щоб обмірковувати щось нове, необхідно з’ясувати,
які думки та ідеї вже існують, обговорити їх, зробити висновки.
Дозвіл. Для того, щоб процес мислення відбувався вільно,
треба щоб здобувачі освіти мали право розмірковувати, записувати
припущення, встановлювати їх очевидність або безглуздість. Коли
учні розуміють, що їм це дозволено, вони більш активно беруть
участь у процесі.
Різноманітність. Передбачає створення такої атмосфери,
яка б переконала здобувачів освіти у тому, що від них очікують
широкого діапазону різноманітних думок, ідей.
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Ризик. Є природною складовою навчання та творчості; Викладач повинен готувати здобувачів освіти до цього.
Повага і цінування думок інших. Лише за цих умов здобувачі освіти можуть бути впевненими в тому, що їхня думка щось
означає для присутніх.
Система розвитку критичного мислення, на думку відомих
зарубіжних фахівців А.Кроуфорд, В.Саул, С.Метью, Д.Макінстер,
передбачає особливу структуру уроку. Кожен урок повинен мати
три фази: виклик (актуалізацію), осмислення (конструювання)
знань та рефлексію (консолідацію) [10].
Таблиця 1 ‒ Структура заняття з використанням критичного
мислення
Виклик
Осмислення
Рефлексія
Методи формування та розвитку критичного мислення
Мозковий штурм
Прес
Займи позицію
Асоціативний кущ
Фішбоун
Дискусійна шкала
Запитання відповідь
Діаграма Венна
Мікрофон
Очікування
Сенкан
Взаємне опитування

Метою організації навчального процесу на стадії виклику
є: актуалізація суб’єктивного досвіду учнів, визначення ними рівня
власних знань; на стадії осмислення: підтримання зацікавленості,
перевірка здобувачем освіти власного розуміння навчального матеріалу; на стадії рефлексії: узгодження нової інформації з уже відомою, усвідомлення процесу набуття знань.
Основними методами навчання на стадії виклику техніки:
«Асоціювання», «Мозковий штурм», «Запитання-відповідь»,
«Очікування». Ці прийоми доцільно використовувати саме на даному етапі, тому що: вони мають викликати зацікавленість у кожного здобувача освіти до теми, очікування чи справдяться прогнози; навчають аналізувати, пов’язувати відомий матеріал з новим.
Педагогічний результат етапу полягає у підвищенні мотиваційної, інформаційної і комунікаційної складової особистості.
На стадії осмислення відбувається основна змістовна робота учня з текстом, причому поняття «текст» варто сприймати до© О.П. Скочеляс, 2021
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сить розгорнуто: це може бути будь-яке джерело, а також розповідь вчителя, відео, фото матеріали тощо. Використовують методи:
«Знайди проблему», «Читання з нотатками», «Пошук аргументів і
суперечностей», Прес», «Фішбоун».
Під час роботи слухачів на стадії осмислення матеріалу необхідно значну увагу приділяти історичним термінам. Для цього
використовуються такі методики розвитку критичного мислення,
як «Діаграма Венна», «Гронування», «Сенкан». За допомогою саме
цих технік здобувачі освіти можуть складові частини певного історичного поняття, порівняти його з іншим терміном, упорядкувати власні думки, у стислій формі висловити власну позицію.
Міркування або рефлексія - це третя стадія в технології розвитку критичного мислення в ході якої доцільним буде написання есе, проведення дискусії, складання схем, використання методики «Лінія громадської думки», «Займи позицію», «Дискусійна
шкала», «Мікрофон», «Взаємне опитування».
Визначені види та форми діяльності допоможуть з’ясувати
рівень засвоєння теми, до того ж, кожен здобувач освіти матиме
можливість, обґрунтувати свою позицію, порівняти свої думки з
поглядами інших, заповнити ті прогалини в знаннях, які виникли
підчас заняття. Результат цього етапу полягає в усвідомленні способів набуття та обробки інформації, корекції своїх установок, дій,
розмірковувань.
Форми роботи на які можна використати стадії виклику:
фронтальна, групова. На стадіях осмислення та рефлексії: фронтальна, групова, індивідуальна.
Результатами навчання на стадії виклику мають бути: соціальна компетентність (власна активність учня, забезпечення мотивації діяльності, вміння використовувати власний досвід); комунікативна компетентність (вміння обговорювати проблеми); практична компетентність (уміння класифікувати, застосовувати власний
досвід).
На стадії осмислення: соціальна компетентність (пізнавальна активність, співробітництво, адаптація до змін); комунікативна компетентність (уміння доводити власну точку зору, адаптуватися в мовному середовищі, адекватно ставитися до критики); ін© О.П. Скочеляс, 2021
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формаційна компетентність (уміння використовувати різні джерела інформації, інформаційні технології, самостійно опрацьовувати
інформацію);
На стадії рефлексії: соціальна компетентність(здатність
розв’язувати проблеми, робити вибір та приймати рішення, сформованість адекватної самооцінки, підвищення соціального статусу
учня через розвиток здібностей); комунікативна компетентність
(уміння висловлювати власну точку зору, презентувати, розвиток
культури мовлення, критичного ставлення до себе); інформаційна
компетентність (уміння аналізувати та критично ставитися до інформації, здатність розуміти інформацію).
Застосування методів критичного мислення на заняттях також передбачає певну послідовність дії з боку викладача: поступово, від простого до складного; кожен метод - це ключ до теми;
краще менше та краще; не виходить-почніть з початку.
Методи критичного мислення які я пропоную розглянути
впорядковані за принципом зростання складності. Крім опису алгоритму організації та проведення наводяться орієнтовані приклади їх використання на заняттях з історії. Варто зазначити, що реалізація методів не вимагає спеціальної підготовки аудиторій та
особливого наочного забезпечення.
Розпізнавання інформації. Основна мета - навчити здобувачів освіти розрізняти факти і погляди (точки зору). Викладач
пропонує низку речень користуючись скороченнями «Ф» - факт і
«П» - погляд (точка зору), повинні позначати, у яких із наведених
речень подано факти, а які висвітлюють певні погляди. Наприклад,
тема: «Україна в період німецько-радянської війні». Майже все
населення Західної України підтримало фашистський режим (П).
На окупованих територіях стрімко розгортався Рух опору (Ф).
Сократівське опитування. Метод допомагає здобувачам
освіти з’ясувати значення невідомих слів та сприяє засвоєнню
елементів аргументації для подальшого використання при висловлюванні власних думок. Набір питань може бути різним і залежить
і від мети, яку викладач ставить перед собою та слухачами. Наприклад. Що це означає? Навіщо це потрібно?
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Запитання для уточнення. Що ви мали на увазі, сказавши?.. У чому полягає основна думка? Запитання, що перевіряють
припущення. Які ви робите припущення? Ви припускаєте, що
…Чому? Запитання, що перевіряють факти. Чому ви так вирішили? Чи є причини сумніватися в цьому факті? Запитання, що перевіряють розуміння перспектив. На що це може вплинути? Чи
існує альтернатива? Яка? Запитання, що перевіряють зрозумілість
завдань. Як ми можемо розв’язати завдання? Чи можна записати
це по-іншому?
Розв’язуючи проблемні завдання, здобувачі освіти повинні
зрозуміти важливість оцінювання значення історичних подій для
країни і світу, наявності переконливих аргументів, толерантності.
Суперечності в оцінюванні історичних подій обов’язково повинні
спонукати їх до самостійного аналізу історичної ситуації й висновків.
Пошук аналогій. Метод доцільно застосовувати для кращого засвоєння визначень понять чи термінів. Викладач називає
слухачам поняття або термін і пояснює його значення, вони повинні «перекласти» почуту фразу з наукової мови на загальновживану. Усі бажаючі висловлюють різні варіанти. Найцікавіші, найбільш чіткі й лаконічні речення записують у спеціальний розмовник. Наприклад « Націоналізація - перехід до держави прав власності на землю і капітал на підставі окремого правового акту з відшкодуванням або без компенсації». «Націоналізація ‒ перехід у
державну власність приватних об’єктів» (переклад).
Метод рольової діяльності. Метод доцільно використовувати для опрацювання писемних історичних джерел. Викладач
пропонує дітям текст історичного документа, вони читають його з
позицій певної людини. В ході колективного обговорення здійснюється аналіз матеріалу та процесу виконання завдання. Наприклад, тема: «Україна у Другій світовій війні». Оголошення комендантом м. Києва про розстріл 300 киян 2 листопада 1941 року: « У
випадках підпалів та саботажу буде розстріляно значно більша кількість жителів. Кожен мешканець зобов’язаний про будь-який
випадок негайно повідомляти німецькій поліції…». Слухачі повинні прочитати оголошення з позицій пересічного киянина та
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зробити висновок про характер фашистського окупаційного режиму на території України.
Побудова повідомлень. Метод навчає логічно мислити,
структурувати матеріал і може застосовуватись для підбиття підсумків, узагальнення. Викладач подає слухачам алгоритм, за яким
вони готують усне чи письмове повідомлення. Алгоритми пропонуються різні. «Причина - подія - наслідок». «Навіщо? Хто? Що?
Коли»?. «Причини - політичні, економічні». «Наслідки - позитивні,
негативні» тощо. Наприклад, тема: «Радянізація західних земель
України». Повідомлення за алгоритмом: державне будівництво промисловість і фінанси - сільське господарство - соціальна сфера. Радянська влада в Західній Україні здійснювала «нововведення» в рамках сталінської політики будівництва соціалізму. Реформувались усі життєво важливі галузі. У державному будівництвопроведення виборів до рад. У промисловості і фінансахнаціоналізація підприємств та банківських установ. У сільському
господарстві-конфіскація поміщицьких і монастирських земель та
майна. У соціальній сфері - зміцнення системи охорони здоров’я,
Ефективними для розвитку критичного мислення у здобувачів освіти на заняттях з історії є різні інтерактивні прийоми роботи: «Кластер», «Лекція зі стопами», «Рафт» «Генератор ідей»,
«Концептуальна таблиця», «Інсерт».
Кластери. Це спосіб графічної організації матеріалу, що
дозволяє зробити наочними ті розумові процеси, які відбуваються
при зануренні в певну тему. Кластер є відбиттям нелінійної форми
мислення. Іноді такий спосіб називають «наочним мозковим штурмом». Послідовність дій проста й логічна. Визначається ключове
слово або пропозиція, що є «серцем» ідеї, теми. Навколо «накидаються» слова або пропозиції, що виражають ідеї, факти, образи
стосовно даної теми (модель «планети і її супутники»), по мірі
«надходження» вони з’єднуються прямими лініями із ключовим
поняттям. У кожного з «супутників» у свою чергу теж з’являються
«супутники», установлюються нові логічні зв’язки. У підсумку
виходить структура, що графічно відображає міркування здобувачів освіти, визначає інформаційне поле даній темі.
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Прийом «Лекція зі стопами». Лекція ‒ добре знайомий
педагогічний прийом. Особливості її використання в технології
критичного мислення полягає в тому, що вона зачитується дозовано. Після певного абзацу обов’язково робиться зупинка. Під час
«стопа» іде обговорення проблемного питання, або колективний
пошук відповіді з основної проблеми.
Прийом технології розвитку критичного мислення «Генератор ідей». Це прийом організації індивідуальної й групової
роботи учнів на початковій стадії заняття. Викладач пропонує слухачам поділитись знаннями з певної проблеми. Потім відбувається
обмін інформацією в парах або групах. Час на обговорення не більше 3 хв. воно повинно бути організованим, здобувачі освіти повинні з’ясувати, у чому збіг певних поглядів, з якого приводу виникли розбіжності. Далі кожна група по колу називає подію, факт,
при цьому, не повторюючи раніше сказаного (складається список
ідей). Всі відомості коротко, у вигляді тез записуються викладачем
(без коментарів), навіть якщо вони помилкові. Всі помилки виправляються у міру засвоєння нової інформації.
Прийом технології розвитку критичного мислення
«Концептуальна таблиця». Застосовується у випадку коли передбачається порівняння трьох і більше аспектів або питань. Таблиця будується так: по горизонталі розташовується те, що підлягає
порівнянню, а по вертикалі - різні риси, властивості, з приводу
яких це порівняння відбувається.
Таблиця 2 – Порівняння діяльності президентів США
Президенти США
Роки президентства
Соціальні програми
Економіка
Зовнішня політика

Ніксон

Форд

Картер

Прийоми технології розвитку критичного мислення
«Інсерт». Звуковий аналог умовного англійського скорочення в
дослівному перекладі позначає: інтерактивна система запису для
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ефективного читання й міркування. Прийом здійснюється в кілька
етапів.
І етап: Пропонується система маркування тексту: V «галочкою» позначається те, що вже відомо слухачам; знаком «мінус»
позначається те, що суперечить їхньому поданню; + знаком
«плюс» позначається те, що є для них цікавим і несподіваним; ?
«знак питання» ставиться, якщо щось незрозуміло.
ІІ етап: читаючи текст, слухачі позначають відповідним
значком на полях окремі абзаци й пропозиції. Знайомство з текстом може здійснюватися «на слух».
ІІІ етап: Здобувачам освіти пропонується систематизувати
інформацію, розташувавши її у відповідності зі своїми позначками
в наступну таблицю:
Таблиця 3 - Систематизація інформатизації
V

+

–

?

ІV етап: Послідовне обговорення кожної графи таблиці.
Прийом сприяє розвитку аналітичного мислення, є засобом
відстеження розуміння матеріалу [5].
Висновки. Отже, процес формування і розвитку критичного мислення у здобувачів освіти тільки тоді буде ефективним, коли
він буде здійснюватись через застосування методично обґрунтованих сучасних методів та прийомів навчання. Як свідчать наведені
визначення та характеристики, критичне мислення є складним,
багатомірнім та багаторівневим явищем, яке можна розглядати з
точки зору філософії, психології, педагогічної теорії. Спонукаючи
до пізнання, ми формуємо особистість з широким світоглядом, яка
зможе самостійно знаходити життєву істину. Адже, «не тільки сама істина дає впевненість, але й пошук її» (Б. Паскаль)
Зростання ролі критичного мислення пояснюється особливостями сучасної епохи, яку називають періодом інформаційного
вибуху. Об’єм новин збільшується кожного дня, і тому важливо не
заблукати в інформаційних потоках, вміти їх аналізувати.
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Ще одна важлива риса сучасного періоду - поширення демократичних цінностей. Демократія вимагає вміння виробляти та
аргументувати власну позицію, володіти навичками публічного
обговорення, вмінням бачити протиріччя та формувати спільне
рішення. Нові умови потребують готовності до роботи не поряд, а
разом з іншими.
Групою дослідників під керівництвом О.І. Пометун було
здійснено спробу проаналізувати державну політику в освітній
сфері щодо розвитку критичного мислення. Результати дослідження показали, що впровадження ідей технології відбувається дуже
повільно, багато аспектів взагалі залишаються поза увагою.
У ході опрацювання наукової літератури, на основі власного досвіду, я зробила певні висновки, і хочу поділитись думками
та своїм баченням шляхів покращення підготовки здобувачів освіти до життя на основі формування критичного мислення.
Вважаю за необхідне змінити навчальні програми з метою
створення нових можливостей для розвитку мислення здобувачів
освіти та засвоєння викладачем нових підходів; активно поширювати в навчальних закладах елективний курс «Основи критичного
мислення» (ОКМ). Забезпечити навчальний процес методичними
умовами, які б сприяли організації його здійснення у формі науково-пошукової діяльності і досліджень; розробки спеціальної системи запитань і завдань, розв’язання яких вимагає певних мисленнєвих операцій - аналізу, синтезу, оцінки; стимулювання власних
суджень і оцінок здобувачів освіти. Сприяти реалізації зазначеної
проблеми може лише принципово новий підручник з історії, методичний апарат якого буде дійсно відповідати сучасним вимогам
реалій життя.
Отже, першочергова роль технології критичного мислення
в процесі підготовки здобувачів освіти до життя - незаперечна.
Український учений, дослідник проблеми критичного мислення
О.Тягло, акцентуючи увагу на важливості і значущості розвитку
критичного мислення особистості, зазначає, що хоча його корені і
сягають Давньої історії, по суті - це одна із найбільш актуальних
царин сьогоднішньої науки та освіти. За умов Інформаційної цивілізації вже не земельні угіддя чи величезні фабрики гарантують
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добробут і владу, світом керує той, хто володіє інформацією. А це
вимагає якісно-нових знань і умінь, чому і навчає сучасна логіка та
критичне мислення [12].
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ
ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
Т.М. Семенова, Н.М. Коваленко. Сучасні технології навчання як засіб
розвитку здібностей студентів. У
статті розглянуто методи реалізації
інноваційної освітньої діяльності та
ефективного використання електронних освітніх ресурсів, що забезпечують
прогресивну навчальну діяльність здобувачів освіти.

T.M. Semenova, N.M. Kovalenko. Modern learning technologies as a means
of students 'ability development. The
article with the implementation of innovative educational activity and efficient use
of electronic educational resources, which
provide applicants progressive learning
activities.

Вступ. Сучасна освіта повинна відповідати меті, яка зазначена у Державному стандарті, і яку повинен реалізувати викладач
у рамках кожної освітньої галузі. У результаті навчання у здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста повинні сформуватися ключові компетентності. Для їх реалізації необхідно активізувати навчально-творчу діяльність здобувачів освіти,
спрямовану на розвиток здібностей, таланту, творчості та креативності й мислення.
Матеріал і результати дослідження. Навчання буде ефективним, якщо відповідає вимогам часу, забезпечує прогресивну
навчальну діяльність здобувачів освіти шляхом реалізації інноваційної освітньої діяльності та ефективного використання електронних освітніх ресурсів.
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Інтеграція навчальних дисциплін – це необхідність навчального процесу. Цей процес забезпечує посилення міждисциплінарних зв’язків, активізує мотивацію навчання, зменшує час самостійної роботи студентів, створює можливості підвищення якості
засвоєння нового матеріалу. На рівні циклової комісії з електротехніки та електромеханіки розглянута проблема щодо інтеграції
спеціальних дисциплін з метою повторення, закріплення вивченого раніше та раціонального використання часу на заняттях [1]. Одним із методів є інтегровані заняття.
1. Приклад тестового завдання інтегрованого заняття, у
якому використовуються матеріали відповідно раніше вивчених
тем: «Магнітне поле» з дисципліни «Фізика», «Основні характеристики магнітних матеріалів» з дисципліни «Конструкційні та електротехнічні матеріали» [2, 3].
Таблиця 1 – Тестове завдання інтегрованого заняття
Оберіть правильну відповідь
1 Фізична величина, що характеризує магнітні властивості речовин називається:
А) магнiтною проникненiстю середовища;
Б) діелектричною проникненістю середовища;
В) магнiтним потоком.
2 Сполучить назви величин з їх позначеннями:
А) магнітний потік; Б) сила Ампера; В) сила струму.
1. А; 2 Н; 3. Ф
3 Одиницею вимiрювання напруженості магнітного поля в системi СI є:
А) Вб ; Б) А/м; В) Тл)
4 Силовою характеристикою магнiтного поля є:
А) магнiтна проникненiсть; Б) вектор магнiтноï iндукцiï;
В) магнiтний потiк.
5 Сила Ампера – це сила, з якою магнітне поле діє на:
А) електричний заряд, що рухається; Б) провідник зі струмом; В) нерухомий заряд
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Комп’ютерне тестування є одним із ефективних засобів підвищення якості закріплення нового матеріалу і розвитку інформаційно-технологічної культури студентів. Цікавим для студентів
є використання у тестових завданнях схем, рисунків, графіків, таблиць тощо, які активізують пізнавальну діяльність під час виконання завдань (див. рисунок 1,2,3). Серед програмних систем
комп‘ютерного тестування, зважаючи на співвідношення функціональних можливостей та простоти у використанні, найбільш придатною для застосування під час вивчення дисциплін професійного спрямування є програми Мy test pro, Googl Forms, прикладні
програми, розроблені сумісно зі здобувачами освіти спеціальності
Інженерія програмного забезпечення [4].

Рисунок 1 – Елемент комп’ютерного тесту, створеного в Googl
Forms.

Рисунок 2 – Елемент комп’ютерного тесту для закріплення нового
матеріалу, створеного в програмі Мy test pro.
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Рисунок 3 – Елемент інтегрованого комп’ютерного тесту для перевірки знань, розробленого студентами
Однією з ефективних технологій активізації процесу навчання є метод візуалізації навчальної інформації, який має велике
значення і відповідає сучасним вимогам.
Візуалізація передбачає компонування інформації, подання
її в компактному, зручному для використання вигляді, допомагає
розвивати пам’ять, логічне мислення, спонукає до прийняття неординарних рішень, представляє всю проблему на одному аркуші.
Карта пам’яті (ментальна карта) об’єднує зорові і чуттєві
асоціації у вигляді взаємопов'язаних ідей [5]. Вона дозволяє без
зусиль згадати деталі, планувати, організовувати діяльність [див.
рисунок 4, 5].

Рисунок 4 – Карта пам’яті інтегрованих дисциплін
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Рисунок 5 – Карта пам’яті створена в Googl Diagrams [7].
Застосування цього підходу вимагає менше зусиль у порівнянні з традиційними методами конспектування. Створення карти
пам'яті побудовано на такому принципі: конспект починається в
центрі і ведеться за допомогою знаків, символів, малюнків різним
кольором і шрифтом [6]. Ментальна карта використовується при
вивченні нового матеріалу під час самостійної роботи студентів за
підручником та іншими джерелами інформації, а також під час пояснення або лекції.
Викладачу така форма контролю економить час, а студенту
при відповіді карта пам'яті служить опорою.
Висновки. Сучасний інформаційний світ ‒ це світ нових
ідей, який потребує вміння володіти інноваційними технологіями в
сучасній педагогічній діяльності. Навчання інноваційному мисленню студентів є актуальною задачею сьогоденної освіти. Проведення занять при комплексному застосуванні традиційних та інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує набуття студентами не тільки глибоких та міцних знань, а й уміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та
працювати з різними джерелами інформації.
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ ВІДХОДІВ РОСЛИННОГО
ПОХОДЖЕННЯ
О.М.Рябініна, О.В.Крижановська,
Б.Л.Бабенко. Пристрій для подрібнення відходів рослинного походження. Проведено аналіз доцільності використання пристрою для подрібнення відходів рослинного походження, наявних варіантів конструкцій та запропоновано модернізовану
конструкцію пристрою.

O.M. Riabinina,
O.V. Kryzhanovska
B.L. Babenko. Device for phytogenic
waste crushing. The analysis of expediency usage of the device for phytogenic
waste crushing and available variants of
designs is carried out. The improved design of the device is offered.

Вступ. Навесні, літом і осінню, в усіх хто має присадибну
ділянку, а також займається доглядом за парковою зоною, виникає
проблема утилізації листя, трави і інших відходів рослинного походження. Найпростішим вирішенням цієї проблеми є спалювання
відходів.
Але цей процес з негативно впливає на якість довкілля. В
процесі згорання в атмосферу виділяється безліч токсичних речо© О.М.Рябініна, О.В.Крижановська, Б.Л.Бабенко, 2021
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вин. Спалювання рослинних залишків є прямим порушенням низькі норм чинного законодавства України, а саме: статті 50 Конституції України; статей 9 та 12 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"; статті 16 Закону України
"Про охорону атмосферного повітря"; пунктів 3.6.14., 3.7.4. Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій; пунктів 3.6., 6.4.2. Правила утримання зелених насаджень у містах та
інших населених пунктах України; Закону України "Про благоустрій в населених пунктах". [1]
Матеріал і результати дослідження. Опале листя, трава
та інші відходи рослинного походження - безкоштовна, екологічно безпечна сировина. Використовувати сезонне сміття можна,
щоб виготовляти паливні брикети, органічне добриво, грунтосуміш, утеплювач. Переробка листя як бізнес економічно доцільна,
оскільки не вимагає витрат на матеріали, дороге устаткування. Підприємцеві, плануючому займатися цією діяльністю, досить знайти ринок збуту, ознайомитися з інформацією про переробку (періодична, спеціальна література, інтернет), встановити устаткування.
Купувати листя не потрібно, оскільки сировини багато в лісах, лісосмугах, парках, скверах. Деякі власники земельних ділянок, навпаки, укладають угоди на збір і вивезення опалого листя. Ціна
отриманого продукту (паливо, добриво, утеплювач) нижча, ніж у
аналогічних товарів з іншої сировини. Опадаюче листя - не просто
сміття, а матеріал для переробки і отримання цінних продуктів.
Правильна утилізація листя зберігає природу, приносить фінансову вигоду .
Одним із способів вирішення цієї проблеми, є подрібнення
відходів в спеціальному пристрої для подрібнення відходів рослинного походження (надалі подрібнювач). Це дозволяє прискорити отримання компосту в рази ( 3-4 місяці), в порівнянні з традиційним методом ( від 1 року до 2 років). Крім того, подрібнені відходи можуть стати сировиною для отримання паливних брикетів.
Брикети після спалювання перетворюються на золу, ще один вид
корисного добрива,яке використовується в сільському господарстві [2].
© О.М.Рябініна, О.В.Крижановська, Б.Л.Бабенко, 2021
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Конструкція і принцип дії подрібнювача (див. фото 1). Розроблена конструкція подрібнювача складається з:
- бункеру подачі відходів (див. фото 2);
- роликів для рівномірного подання і змінення структури
відходів, завдяки зубчастої поверхні роликів (див. фото 3);
- бункера подрібнювача, оснащеного ножами (див. фото 4);
- вихідного пристрою подання подрібненої сировини ;
- приводу подрібнювача, що складається з електродвигуна,
і пасової передачі (див. фото 5);
- підстави з візком для зручності транспортування пристрою.

Фото1 ‒ Загальний вид подрібнювача

© О.М.Рябініна, О.В.Крижановська, Б.Л.Бабенко, 2021
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Фото 2 – Бункер подачі
сировини

Фото 3 ‒ Ролики подачі сировини

Фото 4 ‒ Бункер подрібнювача Фото 5 ‒ Привід подрібнювача
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Таблиця1 ‒ Технічна характеристика
Найменування параметра
Потужність електродвигуна, кВт
(може змінюватися )
Частота обертання вихідного валу
електродвигуна, об/хв
Кількість ручаїв шківа
Передавальне відношення пасової
передачі
Кількість ножів подрібнювача
Тип приводу механізму подання
Об'єм бункера подачі сировини, л
Об'єм бункера подрібнювача, л

Параметр
1
1500
2
і =2
6
ручний
10
10

Висновки. Запропонована конструкція, відрізняється від
раніше розроблених наявністю зубчастих роликів. Вони не лише
рівномірно подають сировину, внаслідок чого підвищується працездатність пристрою, але і змінюють структуру сировини. На виході отримуємо рівномірно подрібнений продукт.
Використання електричного приводу дозволяє зробити
процес екологічно чистим і менш затратним ( в порівнянні з бензиновим двигуном).
Використання подрібнювача відходів рослинного походження у поєднанні з подрібнювачем деревних відходів і пресу
дозволяє розширити сферу застосування отримуваної сировини,а
саме:
- компосту ‒ добрива для рослин, грунтосуміші для вирощування грибів ‒ продукту для мульчування земляного покриву
прикореневої зони рослин,
- паливних брикетів,
- матеріалу для утеплення господарських будівель.
Конструкція даного пристосування досить проста, що дозволяє виготовити її в умовах навчальних майстерень, і своїми руками. Матеріали для виготовлення доступні, взаємозамінні і модифікуємі.
© О.М.Рябініна, О.В.Крижановська, Б.Л.Бабенко, 2021
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ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
В.Ф. Чебукіна, Ю.В. Зіменс, К.В. Дядюн. Формування дослідних компетентностей студентів із застосуванням технологій дистанційного навчання. Упроваджуючи в навчальний
процес технології дистанційного навчання, можна значно підвищити його
якість та зробити його більш гнучким.

V. Chebukina, Y. Zimens, K. Dyadun
Formation of research competencies of
students with the use of distance learning technologies. By implementing distance learning technologies into the educational process, it is possible to significantly improve its quality and make it
more flexible.

Вступ. Дистанційні технології навчання можна розглядати
як природний етап еволюції традиційної системи освіти від дошки
з крейдою до електронної дошки й комп'ютерних навчальних систем, від книжкової бібліотеки до електронної, від звичайної аудиторії до віртуальної аудиторії [1].
Дистанційне навчання затвердило себе як прогресивна
освітня технологія ХХІ ст., яка найбільш гнучко й адекватно відповідає потребам суспільства у забезпеченні доступної, якісної
© В.Ф. Чебукіна, Ю.В. Зіменс, К.В. Дядюн, 2021
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освіти і надає можливість здійснити досить швидку професійну
переорієнтацію, підвищити кваліфікацію, саморозвиток на будьякому рівні професійної компетентності.
Матеріал і результати дослідження. Дистанційне навчання – наша нова реальність. Підвищений інтерес до дистанційної
освіти як альтернативного способу отримання освіти обумовлений
потребами сучасного інформаційного суспільства. Сьогодні в суспільстві інформація відіграє важливу роль як фактор науковотехнічного і соціально-економічного розвитку країни, визначає її
могутність і рейтинг у світовому співтоваристві [2]. На додаток до
цього інформація продовжує відігравати значну роль у процесах
виховання, освіти, культурного спілкування між людьми. Тому
зараз на першому місці в системі суспільних цінностей стоять інформація, знання та навички, а їх набуття стало основним завданням суспільного розвитку.
Число студентів, що навчаються за технологіями дистанційного навчання, збільшується, і ця тенденція постійно зростає.
За оцінками фахівців, потреба в дистанційній вищій освіті зростає
з кожним роком [3].
Організований навчальний процес включає всі характерні
для нього атрибути (можливість пояснення, роз’яснення, обговорення, проведення контрольних зрізів, тестів, спільних завдань,
семінарів, дослідницьких та творчих робіт), які здійснюються за
рахунок використання різних телекомунікаційних засобів. Поява
технологій мультимедіа дозволяє створити електронні засоби навчання з широкими інтерактивними можливостями. Суть цієї технології полягає у багатосередовищному впливі на користувача
комп’ютера шляхом надання йому поряд з текстовою відео- і аудіоінформації, тривимірної графіки й анімації. Висока інтерактивність процесу навчання, виражена в постійних контактах викладачів зі студентами, оперативного зворотного зв’язку, наявності постійного контролю за навчальною діяльністю здобувачів освіти, що
надають справді навчальний характер процесу пізнання.
Специфічними є методи й технології дистанційного навчання. Мінімальні очні контакти або повна їх відсутність вимагають використання в навчальному процесі особистісно© В.Ф. Чебукіна, Ю.В. Зіменс, К.В. Дядюн, 2021
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орієнтованих педагогічних технологій і методів активізації навчання. Важливою проблемою є відсутність методики створення
мультимедіа курсів для технічних дисциплін, заснованих на дидактичних принципах, які задовольняють вимоги, що висуваються до
електронних засобів навчального призначення.
Видавництва електронної продукції випускають різні види
мультимедійних продуктів: електронні підручники, довідники, контролюючі програми, енциклопедії тощо. Ці програмні продукти
можуть бути гарною допомогою у викладанні, але часто не підходять у якості доповнення до створеної програми з предмету й вимагають коригування. Тому розроблені самим викладачем електронні навчальні посібники більш корисні й цікаві у використанні
[1].
Створення мультимедіа курсів дозволяє вирішити ряд проблем, що виникають при викладанні технічних дисциплін із застосуванням технологій дистанційного навчання. Так, викладання
технічних дисциплін неможливе без використання наочного матеріалу. Засоби наочності є обов’язковими елементами в навчальному процесі. Доповнюючи теоретичну інформацію і розкриваючи її
зміст, вони допомагають забезпечити поглиблене, розширене розуміння і засвоєння інформації. Лабораторний практикум також не
обходиться без засобів наочності, що сприяють безпосередньому
закріпленню теоретичного матеріалу і формуванню практичних
умінь. Застосування наочного матеріалу при викладанні технічних
дисциплін дозволяє найбільш повно розкрити різноманітність сучасної техніки, особливості її будови і розвитку, властивості матеріалів, механізми перебігу різноманітних внутрішніх і зовнішніх
процесів, взаємозв’язок між технікою і людиною, показати шляхи
еволюційного розвитку технократичного світу. Використання в
навчальному процесі інтерактивних мультимедіа навчальних програм із застосуванням імітаційного і математичного моделювання
дозволяє найкращим чином представити зміст досліджуваного матеріалу й здійснити лабораторні експерименти, що є важливим
чинником для забезпечення розуміння сутності технологічних
процесів і явищ, які неможливо показати традиційними способами.
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78
Спеціальний випуск: Узагальнений досвід, 2021, вип. № 1(4)
Special issue: Generalized experience, 2021, ed. № 1(4)

Специфіка технічних дисциплін висуває особливі вимоги
до методики їх викладання за дистанційною технологією.
Обов’язковими елементами в методиці викладання технічних дисциплін з використанням технологій дистанційного навчання є: мультимедіа, інтерактивні навчальні програми; самостійна навчально-пізнавальна діяльність; розподілений характер навчання; участь
в навчальному процесі.
Особливістю підготовки спеціалістів технічного профілю є
великий відсоток лабораторних, лабораторно - практичних занять,
навчальної та виробничої практик. Ці заняття дають студентам
можливість набути практичних умінь та навичок, розвивають критичне мислення, спостережливість, здатність до прогнозування.
Підготовка фахівців галузі знань «Механічна інженерія»
освітньо-професійної програми: «Комп’ютерні технології в машинобудуванні» в Херсонському політехнічному фаховому коледжі
Державного університету «Одеська політехніка» передбачає вивчення дисциплін: «Інформатика та комп’ютерна техніка»,
«Комп’ютерна графіка в машинобудуванні», «Інженерна і
комп’ютерна графіка», «Спеціальні комп’ютерні технології в сучасному машинобудуванні». Робочі програми передбачають вивчення програмних продуктів систем автоматизованого проектування (САПР), таких, як: Компас-3D, MathCAD і SolidWorks [4].
Вивчення цих програмних продуктів дають змогу здобувачам освіти отримати необхідні дослідні компетенції та використовувати їх для вирішення різноманітних технічних і математичних
завдань під час вивчення таких дисциплін, як «Технічна механіка»,
«Деталі машин» та інші.
Здобувачі освіти можуть впроваджувати набуті знання для
полегшення розрахунків під час виконання лабораторних та практичних робіт [5].
Програма КОМПАС-3D відкриває великі можливості перед
студентами, за допомогою даного графічного редактора студенти
можуть виконувати різні креслення і графічні роботи, а також застосовувати дану систему при курсовому і дипломному проектуванні, при проектуванні технологічних процесів. Вона успішно
використовується в машинобудівному проектуванні [6].
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Для прикладу наведемо використання програми Компас 3Д при виконанні лабораторної роботи з дисципліни «Деталі машин» за темою «Визначення параметрів зубчастих коліс по їх замірам». Студент не має можливості дослідити реальне зубчасте
колесо, зробити заміри у режимі дистанційного навчання.
Мета роботи: визначення головних параметрів циліндричних прямозубих коліс по їх замірам, виконання ескізу та робочого
креслення зубчастого колеса. В таких умовах запропоновано студенту виконати роботу із застосуванням САПР, програма КОМПАС-3D. Відповідно до варіанту із папки «Лабораторна робота»
здобувач освіти має можливість завантажити 3D модель деталі відповідно до варіанту (див. рисунок 1).

Рисунок 1 - Варіант моделі зубчастого колеса.
Користуючись навиками роботи в програмі КОМПАС-3D здобутими під час вивчення дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка»
студент повинен заміряти параметри зубчастого колеса та ознайомитися з
його конструктивними елементами (див. рисунок 2).
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Рисунок 2 ‒ Модель зубчастого колеса
Здобувач освіти використовує «Менеджер бібліотек», що дає
змогу з легкістю побудувати ескіз та робоче креслення деталі, використовуючи попередні дані розрахунків. (див. рисунок 3)

Рисунок 3 ‒ Операція «Розрахунок»
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Після виконання розрахунків отримуємо ескіз деталі (див.
рисунок 4) [7].

Рисунок 4 ‒ Побудова таблиці
Завершальним етапом лабораторної роботи є оформлення
робочого креслення деталі «Колесо зубчасте» (необхідно проставити розміри, технічні вимоги та заповнити основний напис).
Як приклад, розглянемо лабораторну роботу за темою
«Конструкція і розрахунок на довговічність підшипників кочення».
Мета роботи: вивчення конструкції радіальних і радіально-опорних шарикових або радіально-опорних роликових підшипників і визначення їх довговічності. Відповідно до варіанту із папки «Лабораторна робота» здобувач освіти має можливість завантажити 3D модель деталі відповідно до варіанту (див. рисунок 5).
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Рисунок 5 ‒ 3D модель підшипника
Користуючись навиками роботи в програмі КОМПАС-3D
студент для кожного досліджуваного підшипника визначає по маркуванню його основне умовне табличне значення (див. рисунок 6)
та будує ескіз підшипника [8].
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Рисунок 6 ‒ Характеристика підшипника
Для виконання розрахунку підшипників на довговічність
використовують команду «Розрахунок підшипників» (див. рисунок 7).

Рисунок 7 ‒ Вікно розрахунку підшипників
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Характеристика і результати розрахунку підшипників на
довговічність заносять до таблиці.
Висновки. Використання сучасних програмних продуктів
САПР та їх можливостей при підготовці фахівців технічного профілю є невід’ємним елементом навчання, а саме при проведенні
лабораторних, лабораторно - практичних занять зі спеціальних дисциплін. Отримання навиків роботи в сучасних САПР є
обов’язковим для здобувачів освіти та відкривають нові можливості в розрізі дистанційної форми навчання, яке стало нашим сьогоденням. Навчити здобувача освіти користуватися комп'ютерними
технологіями нагальна потреба сучасної освіти.
Застосування різних шляхів і методів формування дослідних компетентностей у здобувачів освіти із застосуванням технологій дистанційного навчання допоможе стимулювати самостійне,
індивідуальне та колективне навчання, а також мотивуватиме студентів до активного та постійного розвитку професійних умінь і
навичок.
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АНАЛІЗ ПОПУЛЯРНИХ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ В ХЕРСОНСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ
ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
В. П. Волошин, М. С. Сафонов,
C. О. Бабикін,
О.М. Свириденко.
Аналіз популярних засобів дистанційного навчання в Херсонському
політехнічному фаховому коледжі
Державного універcитету «Одеська
політехніка». Проаналізовано основні переваги та недоліки розповсюджених систем для організації дистанційного навчання. Приведена порівняльна таблиця даних систем. Визначено потреби викладачів та студентів під час дистанційного навчання.

V. Voloshin, M. Safonov, S. Babikin, O.
Sviridenko.
Analysis of
popular
distance learning tools at Kherson
Polytechnic Vocational College of
Odessa Polytechnic State University.
The main advantages and disadvantages of
common systems for distance learning are
analyzed. The comparative table of the
given systems is resulted. The needs of
teachers and students during distance
learning have been identified.

Вступ. Згідно положення МОН України № 703/23235 від
30 квітня 2013 р. про дистанційне навчання, метою дистанційного
навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за пев© В.П. Волошин, М.С. Сафонов, C.О. Бабикін, О.М. Свириденко, 2021
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ними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно
до державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян до вступу у навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищення кваліфікації працівників [1].
З 2012 в Херсонському політехнічному фаховому коледжі
Державного університету «Одеська політехніка» активно впроваджуються засоби дистанційного навчання. За вісім років використовувалось дуже багато різних систем: OnWebinar, Skype, Google
Hangouts, Dscord, Microsoft Teams, Google Classroom, Zoom,
Moodle, Viber, Telegram, Vseosvita.ua та звичайна електронна пошта. З плином часу вподобання та вимоги до даних систем змінювались, як і сам їх перелік. На сьогоднішній день можна стверджувати, що 90% викладачів коледжу використовують тільки Skype,
Discord, Moodle та Google Classroom. Електронна пошта використовується лише як додатковий інструмент до вище згаданих систем. При дистанційному навчанні велику роль відіграє самоосвіта і
самоконтроль. Але в зв'язку з тим, що за допомогою Інтернету
сьогодні можна швидко знайти відповідь практично на будь-яке
питання, особливо гостро постають проблеми плагіату. Викладач
найчастіше спілкується зі студентами без візуального контакту, що
ускладнює об'єктивну оцінку їхнього рівня знань. Також є проблема демонстрування викладачами візуального матеріалу під час лекції. Тому потрібно організувати безперервний, високоякісний
зв'язок між студентами та викладачами, з підтримкою відео дзвінків та демонстрацією екрану. Найкраще з цією задачею справляється таке програмне забезпечення як: Skype та Discord.
Матеріал і результати дослідження. На даний час існує
багато різних програм, за допомогою яких можливо організовувати online-дзвінки, але не всі ці програмні продукти мають однакові
можливості. Для того, щоб провести адекватний аналіз програмних продуктів, розберемо детально функціонал кожного з них.
Skype ‒ це безкоштовне пропрієтарне програмне забезпечення з закритим кодом, що забезпечує текстовий, голосовий та
відео зв'язок через Інтернет між комп'ютерами (IP-телефонія), опціонально використовуючи технології пірингових мереж, а також
платні послуги для дзвінків на мобільні і стаціонарні телефони.
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Програма дозволяє здійснювати конференц-дзвінки (до 50 голосових абонентів, включаючи ініціатора), відео дзвінки (в тому числі
відео конференції до 10 абонентів), а також забезпечує передачу
текстових повідомлень (чат) і передачу файлів. Є можливість разом із зображенням з веб-камери передавати зображення з екрану
монітора, а також створювати і відправляти відеоповідомлення
користувачам настільних версій програми [2].
Основними перевагами Skype є те, що даною програмою
користуються дуже велика кількість людей, тому обліковий запис
напевно вже є у ваших колег. Також до конференції можливо
під’єднатися навіть не маючи облікового запису. Спрощений інтерфейс дозволяє інтуїтивно с самого початку розібратися з основними функціями.
Під час відео конференції із 10 учасниками система Skype
споживає близько 800 Кбіт/сек. Як наведено у перевагах, кількість
одночасних користувачів збільшено до 50 осіб, проте на групові
відео дзвінки поширюються певні обмеження на використання з
метою запобігання зловживань: не більше 100 годин групового
відео зв’язку на місяць, не більше 10 годин на день (на один аудіодзвінок), а також не більше 4 годин на кожен груповий відео дзвінок. Після того як ці ліміти будуть вичерпані, функція відео
зв’язку буде відключена, а поточний відео дзвінок стане звичайним голосовим дзвінком. Велике навантаження на процесор та погана оптимізація також відіграють свою роль, адже нажаль, не кожен учасник бесіди може мати комп’ютер, який відповідає системним вимогам даної програми. Мінімальні потреби для даної програми: Windows 7 або вище, 2 Гб ОЗУ та процесор з підтримкою
MMX3. Ще одним недоліком є неможливість врегулювання прав
користувачів під час дзвінків, кожен користувач може виключати
кожного учасника бесіди та вимикати мікрофон іншим користувачам.
Discord – безкоштовний месенджер з підтримкою VoIP
(Voice over Internet Protocol) і відео конференцій. Розробник - компанія Hammer & Chisel (Discord Inc.) з Сан-Франциско. Настільну
клієнтську програму реалізовано для Windows (працює на
Windows 7 і новіше), macOS і Linux, мобільний додаток - для
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Android, iOS, а також існує веб-клієнт. Єдина кодова база для настільних, веб- і мобільних клієнтів забезпечується завдяки використанню фреймворка Electron. Сервери месенджера розміщені в 11
центрах обробки даних в різних частинах світу. Discord абсолютно
безкоштовний, що дає змогу створювати стільки серверів, скільки
завгодно [3].
Основними перевагами Discord є – мінімальне споживання
ресурсів комп'ютера. Від самого початку основним напрямком даної програми є індустрія комп’ютерних ігор, тому оптимізації був
виділений один з найвищих пріоритетів під час розробки. Це дозволяє збільшити кількість користувачів, серед яких будуть користувачі з низькими параметрами робочих станцій. Базовий функціонал програми повністю безкоштовний. Можливість створювати
безліч окремих кімнат для спілкування, виділяючи індивідуальну
кімнату для кожної групи. Тонке налаштування прав, на сервері,
дозволить створити чітку ієрархію в залежності від потреб навчального закладу, та дозволить запобігти небажаним ситуаціям, таким, як коли учні намагаються перешкодити якісному проведенню
занять. Також ліміт користувачів у голосовому каналі відсутній,
тобто підключитись можуть стільки користувачів, скільки буде
потрібно. У кожного є можливість встановити дану утиліту на телефон або планшет, що дозволить завжди залишатися на зв'язку,
навіть якщо у вас немає робочої станції. Від самого початку надає
захист від будь-яких спроб DDOS (Distributed Denial of Service,
розподілена атака типу «відмова в обслуговуванні») користувача і
запобігає можливість дізнатися IP користувача. Discord також
зберігає історію чатів вічно, так що користувачі можуть повернутися в будь-який момент і отримати доступ до своїх даних з будьякого пристрою. Для аудіо використовується кодек Opus, який має
можливості ехоприглушення, придушення сторонніх шумів, а також автоматичне регулювання посилення. Можливість глибокого
налаштування звуку як власного, так і кожного окремого користувача. Реалізована функції відключення повідомлень, що дає можливість відключити повідомлення на мобільних пристроях та при
бездіяльності на комп'ютері. Можна заглушити окремі сервери.
Також є функція, яка дозволяє включити озвучення повідомлень.
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Підтримка пошуку по чату особистих повідомлень або по каналам
серверу. У текстовому чаті підтримується приєднання файлів, зображень, вставка посилань (для деяких сайтів працює попередній
перегляд), смайлів і форматування тексту. Існують боти для адміністрування (контроль флуду / ненормативної лексики / спаму, системи видачі ролей, облік активності користувачів) що значно полегшує адміністратору роботу з сервером.
Проте є й недоліки, у безкоштовній версії програми не можлива передача великих файлів, розмір вкладення обмежений
об'ємом 8 МБ, але у платній версії обмеження складає 100 МБ. Оптимізація є однією з основних переваг, проте дана програма не підтримується на версіях Windows, які старші за Windows 7. Так як
від початку створення Discord був направлений на область
комп’ютерних ігор, то інтерфейс та кількість налаштувань можуть
збентежити недосвідченого користувача. Спочатку складно розібратися в інтерфейсі даної програми. Як зазначено в перевагах, ліміту на одночасне підключення користувачів до голосового каналу
не існує, проте під час демонстрації відео або екрану, приймати
участь у демонстрації можуть лише 25 користувачів, включно з
демонстрантом, інші ж можуть і далі спілкуватись, проте бачити
демонстрований матеріал вони не матимуть змоги. Також одним з
недоліків, через який Discord не витіснив Skype, є відсутність запису дзвінків з можливістю їх перегляду в майбутньому. І, насамперед, через велику кількість налаштувань в Discord складніший
інтерфейс, ніж у Skype.
Discord та Skype призначені, в першу чергу, для спілкування вживу через мережу Інтернет. Але для проходження опитувань чи модульних контролів вони не підходять. Тому, як допоміжні інструменти, в коледжі також використовуються Moodle та
Google Classroom.
Moodle ‒ навчальна платформа призначена для об'єднання педагогів, адміністраторів і учнів (студентів) в одну надійну,
безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого
навчального середовища.
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а) Головне вікно Discord

б) Головне вікно Skype

Рисунок 1 ‒ Інтерфеси головних екранів популярних в коледжі
програм для конференцій
Типова функціональність Moodle включає: здача завдань;
оцінювання; онлайн тестування; завантаження файлів; дискусійні
форуми; обмін повідомленнями; календар подій; новини та анонси
подій (для різних рівнів: сайт, курс, навчальна група).
Це відкрита централізована WEB-система, що використовується у всьому світі. Також вона встановлена на сервері в
Херсонському політехнічному фаховому коледжі Державного університету «Одеська політехніка» з 2011 року. головними її перевагами є те, що вона: централізована веб-система; багато типів робіт
для комплексного оцінювання студентів; зручна звітність для студента та викладача; багаторівнева система розподілу прав доступу;
гнучкі налаштування часу на роботу, кількості спроб та інших параметрів.
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а) Головна сторінка Google Classroom

б) Головна сторінка Moodle

Рисунок 2 ‒ Вигляд головних сторінок популярних в коледжі систем для проведення контролю знань
Таблиця 1 – Порівняння систем, що використовуються в
коледжі для дистанційного навчання
Skype

Discord

Можливість організації онлайн
аудіо конференції

Так
Так
(до 50
(до 1000
учасників в
учасників)
безкоштовній
версії)
Мінімальна швидкість Інтернет 1 Мбіт/сек 0,4 Мбіт/сек
Запис конференції
Відправлення файлів
Обмеження на розмір
відправлених файлів

Час
зберігання
матеріалів
(файлів)
Тестування з автоматичним
оціненням

Ні

Google
Classroom
Ні

Електронна
пошта
Ні

0,1 Мбіт/сек

0,1 Мбіт/сек

Ні
Так

Ні
Так

0,1
Мбіт/сек
Ні
Так
До 40 Мб

Moodle

Так
Так
До 500 Мб

Ні
Так
До 8 Мб

30 днів

необмежено

необмежено

Ні

Ні

Так

Немає
Немає
обмежень
обмежень
(обмеження
(обмеження
встановлює
встановлює
адміністратор) адміністратор)

необмежено необмежено
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Журнал оцінок
Використання на мобільних
пристроях чи планшетах
Потреба в наявності власного
серверу та адміністратора для
його обслуговування
Розмежування прав доступу

Ні
Так

Ні
Так

Так
Так

Так
Так

Ні
Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

На таблиці 1 видно, що організована дана система у вигляді WEB-сайту з доступом через будь який комп’ютер, планшет чи
телефон, який під’єднано до мережі Інтернет. Вся статистика та
інформація на даному сайті зберігається без обмежень в часі та
розмірі. Викладач заздалегідь виставляє завдання в Moodle, в певний час відкриває до нього доступ, студенти проходять його та
автоматично отримують оцінки.
Висновки. Проаналізувавши основні переваги та недоліки
таких програм, як Skype, Discord та Moodle, слід виділити такі моменти. Для повноцінного дистанційного навчання неможливо використання тільки однієї системи ‒ потрібно використовувати
комплекс систем. У Discord не має обмеження на одночасне підключення користувачів у голосовий канал, проте відео зв’язок можливий лише для 25 користувачів, на відміну від Skype, де обмеження на обидва види дзвінків 50 осіб. Оптимізація та великий вибір налаштувань це серйозна перевага програми Discord, однак
Skype має необхідний набір функцій для онлайн уроків не перевантажуючи користувача складним інтерфейсом. Skype одна з найперших та найвідоміших програм для відео та голосових дзвінків,
більшість інтернет користувачів мають облікові записи та володію
досвідом у користуванні цією програмою, проте Discord дуже
стрімко розвивається, його популярність серед молоді значно вища, більшість юнаків мають облікові записи у ній, що не можна
сказати про Skype, який серед молоді має негативну репутацію.
Також перевагою Skype є можливість запису уроку, аби
учні, які пропустили заняття, згодом змогли переглянути запис. У
Discord потрібно використовувати стороннє програмне забезпечення для запису уроків. Moodle та Google Classroom потрібно вокористовувати лише для самостійного навчання та проведення різного виду контролів. Підводячи підсумок можна сказати що Dis© В.П. Волошин, М.С. Сафонов, C.О. Бабикін, О.М. Свириденко, 2021
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cord є серйозною альтернативою застарілого Skype, проте не можливо сказати про повну заміну. Використання обох програм має
місце в залежності від потреб користувачів.
Перелік джерел посилання:
1. Положення Міністерства освіти і науки України № 703/23235 від 30
квітня 2013 р. «Про дистанційне навчання».
2. Описание программы Discord URL: https://discord-app.ru/discord/ (дата зверення: 08.12.2020)
3. Skype. Материал из Википедии ‒ свободной энциклопедии URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Skype (дата зверення: 08.12.2020)

Надійшла до редакції 11.12.2020
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО
НАПРЯМУ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Ю.О. Васеньова, С.М.Шаброва. Формування професійних компетентностей здобувачів освіти електроенергетичного напряму в системі дистанційного навчання. Професійна компетентність фахівця складається з компетентностей, які можуть носити теоретичний, або практичний зміст. Відпрацювання практичних умінь та навичок в
умовах дистанційного навчання стає
дуже складною та кропіткою роботою
здобувачів освіти і викладачів.

Y. Vasenova, S. Shabrova. Formation of
professional competencies of students of
education in the field of electricity in
the system of distance learning. The professional competence of a specialist consists of competencies that may have theoretical or practical content. Practice of
practical skills and abilities in the conditions of distance learning becomes a very
difficult and painstaking work of students
and teachers.

Вступ. Питання формування професійної компетентності
фахівців будь-якої галузі є надзвичайно актуальним і розглядається в багатьох виданнях [1, 2, 3, 4]. Це одна з найважливіших задач
при формуванні «профілю» випускника освітнього закладу.
Поняття «професійна компетентність» включає в себе
знання, уміння й навички, єдність теоретичної та практичної готовності майбутнього фахівця до професійної діяльності [1]. Формування такої комплексної характеристики потрібно вестись під час
будь-якої форми навчання (денна, заочна) і за будь-яких умов проведення навчальних занять - очних чи дистанційних.
В березні 2020 року Кабінетом Міністрів України було запроваджено карантин для усіх типів закладів освіти [5]. Поставле© Ю.О. Васеньова, С.М. Шаброва, 2021
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но завдання розробити заходи щодо забезпечення проведення навчальних занять за допомогою дистанційних технологій [5].
Робота в режимі дистанційного навчання протягом 1-3 тижнів на рік не викликає великих проблем з проведенням навчальних занять, після виходу на аудиторне навчання.
Але під час тривалого карантину і заборони відвідування
освітніх закладів постала основна проблема: пошук методів формування саме фахових компетентностей спеціаліста з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки в умовах дистанційного навчання.
Матеріал і результати дослідження. Дистанційне навчання представляє собою сукупність інформаційних технологій, що
забезпечують викладення основного обсягу навчального матеріалу; інтерактивну взаємодію здобувачів освіти і викладачів у процесі навчання; надання їм можливості самостійної роботи із засвоєння навчального матеріалу; а також оцінювання знань та умінь у
процесі навчання.
Згідно [6] фаховий молодший бакалавр повинен мати:
«широкий спектр практичних умінь/навичок, необхідних для
розв’язання складних задач у спеціалізованих сферах професійної
діяльності та/або навчання (уміння/навички)».
Фаховий молодший бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньопрофесійної програми, повинен оволодіти багатьма компетентностями, у тому числі: формування здатності розробляти проекти електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного
устаткування із дотриманням вимог законодавства, стандартів і
технічного завдання; здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних
систем та мереж, електричних вимірювань, роботою пристроїв
автоматичного керування, релейного захисту та автоматики, електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу [7].
Формування навичок проектування систем електропостачання, електрообладнання здобувачі освіти набувають під час лекційних та практичних занять, при виконанні курсових робіт та
проектів, проведення лекцій, семінарів.
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В останні роки все більшого поширення набуває дистанційна освіта. Під час дистанційного навчання викладання навчального матеріалу змінило формат, але не змінило сутність. Здобувачі
освіти в режимах он-лайн (Skype) або оф-лайн (Skype, електронна
пошта) мають можливості ознайомитись з теоретичним матеріалом, опрацювати матеріали практичних та самостійних робіт, розрахунково-графічних завдань, отримати консультацію.
Під час таких занять викладачі спеціальності електроенергетики, електротехніки та електромеханіки широко використовують презентаційний матеріал (частіше за все власного виконання),
вже готові відеоролики та відеосюжети власного виробництва (рисунок 1), моделювання фізичних процесів (MatLab, Electronic
Workbench5, Micro-Cap V), он-лайн лабораторні роботи (рисунок
2), використання он-лайн дошок (наприклад, My first board) та онлайн заняття в режимі реального часу.
В умовах дистанційного навчання навички здобувачі освіти отримують під час практичних занять, курсового, дипломного
проектування.

Рисунок 2 ‒ Використання демонстраційних навчальних
відеоматеріалів
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Рисунок 3 ‒ Проведення он-лайн занять в режимі реального часу

Рисунок 4 ‒ Комбіноване очне/ он-лайн заняття

Рисунок 5 ‒ Он-лайн захист курсових і дипломних проектів
© Ю.О. Васеньова, С.М. Шаброва, 2021

98
Спеціальний випуск: Узагальнений досвід, 2021, вип. № 1(4)
Special issue: Generalized experience, 2021, ed. № 1(4)

Такі форми навчання забезпечують викладання та засвоєння матеріалу курсу в зручному темпі, з урахуванням підготовки,
здібностей слухачів, урізноманітнюють освітній процес, підвищують наочність і образність подачі матеріалу. Система забезпечує
викладачу можливість упровадження новітніх педагогічних, психологічних, методичних розробок. Зручним є відсутність обмежень у часі для засвоєння матеріалу; можливість самостійно опрацювати пропущений матеріал.
Професійні компетентності техніка- електрика передбачають отримання практичних навичок по збиранню, налагодженню
електричних схем, діагностиці електрообладнання, проведенню
електричних вимірювань.
В таких задачах розвиток дистанційного навчання з технічних напрямків зустрічає певні труднощі через відсутність можливості організації виконання студентами лабораторних робіт та відпрацювання практичних навичок на значній відстані від коледжу.
Не всі знання можна отримати дистанційно. Так, наприклад, навчитися самостійно деяким видам професійної діяльності, при відсутності прямого контакту студента і викладача, практично неможливо. Але сучасні реалії диктують нові умови, що вимагають формування практичних навичок при дистанційному навчанні.
Одним з таких методів є проведення віртуальних або демонстраційних лабораторних та практичних робіт, що було розпочато під час весняного карантину викладачами циклової комісії.

Рисунок 6 ‒ Скріншот фрагменту відео для демонстраційної
лабораторної роботи
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В таких роботах практично повністю реалізовано хід виконання лабораторного експерименту: вибір складання переліку обладнання; проведення експериментів; оброблення результатів вимірювання та аналіз отриманих результатів експерименту.
Досвід підготовки до проведення такого виду робіт свідчить, що під час вирішення питання, яку лабораторну роботу можна винести на відеодемонстрацію, потрібно обов’язково враховувати, щоби експеримент, або установка мали високий рівень наочності та дозволяти демонструвати характерні процеси в електричних схемах.
Формування бази повинно створюватись протягом всього
навчального року.
Висновки.
1. Реалізація дистанційного навчання в повному обсязі неможлива без використання комп'ютерних технологій і навіть з ними є складним системним процесом, що потребує від усіх учасників освітнього процесу дисциплінованості. А від викладача- стратегічного мислення
2. Незважаючи на переваги, жодна віртуальна лабораторна
робота не замінить фізичних зусиль, яке потрібно застосувати обслуговуючому персоналу електричної підстанції при включенні
рубільника, не змоделює гул трансформатора
3. В умовах, коли іншого виходу, як формувати частково,
професійні компетенції під час саме дистанційного навчання немає, потрібно формувати базу навчальних матеріалів, які можна
проводити дистанційно.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ
З ДИСЦИПЛІНИ «ГРУНТОЗНАВСТВО»
І.О. Домбовська. Сучасні технології
навчання на заняттях з дисципліни
«Грунтознавство». Для підвищення
зацікавленості студентів у вивченні
дисципліни «Грунтознавство», впроваджую у навчальний процес сучасні
технології навчання: інформаційнокомунікативну ігрового та групового
навчання, дистанційного навчання, технологію навчання як дослідження..

I. Dombovskaya. Modern technologies of teaching in the discipline
"Soil Science. To increase students' interest in learning discipline "Soil Science", I introduce modern learning techno-logies: information-communicative,
project, game and group learning, network and distance learning, technology
learning as research..

Вступ. В умовах постіндустріального суспільства 21 ст.
вимоги до громадянина, особливо до молодих громадян, зросли
порівняно з попереднім часом. Сучасне інформаційне суспільство
більшою мірою зацікавлено в тому, щоб його громадяни були
здатні самостійно діяти, ухвалювати рішення, адаптуватися до
умов життя, що змінюються. Тому сучасне суспільство ставить
перед всіма типами навчальних закладів завдання підготовки випускників, які б були спроможні самостійно набувати необхід-них
знань, використовуючи сучасні технології, чітко усвідомлюва-ти
де і яким чином застосувати набуті знання, бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити; критично оцінювати інформацію,
бути екологічно свідомими, мати високу культуру, в тому числі і
географічну. Грунтознавство є природничою географічною наукою. Знання законів і закономірностей грунтової сфери необхідно
як спеціалістам-екологам, так і гідрометеорологам в професійній
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діяльності, без знання ґрунтознавства неможливо осягнути взаємозв’язки, що встановлюються між компонентами екосистем так і
географічної оболонки в цілому, усвідомити роль і функції грунту
в біосфері та житті людства.Сучасна педагогічна наука і практика
зосередили увагу на пошуку таких технологій навчання, які б забезпечували всебічний розвиток особистості, сприяли її самовираженню та зацікавленості у навчанні, що висвітлюється в Законі
України Про фахову передвищу освіту [1]. Результатом таких пошуків є сучасні новітні технології навчання.
Матеріал і результати дослідження. Предметом даного
дослідження є сучасні новітні педагогічні технології навчання.
Метою статті є висвітлення актуальності впровадження сучасних новітніх технологій навчання під час викладання дисципліни «Грунтознавство». Актуальність даної теми визначена
потребою підвищення зацікавленості студентів цією дисципліною
за допомогою новітніх технологій навчання, і тим, що молоде покоління повністю гаджетизоване. Молоді люди не ділять світ на
реальний і віртуальний, їх життя пов’язане з технологіями, мають
«кліпове» мислення, сприймають інформацію візуально. Якщо ми,
викладачі, хочемо бути цікавими для молоді, маємо говорити з
ними однією мовою, вибирати сучасні технології навчання. Для
цього впроваджую у навчальний процес такі сучасні технології
навчання: інформаційно-комунікативну, проектну, ігрового та
групового навчання, мережевого і дистанційного навчання, технологію навчання як дослідження. До тем курсу мною створені презентації, що ілюструють матеріал лекційних занять, надають інфографіку, цікаві факти, ігрові завдання для засвоєння, узагальнення
і систематизації знань, створюю електронні тести на платформі
Classtime.
Методологічною основою статті є теоретичні положення,
висновки, практичні здобутки світової та вітчизняної освітянської
думки. У процесі написання статті використано матеріали законодавчих та виконавчих органів влади України, методи педагогічних
досліджень, публікації фахових видань, практичні матеріали викладача.
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Сучасна новітня педагогічна технологія - це змістовна техніка реалізації навчального процесу, яка сьогодні в умовах глобалізації пов’язана з так званими «високими технологіями» та передбачає впровадження сучасних інноваційних, комп’ютерних і мережених технологій
В останні роки значно збільшилися темпи впровадження
нових інноваційних технологій в освітній процес навчальних закладів. Питанням дослідження присвятили свої роботи: С.Л. Безручук, М.І. Бондар, Н.О. Бондаренко, Т.В. Гладких, О.В. Карпенко,
Л.М. Кіндрацька, О.В. Кравченко, Я.Д. Крупка, М.Т. Левочко, В.К.
Макарович Н.М. Малюга, М.С. Пушкар, М.І. Скрипник, В.О. Подольська, Л.В. Чижевська, М.М. Шигун, О.В. Шипунова та інші.
Інтеграція України в Європейський простір невід’ємно пов’язана з
якістю національної системи освіти, її конкурентоспроможністю,
відповідністю вимогам Болонської конвенції. Глобальний процес,
який відбувається на наших очах, створює безпрецедентні можливості для розвитку людини [2].
Використовую технологію навчання як дослідження, так
студенти здійснюють самостійний пошук, на основі якого встановлюють зв'язки між предметами, явищами, процесами, роблять висновки, пізнають закономірності грунтової сфери, створюють новий інтелектуальний продукт. Реалізую дану технологію, залучаючи студентів до науково - дослідницької роботи, як на заняттях з
дисципліни «Грунтознавсто», так і на заняттях гуртка «Географічне краєзнавство», що працює за програмою «Наукові дослідження
в галузі географії». Головний напрямок досліджень - природні
об’кти рідного краю і грунти Херсонщини в тому числі. Так студенти досліджують властивості, стан родючості, типи грунтів області, з’ясовують проблеми грунтової сфери та шляхи їх вирішення, вчаться працювати з науковою літературою та іншими джерами інформації.
Проектну технологію доцільно використовувати під час
практичних робіт, та вивчення тем: «Морфологічний опис грунту»,
«Будова грунтового профілю», «Визначення агрогідрологічних
властивостей грунту», «Визначення механічного складу грунту».
Студенти на практиці вивчають грунтовий покрив, готують шур© І.О. Домбовська, 2021
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фи, відбирають проби грунту, встановлюють закономірності будови грунтового профілю, збирають матеріал для написання наукових робіт. Створюють індивідуальні та групові проекти як результат дослідження грунтів різних типів.
Сьогодні студенти працють над проектом «Унікальна
Херсонщина», в рамках якого досліджуть вплив зміни клімату на
грунти нашої області. В попередні роки створені проекти по досліджнню грунтів за темами «Якість грунту - якість життя», «Стан
родючості грунтів Херсонщини», вони були представлені на науково - практичній конференції «Регіональні проблеми гідрометеорології, клімату та екології» та на різного рівня конкурсах.
Дослідницька діяльність - вища форма самостійної роботи
студента. Під час навчання студенти створюють проекти, що охоплюють конкретний об’єм інформації, набувають уміння обирати
та систематизувати інформацію, реалізують свої досягання на заняттях та в позаурочний час, гуртківці займаються науково - дослідницькою діяльністю, досліджують актуальні проблеми ґрунтознавства
Технологія групової діяльності пов’язана з іншими технологіями, тобто є частиною, наприклад, проектної, ігрової технології де студенти в навчальному процесі взаємодіють між собою. Переваги роботи в групі: дає змогу виконати більший обсяг роботи,
створення атмосфери зацікавленості, вміння розподіляти обв’язки,
чітко висловлювати думку, творчо виконувати завдання, критично
мислити, вміння працювати в команді [3].
На заняттях з дисципліни «Грунтознавство» використовую
вище зазначені технології в таких формах роботи: робота в парах
або малих групах (робота з грунтовими картами, створення міні
проектів - характеристик грунтів світу, вивчення категорій грунтоутворюючих порід, складання кросвордів, тощо). Бригадна форма передбачає формування тимчасових груп студентів для виконання навчальних завдань. Кожна група виконує частину загального завдання, що доцільно під час вивчення великого за обсягом
матеріалу, або великого обсягу робіт, під час навчальної практики.
Групову навчальну роботу застосовую при виконанні лаборатор© І.О. Домбовська, 2021

105
Спеціальний випуск: Узагальнений досвід, 2021, вип. № 1(4)
Special issue: Generalized experience, 2021, ed. № 1(4)

них і практичних робіт, на заняттях під час засвоєння, узагальнення і систематизації знань.
Вивчаючи тему «Родючисть та охорона грунтів» студенти
створювали навчальні міні проекти «Дегуміфікація грунтів»,
«Грунти Херсонщини», «Проблеми підтоплення та засолення грунтів», «Органічне землеробство». Студенти презентували проекти
з використанням комп’ютерних технологій, це сприяло поглибленню знань з теми, вдосконаленню уміннь та навичок використовувати сучасні технології, працювати в команді [4].
Інформаційно - комунікативна технологія. Нині помітно
зросла кількість досліджень, предметом яких стало використання
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.
Цій темі в Україні присвячені дослідження таких науковців, як
В.Ю. Биков, Я.В. Булахова, О.М. Бондаренко, В.Ф. Заболотний,
Г.О. Козлакова, О.А. Міщенко, О.П. Пінчук, О.В. Шестопал та інші [2].
До кожної теми курсу «Грунтознавство» мною створені
презентації, що ілюструють матеріал лекційних занять, надають
інфографіку, цікаві факти, тестові та ігрові завдання для засвоєння,
узагальнення і систематизації знань. Сьогодні, в умовах дистанційного навчання актуальні електронні тести, які можна створювати на різних платформах. Я використовую платформу Classtime до тем складаю тести різного рівня складності, під час виконання
тесту студентами є можливість одразу бачити їх результат, аналізувати рівень засвоєння знать з того чи іншого питання та корегувати їх.
ІКТ дають змогу підвищити якість навчання, створити нові
засоби впливу, ефективніше взаємодіяти педагогу зі студентами.
На думку багатьох фахівців, нові інформаційні освітні технології
на основі комп'ютерних засобів дають можливість значно підвищити ефективність навчання [2].
Мережеві та дистанційні технології на сьогодні актуальні,
вони призначені для телекомунікаційного спілкування студента з
педагогами. Формами мереженої комунікації є: електронна пошта
‒ для обміну інформацією, проведення консультацій,конференцій,
вебінарів, що дозволяє викладачу та студентам, що знаходяться на
© І.О. Домбовська, 2021
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відстані один від одного, організувати спільне навчання, брати
участь у ділових іграх, веб-квестах, виконувати тестові завдання
на різних платформах. Використовую дані технології для консультацій, дистанційного навчання, тестового контролю на платформі
Classtime.
Технологія ігрового навчання ‒ це включення студента в
навчальну гру. Впроваджуючи ігрову технологію у навчально виховний процес, на заняттях з дисципліни «Грунтознавство»,
пропоную студентам вирішення і складання кросвордів різних видів, тести, вікторини, квести. Використовую їх як у традиційному
паперовому вигляді, так і в електронному. З метою підвищення
інтересу до занять розробляю сучасні види контролю знань студентів ‒ веб квести. Lernis ‒ це освітній сервіс для створення навчальних веб квестів, які можна адаптувати до будь-якої теми з грунтознавства і вирішувати їх як в групі так і індивідуально за допомогою смартфону.
В статті представлені матеріали для підготовки і проведення занять з теми «Грунти Херсонщини», які можуть бути також
використані для проведення інтелектуальних ігор, краєзнавчої вікторини, брейн-рингу, квесту та інших краєзнавчих та екологічних
заходів.
Закріплення теми «Грунти» в ігровій формі «Хмара»
с
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Види завдань:
1. Знайти в таблиці якомога більше термінів з грунтознавства та скласти питання до них. (Завдання можна виконувати з обмеженням часу).
Відповіді: солодь, тип, солонець, чорнозем, дерновий,
структура, родючисть, гумусовий, вологість, лугові, сівозміна, каштановий, поди, ілювіальний, лес.
2. Викреслити з таблиці слова , що є відповіддю на питання:
о м л к в к т и а
т
к е о п о и о т д о
в л к
і
л н р л а м
т
і
в с
і
в ф л п ю
л о б о н
і
т е т
г
и р а к и а в с а
к
м а г
а
т к г и ц и
а ц к г ю п ю в
і
т
л
і
р е р о з
і
я
л
р я а м а д н р м а
т л к
і
т и п ю т
г
1. Материнська порода (лес).
2. Заходи пристосування до зміни клімату (адаптація).
3. Надає родючості грунтам (гумус).
4. Органічний шар, що утворюється на болотах (торф).
5. Руйнує грунти (ерозія).
6. Основна класифікаційна одиниця грунтів (тип).
7. Зниження в степу (поди).
8. Материнська порода дерново - піщаних грунтів (пісок).
9. Агрономічна оцінка грунтів в балах (бонітет).
10. Заходи щодо покращення властивостей грунтів (меліорація).
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Кросворд «Грунти»
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Питання:
1. Не родючий грунт з високим вмістом солей.
2. Найродючіші грунти нашої області.
3. Процес видування частинок грунту вітром.
4. Природна зона, в якій розташована Херсонська область.
5. Зміна с/г культур по полях і в часі.
6. Вчений, засновник науки про грунт.
7. Грунтоутворююча порода.
8. Органічний шар, що утворюється на болотах.
9. Процес в грунтах, пов'язаний з підвищенням рівня грунтових вод.
Висновки. Впровадження сучасних новітніх технологій
посилює позитивну мотивацію до навчання, що було доведено на
прикладі їх використання при вивченні дисципліни «Грунтознавство», вони, підвищують зацікавленность студентів у навчанні.
Жодна освітня технологія не може розглядатися як універсальна. Організація навчального процесу в сьогодні вимагає поєднання різних технологій, творчого підходу до використання кожної з них, а також створення нових авторських навчальних технологій.
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МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
У ГЕНІЧЕСЬКОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ
ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Т.В. Білонога. Методика викладання
хірургічних дисциплін у Генічеському
фаховому коледжі Херсонського державного університету. У статті розглядається формування у студентів професійної, комунікативної, соціальної, культурної, громадської та інших компетентностей необхідне для всебічної, якісної підготовки майбутніх медичних
працівників. Проаналізовано різні методики викладання хірургічних дисциплін
на прикладі викладання їх в Генічеському фаховому коледжі Херсонського
державного університету.

T. Bilonoga Methodology of teaching
surgical disciplines in Genichesk College of Professional Studies, Kerson
State University. The article considers
the formation of students' professional,
communicative, social, cultural, social
and other competencies necessary for
comprehensive, high-quality training of
future medical workers. Various methods of teaching surgical disciplines on
the example of teaching them are analyzed in Genichesk College of Professional Studies, Kerson State University.

Вступ. В зв’язку з реформуванням професійної освіти (в
нашому випадку – медичної ) та побудови нової системи охорони
здоров’я в Україні на період 2015-2025 років, одними з основних і
першочергових завдань є зменшення летальності від гострої хірургічної патології, політравм, онкологічних захворювань.
Для цього необхідно підвищувати якість навчального процесу, а цьому може сприяти покращення його матеріальнотехнічного забезпечення, широке впровадження комп′ютерних технологій в освітній процес та створення навчально-тренінгових
ситуаційних занять для молодих викладачів. Знання та навички,
які студенти отримують на заняттях з хірургії є базовими для ціло© Т.В. Білонога, 2021
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го блоку дисциплін, що забезпечують професійно-практичну підготовку.
Сучасні раціональні підходи до вивчення хірургії у медичному навчальному закладі засновані на інтеграції навчального, лікувального і наукового процесів. На єдності та органічності теорії
з практикою. Під час викладання хірургічних дисциплін передбачаються індивідуалізація і практична спрямованість вчення, деяка
гнучкість і свобода навчання. Це наближає навчальну діяльність
до професійної з урахуванням потреб охорони здоров′я і нових
досягнень хірургії.
З упроважденням нових операцій і величезним арсеналом
медикаментозних засобів, методів діагностики та інноваційних
методів лікування - викладач хірургії в медичному навчальному
закладі повинен постійно підвищувати свій професійний рівень,
відвідувати хірургічні конгреси, вебінари, брати участь в хірургічних конференціях, постійно стежити за новими досягненнями діагностики і лікування в фаховій галузі.
Матеріал і результати дослідження. На своїх заняттях з
хірургії я застосовую різні методики викладання, для того щоб,
задіяти як мого більше видів пам′яті (слухова, зорова, моторна та
інші), для цього я використовую різні методики викладання (особливо проектне навчання) та запроваджую в навчальний процес
комп′ютерні технології.
Теоретичні заняття (лекції) викладаються в вигляді опорних конспектів чи мультимедійних презентацій, з обов′язковою
демонстрацією навчального відео. Широко використовую показові
картинки та слайди. Основні тези даю під запис – поняття, класифікації, основні клінічні ознаки та принципи лікування, особливості догляду за хворим. Під час лекції використовую багато таблиць
і структурно-логічних схем, що спрощує сприйняття матеріалу і
значно економе час. На кожне теоретичне заняття маю методичний
комплекс проведення, якій обов′язково відповідає РНП та регламенту цього типу заняття.
Для кращого засвоєння матеріалу студентами постійно
змінюю тип лекції – лекція-інформація, тематична лекція, проблемна, лекція-конференція, лекція-бесіда, візуальна лекція та інші.
© Т.В. Білонога, 2021
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Різні теми з хірургії сприймаються краще за різними типами лекцій.
Наприклад: тема «Десмугрія» краще сприймається в вигляді лекції-візуалізації. А тема «Профілактика хірургічної інфекції» в вигляді лекції-диспуту чи круглого столу, т. к тема вже знайома
студентам з дисципліни «Медсестринська справа і догляд за хворими» і вони краще володіють матеріалом, що дає їм змогу активно брати участь в диспуті і відстоювати свою думку. Тема «Хірургічні захворювання та ушкодження органів черевної порожнини»
складна та об′ємна, тому я надаю її в вигляді тематичної лекції,
лекції-інформації.
На практичних заняттях з хірургії я також застосовую різні
методики викладання, з урахуванням індивідуальних особливостей
студентів, що також, задіють різні види пам′яті та економлять час
на практичному занятті, що актуально, враховуючи об′єм навчального матеріалу. Наведу приклади з особистого досвіду, які форми і
методи викладання є найбільш продуктивними для різних видів
пам′яті.
Візуальна пам’ять: Мультимедійні презентації, навчальні
картки, рентгенограми, структурно-логічні схеми і таблиці, плакати, навчальне відео.

Рисунок 1 – Рентгенограми для візуалізації навчання
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Моторна пам’ять: Відпрацювання алгоритмів практичних
навичок (методом повторення, доведення до автоматизму)
Тактильна: На заняттях зі студентами з вадами зору, які
здобувають освіту в нашому навчальному закладі за
спеціалізацією «Медична сестра – масажист», я активно
використовую подачу матеріалу в вигляді конспектів створених
шрифтом Брайля, бо не всі студенти гарно сприймають
аудіоматеріали. Ці студенти потребують індивідуального підходу
і підвищеної уваги під час навчання, але це тема окремої статті.

Рисунок 2 – Мультимедійні презентації для візуалізації навчання
Слухова пам’ять: Фронтальне та індивідуальне усне опитування, вирішення тестів з поясненнями та додатковими навідними питаннями, аудіолекції та інші.
Аналітичне та клінічне мислення: Постановка проблемних
запитань, вирішення ситуаційних задач (згідно сестринському
процесу). Моделюється робоча ситуація: медична сестра-хворий,
фельдшер-хворий, медична сестра-лікар, медична сестра-хворийлікар та інші.) Перед студентами ставиться завдання, які вони повинні вирішити, володіючи певною інформацією, творчо оперуючи нею, шукаючи нові знання і прийоми дій.
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Рисунок 3 – Опорні конспекти виконанні шрифтом Брайла
для студентів з вадами зору
Так під час викладання теми «Кровотечі. Гемостаз», при
вивченні методів тимчасової зупинки кровотечі, ставимо проблемне питання: Як і при якому виду кровотечі застосовується пальцеве притиснення судини на протязі як метод тимчасової зупинки
кровотечі?
Для того, щоб відповісти на це запитання студенти повинні
мати опорні знання з предмету «Анатомія і фізіологія людини».
Активізувати розумову діяльність учнів можна допоміжними запитаннями: 1.Як визначити вид кровотечі? 2.Які умови треба виконати при застосуванні цього методу? 3.Чи є цій метод придатний
для транспортування хворого? 4.Чи можна остаточно зупинити
кровотечу, застосувавши цій метод?
За допомогою таких додаткових запитань студенти приходять до висновку, що цій метод зупинки кровотечі є тимчасовим,
застосується для зупинки артеріальної кровотечі, перед транспортування хворого в стаціонар хірургічного профілю для остаточної
зупинки кровотечі необхідно цій метод замінити накладанням артеріального джгута, бо це створює кращі умови для транспортування постраждалого.
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Також дуже цікава та продуктивна методика, особливо для
перевірки засвоєння матеріалу, це методика «Кросворд». Студенти
самостійно створюють кросворди за заданою темою, обмінюються
ними та вирішують. Для вирішення цього завдання потрібно добре
знати матеріал. Сама форма роботи має ігрові елементи і дуже подобається студентам, що в свою чергу, покращує засвоєння матеріалу.
В форматі розвитку аналітичного та клінічного мислення у
студентів-медиків, не можу не згадати сучасний і дуже цікавий
метод викладання «Навчальний проект».
Проектне навчання є однією з модифікацій продуктивного
навчання. Під ним розуміють організацію навчально-виховного
процесу, яка спрямована на самостійне розв’язання студентам навчально-пізнавальних завдань на основі самостійного збору за заданими ознаками і відповідної інтерпретації конкретної інформації, обов’язкового обґрунтування і наступного коректування подальшої продуктивної навчально-пізнавальної діяльності, її самооцінки і презентації результату.
Тема впровадження проектних технологій в освітній процес – є важливою, актуальною і багатогранною. Сьогодні застосування у підготовці майбутніх фахівців проектних технологій навчання набуває все більшої актуальності, оскільки вони створюють
умови для творчої самореалізації студентів, підвищують мотивацію для отримання знань, сприяють розвитку їхніх інтелектуальних здібностей. Студенти набувають досвіду вирішення реальних
проблем з огляду на майбутнє самостійне життя, які проектують у
навчанні.
Основна цінність проектного навчання полягає в тому, що
воно орієнтує на створення певного матеріального або інтелектуального продукту, а не на репродуктивне засвоєння навчального
матеріалу. На шляху до мети в опануванні конкретним змістом чи
методом пізнання учні актуалізують пошукову діяльність, здобувають нові необхідні компетентності.
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Рисунок 4 – Студенти ІІІ курсу медсестринського відділення
після закінчення групового проекту
Студенти ІІІ курсу, медсестринського відділення працювали над навчальним проектом з дисципліни «Медсестринство в хірургії» за темою «Кровотечі. Гемостаз. Як зберегти життя людини». Працювали з задоволенням, зацікавлено вивчали фахову тему.
Набували професійну, комунікативну, соціальну та інші компетентності. Зріз знань, проведений за темою після роботи над проектом
продемонстрував більш високі результати засвоєння матеріалу,
ніж в групі, де ця тема вивчалась за допомогою традиційної методики викладання.
Висновки. Проконтролювати ефективність науковопізнавальної діяльності студентів можна шляхом усного опитування, письмового контролю, методом практичних навичок та самоконтролю.
Підвищити результат навчання дозволяє використання поєднання різноманітних методів, які будуть враховувати індивідуальні особливості кожного здобувача професійної освіти. У клініці
використовуються безліч способів залучення студентів у відповідну практичну діяльність, яка розвиває їх здібності до вирішення
завдань і проблем, формує цілісний підхід до догляду за хворими
та виконання ряду маніпуляцій.
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Дуже продуктивним і цікавим є метод проектного навчання, якій я раджу використовувати в роботі сучасного викладача, бо метою цього методу є - навчити майбутніх фахівців здобувати знання самостійно, застосовуючи їх для розв'язання нових
пізнавальних і практичних завдань, а також сприяти формуванню в
студентів комунікативних навичок. Крім цього потрібно прищепити їм уміння користуватися дослідницькими прийомами (збирання
інформації, висування гіпотез, уміння робити висновки).
Кожен викладач має свої улюблені методики викладання
та їх комбінації. Головне ‒ працювати віддано, з захопленням та
любов’ю до своєї справи!
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ВПЛИВ ШУМУ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС СТУДЕНТІВ
ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ
О.В. Туревич. Вплив шуму на навчальний процес студентів під
час виконання тестового завдання.
У статті розглянуто процес впливу
певного виду шуму на працездатність
студентів під час виконання тестового завдання.

O.V. Turevych. The influence of noise
on the learning process of students
during the test task. The article
considers the process of influence of a
certain type of noise on the efficiency of
students during the test task.

Вступ. Шум – це одна з форм фізичного (хвильового) забруднення навколишнього середовища. Шум – це один або декілька (сукупність) звуків різної частоти, сили та інтенсивності, що
виникають у результаті коливального руху частинок у пружних
середовищах (рідких, твердих, газоподібних) [2].
Дія шуму на людину впливає дуже різноманітно, одній людині стукіт може заважати, іншій – буде байдуже. Але в більшості
випадків, шум (навіть, саме слово за себе каже) несе за собою більше негативні, ніж позитивні звуки. Шум - сам по собі має статус
«небажаного» звуку та поширюється завдяки звуковій хвилі, а область, в якому він поширюється, називається звуковим полем. Розрізняють три види шуму:
1 Ударний (оплески, забивання цвяхів, закриття капоту в
авто).
2 Механічний (заточування ножа, биття, гальмування автомобіля).
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3 Аеродинамічний (виникає при великій швидкості повітря: літак, трубопровід).
Мінімальна ступінь напруження (інтенсивність) звуку, яку
людина відчуває, називається порогом чутливості. А максимальна
ступінь, при якій вухо починає відчувати болючі відчуття, називається порогом болісного відчуття. [3].
Не менш важливе відношення до шуму має вібрація. Вібрація – це, грубо кажучи, коливання твердих тіл, що сприймаються
організмом людини як струс. Є вібрація загальна (на все тіло) і локальна (найчастіше на руки – наприклад, відбійний молоток). Вібрація призводить до порушення кровообігу (спазму судин), завдає
шкоди для організму людини , впливаючи на ЦНР, шлунковокишковий тракт, вестибулярний апарат, викликає запаморочення,
оніміння кінцівок, захворювання суглобів [1].
Матеріал і результати дослідження. Зазначимо, що тема
«шум» займає провідне місце в житті людини. У наш час шум – це
розповсюджене явище, інформацію про яке має знати кожна людина. Це надихнуло нас провести експеримент під назвою: «Вплив
різних видів шуму на працездатність студентів». Ми з колегою
вирішили провести такі досліди над 2 групами студентів НПФК:
1 Контрольний зразок (пустий)
2 Ультразвук
3 Сильне тертя крейдою по дошці
4 Тертя повітряних кульок одна об одну
5 Тертя пінопласту по склу
6 Неочікувані удари предметом.
У першому досліді ми задавали студентам прості запитання. На них 96% студентів дали правильні відповіді.
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Рисунок 1 – Звичайне тестове завдання
У другому ми увімкнули високочастотні звуки та дослідили,
що лише 75% студентів написали правильно відповіді на ті ж самі
запитання.

Рисунок 2 – Вмикання високочастотних звуків
У третьому досліді ми визначили наскільки сильне тертя
крейдою по дошці може відволікати студентів від написання завдання. 89% студентів написали завдання правильно
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Рисунок 3 – Тертя крейдою по дошці
Під час четвертому досліду ми терли кульку одна об одну
та перевіряли наскільки студенти є чутливими до цього шумового
подразника. 83% студентів дали правильні відповіді.

Рисунок 4 – Тертя кульки об кульку
П’ятий дослід ‒ тертя пінопласту по склу - показав, що
тільки 45% студентів написали правильні відповіді.
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Рисунок 5 – Тертя пінопластом по склу
У шостому досліді ми довели, що при неочікуваних ударах
різними предметами, 50% студентів почали допускати помилки,
або просто пропускати питання через те, що йшло відволікання від
процесу і збиття з думки.

Рисунок 6 – Неочікувані удари різними предметами
Після проведення експерименту на шум ми отримали такі
дані на діаграмі:
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Рисунок 7 – Підсумок першої групи
Найвідчутніше перша група віднеслась до таких шумових
подразників як тертя пінопласту по склу – лише 45% правильних
відповідей, та до неочікуваних ударів ‒ 50% правильних відповідей.
А на черзі друга група. Всі досліди будуть йти в такому ж
самому порядку як і в першій. Після проведення експерименту на
шум з другою групою, проаналізувавши, ми отримали такі дані на
діаграмі:

Рисунок 8 - Підсумок другої групи
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Висновок. Після проведених дослідів ми порівняли результати. Виявилося, що студенти першої групи були більш чутливі до таких подразників як ультразвук, тертя кульок одна об одну, тертя пінопласту по склу, неочікуваних ударів предметом та
періодичних ударів на відміну від студентів другої групи. Останні,
навпаки, були більш чутливі лише до сильного тертя крейдою по
дошці. Це пояснюється тим, що студенти другої групи швидше
адаптувалися майже до всіх подразників, ніж студенти першої
групи.
Отже, ми можемо зробити такі висновки: шум впливає на
сучасного студента і, навіть, заважає навчатися, але студентство
може швидко адаптуватися до нього.
Перелік джерел посилання:
1 Ковригін К.Н., Міхєєв А.П. Вплив рівня шуму на продуктивність праці:
М.: Гігієна та санітарія, 1965. 214с.

2 Желібко Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: К.: «Каравела», 2008. 338с.
3 Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності та основ охорони праці:
К.: ТОВ «Основа». 2016. 263с.
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ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У
ФОРМАТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
А.В. Ботвинюк,
О.В. Ботвинюк.
Викладання гуманітарних дисциплін у форматі дистанційного навчання. У статті розглянуто особливості викладання гуманітарних дисциплін під час дистанційного навчання завдяки використанню електронних ресурсів.

А.V. Botvynyuk, О.V. Botvynyuk.
Teaching humanities in the format
of distance learning.The article
considers the peculiarities of teaching
humanities during distance learning
through the use of electronic resources

Вступ. 2020 року людство зіткнулося з най-масштабнішим
викликом сьогодення ‒ всесвітньою епідемію коро-навірусу, яка і
далі продовжує змінювати усталені механізми життя. Більшість
здобувачів освіти та викладачів змушені були підлаштовуватися
до реалій і тривалий час застосовувати особливий режим освітнього процесу – дистанційний (онлайн). Основна вимога такого навчання – підтримка безперервності нав-чання, щоб студенти мали
змогу скласти іспити та своєчасно завершити навчальний рік навіть в умовах карантину.
Матеріал і результати дослідження.
Дистанцiйне навчання ‒ це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на
рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами
iнформацiйної мережi [1].
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Цей вид навчання не особливо відрізняється від звичайного: викладачі надсилають завдання для доопрацювання, встановлюють крайній термін здачі, студент за допомогою електронної
пошти чи месенжера надсилає виконане завдання на перевірку.
Більшість вищих навчальних закладів для проведення навчальних занять за розкладом та консультації обирають для себе
зовнішні платформи для відеоконференцій такі, як: Zoom, Skype,
Google Classroom, Moodle тощо. Це все вимагає від викладачів
самостійної розробки й практичного застосування педагогічних
програмних засобів, ефективного використання комп’ютерних технологій, системної інтеграції цих технологій у навчальний процес
освітніх закладів та організаційних структур.
Сучасному педагогові необхідно творчо використовувати
набуті знання в нестандартній змінній ситуації, виявляти конструк-тивність в організації і плануванні педагогічного процесу.
Використання інформаційних технологій у процесі викладання гуманітарних дисциплін у форматі дистанційного навчання
залежить від низки факторів, найважливішими з яких є:
- використання нестандартних форм подання інформації;
- створення інтерактивних типів навчальних завдань;
- створення освітнього середовища, яке допоможе розкрити
специфіку майбутньої професії;
- наявність зворотного зв’язку між викладачем і здобувачами освіти.
Протягом кількох років провідними платформами для дистанційного навчання студентів у Херсонському політехнічному
фаховому коледжі Державного університету «Одеська політехніка» і Морському фаховому коледжі Херсонської держав-ної морської академії є Moodle і Skype.
Moodle (Modular Object Oriented Dictance Learning
Environment – модульне об’єктно-орієнтоване середовище дистанційного навчання) – це система програмних продуктів, за допомогою якої можна дистанційно, через Інтернет, оволодіти навчальним матеріалом та самостійно створювати навчальні курси і
про-водити навчання на відстані [2].
© А.В. Ботвинюк, О.В. Ботвинюк, 2021

127
Спеціальний випуск: Узагальнений досвід, 2021, вип. № 1(4)
Special issue: Generalized experience, 2021, ed. № 1(4)

На цій платформі реалізовується філософія «педагогіки соціального конструктивізму», яка полягає у тому, що процес навчання розглядається як процес адаптації молодої людини та створення педагогічних умов для активного засвоєння здобувачами
освіти нового досвіду та конструювання власного розуміння навколишнього світу. В основі такого навчання лежить переду-мова,
що студент формує знання у своїй власній підсвідомості, на основі
власного розуміння [3]. А питання, що виникають у процесі підготовки, спонукають до активного осмислення та пошук.
Moodle має велике розмаїття модулів (елементів дисциплін), які можуть бути використані для створення дисципліни будьякого типу. Залежно від змісту та концепції викладання, творець
дисципліни включає найбільш підходящі елементи і ресурси, що
надаються системою Moodle.
Можна розділити інструменти (модулі) Moodle для подання матеріалів дисципліни на статичні (ресурси) та інтерактивні
(елементи). До ресурсів відносяться:
1) текстова сторінка;
2) посилання на файл або веб-сторінку;
3) посилання на каталог (папку на гул диску);
4) пояснення (дозволяє поміщати текст і графіку на головну сторінку дисципліни.
До інтерактивних елементів належать:
1) Елемент «Завдання» дозволяє викладачеві ставити завдання, які вимагають від студентів відповіді в електронній формі
(у будь-якому форматі) і дає можливість завантажити його на сервер. Отримані відповіді оцінюються.
2) Елемент «Wiki» робить можливою спільну групову роботу студентів над документами. Будь-який учасник дисципліни
може редагувати wiki-статті. Всі правки wiki-статей зберігаються в
базі даних, можна запрошувати будь-який минулий варіант статті
або для порівняння різниці між будь-якими двома минулими варіантами статей за допомогою посилання «Останні правки». Використовуючи інструментарі й «Wiki», слухачі працюють разом над
редагуванням однієї wiki-статті, оновленням і зміною її змісту. Редактор, вбудований в «Wiki», дозволяє вставляти в текст статті
© А.В. Ботвинюк, О.В. Ботвинюк, 2021
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таблиці, малюнки і формули. Залежно від налаштувань групової
роботи Moodle може включати в себе дванадцять різних wikiредакторів. При колективній роботі викладач, використовуючи
функцію «Історія», може відстежити внесок кожного учасника в
створенні статті та оцінити його.
3) Елемент «Глосарій» дозволяє створювати і редагувати
список визначень, як в словнику. Наявність глосарію, роз'яснює
ключові терміни, вжиті в навчальному курсі, просто необхідні в
умовах позааудиторної самостійної роботи. Глосарій може бути
відкритий для створення нових записів (статей), не тільки для викладача, але і для слухачів.
4) Елемент «Форум» використовується для організації
дискусії та групується по темам. Після створення теми кожен учасник дискусії може додати до неї свою відповідь або прокоментувати вже наявні відповіді. Для того, щоб вступити в дискусію, користувач може просто переглянути теми дискусій і відповіді, які
пропонуються іншими. Це особливо зручно для нових членів групи, для швидкого освоєння основних задач, над якими працює
група. Історія обговорення цих проблем зберігається в базі даних.
У кожному електронному курсі система Moodle дає можливість
створення декількох форумів.
5) «Чат» система призначена для організації дискусій та
ділових ігор в режимі реального часу. Користувачі системи мають
можливість обмінюватися текстовими повідомленнями, доступними як усім учасникам дискусії, так і окремим учасникам за вибором.
6. Елемент «Тест» дозволяє створювати набори тестових
завдань. Всі питання зберігаються в базі даних і можуть бути надалі використані знову в цьому ж курсі [4].
Розглянемо види тестових завдань:
1) Правильно/неправильно: завдання такого типу застосовується для поточного оцінювання, самоконтролю,оскільки можна
«вгадати правильну відповідь» (див. рисунок 1).
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Рисунок 1 – Приклад завдання «правильно/неправильно»
2) Множинний вибір - надає можливість обрати 1 або декілька правильних відповідей із запропонованого переліку. Перевагами є миттєвість комп’ютерної перевірки після завер-шення тестування і відправлення результатів та виставлення балів до електронного журналу відразу. Недолік – необхідно врахувати час,
створюючи тест, щоб уникнути можливості списування студентами з Інтернету (див. рисунок 2).

Рисунок 2 – Приклад завдання «множинний вибір»
3) Відповідність: відповідь на кожне підзапитання має бути вибрана із заданого списку можливих відповідностей. Завдання
сприятиме розвитку логіки, систематичності мислення, перевірить
класифікаційні, систематичні й фактичні знання, міжпредметні
зв’язки, явища тощо. Щодо інструкції до тестової умови, то необхідно використовувати «Установіть відповідність» для того, щоб
один зі списків вміщував кілька дистракторів (див. рисунок 3).
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Рисунок 3 ‒ Приклад завдання «відповідність»
На думку В.Гуло [5], для успішного проведення тестування
важливим є визначення форми тестових завдань, які будуть використовуватись у складі тесту. Вибір форми тестових завдань визначається характером знань та умінь, що є об’єктом контролю.
Skype ‒ це безкоштовне програмне забезпечення, яке дозволяє здійснювати голосові та відеодзвінки через Інтернет. Його
зручно використовувати через комп’ютер/ноутбук чи мобільний
додаток. Найбільшими перевагами цієї платформи є:
- Максимальна кількість учасників однієї відеоконференції – 50 осіб;
- кожен відеодзвінок триває необмежену кількість часу;
- користувачі можуть демонструвати учасникам конференції свій екран: весь або частину;
- є функція запису онлайн-конференцій;
- користувачі можуть переходити за посиланнямзапрошенням на конференцію необмежену кількість разів;
- можна пересилати будь-які файли (mp3, зображення,
текст тощо) просто перетягуючи їх у вікно чату, що полегшує обмін файлами з колегами.
Усі ці можливості Skype можуть полегшити викладання в
онлайн-форматі, зроблять заняття ефективними та насиченими[6].
Також доцільним у процесі викладання гуманітарних дисциплін під час дистанційного навчання є використання таких
форми роботи, як:
1) Слайд-твір – мультимедійний продукт, створений на
відповідну тему самими студентами. Це свого роду диференційо© А.В. Ботвинюк, О.В. Ботвинюк, 2021
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ваний, індивідуальний підхід до домашнього завдання. Кожен учасник медіа-проекту – обирає для себе індивідуальні засоби й оптимальний темп діяльності, виявляє самостійність, творчість, наполегливість у досягненні мети. Навчальна робота організовується в
індивідуальній та груповій формах і складається з трьох етапів:
- відбір та вивчення інформаційно-професійної проблеми,
засвоєння комп’ютерної мультимедіа-технології;
- створення та колективне обговорення пробних
комп’ютерних мультимедіа-презентацій, створених на запропонованому викладачем інформаційному матеріалі;
- підготовка й представлення розгорнутої мультмедіапрезентації з проблеми із залученням додаткової знайденої здобувачами освіти інформації й викладеної з урахуванням власної точки зору [7].
2) Буктрейлер – короткий відеоролик за мотивами книги.
Головна мета створення цього відеопродукту – спонукати студента
до прочитання твору. Найпростіша класифікація буктрейлерів така: за авторством, тематикою, змістом, способом утілення тексту.
Остання ділиться на види: ігрові (міні-фільм за книгою); неігрові
(набір слайдів, цитат, ілюстрацій); анімаційні (мультфільм за книгою). Для виконання таких творчих проектів спочатку треба обрати книгу для рекламування, а потім створити сценарій буктрейлера. Потрібно продумати сюжет, скласти текст. Важливо не повідомляти весь зміст книги, а зацікавити глядача до самостійного прочитання. Відеоролик оптимально має тривати 3 хвилини, тоді глядач не втратить зосередженості та здатності сприймати матеріал;
втілення сценарію[8]. Це може бути відшукування потрібного відео в Інтернеті. Але не забуваємо про авторство. Якщо сценарій
передбачає ілюстрацій, також використовуємо наявний авторський
матеріал чи створюємо зі студентами власні роботи. Найцікавіше
їм знімати власні міні-фільми, відчувати себе акторами та режисерами-постановниками:
- відеоряд за складеним сценарієм;
- проводиться запис звуку програмами Nero StartSmart чи
Sound Forge;
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- відеомонтаж, під час якого обробляються, вирізаються
та клеяться певні фрагменти, добирається звукова доріжка, накладаються ефекти, робляться переходи, додається текст;
- попередній перегляд для обговорення та усунення недоліків;
- конвертування відео й отримання готового буктрейлера.
Робота обов’язково презентується: одногрупникам під час вивчення художнього твору на заняттях з української літератури, викладається на сайти, електонну базу коледжу, в соцмережах,
YouTube [9].
3) Віртуальний музей – це набір електронних артефактів та
інформаційних ресурсів, практично всіх, що можуть бути відформатовані. Колекція може містити картини, малюнки, фотографії,
діаграми, графіки, записи, відеосегменти, газетні статті, стенограми інтерв’ю, чисельні бази даних, а також багато інших матеріалів,
які можуть зберігатися у файловому сервісі музею.
Віртуальний музей є вдалим прикладом використання Інтернет-технологій. Переваги: доступність, безпечність, накопичення великої кількості матеріалів, можливість повторити перегляд експонатів у будь-який час [10].
Віртуальні музеї, які можна використовувати на заняттях
української літератури: Віртуальний музей І.Франка у Києві
https://frankovi.com.ua/3d-tur/;
Музей
О.Довженка
https://youtu.be/iHR4umy UQWM; Хата-музей І.Франка в Криворівні http://www.karpaty.net.ua/virtual-ny-turi/615-muzei-ivana-franka;
Літературно-меморіальний музей Лесі Українки у м. Луцьк
https://youtu.be/zQLXFA9aG9U.
4) LearningApps.org ‒ онлайновий сервіс, який дозволяє
створювати інтерактивні вправи. Їх можна використовувати в роботі з інтерактивною дошкою, або як індивідуальні вправи для
студентів. Кожен викладач, зареєструвавшись на сайті, може створювати свої вправи: «Знайти пару» (доцільно використовувати при
опрацюванні життєвого і творчого шляху письменника та його
творів
(https://learningapps.org/display?v=pcrnvt7ya20,https://
learningapps. org/ display?v= pupw8hj7a20), «Класифікація» (зручно
при вивченні морфології, синтаксису), «Числова пряма» (поєдна© А.В. Ботвинюк, О.В. Ботвинюк, 2021
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ння дат і подій із життя письменника), «Просте упорядкування» (у
хронологічній послідовності розмістити події твору), «Вільна текстова відповідь» (необхідно дати коротку відповідь на запитання),
«Заповнити пропуски» (орфографічний практикум), «Пазл» (вивчення наголосів) (див. рисунок 4).

Рисунок 4 ‒ Приклад інтерактивної вправи
Вправи на сайті подаються у зручному візуальному режимі
сітки зображень, а навівши вказівником миші - можна побачити
тип вправи та її рейтинг на сайті (залежить від кількості переглядів
та оцінок користувачів). Клацнувши на зображення значка вправи,
- відбувається перехід у режим її виконання. На передньому плані
видно завдання, сформульоване викладачем, яке закривається після натискання кнопки ОК, що дозволяє перейти до безпосередньої
роботи із вправою. Виконання вправи полягає в інтерактивній роботі з об’єктами, розміщеними на екрані. Після її виконання потрібно клацнути напис Перевірити рішення: відповіді буде перевірено і вказано на можливі помилки. Далі можна внести виправлення
і знову перевірити рішення [11].
Висновки. Таким чином, використання електронних ресурсів під час дистанційної форми навчання у процесі викладання
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гумантарних дисциплін створює умови для розвитку у здобувачів
освіти інформаційно-цифрової, соціальної, громадянської, загальнокультурної компетентностей, а також ініціативності та підприємливості аби презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби; використовувати комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей.
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РОБОТОТЕХНІЧНА СИСТЕМА НА БАЗІ ARDUINO
О.М. Свириденко,
Я.О. Пінкель,
Н.Є. Уткіна. Робототехнічна система
на базі Arduino. Розглядається процес
розробки та виготовлення роботехнічної системи на базі плати Arduino, яка
може реагувати на голосові команди,
відповідати на поставлене питання
голосом, виконувати складні рухи
руками.

O.M. Sviridenko, Y.О. Pinkel, N.E
Utkina. Arduino-based robotic system.
The process of developing and manufacturing a robotic night system based on the
Arduino board, which can respond to voice
commands, answer questions by voice,
perform complex hand movements, is considered.

Вступ. На теперішній час робототехніка є однією з галузей
науки і техніки в світі, що інтенсивно розвивається. Про це свідчать дані всесвітнього робототехнічного звіту Міжнародної федерації робототехніки [1]. У зв’язку з цим виникає нагальна потреба
в підготовці відповідних фахівців у цій галузі [2].
В Україні питанням розвитку робототехніки в рамках освітнього процесу приділяється недостатньої уваги. Саме тому цей
напрям є одним з найпопулярніших у планах роботи клубу технічної творчості «Імпульс» спеціальності «Комп’ютерна інженерія»
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Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська політехніка». Так у 2020 році вирішено розробити інтерактивний робот, який би міг виконувати наступні функції: реагувати на голосові команди, відповідати на поставлене питання голосом, виконувати складні рухи руками.
Матеріал і результати дослідження. Метою дослідження
є розробка робототехнічної системи з використанням технології
Arduino.
Для досягнення мети були поставлені наступні задачі:
- підбір плати Arduino та зовнішніх пристроїв (датчики,
сервоприводи, плати розширення тощо);
- вивчення роботи периферійних пристроїв та під’єднання
їх до Arduino;
- написання програми (скетчу) для правильного функціонування робототехнічної системи;
- вибір методів керування (або взаємодії з) системою;
- створення робочої моделі робота.
Робот повинен мати наступні складові частини:
- тулуб (для початку статичний), на якому будуть розміщені руки та голова;
- голова, яка повинна бути рухливою (обертання вліво,
вправо);
- рухливі руки, які повинні емітувати людські.
Робот повинен виконувати наступні функції:
- реагувати на голосові команди;
- відповідати на поставлене питання голосом;
- виконувати складні рухи руками.
Для виконання цих функцій використовуються наступні
компоненти системи:
- плата Arduino MEGA 2560;
- microSD модуль;
- MP3 плеер DFPlayer;
- Bluetooth модуль HС- 05;
- модуль годинника DS3231;
- плата Arduino Nano V3;
- плата розширення Servo Shield;
© © О.М. Свириденко, Я.О. Пінкель, Н.Є. Уткіна, 2021
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- сервоприводи SG90 та MG996R;
- адресна світлодіодна стрічка WS2812B.
Процес розробки робототехнічної системи можна поділити
на такі етапи:
1. Проектування мікропроцесорної системи на базі плати
Arduino;
2. Розробка механічних складових частин;
3. Розробка програмного забезпечення.
Мікропроцесорна система на базі плати Arduino.
Призначення основних компонентів
В якості головного керуючого пристрою використовується
Arduino MEGA 2560. Плата Arduino MEGA 2560 побудована на
мікроконтролері ATmega2560. Вона має 54 цифрових вхідних /
вихідних виводів,16 аналогових входів, 4 порту UART (апаратних
послідовних портів), кварцовий резонатор 16 МГц, підключення
USB, роз'єм живлення, роз'єм ICSP і кнопку перезавантаження.
Модуль microSD це модуль підключення microSD карт, для
використання в якості файлового зберігання інформації. На
microSD карті зберігаються файли сценаріїв рухів рук та голови.
SD модуль підключений до шини SPI наступним чином:
- MOSI - pin 51 на Arduino MEGA 2560;
- МISO - pin 50 на Arduino MEGA 2560;
- CLK - pin 52 на Arduino MEGA 2560;
- CS - pin 53 на Arduino MEGA 2560.
DFPlayer це плеєр для відтворення МР3 файлів з карти
пам’яті. На microSD карті плеєру зберігаються файли голосового
супроводження (відповіді робота). MP3 модуль підключений до
Serial3 Arduino MEGA наступним чином:
- Mp3 модуль RX - pin 15 на Arduino MEGA2560 (через
резистор 2к) ;
- Mp3 модуль TX - pin 14 на Arduino MEGA2560 (через
резистор 2к);
- Mp3 модуль Busy - pin 9 на Arduino MEGA 2560
(поч./кінець треку).
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Bluetooth модуль HС- 05 призначений для передачі даних
між Arduino MEGA 2560 та смартфоном. Підключений до Serial2
на Arduino MEGA 2560:
- Bluetooth RX - pin 17 на Arduino MEGA 2560;
- Bluetooth TX - pin 16 на Arduino MEGA 2560.
Модуль годинника DS3231 запрограмований на час та дату
(з урахуванням високосних років), календар до 2100 року. Підтримка температурної компенсації робить модуль ще більш точним.
Інтерфейс передачі даних - I2C. У цій мікросхемі присутня можливість використання резервної батареї. При відключенні основного
живлення мікросхема автоматично перемикається на роботу від
резервної батареї, точність ходу від резервної батареї не порушується. В нашому проекті модуль використовується для того, щоб
робот міг відповісти на запитання стосовно часу, дати, року, тощо. Модуль підключений до Arduino MEGA наступним чином:
- DS3231 SDA - A4 на Arduino MEGA 2560;
- DS3231 SCL - A5 на Arduino MEGA 2560.
Плата Arduino nano v 3.0 на мікроконтролері Mega328p
призначена для електронного управління пристроями, що вимагають участі мікроконтролеру. В даному проекті плата використовується як «драйвер» для підключення адресної світлодіодної
стрічки WS2812B до Arduino MEGA , а також являється генератором світлових ефектів. Arduino nano v 3.0 підключена Arduino
MEGA по шині передачі даних I2C:
- Arduino nano A4 - Arduino MEGA 2560 A4;
- Arduino nano A5 - Arduino MEGA 2560 A5.
Плата розширення Servo Shield Adafruit це 16-канальна
12-бітна плата розширення з інтерфейсом підключення I2C, що
використовується для підключення серводвигунів рук та голови.
Якщо збирати робота з великою кількістю елементів, керованих
ШІМ-сигналами (для сервоприводів), то ШІМ-виводів Arduino
MEGA буде недостатньо. При використанні Servo Shield Adafruit
для підключення 16 сервоприводів до Arduino контролера знадобляться всього 2 сигнальних дроти (I2C):
- Servo Shield A4 - Arduino MEGA 2560 A4;
- Servo Shield A5 - Arduino MEGA 2560 A5.
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Сервоприводи SG90 та MG996R. Сервопривод - це такий
вид приводу, який може точно керувати параметрами руху. Це
двигун, який може повернути свій вал на певний кут або підтримувати безперервне обертання з точним періодом. Конструкція
сервоприводу складається з двигуна, датчика позиціонування і керуючої системи. Серводвигуни SG90 та MG996R використовуються для переміщення рук та голови робота.
Адресна світлодіодна стрічка WS2812B. Світлодіодна
стрічка - це набір пов'язаних світлодіодів, на які може одночасно
подаватися напруга живлення. Звичайні стрічки використовуються
сьогодні всюди. В адресній світлодіодній стрічці так само використовуються світлодіоди, але світловипромінювальний діод може
управлятися окремо і незалежно від інших. Таким чином, адресні
стрічки можна використовувати для більш інтелектуального
управління світловим потоком на окремих ділянках стрічки, включаючи або вимикаючи підсвічування в потрібний час і в потрібному місці. Світлові ефекти записані в скетчі Arduino nano, а керує
цими ефектами плата Arduino MEGA 2560.
Для зручності підключення периферійних модулів було
вирішено спроєктувати у програмі Sprint-Layout 6 та виготовити
друковану плату (дивись рисунок 1).

а

б

а) рисунок друкованої плати, б) загальний вигляд в зборі

Рисунок 1 – Друкована плата периферійних модулів
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Механічні складові робота. Для створення руху рук робота використовуються сервоприводи SG90 та MG996R. Кожна рука
приводиться в рух чотирма сервоприводами, двома SG90 та двома
MG996R. Сервоприводи SG90 встановлюються в ліктьовий суглоб,
а MG996R в плечовий суглоб. В ліктьовому суглобі (нижня частина руки) може рухатись на 90 градусів вверх та на 90 градусів в
сторону тулуба. В плечовому суглобі рука може рухатись на 180
градусів вгору та в сторону. Таким чином кистьова частина руки
може знаходитись в великій кількості точок в просторі, це наближає рухи рук робота до рухів людини (дивись рисунок 2).
Голову приводить до руху сервопривід MG996R. Максимальне переміщення голови від центру (голова направлена вперед)
складає по 45 градусів вліво та вправо.
Руки та голова робота змодельовані в програмі Компас 3D
та надруковані на 3D принтері з використанням пластику PETG.

Рисунок 2 – Приклади рухів робота
Розробка програмного забезпечення.
Для того щоб робот міг виконувати заплановані функції
треба написати два скетчі, один для Аrduino MEGA 2560 (головний), а другий для Arduino nano (світлові ефекти). Скетчі написані,
скомпільовані та завантажені у плату в середовищі розробки для
плат Arduino - Arduino IDE мовою програмування С++. Дане
програмне забезпечення має велику кількість переваг: займає мало
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пам’яті, невибагливе до ресурсів комп’ютера, просте і зручне у
користуванні, легке підключення до плати та інші.
При написанні скетчів використовувались наступні бібліотеки:
"DFRobotDFPlayerMini.h" - для МР3 плеєра;
SPI.h, SD.h - для роботи модуля SD підключеного по SPI;
Wire.h - для роботи модулей підключених по I2C;
iarduino_I2C_connect.h - для роботи декількох Arduino підключених по I2C;
Adafruit_PWMServoDriver.h - для роботи плати розширення
Servo Shield Adafruit ;
"FastLED.h" - для роботи с адресной світлодіодної стрічки
WS2812B.
У головному скетчі створений масив питань, в якому записані питання, на які робот може відповісти голосом або рухом. В
цей масив можна добавляти багато запитань. При надходженні запитання програма виконує співставлення цього запитання з запитаннями, які знаходяться в масиві запитань скетчу. При збігу запитань, вибирається потрібна відповідь в виді файлу руху, файлу
голосу та світлового ефекту (зелений колір). Якщо збігу не відбулося, то відтворюється звуковий файл (“Я Вас не зрозумів”) та світловий ефект (червоний колір). В режимі очікування світловий
ефект це повільна зміна різних кольорів.
Опис роботи робота.Живлення Аrduino MEGA отримує
від блока живлення на 12 В, 1А. Для роботи сервоприводів знадобилося встановити окремий блок живлення, тому що при їх одночасній роботі споживається струм близько 1.5 А. Тому всі периферійні модулі та сервоприводи живляться від блока живлення на
5 В, 3А.
При подачі живлення робот каже привітання, та очікує команди чи запитання до нього. Для взаємодії з роботом використовується смартфон з мобільним додатком. Мобільний Android додаток розроблено в середовищі візуальної розробки App Inventor.
Цей додаток конвертує голосові питання в текст, який через
Bluetooth надходять до керуючого пристрою робота Аrduino
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MEGA 2560. Запускаємо мобільний додаток і підєднуємося до робота за допомогою Bluetooth протоколу.
Натискаємо кнопку на мобільному додатку і задаємо питання роботу. При запитанні «Що ти можеш робити?» — робот
продемонструє основні рухи та розкаже про себе. Після закінчення
демонстрації робот перейде в режим очікування наступного запитання. Перелік питань, які можна задавати роботу, знаходяться в
скетчі. Перелік може мати дуже багато запитань. Для цього потрібно проводити «навчання» робота, тобто в його пам'ять треба записувати відповіді (голосові та механічні).
Висновки. Студентами та керівниками клубу «Імпульс» та
секції «Технології програмування» Херсонського міського центра
науково-технічної творчості учнівської молоді була створена робототехнічна система, на базі плати Arduino MEGA 2560, що вказує на досягнення мети. Були підібрані периферійні модулі та написано програмне забезпечення для нормального функціонування
робототехнічної системи. Створена робоча модель робота. Даний
робот може бути використаний, як для профорієнтаційної демонстрації творчої роботи гуртківців під час Дня відкритих дверей,
так і для отримання різної пізнавальної інформації. Все залежить
від того, чому буде «навчено» робота. У 2020 р. робот став переможцем Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» у номінації
робототехніка та робототехнічні системи.
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