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ІСТОРІЯ ЗМІН ШИРИНИ КОЛІЇ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ СВІТУ 

 

 

Перші мощені каменем дороги між населеними пунктами 

Європи (у т.ч. і Англії) будували римляни для переміщення 

важких бойових колісниць. При експлуатації таких доріг 

з’являлась наїжджена коритоподібна колія шириною, яка 

відповідає габаритам кожної упряжки колісниці. Ця версія 

детальніше за все пояснює появу слова «колія», але не ширину 

колії. 

В XVII-XIX ст. з появою крупних промислових 

підприємств на території Англії почали будувати так звані 

лежневі (дерев’яні) дороги, якими переміщували різні вантажі. 

При переміщенні найбільш важких використовували дерев’яні 

рейки, які потім покривали металевими смугами. На межі             

ХІХ ст. в багатьох країнах знайшли поширення чавунні рейки. 

Ширину колії довгий час встановлювали без достатніх 

обгрунтувань і розрахунків, керуючись обсягами перевезень 

вантажів, а потім пасажирів. Так, перші залізниці у Франції 

мали ширину колії 500 мм. В Англії кузов розширили (пасажири 

вимагали покращення зручностей), ширина колії дошка до 2140 

мм. Парламент видав закон про граничну ширину колії карети в 

4 фути і 6 дюймів (1372 мм.), (1 фут дорівнює 304,8 мм., дюйм 

25.4 мм.). 

На деяких металургійних заводах Англії в 1767 р. почали 

застосовувати чавунні рейки коритоподібного профілю. Так 

з’явилися кінні залізниці («чавунки» або «конки») з шириною 

колії 4 фути і 6 дюймів (1372 мм.), що відповідало габаритам 

упряжки «конки». 

На залізницях світу найбільш розповсюджені такі розміри 

ширини рейкової колії: 

1435 мм. (4 фута і 8 1/2 дюйма) – «європейська» стандартна 

(стефенсонівська) колія. Її застосовують більшість держав 
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Західної Європи, Північної і Південної Америки (США, Канада, 

Мексика), Азії (в тому числі Китай), Африки. 

Стандартна колія з’явилася вперше в Англії в будівництві 

перших залізниць. Застосовувати таку ширину колії 

запропонував Джорж Стефенсон, який керував першою паровою 

залізницею Ліверпуль-Манчестер.  У проектуванні паровозів для 

дороги з шириною колії 1372 мм. у Стефенсона виникли 

труднощі з розміщенням циліндрів з обох боків парового котла, 

в зв’язку з чим прийшлось подовжити вісь колісної пари 

паровоза і, відповідно, збільшити відстань між рейками на 2 1/2 

дюйми (приблизно 63 мм.). Так з’явився європейський стандарт 

– колія шириною 1435 мм. Оскільки Д. Стефенсон був основним 

постачальником паровозів, то така колія поширилася світом. У 

даний час протяжність доріг, що мають ширину колії 1435 мм., 

складає 120 тис. км. [1] 

Російська колія,1524 (5 футів). Використовується в Росії, 

країнах СНГ, Балтії, в Монголії, Фінляндії. 

Під Петербургом в 1769 р. була побудована особлива 

дорога для перевезення «каменю-грому», який став п’єдесталом 

до пам’ятника Петру І – «Мідного вершника». Це камінь вагою 

біля 100 тис. пудів (приблизно 1600 т.). До затоки його 

перевозили на платформі за допомогою переносних рейок, 

укладених на спеціально збудованій дорозі. Платформа 

пересувалася за допомогою кульок, які знаходились в жолобах-

рейках. 

Значний внесок у розвиток промислового транспорту 

зробив гірничий інженер П.К. Фролов. У 1806 р. він розробив 

проект  спорудження залізниці від Зміїногірського рудника до 

Корбалихинського заводу. Будівництво завершилося в 1809 р., 

залізниця довжиною 1867 м. мала ширину колії 1067 мм., що  

дозволило вивільнити під час перевезення руди 1078 чоловік.  

Перша в Росії рейкова дорога з паровою тягою була 

збудована в 1834 р. на Нижнєтагільському металургійному 

заводі Демидових механіком Ю.А. Черепановим та його сином 

М.Ю. Черепановим. Ширина колії для першого російського 

паровоза становила 2 аршина і 5 вершків (1645 мм.).  

У серпні 1834 р. на запрошення гірничого відомства до 

Санкт-Петербурга приїхав відомий австрійський інженер 

Ф.А. Герстнер з метою початку будівництва залізниць в Росії.  
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1836 р. він розробив проект Царськосільської залізниці з 

шириною колії 1829 мм. (6 футів). Таку ширину колії він 

обгрунтував збільшенням місткості вагонів, можливістю 

перевозити громіздкі вантажі, в тому числі і карети. Крім того, 

дана колія дозволяла в майбутньому збільшувати потужність 

паровозів. 

Під час будівництва магістралі Санкт-Петербург – Москва 

виникло питання  про колію. Збільшення її ширини відкривало 

перспективи росту вантажопотоку, але стримувалося 

підвищеною матеріаломісткістю, зниженням міцності колії і 

рухомого складу. 

У серпні 1842 р. була створена спеціальна комісія під 

головуванням генерал-лейтенанта М. Дострема. До її складу 

увійшов консультант – американський інженер – майор 

Г. Уістлер, завзятий прихильник широкої колії. 9 вересня він 

запропонував збудувати колію шириною 5 футів (1524 мм.). 

Пропозиція була прийнята і стала нормою для залізниць Росії та 

інших держав. 

Указана ширина колії в порівнянні з стефенсонівською 

підвищила стійкість рухомого складу, збільшила пропускну 

здатність і швидкість руху. Росія стала першою в світі 

державою, на залізницях якої був встановлений єдиний стандарт 

відстані між рейками – 1524 мм. 

З 1972 р. в СРСР вступили в дію нові Правила технічної 

експлуатації, які передбачали зменшення ширини рейкової колії 

з 1524 до 1520 мм. 

Більше 75% залізниць у світі мають ширину колії 1435 мм. 

та 1520 мм.  

1067 мм. (1066,8 – 3 фута і 6 дюймів) – «канська» колія, 

застосовується в державах Південної Африки, Австралії, Нової 

Зеландії, на Сахаліні, в Японії. Довжина ліній з «канською» 

шириною колії складає 112 тис. км. (третє місце в світі). 

1000 мм. – метрова колія. Використовується в Аргентині, 

Бразилії, Чілі, В’єтнами, Таїланді та в інших державах Азії, 

Африки. 

«Метрова» колія займає четверте місце за довжиною – 

95 тис. км. 

1668 мм (5 футів і 5 1/2 дюйма) – «іберійська» колія – 

експлуатується в Іспанії та Португалії. Походження назви  

«іберійська» пов’язано з географією. Залізниці Іспанії і 
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Португалії знаходяться на Піренейському півострові, його 

стародавня назва – Іберія. 

1676 мм (5 футів і 6 дюймів) – «індійська» колія – Індія, 

Іран, Пакистан, Бангладеш, Таїланд та інші країни Азії, а також 

Аргентина та Чілі. 

1600 мм – «ірландська» колія – Ірландія, Бразилія і 

частина Автралії. 

750 і 760 мм – вузька колія. Застосовується в багатьох 

державах світу. 

В окремих державах Близького Сходу на деяких ділянках 

використовується колія шириною 1050 мм. 
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ІСТОРІЯ ПОЛІТЕХНІЧНОГО ТЕХНІКУМУ 

 КІСУМДУ В ІМЕНАХ: ЧЕРНЕГА ДМИТРО ФЕДОРОВИЧ 

 
 

Актуальність обраної теми мотивована потребою 

досліджувати історичне минуле Політехнічного технікуму 

КІСумДУ та його видатних випускників. Ми дізнаємося імена 

особистостей, якими може пишатися освітній заклад, 

простежуємо їхній внесок не лише в його історію, а й подекуди 

– усієї країни. За період свого існування Політехнічний технікум 

КІСумДУ став школою життя, першою сходинкою в трудовій 

біографії для тисяч його випускників, які обіймали провідні 

посади у транспортній та будівельній галузях, були керівниками 

провідних підприємств країни, викладали в рейтингових ЗВО. 

Яскравою постаттю в сузір’ї знаних випускників 40-х рр. 

минулого століття є Чернега Дмитро Федорович. 

Дмитро Федорович Чернега народився 5 жовтня 1927 р. у 

с. Миколаївка Борзнянського району Чернігівської області. 

1944 р. він пішов працювати на Конотопський 

паровозовагоноремонтний завод. Цього ж року вступив до 

https://ukrmashservis.com.ua/ukraine/articles/shirina-kolei/
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Конотопського залізничного технікуму Міністерства шляхів 

сполучення, в якому навчався протягом 1944–1948 рр. Був 

ініціативним, відповідальним та здібним учнем, відмінником, 

редактором стіннівки своєї групи, активним учасником 

громадського життя навчального закладу. 1948 р., одразу після 

успішного закінчення технікуму, Дмитро Федорович був 

зарахований на перший курс металургійного факультету 

Київського політехнічного інституту (нині – Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут ім. Ігоря Сікорського»), який закінчив 1953 р. за 

спеціальністю «металургія чорних металів» та отримав диплом 

інженера-металурга. Тут залишився працювати. 

У фонді музею історії навчального закладу зберігається 

лист Д.Ф. Чернеги від 30 січня 1966 р. до тодішнього директора 

технікуму М.П. Срочка, в якому він жалкує, що не зміг приїхати 

на урочистості з нагоди 75-річчя технікуму, оскільки був дуже 

завантажений роботою в інституті: «Кажучи відверто, Миколо 

Прокоповичу, нині мені ніколи «дыхнуть». Я не жаліюся Вам, 

але тільки лише можу перерахувати свої доручення: 1) … 

відповідаю за навчальний сектор; 2) на початку грудня вчена 

рада інституту обрала деканом загальнотехнічного 

факультету (1800 студентів); 3) з заводами проводжу 

госпдоговірні роботи. У минулому семестрі […] 480 годин 

педнавантаження. Мені просто важко з часом. У середині 

грудня був у Ленінграді, виступав з доповіддю. Незважаючи на 

таке навантаження, необхідно писати хоча б п’ять статей на 

рік, інакше відстанеш і «не в ногу будешь шагать» [5]. 

Уже 1959 р. він захистив кандидатську дисертацію, а 

1974 р. – докторську, здобувши ступінь доктора технічних наук. 

Слід додати, що про свою кандидатську роботу та задум 

майбутньої докторської Д. Чернега писав у згаданому листі до 

М.П. Срочка: «Тема моєї кандидатської дисертації 

«Дослідження поведінки водню в металах під впливом 

електричного струму». … Мої дослідження (які проводилися 

мною чи за моєї участі) спрямовані на виявлення форми 

існування водню в металах та розробку нових методів дегазації 

металу, з метою зменшення вмісту водню в металах (зниження 

вмісту водню до такого значення, яке не спричинить помітний 

шкідливий вплив на якість металу). Через підвищений вміст 

водню в металі на металургійних і машинобудівних заводах 
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зустрічається великий брак. Зараз я займаюся темою: 

покращення якості металу шляхом зменшення його 

газонасиченості. Тема широка, розрахована на кілька років. 

(Між нами кажучи, якщо все буде добре – ця тема може 

стати основою докторської дисертації). При виконанні цієї 

роботи доводиться займатися: проектуванням вакуумних 

установок для лабораторних цілей, механічними властивостями 

металу, ….. і т. д. Мої заслуги в цих питаннях дуже незначні. 

Це настільки хвилююча проблема, що їй присвячено десятки 

тисяч публікацій, але, на превеликий жаль, і до сьогодні 

питання повністю не вирішено» [5]. Узагалі, Дмитро Федорович 

намагався підтримувати зв’язок з Миколою Прокоповичем, 

надсилав йому власні статті, запрошував у гості: «Миколо 

Прокоповичу! Будете в Києві, не проходьте повз мого дому» [5]. 

Протягом 1975–1988 рр. Дмитро Федорович обіймав 

посаду декана інженерно-фізичного факультету, що отримав 

таку назву за його ж пропозицією. З ініціативи Д. Чернеги 1977 

р. була організована кафедра фізико-хімічних основ технології 

металів, де він став першим (і протягом 37 років незмінним) 

завідувачем і на якій, завдяки йому вперше у світі розпочалася 

підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів зі спеціальності 

«Спеціальна металургія». Під керівництвом ученого виконано 

фундаментальні дослідження, які не мають аналогів у світовій 

науці, з масоперенесення газів у бінарних та 

багатокомпонентних металургійних системах. Наукові 

тлумачення Д.Ф. Чернеги процесів переносу водню в рідких 

сплавах дозволили розробити та отримати апаратуру для 

експресного контролю вмісту водню в рідких сплавах 

безпосередньо в плавильних печах та роздавальних установках. 

Усі ці новаторські ідеї відтворено в його численних наукових 

розвідках. Зробив значний внесок у підготовку 

висококваліфікованих інженерів-металургів. 

Д. Чернега – відомий учений, один із провідних науковців 

у галузі високотемпературних фізико-хімічних процесів 

металургії сталі, кольорових металів та сплавів, спеціальної 

електрометалургії, електрошлакових технологій, ливарного 

виробництва. Ним заснована наукова школа, представники якої 

успішно працюють в інститутах НАН України, на виробництві,  
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у вітчизняних і закордонних навчальних та наукових закладах. 

Розроблені ним технології та обладнання впроваджені більш ніж 

на 20-ти машинобудівних і авіаційних заводах не лише України, 

а й за кордоном.  

1995 р. Д.Ф. Чернега був обраний академіком АН вищої 

школи України, а 2000 р. – членом-кореспондентом НАН 

України відділення фізико-технічних проблем 

матеріалознавства. Нагороджений почесними грамотами та 

багатьма званнями й відзнаками. 

Дмитра Федоровича завжди любили та поважали колеги, 

студенти, науковці. Він був легендарною особистістю в 

інституті. Зокрема, М. Борщ, випускник КПІ 1967 р., згадував 

період, коли він був першокурсником: «Саме тоді Дмитро 

Федорович показав усім нам не тільки вимогливість, а й 

батьківську чуйність. Ми ж були практично не захищені від 

випробувань життям великого міста, і він практично замінив 

нам батька. Я і досі залишаюся в полоні осяяння його великої 

душі, де рівнозначно живуть і високі наукові технології, і вміння 

підтримати людину в скрутні часи» [2]. А ось як говорили про 

Д. Чернегу інші студенти: «Нам, студентам інженерно-

фізичного факультету, надзвичайно пощастило бути учнями 

Дмитра Федоровича. На своїх лекціях він не просто викладав 

теорію процесів та технологій, він ділився своїми глибокими 

знаннями та багатим досвідом, намагався приділити увагу 

кожному підопічному та запалити в його серці вогник 

патріотизму. Окрім глибокого знання фахових предметів, він 

вимагав від кожного студента духовного розвитку, цікавився 

інтересами сучасної молоді та відшукував серед них молоді 

таланти. Для нас Дмитро Федорович є взірцем викладача, 

людини, вченого, якого ми надзвичайно поважаємо і цінуємо» 

[11]. Також він був досить скромною людиною, що можна 

зрозуміти, наприклад, із листа до М.П. Срочка: «Будете писати, 

пишіть про мене якомога скромніше» [5]. Слід додати, що 

Д.Ф. Чернега входив до складу ініціативної групи, яка постійно 

організовувала зустрічі випускників 1953 р. металургійного 

факультету КПІ (нині – інженерно-фізичний). Ось як згадує про 

таку діяльність В.Р. Ходаківський: «Я щасливий, що брав участь 

у роботі нашої ініціативної групи і щиро вдячний шановним 

Г.І. Кошовник, Д.Ф. Чернезі та іншим працівникам факультету 
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за взаємну повагу і чіткість у роботі, це додавало наснаги і 

моїй роботі» [7]. 

Помер видатний учений, педагог Д.Ф. Чернега 18 травня 

2015 р. на 88-му році життя. Похований на Берковецькому 

кладовищі в Києві. 
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СЕКЦІЯ «РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ: СТАН, 

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ» 
 

Сауляк Н.М., викладач ПТ КІСумДУ 

 

ГЕОГРАФІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

 

          Система діючих залізничних транспортних комунікацій є 

матеріальною основою, без якої досягнення стійкого 

економічного зростання країн неможливе. Функціонування 

залізничного транспорту в світі нерозривно пов'язане з 

упровадженням новітніх технологій та організацією 

швидкісного руху, наданням нових видів послуг і збільшенням 

прибутковості перевезень вантажів і пасажирів, з оновленням 

рухомого складу. 

          Економіко-географічні особливості країн світу прямо та 

безпосередньо впливають на об’єм перевезень, структуру 

вантажообігу та пасажироперевезення, конфігурацію 

транспортної мережі і напрям основних вантажних потоків. 

Отже, географія залізничного транспорту нерозривно пов’язана 

з іншими галузями економіки та географії [2]. 

          Метою даного дослідження є науково-технічні досягнення 

залізничної інфраструктури світу. Питання реформування 

залізничного транспорту активно обговорюється в ділових та 

наукових колах.  

Залізничний транспорт – провідний в транспортній 

системі світу. Його «провідне» значення обумовлено двома 

факторами: техніко-економічними перевагами і (природними) 

географічними особливостями певної країни. На територіях 

великої протяжності пересуватися залізничним шляхом 

економічно, зручно та безпечно. 

          Рівень розвитку залізничної інфраструктури в країні 

залежить з одного боку від загального рівня розвитку економіки 

та ступеня участі країни в міжнародному географічному поділі 

праці. А з іншого боку він залежить від рівня населеності 

території, площі країни, характеру природних умов.           

Тенденції, які сприяють розвитку залізничної галузі в наш час: 
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- електрифікація залізниць, що призводить до зменшення 

забруднення навколишнього середовища; 

- розвиток системи мультимодальних перевезень; 

- впровадження логістичних технологій; 

- підвищення рівня контейнеризації; 

- розробка інтелектуальних систем управління рухомим 

залізничним складом на базі сучасних цифрових 

технологій; 

- запровадження безколісних потягів і нових двигунів [1]. 

Серед інновацій залізничного транспорту можна назвати: 

будівництво швидкісних і високошвидкісних ліній; виробництво 

та експлуатація водневих потягів; синхронізація потягів з 

пересуванням літаків і водного транспорту; запровадження 

поїздів серії 7; розробка системи обігрівання залізничних 

вилиць; випробовування першого гібридного потяга; побудова 

залізниці на сонячній енергії; будівництво залізничних доріг під 

дном морів та будівництво гірських магістралей; підвісні 

магнітні колії; вироблення «розумних» локомотивів та 

безпілотних вантажних потягів. 

Країни, які започаткували і постійно вдосконалюють 

технологічні інновації на залізницях – Німеччина, Китай, 

Японія, Іспанія, Велика Британія, Австрія, Бельгія, США, 

Австралія та інші. 

          З-поміж великої кількості транспортних засобів в 

переважній більшості країн світу лідирує залізничний 

транспорт. Це зумовлено його перевагами: 

- перевезення пасажирів та вантажів різними природними 

зонами світу; 

- незалежність від кліматичних умов, доби, сезону; 

- обслуговування практично всіх галузей економіки; 

- низька вартість проїзду; 

- безпечність та надійність; 

- перевезення об’ємного вантажу на далекі відстані; 

- доволі велика швидкість; 

- система вантажно-розвантажувальних операцій. 

Досліджуючи науково-технічні досягнення залізничних 

транспортних систем світу, можна зробити висновок, що 

залізнична транспортна система постійно перебуває в стані 

вдосконалення та модернізації. Основні напрямки її розвитку 

спрямовані на наукомісткі виробництва – застосування 
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енергозберігаючих установок, запровадження 

ресурсозберігаючих технологій, розробка комп’ютерного 

керування та інтелектуальних інформаційних систем, 

започаткування та робота залізничної логістики, створення та 

впровадження екологічних біотехнологій. 
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Автомобільна дорога – це комплекс високоточних 

інженерних споруд, призначених для забезпечення постійної 

безпеки руху автомобільного потоку з розрахунковою 

швидкістю і навантаженням незалежно від погодних умов. 

Дорожній одяг – це багатошарова конструкція в межах 

проїжджої частини автомобільної дороги, яка приймає 

навантаження від автотранспортного засобу і передає його на 

грунт. 

Золошлаки, які утворюються від спалювання вугілля на 

ТЕС (теплових електростанціях), є багатотонними відходами.  

Золошлакові матеріали - цінна мінеральна сировина, яка 

класифікується за декількома  типами: зола суха, зола 

зволожена, золошлакова суміш та шлак топливний. 

На золових відвалах ТЕС накопичено 340 млн.т. 

золошлаків. Щорічно утворюється близько 5 млн.т. золошлаків. 

За наявних методик використання та доступних технологій 

золошлакові відходи стають цінними матеріалами, які 
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використовуються в дорожньому будівництві та у 

виробництві [4]: 

-  цементу;  

- бетонів (важких, пористих, жаростійких); 

- залізобетонних виробів та конструкцій; 

- цегли; 

- легких заповнювачів для бетону; 

- сухих будівельних сумішей; 

- асфальтобетонних сумішей; 

- теплоізоляції; 

- абразивів; 

- покрівельних матеріалів, керамічної плитки. 

Приклади успішного використання золошлакових 

матеріалів у ЄС: 

- тунель під Ла-Маншем, що з’єднує Францію і 

Великобританію; 

- найдовший міст у Данії (1,624 км); 

- вежа Пікассо в Мадриді (висота 157 м.); 

- найбільша градирня на електростанції в Німеччині 

(висота 200 м.); 

- дамба Пулорен у Франції (висота 73 м. ,довжина 220 м.); 

- злітно-посадкова смуга аеропорту Ейндховен в Голландії 

та інші. 

 Приклади успішного використання золошлакових 

матеріалів у світі: 

- швидкісна дорога Ейзенхауер (Чикаго); 

- у бетоні найвищої будівлі в світі Burj Dubai в Дубаї 

(ОАЕ). 

Переваги від використання золошлакових матеріалів [5]. 

1. Якість: Зносостійкий, універсальний, морозостійкий 

замінник природних матеріалів, що має в’яжучі властивості. 

2. Відповідність державним стандартам. Його 

використовують у виробництві будматеріалів. У світовій 

практиці – також для виробництва побутових речей (дверей, 

ліжок , тощо). 

3. Низька ціна: Як мінімум на 15-20% знижує собівартість 

виробництва будматеріалів. У середньому на 30% знижує 

собівартість робіт з будівництва доріг. 300 тис. грн. на 1 км 

основи дороги складає економія коштів при використанні 

золошлакових матеріалів у дорожньому будівництві. 
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4. Екологічність: Зниження навантаження на золовідвали 

теплових електростанцій і підвищення екологічної безпеки 

довкілля. 

5. Доступність: Матеріал наявний на території всієї 

України. 

6. Відвальні золошлакові суміші найбільш ефективно 

використовують у дорожньому будівництві, а конкретно - для 

будівництва земляного полотна автомобільних доріг. 

Золи виносу використовують для відсипки насипу та 

стабілізації  грунтів як твердіючий самостійний в’язкий  

матеріал, що поступово твердне,  та в якості активної  

гідравлічної добавки. 

Шлаковий щебінь використовують також для щебеневих 

основ в якості заповнювача для конструкцій дорожього одягу. 

Використання золошлакових матеріалів у країнах ЄС складає 

92% від утворення теплових електростанцій, в Україні- 1.5%-

35%. 

У 2018 році країна утилізувала менше половини шлаків 

від металургійного виробництва – 48% доменних шлаків і 37% 

сталеплавильних шлаків. Українські підприємства відправили 

на утилізацію лише 4.9 млн тон  шлаків (45,5%). При цьому 2,1 

млн тон були використані для  виробництва цементу, ще 1млн 

тон – на дорожнє будівництво. 

Експертна вартість шлаку із України - 3.5 $ /тонну, тому 

можна також  розглядати й питання експорту золошлакових 

матеріалів. 

В Україні нараховують близько 430 тис.км доріг. Якщо 

щорічно ремонтувати хоча б 3 тис. км (близько 0.6% їх 

кількості), то використання шлаків збільшиться мінімум до 

5млн. тон, що в 5 разів перевищує об’єм виконання цих робіт. 

Висновки.  

Використання золошлакових матеріалів в дорожньому 

будівництві дає можливість: 

- Вирішувати соціальні, екологічні, економічні  

проблеми територій завдяки застосуванню золошлакових 

матеріалів в дорожньому будівництві; 

- Економити бюджетні кошти на будівництві доріг з 

дотриманням найвищих стандартів якості. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ 

НАПІВПРОВІДНИКОВОГО  РЕЛЕ ЧАСУ ДЛЯ 

ЛОКОМОТИВІВ 

 

 

Актуальність теми полягає в тому, що уніфікація релейної 

апаратури підвищує ефективність експлуатації рухомого складу 

за рахунок збільшення продуктивності праці при її виготовленні 

та експлуатації, сприяє зменшенню запасу реле для 

безперебійного ремонту локомотивів, вагонів, підвищує їх 

надійність, а отже, і безпеку руху поїздів. [1] 

У теперішній час в Україні прийнято рішення продовжити 

життя діючих локомотивів та вагонів. З цією метою проводяться 

капітально-відбудовні ремонти рухомих складів (РС). При 

виконанні таких ремонтів найбільш раціонально впроваджувати 
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нове високонадійне уніфіковане електрообладнання на сучасній 

елементній базі, що є одним з ефективних заходів щодо 

покращання техніко-економічних показників РС. Максимальне 

покращання показників уніфікації доцільне і при будові нового 

рухомого складу. 

Але процес уніфікації електроапаратів, у тому числі й 

реле, поки практично не розпочався, і однією з причин цього є 

відсутність потрібних досліджень. 

Практичне значення одержаних результатів досліджень 

полягає в тому, що  запропоновані схеми рекомендуються для 

використання при розробці схем керування рухомим складом з 

метою підвищення ефективності його експлуатації за рахунок: 

 збільшення рівня взаємозамінності релейних пристроїв, 

виконуючих однакові функції в схемах різних видів рухомого 

складу; 

 зменшення об’єму запасних релейних пристроїв для 

забезпечення безперебійного ремонту РС; 

 покращення умов роботи та зменшення частки ручної 

праці при виготовленні реле та їх обслуговуванні, зменшення 

витрат гостродефіцитних матеріалів (міді, срібла, 

електротехнічної сталі); 

 підвищення надійності систем керування локомотивами 

та вагонами, що в свою чергу підвищує безпеку руху поїздів. 

У зв‘язку з розвитком високих технологій та переходом 

від макрорівня до мікрорівня в експлуатацію впроваджуються 

нові напівпровідникові (електронні) реле часу: ВЛ21, ВЛ-31, 

ВЛ-50. Напівпровідникові реле часу ВЛ-21, ВЛ-31, ВЛ-50, ВЛ-

41, ВЛ-51А, ВЛ-52  застосовуються на локомотивах для 

отримання необхідних витримок часу при вмиканні і вимиканні 

електричних апаратів в автоматичних системах управління і 

захисту (попереднє прокачування масла перед пуском, 

тривалість пуску дизеля і ін.). 

Велика кількість типів цих реле часу [2] з різними 

напругами, живленням та різноманітними діапазонами затримки 

та конструктивними особливостями ускладнює ремонт та 

експлуатацію схем. Крім того, вимоги та умови роботи на 

рухомому складі суттєво відрізняються від умов експлуатації 

промислових приладів. З метою усунення недоліків існуючих 

реле часу для умов роботи на рухомому складі розроблено 

уніфіковане електроне реле часу з великим діапазоном 
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інтервалів витримки часу з робочою напругою живлення від 50 

до 110 В [1].  

З метою усунення недоліків існуючих реле часу для умов 

роботи на рухомому складі, розроблено напівпровідникове реле 

часу з великим діапазоном інтервалів витримки часу з робочою 

напругою живлення від 50 до 110 В ( рис.1).  

Дане реле часу конструктивно складається з двох частин 

поєднаних електрично між собою по клемах а) і в). 

Аналіз напівполупроводникових  (електронних) реле часу 

показав, що розвиток електронних реле часу йде в напрямку  

впровадження мікроелектроніки та  мікропроцесорної техніки в 

електричне обладнання локомотивів; підвищення надійності за 

рахунок зменшення числа елементів та з‘єднань між ними; 

контактних перемикачів та R-C елементів; зменшення  

габаритних розмірів та маси; вживаної  потужності;  

електричних втрат  та нагріву. 

 
 

Рисунок 1 – Принципова блок-схема електронного реле часу [1] 

 

Мікросхема DD1.  

1 – Генератор 1. Тактовий генератор (кварцовий 

резонаторZQ) (мікросхема 361ПА7).  

2 – Генератор 2. Одновібратор, встановлення двійкових 

лічильників в  нульове початкове становище.  

 

Мікросхеми DD2,  DD3.  

3,5 –  Двійкові лічильники (мікросхема 561НЕ16).  

4,6 –  Перемикачі виходів-входів лічильників DD2 та DD3 

(зміна коефіцієнтів перерахунку лічильників 3 та 5) (перемикачі 

витримки часу:  4 – одиниць секунд, 6 – десятків секунд). 
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Мікросхема DD4 

7 –  Мультиплексор (мікросхема 561КП2).  

8 – Тиристорна оптрона пара (світотиристор, оптронний 

тиристор)  (Забезпечується електричне розділення кіл частин 1 

та 2). Виключається потенціальний зв‘язок (світлодіод-

оптронний тиристор). 

9 – Параметричний стабілізатор живлення інтегральних 

мікросхем. Постійна напруга 110 В (75 В) перетворюється у 

понижену (7В). 

10 –  Котушка герконового реле типу РПГ8-2602. 
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БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Розвиток сучасного суспільства пов'язаний зі зростаючим 

використанням природних ресурсів. Виснаження запасів 

природних ресурсів, деградація навколишнього середовища і 

порушення функціонування біосфери нашої планети залежать 

впершу чергу від масштабів і характеру промислового 

виробництва. 
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Розгляд екологічних проблем та постановка основних 

виробництв на безвідходний шлях розвитку починається з 

виробництва будівельних матеріалів. Саме виробництво 

будівельних матеріалів є досить матеріало- і енергомістким і 

чинить серйозний шкідливий вплив на навколишнє середовище.   

Виробництво будівельних матеріалів - одна з найстаріших 

галузей. Будівельна індустрія є однією з найбільш 

матеріаломістких і енергоємних галузей народного 

господарства. Промисловість будівельних матеріалів - 

найбільший споживач природних ресурсів.  

Ця галузь щорічно видобуває і переробляє близько          3 

млрд тон сировини: піску, глин, гіпсу, вапняків, гранітів, 

базальтів і багатьох інших порід, а тому завдає серйозної шкоди 

навколишньому середовищу, яка полягає, насамперед, у 

забрудненні атмосфери та грунтів [3].  

З іншого боку, промисловість будівельних матеріалів у 

великих масштабах доволі ефективно використовує відходи 

інших галузей. Так, вже зараз в будівництві використовується 

понад 300 млн. тон відходів інших галузей промисловості на рік, 

що дозволяє отримати додатково значну кількість цементу, 

м'якої покрівлі, скла, керамічних виробів та інших будівельних 

матеріалів. 

  Найсильніше забруднюють повітря цементні, 

азбестоцементні, вапняні, хіморганічні виробництва, 

підприємства з виробництва покрівельно-ізоляційних 

матеріалів, керамзитобетонні заводи, кар'єри з видобутку 

сировини. З них на цементні заводи припадає 20%, а на 

підприємства з виробництва будівельних матеріалів - 50% 

загального обсягу викидів по галузі.  

За ступенем небезпеки для навколишнього середовища 

підприємства промисловості будівельних матеріалів можна 

розділити на п'ять класів [2]: 

I (найбільш небезпечні) - великі цементні заводи та заводи 

з виробництва інших в'яжучих речовин;  

II - підприємства з виробництва гіпсу, азбесту, вапна, 

асфальтобетону, деревостружкових і деревоволокнистих плит на 

полімерних смолах;  
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III - підприємства з випуску азбестоцементних, бетонних і 

залізобетонних виробів, матеріалів з відходів ТЕС;  

IV - підприємства з виробництва полімерних матеріалів, 

фаянсових і порцелянових виробів, керамічної і силікатної 

цегли;  

V - підприємства з видобутку й обробки каменю, фабрики 

з виробництва столярних виробів, паркету та ін.  

Залежно від класу небезпеки підприємств для них 

встановлюються такі розміри санітарно-захисних зон: 

I - 1 000 м, II – 500 м, III – 300 м, IV – 100 м і V – 50 м.  

Навколо заводів, які виробляють цемент, азбест, гіпс та 

інші будівельні матеріали підвищеної летючості, утворюються 

зони максимального забруднення навколишнього середовища 

радіусом до 2 км, з підвищеним вмістом в повітрі пилу з 

частками цементу, азбесту, гіпсу, кварцу та інших шкідливих 

речовин.  

Крім стаціонарних джерел значно впливають на стан 

атмосферного повітря залпові викиди при проведенні вибухових 

робіт та видобутку природної будівельної сировини відкритим 

способом. Великі кар'єри мінеральної будівельної сировини 

знищують грунти на значних площах та знижують рівень 

підземних вод на територіях, які в 10-15 разів перевищують 

площу відкритих розробок [1].  

Для запобігання забрудненню поверхні Землі потрібні 

запобіжні заходи: не допускати засмічення грунтів 

промисловими і побутовими стічними водами, твердими 

побутовими та промисловими відходами, потрібна санітарна 

очистка грунту і території населених місць, де такі порушення 

були виявлені. 

Поки єдиним шляхом істотного зменшення забруднення 

навколишнього середовища є маловідходні технології. В даний 

час створюються маловідходні виробництва, в яких викиди 

шкідливих речовин не перевищують гранично допустимих 

концентрацій, а відходи не призводять до незворотних змін у 

природі.  
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 Підвищений рівень вимог до функціонування 

підприємств будівельної галузі в сучасних умовах вимагає 

пристосовування та адаптації до глобальних змін на 

міжнародному ринку. Успішна бізнес-діяльність на ринку 

призводить до обрання ефективної стратегії та вірно визначеної 

мети на майбутній період роботи підприємства. Інноваційна 

стратегія є одним із засобів досягнення цілей та вирішення 

поставлених перед керівництвом глобальних ринкових проблем. 

Адже вона є індивідуальною для кожного підприємства і 

залежить від багатьох чинників. Інноваційна стратегія надає 

змогу будівельним організаціям забезпечити залучення новітніх 

сучасних технологій та забезпечити конкурентоздатність на 

глобальному ринку, і при цьому підвищити кількісні та якісні 

показники діяльності підприємства. 

Інноваційна стратегія, в першу чергу, повинна бути  

інвестиційною системою вирішення довгострокових,  

конструктивних цілей з метою отримання підвищеного 

прибутку та збільшення  особистих активів підприємства. 

Метою такої стратегії є запобігання розпаду науково-
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інноваційної діяльності підприємства, а також ефективного 

впровадження новітніх технологій для отримання прибутку й 

підвищення рентабельності будівельної організації. Всі види 

стратегій повинні базуватися на ресурсах, що перебувають у 

власності підприємства, або на тих ресурсах, які підприємство 

має змогу залучити. 

Основою стратегічного планування, складовими якого є: 

організаційний план, фінансовий, план розробок та досліджень, 

а також план виробництва і маркетингу, в першу чергу, є бізнес-

план. Він є одним із планів організації, що має зовнішню 

спрямованість, та з часом перетворюється на продукцію, 

реалізація якої повинна принести підприємству максимальний 

прибуток [1].  

Стратегічне планування посідає головне місце також у 

системі управління. За ринкової системи господарювання 

стратегічне планування виконує дві основні функції, а саме: 

- управління реалізацією підприємницького проекту; 

- ознайомлення інвесторів з суттю та реалізацією нової 

ідеї [1]. 

Однією з головних умов такого управління є об’єктивне 

пізнання економічної системи, але пізнання без системного 

аналізу не можливе. Тому для своєчасного завершення роботи 

необхідно вірно визначити аспекти та рівні аналізу. Основою 

такого аналізу є визначення причинно-наслідкових, 

інформаційних та структурно-функціональних зв’язків [3]. 

Знання специфіки системного аналізу дозволяє побачити 

результат вирішення поставленої задачі, а також врахувати 

комплекс взаємозалежних чинників. 

В умовах сучасного реформування економіки для 

підвищення результатів функціонування підприємства основну 

увагу необхідно приділяти вдосконаленню стратегічного 

розвитку системи заходів ефективної діяльності організації. 

Досконалий аналіз проблемного питання та правильна 

постановка мети, а також вибір альтернативного варіанта згідно 

з встановленими критеріями дозволяє досягти якісних та 

ефективних управлінських рішень. 
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До природоохоронних заходів належать усі види 

господарської діяльності, що спрямовані на зменшення і 

ліквідацію негативного антропогенного впливу на навколишнє 

середовище. Це будівництво і експлуатація очисних споруд, 

розвиток маловідходних і безвідходних технологій, охорона та 

відтворення флори і фауни, охорона надр, боротьба з ерозією 

грунтів, розміщення пі дприємств, господарств і транспортної 

мережі з урахуванням екологічних вимог. 

Екологічний результат природоохоронної діяльності 

обумовлений зменшенням негативного впливу на навколишнє 

середовище і може бути виявлений у зменшенні обсягів 

забруднюючих речовин, що потрапляють у біосферу, збільшенні 

кількості і поліпшенні якості придатних до використання 

земельних, лісових, водних, біологічних та інших природних 

ресурсів [4].  

Економічне обґрунтування природоохоронних заходів 

вимагає підходу, який передбачає обов'язкове урахування 

зовнішніх ефектів: 

- повне охоплення всіх соціальних, екологічних і 

економічних результатів природоохоронних заходів у різних 
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сферах народного господарства - як найближчим часом, так і в 

перспективі; 

- повне охоплення усіх витрат, пов'язаних із 

застосуванням різних варіантів природоохоронних заходів; 

- урахування фактора часу під час оцінки витрат і 

результатів природоохоронних заходів; 

- міжгалузевий підхід з урахуванням необхідності 

економії витрат і забезпечення ефективнішого використання 

природних ресурсів у масштабі території, що розглядається 

(району, області, країни). 

Загальна ефективність природоохоронних заходів має 

місце: 

- у сфері матеріального виробництва (за рахунок приросту 

обсягу прибутку або зменшення собівартості продукції); 

- у невиробничій сфері (за рахунок економії витрат на 

виконання робіт і надання послуг); 

- у сфері особистого споживання (у результаті скорочення 

витрат особистих коштів населення, що виникли внаслідок 

забруднення навколишнього середовища) [3]. 

Економічне обґрунтування екологічних програм базується 

на зіставленні економічних результатів, отриманих від 

впровадження природоохоронних заходів з урахуванням витрат 

на їх здійснення. Умовою проведення розрахунків економічної 

ефективності витрат на природоохорнні заходи є вибір варіантів 

у межах однієї території, де досягається однакова (нормативна) 

якість навколишнього середовища [1]. 

Чистий економічний ефект природоохоронних заходів 

визначають з метою технікоекономічного обгрунтування, 

вибору найкращих варіантів, які різняться за впливом на 

навколишнє середовище, а також за впливом на виробничі 

результати галузей та суб'єктів господарської діяльності - як 

тих, що здійснюють ці заходи, так і суміжних з ними. Основою 

визначення чистого економічного ефекту природоохоронних 

заходів є порівняння витрат на їх здійснення з досягнутим 

завдяки цим заходам економічним результатом. 

Очікуваний чистий економічний ефект розраховують на 

етапах розробки прогнозів, програм, проектів, створення нової 

природоохоронної техніки, виробництва екологічно чистої 

продуції на основі багатоваріантного аналізу очікуваних витрат 

і результатів з метою вибору оптимального, який забезпечує 
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отримання максимального економічного ефекту за умови 

дотримання чинних вимог до якості навколишнього 

середовища [3]. 

Поточні витрати, результат і чистий економічний ефект 

розраховують, як правило, протягом одного року. Інколи є 

необхідність визначення загального порівняльного 

економічного ефекту (на весь термін здійснення 

природоохоронного заходу). 

Ефективність природоохоронних заходів визначають за 

системою економічних показників, основними з яких є: 

- фактичний і можливий рівень задоволення потреб 

населення в продукції; 

- приріст виробництва основних видів продукції на душу 

населення; 

- структура і темпи зростання ресурсної віддачі; 

- продуктивність (виробництво продукції на 1 га с/г угідь); 

- фондовіддача (виробництво продукції на 100 грн. 

основних виробничих фондів); 

- окупність 1 грн. виробничих витрат; 

- матеріалоокупність (виробництво продукції на 100 грн. 

матеріальних витрат); 

- зниження собівартості виробництва продукції; 

- ефективність капіталовкладень; 

- загальний рівень якості продукції. 

 Усі ці заходи спрямовані на охорону та раціональне 

використання угідь, сприяють підвищенню їх продуктивності та 

визначення економічної грошової оцінки [2]. 
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Актуальність проблеми.  

Люксметри – це прилади для вимірювання освітленості в 

приміщеннях різного призначення, на робочих місцях, а також 

на відкритому просторі. Це складна система, до складу якої 

входить фотодіод, підсилювач сигналу з фотодіода, аналогово-

цифровий перетворювач. В даном дослідженні проведено аналіз 

вирішення проблем освітленості залізничного устаткування за 

допомогою люксметра та обговорення його використання і 

будови приладу. 

Працює люксметр на явищі внутрішнього 

фотоелектричного ефекту. Це процес виникнення 

електропровідності в напівпровідниках під дією 

електромагнітного випромінювання (на відміну від зовнішнього 

фотоефекту, коли відбувається емісія електронів під дією 

світла). Коли світловий потік потрапляє на напівпровідниковий 

фотоелемент, відбувається вивільнення електронів в об’ємі 

напівпровідника і як наслідок – через фотоелемент проходить 

електричний струм.  
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Причому сила цього струму прямо пропорційна 

інтенсивності світла, тобто освітленості фотоелемента, а 

кінетична енергія фотоелектронів прямо пропорційна частоті 

світла. Такі прості математичні залежності дозволяють виразити 

величину освітленості кількісно [1]. 

Датчик BH1750 видає готові дані виміру Лк, за допомогою 

цифрового інтерфейсу. Датчик змонтований в корпусі для 

поверхневого монтажу. Посередині корпуса розміщено 

безпосередньо сам фотодатчик у вигляді фотодіода, підсилювач 

сигналу фотодіода, АЦП (аналого-цифровий перетворювач) і 

логіка, яка обробляє дані, переводить все в одиниці виміру Lux і 

передає по протоколу I2C до мікроконтролера.  

Корпус чутливого елементу напівпрозорий, всередині 

розміщений фотодіод, а корпус виконує роль світлофільтру, із 

заздалегідь відомим коефіцієнтом пропускання світла, щоб 

точно вимірювати освітленість.  

Індикація виводиться на  екран на базі HD44780. У цьому 

проекті було використано 1602 А. Змінний резистор  необхідний 

для регулювання контрасту символів на дисплеї. Обертанням 

движка цього резистора досягаємо найбільш чітких показників 

на екрані. 

Підсвічування дисплея організоване через виходи "А" і 

"К" на платі дисплея. Підсвічування вмикається через резистор, 

що обмежує струм. Чим більше номінал, тим тьмяніше буде 

підсвічуватися дисплей. Однак нехтувати цим резистором не 

варто, щоб уникнути псування підсвічування.  

Основне живлення схеми складає 3,3В, що обумовлено 

електричними параметрами датчика освітленості BH1750 [2]. 

Ще одним елементом приладу є вузол з’єднання, який 

було виготовлено з урахуванням всіх правил та норм 

електромонтажу, він являє собою плату, на якій закріплено 

штирьові виводи з обох боків.  

Висновки: в ході розробки виробу було досліджено 

люксметр, який дозволяє вимірювати освітлюваність. Прилад 

має   сучасну елементну базу що дозволяє здійснювати виміри з 

мінімальною похибкою. 
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ЧАСТОТОМІР ЯК ПРИЛАД НАЛАГОДЖЕННЯ 

ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

 

Частотомір відноситься до галузі радіотехніки, зокрема до 

пристроїв для вимірювання частот. Пристрій реалізований на 

основі наступного контуру вузлів: імпульсного частотно 

фазового детектора (ІЧФД), астатической ланки (АЗ) і 

перебудовується генератором фази (ПГТ). Вхідний 

вимірювальний сигнал подається на імпульсний перетворювач 

періоду (ІПП), підключений до входу ІЧФД, а вихідна напруга 

АЗ вимірюється цифровим вольтметром (ЦВ) з десятковим 

табло і знаковим розрядом. 

Частотомір - це пристрій для вимірювання частоти та 

будь-яких  коливальних процесів. Даний вид приладів, знайшов 

широке застосування в механіці при вимірюванні вібрацій, 

частоти обертання і т.п. і в енергетиці, при вимірі частоти в 

мережі. Але найбільш поширений він в радіоелектроніці та 

мікроелектроніці. 

Як і інші вимірювальні прилади, частотоміри бувають 

цифрові або аналогові. Аналогові, стрілочні – досить застарілий 

варіант через низьку точність, можуть застосовуватися для 

вимірювання частоти промислової мережі або при вимірюванні 

механічних коливань. 

Для вимірювання коливань в діапазоні високих і 

надвисоких частот частіше застосовуються цифрові 

частотоміри. 
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Пристрій побудований на основі мікроконтролера, 

стабілізатора, екрану для відображення інформації, корпусу, та 

елементів засобів автоматизації, які слугують для з’єднання всіх 

основних блоків, фільтрації, підсилення та корегування як 

сигналів, так і живлення. 

Робота пристрою заключається в тому, що на керамічні 

конденсатори С4-С6 надходить частота (сигнал), який необхідно 

виміряти, звідки сигнал надходить на електролітичні 

конденсатори  С2,С3, де він фільтрується. Далі сигнал 

потрапляє на біполярний транзистор з провідністною 

структурою n-p-n, де підсилюється і приходить на 

мікроконтролер 16F628A. МК здійснює обробку сигналу і 

виводить на екран в зручному форматі (цифровий). Прилад 

живиться від акумуляторної батареї (крони) Схема електрична 

принципова та фото виробу зображено на рисунках 1,2. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема електрична принципова частотоміра на 

РIC16F628A [1] 
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Рисунок 2 – Фото виробу. Частотомір на РIC16F628A 

 

Висновки: в ході розробки виробу було досліджено 

частотомір, вибрано сучасну елементну базу, що дозволяє 

здійснювати виміри з мінімальною похибкою. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРЗАЛІЗНИЦІ 

 

 

Свою господарську діяльність АТ «Укрзалізниця» 

розпочало 1 грудня 2015 року. Товариство є правонаступником 

усіх прав і обов’язків Державної адміністрації залізничного 

транспорту України, а також підвідомчих підприємств і 

закладів, які мали статус окремих юридичних осіб. 

https://edrid.ru/rid/218.016.6a67.html
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Наразі компанія забезпечує 82 % вантажних і майже 50 % 

пасажирських перевезень, які здійснюються усіма видами 

транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська 

залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, 

поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії [1]. 

Рівень ефективності господарської діяльності 

підприємства характеризують фінансові результати, отримані 

внаслідок цієї діяльності. Це можуть бути як прибутки, так і 

збитки. 

Доходи підприємства за результатами 2018 року склали 

16309,6 млн грн.. в той час, як витрати становлять 12742, 0 млн 

грн. Згідно фінансово-економічних результатів, прибуток 

підприємства - 3028,0 млн грн. Показник прибутковості, що 

характеризує ефективність господарської та фінансової 

діяльності підприємства у вигляді рентабельності, – 28%. 

Основним фактором виробництва є його капітал. Він 

характеризує фінансові ресурси підприємства, які забезпечують 

дохід. Щодо Укрзалізниці, то її капітал можна представити у 

вигляді карти капіталів з чотирьох основних складових: 

соціальний капітал, фінансовий капітал; людський капітал; 

природній капітал. Соціальний капітал виражено у вигляді 

соціальних зобов’язань, які у 2017 р становили 1,5 млрд. грн., а 

у 2018 р становили 2,0 млрд. грн., тобто збільшились на 33 %. 

Фінансовий капітал – це дохід від вантажних перевезень: 2017 

р.– 14,2 млрд грн., 2018 р. - 14,3 млрд грн. (збільшення на 

0,49%); дохід від пасажирських перевезень: 2017 р. – 2,1 млрд 

грн., 2018 р. - 2,02 млрд грн. (зниження на 5,69%); додаткові 

доходи: 2017 р. – 1,16 млрд грн., 2018 р. - 1,22 млрд грн. 

(збільшення на 5,04%).  Людський капітал, а саме чисельність 

персоналу 2017 р.– 39480 осіб, 2018 р. - 39380 осіб (зниження на 

0,25%); середньомісячна заробітна плата: 2017 р. – 8137 грн., 

2018 р. -11020 грн. (зниження на 35,4%). 

Оцінка працездатності та ефективності такої системи 

проводиться за різними критеріями, найбільш узагальнені з 

яких – потужність системи та її надійність. До показників 

потужності відносять пропускну та провізну здатність [2]. 

Пропускна здатність – кількість пар поїздів, які залізниця 

пропускає за добу, вона залежить від стану колії профілю та 

плану лінії, типи рухомого складу, розміщення роздільних 

пунктів, характеру пристроїв СЦБ. 
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Провізна здатність – максимально можлива вантажна 

маса,  яку залізниця може перевезти за рік, якщо вантажі будуть 

надходити рівномірно і перевозитись повновантажними 

поїздами. 

Найбільший дохід залізниця отримує від перевезення 

вантажу. Загальний вантажообіг АТ «Укрзалізниця» становить 

41 283,8 млн т. км., а саме: експорт – 16041,3 млн т. км.; 

внутрішньодержавний – 12159,9 млн т. км.; транзит – 6744,5 

млн т. км.; імпорт - 3709,4 млн т. км; місцевий – 2628,8 млн 

т. км. 

За останні роки роботи підприємств залізничного 

транспорту досягнуто значних результатів в роботі. Ключовим 

проектом у сфері приміських пасажирських перевезень є 

удосконалення та оптимізація графіка руху поїздів приміського 

сполучення. Основною проблемою пасажирських приміських 

перевезень залишається недоотримання Укрзалізницею коштів 

за перевезення пасажирів пільгових категорій з боку держави. За 

останній рік перевезено пасажирів пільгових категорій на суму 

106,5 млн грн., а  відсоток компенсації становить лише на 

11,4%, що більше на 1,2%, ніж у минулому році. Загальна 

некомпенсована сума за три роки складає 385 млн. грн.. У сфері 

локомотивного господарства  вдосконалено технологічні 

процеси, впроваджено автоматизований облік роботи 

локомотивів, збільшення експлуатаційного парку локомотивів, 

оснащення ремонтних баз виробничих підрозділів.  

У сфері вагонного господарства проведено ключові 

проекти: удосконалено систему забезпечення потреб 

вантажоперевізників рухомим складом;  проведено ремонт 

рухомого складу ( деповський ремонт на суму 127581,4 тис. 

грн.; капітальний ремонт – 35199,83 тис грн.; поточний ремонт – 

49022,00 тис грн..); покращено умови праці робітників 

виробничих структурних підрозділів; переоснащення 

виробничих підрозділів. 

Результатом плідної праці Укрзалізниці є впровадження 

швидкісного експресу національно-міжнародного значення за 

маршрутом від столичного вокзалу до аеропорту «Бориспіль». 

Колосальну роботу підрозділів усієї філії над проектом 

європейського рівня завершено у 2018 році. Даний проект 

доводить, що залізничники здатні змінювати країну, 

об’єднавшись заради важливих цілей [3]. Термін реалізації 
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проекту 7 місяців. Загальна довжина маршруту – 37,4 км. 

Експертами спрогнозовано, що щорічні надходження до 

державного бюджету від перевезення пасажирів за даним 

напрямком становитимуть 40 млн. грн., а термін окупності  - 10 

років. 

Незважаючи на проведену роботу підприємству є над чим 

працювати. До стратегічних перспектив можна віднести: 

модернізацію рухомого складу; капітальний ремонт колії; 

поліпшення умов праці; залучення до галузі молодих 

кваліфікованих  фахівців; зменшення непродуктивних витрат; 

збільшення прибутку. 
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У будівельній галузі залишаються практично не 

вирішеними проблеми, пов’язані з використанням матеріалів, 

які містять небезпечні для здоров’я людини речовини. 

Потреба в екологічно сертифікованій продукції для 

будівництва зростає практично в усіх країнах у зв’язку з 

розвитком зеленого будівництва і в приватному, і в державному 

секторах [1]. 

https://www.uz.gov.ua/
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При виборі матеріалів для проєкту, коли неможливо з 

технічних або економічних причин уникнути застосування 

матеріалу, що містить у своєму складі небезпечні для людини 

речовини, потрібен обов'язковий ретельний аналіз даних про 

токсичність кожної речовини, що виділяється матеріалом [2]. 

Екологічно чисті будівельні матеріали не обов'язково 

повинні бути натуральними. Вони можуть бути штучно створені 

людиною шляхом певної обробки. Однак важливо, щоб при їх 

виробництві, експлуатації та утилізації не використовувалися і 

не виділялися отруйні речовини. [3]. Впевненість у матеріалі 

може дати тільки сертифікат екологічної відповідності. 

Екологічне маркування (environmental label, ecolabel – 

англ.) твердження, у якому зазначені екологічні аспекти певного 

матеріалу чи виробу або об’єкта будівництва. Можуть 

застосовуватися у вигляді фраз, символу чи зображення на 

етикетці або пакуванні, в технічній документації, рекламних 

матеріалах тощо [2]. 

На рис. 1 представлені екознаки, які інформують, що 

будівельна продукція екологічно чиста і безпечна для природи, 

здоров’я та життя споживачів, їхнього майна. 

На території України діють екологічні сертифікати 

сертифікаційних систем багатьох країн світу. 

 

 
 

Рисунок 1 – Знаки екологічного маркування, які належать 

національним та міжнародним сертифікаційним системам 
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Екологічний сертифікат можуть мати навіть синтетичні 

матеріали і полімери, якщо вони виготовлені якісно, з 

дотриманням усіх вимог екологічних стандартів. І, навпаки, 

екологічність натурального матеріалу може бути порушена при 

додаванні хімічних компонентів з метою захисту його від гниття 

або старіння [2]. Наприклад, згідно з європейським рейтингом, 

найбільш екологічним стіновим матеріалом вважається 

деревина. Але необроблене дерево недовговічне, тому в 

сучасному будівництві його обробляють антисептиками, 

антипіренами, лаками з високим рівнем вмісту летючих 

органічних сполук, що призводить до порушення екологічності 

цього природного матеріалу.  

Список матеріалів, які відповідають екологічним 

стандартам, сформований Центром екологічної сертифікації та 

маркування [2], але, як показує практика, забудовники далеко не 

завжди керуються ним у своєму виборі.  

За оцінками експертів, близько 50% всіх оздоблювальних 

матеріалів, представлених на ринку, не відповідають санітарно-

гігієнічним вимогам [4]. 

При вивчені нами асортименту будівельних товарів в 

торгових мережах м. Конотоп ми дийшли до висновку, що 

більшість запропонованих товарів не мають екологічного 

маркування, в деяких товарів відсутні сертифікати відповідності 

чинним нормативним документам.  

Нами було проведено кількісне соціологічне дослідження 

рівня поінформованості громадян у питанні екологічного 

маркування будівельних матеріалів. 

Проведене опитування показало, що 52% покупців знають 

про екологічне маркування продукції або щось чули про неї. 

Пріоритетним критерієм при виборі будівельної продукції 

респонденти зазначили ціну - 81%. 

Бренд товару є першим за значимістю чинником для 11% 

опитаних. 

Наявність екологічного маркування є лише третім за 

значимістю чинником, що впливає на вибір. 

Особливо слід зазначити, що лише для 8% споживачів 

наявність екомаркування має вирішальне значення при виборі 

товару. 

Одним із завдань опитування було визначення ступеня 

популярності різних екомаркувань. На жаль, для 72% опитаних 
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жоден зі знаків на упаковці продукції не був відомим. На нашу 

думку, такий високий відсоток пов'язаний не лише з низьким 

рівнем інформованості громадян, а й з малою кількістю на ринку 

будівельних матеріалів та продукції з екологічними 

маркувальними знаками.  

Висновки. При виборі будівельної продукції надійніше 

обирати екологічно сертифіковану, відзначену спеціальними 

знаками екологічного маркування.  

Детальне вивчення результатів соціологічного опитування 

дозволяє з упевненістю стверджувати, що громадськість 

(учасники опитування) демонструють недостатню 

поінформованість щодо небезпеки, пов’язаної із використанням 

сучасних будівльних матеріалів та виробів. Існує нагальна 

потреба доведення до споживачів інформації щодо впливу 

продукції на здоров’я та навколишнє середовище протягом 

всього життєвого циклу матеріалу, будівельного виробу. 
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Рудиця С.В., викладач ПТ КІСумДУ 

  

СУЧАСНІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 

ОБЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ 

 

 

Фальшпідлога. Як можна розвести всю проводку по 

стінах і навіть сховати дроти в спеціальні пластикові короби, 

тільки чи буде це красиво? Можна, проштробивши канали, 

сховати проводку в стінах, але що робити, якщо один із 

укладених у стіну дротів обломиться? До того ж це дуже 

недешево. 

Системи фальшпідлог DONN від USG призначені для 

установки в сучасних офісах, у комп’ютерних лабораторіях, у 

банках і в будь-яких інших приміщеннях з розвинутою 

системою комунікацій і енергопостачання (електропроводка, 

водопровідні і каналізаційні труби, телефонні проводи і т.д.). 

Фальшпідлога DONN  конструкційно нагадує підвісну стелю: 

вона теж складається зі стандартних панелей розміром 600 х 600 

мм із різними технічними характеристиками, що регулюються 

по висоті (від 50 до 1500 мм) стійок з оцинкованої сталі [1].  

Така конструкція фальшпідлоги дозволяє надійно сховати  

системи комунікацій і в той же час, за рахунок знімних панелей, 

забезпечує швидкий і зручний доступ до  простору під підлогою 

для їхнього ремонту чи обслуговування. А регульовані стійки 

дозволяють зробити абсолютно рівну і гладеньку підлогу навіть 

у приміщенні зі споконвічною нерівною основою. 

Варіантів застосування фальшпідлог надзвичайно багато. 

Вони підходять для використання в будь-якому кліматі і при 

цьому зберігають виняткову зручність в експлуатації і якість, 

підтверджену міжнародним сертифікатом ISO 9002. Причому 

їхня перевага – в оригінальній конструкції, швидкості установки 

і можливості використання різних видів покриттів – коралин, 

лінолеум, керамічна плитка, мармур і т.д.  

Основа фальшпідлог – спеціальні панелі з ДСП високої 

щільності чи іншого матеріалу, призначені для приміщень з 

різним навантаженням. Нижня поверхня панелей облицьована 

металевими пластинами (алюміній, сталь), зверху може 

застосовуватися будь-яке  покриття підлоги на вибір замовника.  
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Кожен вид панелей DONN має свої функціональні 

особливості, але всі вони мають здатність витримувати 

максимальне навантаження на поверхню, забезпечувати 

відмінну звукоізоляцію, достатню електропровідність і 

вогнестійкість.  

Нещодавно на ринку з’явився новий будівельний матеріал 

під назвою «рідке дерево». Він відрізняється екологічною 

безпекою, виготовляється з полімерних смол і подрібненої 

деревини. Саме така комбінація матеріалів, що входять до 

складу «рідкого дерева», створює йому характеристики дерева і 

пластмаси одночасно, увібравши з них найкращі властивості. 

Переваги цього матеріалу настільки дивовижні, що вражають. 

Наприклад, цей матеріал розрахований на будь-які кліматичні 

умови, протистоїть таким температурам, як мінус 50 і +180 

градусів. Також даний матеріал володіє доброю 

вологостійкістю. «Рідке дерево» не руйнується під дією  кислот, 

лугів та продуктів нафтового виробництва.   

 «Рідке дерево» − це полімерно-деревний композит, який 

створили німецькі вчені, використовуючи подрібнену деревину і 

полімери. Основний компонент – це дерево у вигляді деревного 

борошна. Інші компоненти композиту можуть являти собою 

різні рослинні волокна, наприклад, солому, прядиво, лушпиння, 

шкаралупу. Далі в роботу вступає сполучний компонент, ним 

може виступати термопластичний полімер, поліпропілен, 

полівінілхлорид або поліетилен.  

Також до складу рідкого дерева входять органічні 

модифікатори – це казеїн, крохмаль, відходи паперового 

виробництва. Крім того, вводять такі добавки, як антимікробні 

засоби, різні стабілізатори (температурні, наприклад), 

антиокислювачі. Виробництво даного матеріалу відрізняється 

простотою і доступне для  будь-якого промислового 

підприємства, що має відповідне обладнання. Подрібнену 

деревину разом з рослинними волокнами перемішують  з 

термопластичними полімерами і добавками. Ця суміш 

нагрівається до рідкого стану, після чого її піддають 

співполімеризації. Потім цю розплавлену суміш під високим 

тиском видавлюють у певні форми і потім охолоджують [1]. 

Властивості «рідкого дерева» вражаючі: за зовнішнім 

виглядом нагадує натуральне дерево, але не має відомих 

недоліків цього натурального матеріалу; екологічно чисте, 
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оскільки у складі відсутні шкідливі речовини, наприклад, 

формальдегіди; не боїться механічних пошкоджень; не боїться 

низьких і високих температур, тобто може зберігати свої 

властивості при температурі від -50 до +180 градусів; завдяки 

антимікробним добавкам рідке дерево не реагує   на вплив 

грибків і бактерій; не потрібно проводити фарбування і обробку 

іншими речовинами; не розсихається; відмінна вологостійкість; 

не піддається вигорянню під ультрафіолетовими променями; не 

піддається впливу лугів і кислот; обробляти можна тими ж 

інструментами, що й натуральне дерево, тобто його можна 

різати, стругати, свердлити, забивати цвяхи, кріпити скоби, 

склеювати; полімерний компонент дозволяє при нагріванні 

надати рідкому дереву будь-яку форму, яка буде зберігатися і 

після охолодження.  Ідеальний матеріал не вимагає спеціального 

догляду й фарбування, що відрізняє його на краще від деревини, 

наприклад, вона без догляду втрачає свої властивості. «Рідке 

дерево» знайшло широке поширення в таких будівельних 

роботах, як зведення альтанок і терас. Наприклад, прекрасна 

стійкість до погодних умов дозволяє виготовити терасну 

дошку[1].  

Коркові підлогові покриття – природний матеріал не 

схильний до гниття, має прекрасні показники звукопоглинання і 

теплоізоляції. Завдяки пружності, корка практично повністю 

виключає передачу на хребет ударних навантажень, що 

виникають при ходьбі і помітно знижує стомлюваність м’язових 

груп, що задіяні у цьому процесі.  

Корка − це товста і міцна кора коркового дуба, який росте 

у західному Середземномор’ї, в основному в 7 країнах: 

Португалія, Алжир, Іспанія, Марокко, Франція, Італія і Туніс. 

Усі коркові підлоги можна розділити на безклейові і клейові.  

Безклейові підлоги, їх іноді називають плаваючі, за своєю 

будовою нагадують паркетну дошку. Основою такого покриття 

є HDF плита, як у ламінату, а зверху укладається шар шпону 

товщиною 3–4 мм, як у паркетної дошки. Зверху шпон 

покривається лаком. Найпоширеніший – WRT лак на водній 

основі, його використовують практично всі виробники. Крім 

того, зараз все більше стає популярним керамічний лак, який 

більш зносостійкий. Лак відповідає 31 і 32 класу. Всі виробники  
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приклеюють знизу до HDF плити шар технічної пробки, 

товщиною до 2 мм. Цей шар виконує роль підкладки. 

Збираються плаваючі пробкові підлоги за допомогою замка. 

Тому укладання таких підлог не займе багато часу і впорається з 

цим завданням більшість. Клейові пробкові підлоги  являють 

собою зріз коркового дуба у вигляді прямокутного листа 

товщиною до 6 мм. 

Властивості матеріалу: 

1. Легкий. Повітря становить 90 % від загального обсягу і 

50 % від маси корки. Він в 5 разів легше води, а також не вбирає 

воду і тому є водостійким матеріалом. Ця властивість була 

відома і використовувалася вже тисячі років тому.  

2. Не пропускає рідини і гази завдяки великому вмісту 

суберіна (суміші натуральних жирних кислот і важких 

органічних спиртів). Кожна клітина водонепроникна і 

еластична, що в поєднанні з її будовою є причиною того, що це 

відмінний водонепроникний ізоляційний матеріал.  

3. Еластичність і пружність. Клітинні оболонки пробки 

дуже гнучкі. При тиску на матеріал повітря в клітинах 

стискається і зменшується його об’єм. Коли тиск припиняється, 

матеріал повертається до попереднього стану, не залишаючи 

слідів деформації [2]. 
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Сикал Т.С., викладач ПТ КІСумДУ 

 

УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ  

НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ 

 

 

Забезпечення підвищення швидкості руху на залізниці 

України з одночасним підвищенням безпеки руху та зниженням 

експлуатаційних витрат неможливе без застосування останніх 
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досягнень вимірювальних, комунікаційних та інформаційних 

технологій. Одним із шляхів упровадження перерахованих 

технологій є створення Системи координатно-часового 

забезпечення роботи Укрзалізниці (далі Системи), 
призначеної для збирання, збереження, обробки та 

комплексного використання службами та підрозділами 

Укрзалізниці всієї інформації, яка так чи інакше пов’язана з 

просторовими координатами об’єктів Укрзалізниці та їх зміною 

у часі. Економічний та соціальний ефект, який буде отриманий 

від створення Системи, робить завдання щодо її розробки 

вельми актуальним.  

Система наповнюється та використовується всіма 

службами та підрозділами Укрзалізниці та залізниць України 

(колійного господарства, центру механізації колійних робіт, 

енергозабезпечення, управління майном тощо). Кожна з них 

постачає у Систему та бере з неї свою специфічну інформацію, 

але з прив’язкою до координат і часу.  

Вирішення завдань щодо розбудови залізничних колій 

України, організації на них безпечного руху неможливе без 

створення Системи координатно-часового забезпечення 

роботи Укрзалізниці, адже подібної системи в Україні не існує.  

Опрацювавши нормативні документи Укрзалізниці 

(інструкції, технічні вказівки, положення, правила і технології) 

[4-8], можна зробити висновки, що вони взагалі не описують 

новітніх технологій із застосуванням сучасних геодезичних 

приладів та навігаційних систем і потребують переопрацювання. 

Наведемо деякі застарілі положення цих документів:  

- рихтування кривої, яка має малі відхилення ІІ і більше 

ступеня, виконується на «око» або з використанням путьового 

рихтувального приладу (ПРП) [6, с. 50]. ПРП не є геодезичним 

приладом високої точності, з його допомогою неможливо 

контролювати положення вісі колії по всій кривій (а тільки 

локально) з точністю, достатньою для вирішення сучасних задач 

збільшення швидкості і безпечності руху; 

- стан кругової та перехідних кривих визначається за 

результатами вимірювань стріл вигину, де в якості хорди 

використовується шнур із капронової нитки, а стріла вигину 

вимірюється лінійкою, графоаналітичним способом 

визначається місцеположення характерних точок та геометричні  
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параметри кривої – радіус, довжини перехідних кривих, 

величини підвищення [6, с. 39-49]. Знову таки контроль за 

параметрами кривої виконується локально, а точність такої 

процедури – незадовільна; 

- у Технічних вказівках [8, с. 20] зазначено, що пікети і 

кілометри відмічаються на стрічці автоматично у вигляді 

засічок. Ці засічки, як правило, не співпадають із фактичними 

місцями розташування пікетних і кілометрових знаків через 

похибки,  пов’язані з конструкцією вагона та встановленням 

знаків, або при наявності пікетів, довжина яких не дорівнює 

100м.  

Розроблення Системи полягає у створенні ефективної 

технічної й організаційної структури для збирання, зберігання та 

використання інформації про об’єкти Укрзалізниці, зв’язаної з 

просторовими координатами та їх зміною у часі, яка за 

повнотою, точністю, структурою відповідає вимогам усіх служб 

та підрозділів Укрзалізниці, наповнюється та використовується 

ними. 

Система повинна забезпечувати координування в 

Державній, Міжнародній, колійній та інших системах координат 

необхідної вимірювальної та іншої інформації Укрзалізниці з 

точністю, заданою нормативними документами Укрзалізниці, 

іншими діючими в Україні нормативними документами. 

Система повинна забезпечувати математично коректні 

перерахунки координат з системи до системи координат у будь-

якій комбінації. 

Система має забезпечувати збирання вимірювальної та 

іншої необхідної інформації, а також надійне зберігання та 

накопичення вимірювальної та іншої необхідної інформації у 

встановлених нормативно-методичних документах 

Укрзалізниці, системах координат та форматах даних. 

Система, що розробляється, умовно поділяється на три 

великих сегменти: 

- нормативно-методичний, що включає інструкції, 

методичні та технічні вказівки щодо методик вимірювань та 

обробки результатів, збирання та форматів представлення 

інформації, її зберігання та використання тощо; 
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- матеріально-технічний, що включає прилади для 

збирання та реалізування координатно-часової інформації - 

мережа базових станцій Глобальних навігаційних супутникових 

систем (ГНСС), пересувні ГНСС приймачі, у тому числі на 

колієвимірювальних візках та на рухомому складі, геодезичні 

сканери, електронні тахеометри, колієвимірювальні вагони 

тощо; 

- комунікаційно-інформаційний, що включає засоби 

передавання та оброблення результатів вимірювань, 

різноманітне програмне забезпечення для подальшого 

оброблення, зберігання, представлення та використання 

інформації на базі геоінформаційних систем (ГІС). 

Як зазначено вище, наявна нормативно-методична база 

Укрзалізниці застаріла і не відповідає викликам часу, тому 

необхідно провести велику роботу з її модернізації й 

розроблення ряду нових документів. Тому нормативно-

методичний сегмент Системи повинен включати директивні й 

методичні документи, які встановлюють: 

-взаємопов’язані й зручні для використання системи 

координат Укрзалізниці, насамперед, колійної, зв’язані з 

Державною та Всесвітньою геодезичними системами координат;  

-методики та норми точності побудови геодезичної мережі 

Укрзалізниці та її зв'язок з Державною та Всесвітньою 

геодезичною мережею;  

-нормативно-методичні документи з топографічних та 

кадастрових знімань, вимірювань геометричних та інших 

параметрів колії, контактного проводу тощо; 

-методики оброблення результатів вимірювань та форми 

представлення результатів координатно-часових характеристик 

об’єктів (геометричних параметрів прямих, кругових та 

перехідних кривих у плані та профілі, геометричних параметрів 

контактної мережі у прив’язці до осі колії, координат стовпів, 

семафорів, стрілкових переходів тощо); 

-методики використання координат та координатно-

часових характеристик об’єктів.  

Нормативно-методичні документи є обов’язковими для 

усіх підрозділів Укрзалізниці та організацій і підприємств усіх 

форм власності, які Укрзалізниця залучає до виконання робіт з 

координатно-часовою інформацією. 
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Ефективність застосування Системи координатно-

часового забезпечення роботи Укрзалізниці напряму 

залежить від стратегічного рішення щодо вибору систем 

координат, які будуть застосовуватися для її створення та 

експлуатування.  

Запропонована Система дозволятиме: 

-  збирати, зберігати та ефективно використовувати 

інформацію про об’єкти Укрзалізниці, пов’язані  з 

просторовими координатами та їх зміною у часі; 

- забезпечувати координування в Державній, Всесвітній 

(Міжнародній), колійній та інших системах координат усіх 

об’єктів Укрзалізниці; 

- виконувати математично коректні перерахунки 

координат з системи до системи у будь-якій комбінації; 

- за єдиними правилами наповнювати базу даних Системи 

і використовувати цю інформацію всіма службами та 

підрозділами Укрзалізниці; 

- перенести інформацію до Єдиної Державної бази даних; 

- підвищити точність та достовірність визначення 

координат об’єктів Укрзалізниці, що особливо важливо для 

геометричних параметрів рейкової колії. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Директива 2008/57/єс європейського парламенту та ради від 

17 червня 2008 року про оперативну сумісність/ 

інтероперабельність залізничних систем у межах 

Співтовариства (оновлена). 

2. Розпорядження «Про схвалення Концепції 

реалізації державної політики України у сфері космічної 

діяльності на період до 2032 року». Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/ 

3. Порядок побудови Державної геодезичної 

мережі. Затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від       7 серпня 2013 р. № 646 

4. ЦП 0269 / Інструкція з улаштування та утримання колії 

залізниць України / Міністерство Транспорту України, 

Київ, 2012. – 456 с. 

5. ЦП 0273 / Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів 

при виконанні колійних робіт на залізницях України / ВНД 

http://zakon2.rada.gov.ua/


59 

 

УЗ 32.6.03.004-2012ЦП, Міністерство Транспорту України, 

Київ, 2012. – 110 с. 

6. ЦП 0084 / Правила і технологія виконання робіт при 

поточному утриманні залізничної колії / Міністерство 

Транспорту України, Київ, 2002. – 160 с. 

7. ЦП 0113 / Положення про проведення планово-

запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України 

/ Міністерство Транспорту України, Київ, 2004. – 40 с.  

8. ЦП 0020 / Технічні вказівки щодо оцінки стану 

рейкової колії за показниками колієвимірювальних вагонів 

та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від 

норм утримання рейкової колії (зі змінами та доповненнями 

у відповідності до наказу від 01.12.2004р. № 917-ЦЗ) / 

Міністерство Транспорту України, Київ, 2005. – 48 с. 

 

 

Сахнюк Ю.В., Рябик А.В.  

викладачі ПТ КІСумДУ 

 

ПЕРЕВАГИ  ЗАСТОСУВАННЯ КЕРАМІЧНОЇ 

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ LIC CERAMIC У СУЧАСНОМУ 

БУДІВНИЦТВІ  

 

 

Актуальність дослідження зумовлено існуючими на 

сьогодні вимогами до питання утеплення та енергозбереження. 

Дослідження показали, що при експлуатації житлового 

багатоповерхового будинку через неутеплені стіни втрачається 

до 40% тепла, через вікна - близько 18%, підвал будівлі - 10%, 

шиферну покрівлю - 18%, вентиляційні отвори - 14%. Сьогодні 

для заощадження тепла основним методом залишається істотне 

підвищення теплової ефективності оболонки споруди, 

включаючи її стіни. Сучасний будинок або офіс неможливо 

здати в оренду або продати, якщо не буде доведено, що при 

проведенні реконструкції було обладнано вбудоване утеплення 

на основі сучасного утеплювального матеріалу.   

Економічна доцільність застосування теплоізоляції 

доведена на практиці. В умовах, коли ціни на енергоносії 

щорічно зростають, значна економія на опаленні приміщень 

будівлі взимку, кондиціонуванні влітку є досить привабливою, 
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особливо для приватних забудовників. Застосування зовнішньої 

теплоізоляції у конструкції будівлі дає можливість внести 

серйозні конструктивні зміни. Як показує практика, обладнання 

зовнішнього утеплення коштує від 7 до 10% загального 

кошторису. З використанням теплоізоляції несучу стіну при 

проведенні робіт можна зробити більш тонкою. В монолітному 

житловому будівництві товщина такої стіни може бути 

зменшена до 150 мм порівняно зі стандартною 200-250 мм. При 

цьому істотно зменшується навантаження на фундамент. Це 

дозволяє знизити витрати на будівництво [1]. 

Практика показує, що термін служби мінераловатної 

теплоізоляції часто не перевищує 2-3 роки. При розтині 

класичних мінераловатних фасадних теплоізоляцій було 

виявлено, що волога, яка накопичилася в шарі утеплювача, з 

настанням зимового періоду, замерзаючи, просто розриває 

волокна теплозахисту, тому через 2-3 зимових сезони від 

ефективності такої теплоізоляції не залишається й сліду. Крім 

того, всотуючи вологу, мінераловатний теплозахист стає 

розсадником грибка, хвороботворних мікроорганізмів, 

водоростей та інших небезпечних бактерій. 

Рідкий керамічний утеплювач - це універсальний засіб, 

який не застосовується лише для деревини. Матеріал має 

пароізоляційні властивості, а, як відомо, дерево дихає і цей 

процес не має порушуватись. 

У побуті цей вид утеплювача наноситься на внутрішні 

стіни, ним можна покрити буферну ємність опалення. Навіть 

ванна, покрита цією фарбою-утеплювачем, довше триматиме 

тепло. Також, якщо застосувати рідкий керамічний утеплювач 

на цокольному поверсі зсередини, то можна досягти одразу 

трьох результатів: утеплення, гідроізоляція, пароізоляція. 

При цьому матеріал застосовують як допоміжний, 

оскільки основний захист стін цокольного поверху знаходиться 

зовні. Завдяки рідкій консистенції керамічної теплоізоляції 

наносити її можна на поверхні різних форм.  

До складу рідкої керамічної теплоізоляції входять 

кераміка й силікон (від 75 до 85%), які містяться в рідкій суміші 

акрилової зв'язуючої речовини, води і цільових добавок. Даний  

склад дає гнучкість, водонепроникність і стійкість до зовнішніх  
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чинників (температурних перепадів, ультрафіолету і вологості) 

ідеально підходить для утеплення будинку і фасадів [2]. 

Теплопровідність рідкої керамоізоляціі набагато нижча, 

ніж  звичайної теплоізоляції. Наносячи на робочу поверхню шар 

утеплювача товщиною лише 1 мм, можна домогтися такого ж 

теплозберігаючого ефекту, як від 5-сантиметрового шару 

мінерального утеплювача. Робоча температура такого покриття, 

при якій воно експлуатується, знаходиться в діапазоні від - 40° 

до +250°С.  

Сьогодні на ринку будівельних матеріалів популярною є 

рідка теплоізоляція Lic Ceramic - унікальний енергозберігаючий 

продукт українського виробництва, який має високимі гідро-, 

термо- і шумоізоляційні властивості. Дана продукція, 

призначена для вирішення питань енергозбереження та 

енергоефективності, рекомендується для використання в 

житловому фонді під час підготовки до опалювального сезону і 

на внутрішньобудинкових теплових мережах відповідно до 

нормативних вимог ДБН В.2.6-31: 2016: «Теплова iзоляцiя 

будiвель» і ДСТУ Б В.2.6-36: 2008 «Конструкцii зовнiшнiх стiн 

iз фасадною теплоiзоляцiєю. Загальні технічні умови» та інших 

чинних нормативів і стандартів Украни в сфері будівництва та 

енергозбереження. Теплоізоляційне покриття «Lic Ceramic» 

дозволяє скоротити витрати газу, твердого палива або 

електроенергії на 30-40% [3].  
При використанні на стінах будівель рідкої керамічної 

теплоізоляції економія тепла складає 118 232 Вт/год на кожні 

100 кв.м. При застосуванні рідкої керамічної теплоізоляції на 

трубах або паропроводах (температура носія +85°С) - економія 

складає 8017 КВт/год на кожен квадратний метр. 

Склад рідкої керамічної теплоізоляції Lic Ceramic 

доводить ефективність цього покриття, оскільки її гнучкість при 

температурних розширеннях/стисканнях, стійкість до впливу 

ультрафіолету, гідроізолюючі властивості, а також надмала 

теплопровідність вказують на довговічність такого утеплювача, 

що застосовується в різних сферах побутового та промислового 

будівництва.  

Це найбільш ефективний утеплювач для стін і фасадів, 

теплоізоляції труб і трубопроводів, а також для утеплення 

підлоги, стелі і даху в приватних будинках і квартирах. Рідка  
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керамічна теплоізоляція Lic Ceramic, що наноситься на стіни 

різних будівель та трубопроводи, здатна прослужити від 10 до 

25 років, що в рази перевищує термін служби «класичної» 

теплоізоляції. 

Рідка керамічна теплоізоляція Lic Ceramic, як продукт 

аерокосмічної галузі, дає можливість вирішення безлічі завдань 

гідро- і теплоізоляції в будь-якій галузі життєдіяльності людини. 

Цей унікальний рідкий теплозахист, нанесений на поверхню, 

утворює тонку полімерну плівку з дуже високими гідро- і 

теплоізоляційними властивостями. 

Матеріал Lic Ceramic має відмінну відбивну здатність. 

Коефіцієнт відображення визначається ступенем чорноти. Для 

Lic Ceramic вона дорівнює 0,095 при температурі 40ºС-70ºС. Для 

порівняння: емаль біла при температурі 20ºС - 0,9, залізо 

оцинковане блискуче при температурі 30ºС - 0,23. Дослідження 

проведені Інститутом технічної теплофізики НАН України. 

Рідка керамічна теплоізоляція Lic Ceramic – покриття, 

незамінне для застосування на поверхнях, схильних до впливу 

сонячного випромінювання (дахи, будівлі з південного боку, 

плавучі платформи, рухомий склад, сховища ПММ, склади 

зберігання вибухових матеріалів, ємності зберігання рідких 

вуглеводнів і т.д.). Об'єкти техногенного характеру отримують 

захист від вибухів, пожеж [4]. 

Резюмуючи вищесказане, можна відзначити, що рідка 

теплоізоляція Lic Ceramic є ефективним теплозахистом, здатним 

повноцінно замінити дорогі теплоізоляційні матеріали, що 

використовуються до теперішнього часу. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ  ПАКУВАЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

 

 

Так поступово склалося, що упаковка стала важливою 

частиною кожного товару, бо є одним із основних засобів, який 

допомагає привернути уваги споживача до товару. Вона багато 

значить для кожного виробника товару, тому що від її 

правильного вибору залежить транспортування продукції та 

зручність доставки упакованих виробів, її збереженість та 

неушкодженість, надання інформації про той чи інший товар,  

його реалізація тощо. 

Але є і зворотна сторона пакувальних матеріалів. 

Упаковка після використання перетворюється на пакувальні 

побутові відходи. 

У нашій країні щорічно утворюється велика кількість 

таких твердих побутових відходів (ТПВ), половина з яких 

припадає на харчові пакувальні матеріали (пластикові вироби, 

папір, картон, скло). І тільки невелика частка з них іде на 

переробку, а інші вивозяться на полігони або спалюються.  

В Україні ця проблема є найбільш гострою, бо тільки 

близько половини населення охоплено послугами з вивезення 

твердих побутових відходів (ТПВ). З 2 267 полігонів для 

захоронення ТПВ тільки 290 відповідає санітарній нормі. 

Щорічно в житловому фонді міст та селищ міського типу 

накопичується близько 11 млн. т ТПВ,  з яких до 20 % 

припадає на упаковку [1]. 

Велика кількість кіосків, магазинів, індивідуальна 

торгівля  на привокзальних територіях та вздовж автошляхів, в  

пасажирських вагонах. автостоянках не робить залізницю 

винятком. Залізничний та автомобільний транспорт тісно  

пов’язані з перевезенням продукції в різних упаковках, тому  

товарні поїзди разом із пасажирськими, а також різні 

автоперевезення  роблять свій внесок у розповсюдження 

шкідливих пакувальних матеріалів та упаковки по всій країні,  і 

цим шкодять зовнішньому середовищу.  
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Існує кілька напрямів зменшення впливу використаної 

упаковки на екологію навколишнього середовища. 

Одним із найбільш перспективних напрямів  є 

виготовлення та використання упаковки із паперу, картону, 

біополімерів, скла, мішковини. 

Вчені все ж таки знайшли можливість понизити витрати  

на виробництво біополімерів. Україні необхідно вже сьогодні 

налагодити  власне виробництво біорозкладного пластику та  

виготовляти з нього екологічно чисту і нешкідливу для людини 

упаковку, тару, а також поширювати використання 

багаторазової тари, упаковки та повернення до торгової мережі 

тари–обладнання. 

Інший напрямок передбачає, що в Україні вже на часі  

вирішення певних технічних проблем зі збору, сортування та 

переробки відходів упаковки. Це дасть нам корисну вторинну 

сировину та можливість запобігання  викиду високотоксичних 

речовин, що негативно позначається на стані навколишнього 

середовища, при цьому втрачаючи матеріальні та енергетичні 

ресурси.   

Наступний напрямок – це планомірна кропітка 

роз’яснювальна робота серед усіх верств населення протягом 

тривалого часу.20 % витрат повинні піти на створення в країні 

зрозумілої для населення і вигідної для комерційних структур 

комплексної системи поводження з відходами. І тільки 10 % 

витрат потрібно, щоб вирішити технічні питання переробки 

відходів упаковки [2]. 

Таким чином, транспортна галузь разом зі своєю 

структурою  може та повинна допомогти державі у  вирішенні 

всіх цих питань. 
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ЗАЛІЗНИЦЯ ЯК СУБЄКТ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

 

Залізничний транспорт є однією з базових галузей 

економіки. Стабільне та ефективне функціонування 

залізничного транспорту є необхідною умовою для забезпечення 

обороноздатності, національної безпеки і цілісності держави, 

підвищення рівня життя населення. На даний час залізниці в 

основному задовольняють потреби суспільного виробництва та 

населення у перевезеннях.  

Публічне акціонерне товариство «Укрзалізниця» – це 

національний перевізник вантажів та пасажирів. Метою 

діяльності товариства є задоволення потреб у безпечних та 

якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного 

функціонування та розвитку залізничного транспорту, 

створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі 

тощо.  

Свою господарську діяльність АТ «Укрзалізниця» 

розпочало 1 грудня 2015 року. Товариство є правонаступником 

усіх прав і обов’язків Державної адміністрації залізничного 

транспорту України, а також підвідомчих підприємств і 

закладів, що мали статус окремих юридичних осіб. 

ПАТ «Укрзалізниця» є основною організаційною ланкою 

на залізничному транспорті України. Так, зокрема, відповідно 

до п. 2. ч. 1 Закону України «Про залізничний транспорт», 

залізниця – це відокремлений підрозділ акціонерного товариства 

залізничного транспорту загального користування, утвореного 

відповідно до Закону України «Про особливості утворення 

акціонерного товариства залізничного транспорту загального 

користування», який здійснює перевезення пасажирів та 

вантажів у визначеному регіоні залізничної мережі [1].  

До підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» належать наступні 

регіональні філії: «Донецька залізниця», «Львівська залізниця», 

«Одеська залізниця», «Південна залізниця», «Південно-Західна 

залізниця», «Придніпровська залізниця» [2]. 
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ПАТ «Укрзалізниця» - ключовий стратегічний актив 

України. Прибутковим сегментом бізнесу даного підприємства є 

вантажні перевезення. Загалом, встановлення тарифів на 

перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу 

залізничним транспортом (за винятком приміських 

пасажирських перевезень) у межах України здійснюється на 

підставі державної бюджетної, цінової та тарифної політики у 

порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.  

Кабінет Міністрів України щорічно встановлює 

ПАТ Укрзалізниці» державне замовлення щодо перевезень 

пасажирів і вантажів, введення нових потужностей, модернізації 

технічних засобів, порядку і розмірів виділення необхідних для 

цих потреб коштів з Державного бюджету України.  

Але слід зазначити, що сьогодні підприємства та 

організації залізничного транспорту здійснюють свою діяльність 

на основі поєднання принципів державного регулювання та 

ринкових відносин. 

Наразі компанія забезпечує 82 % вантажних і майже 

50 % пасажирських перевезень, які здійснюються усіма видами 

транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська 

залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, 

поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. Це одна з 

найбільших за доходом компаній країни - за рік вона сплачує 

близько 20 мільярдів гривень податків. 

Що ж являє собою ПАТ «Укрзалізниця» з фінансової та 

техніко-економічної точки зору?  У міжнародних рейтингах  по 

якості залізничних послуг Україна посідає 34 місце серед країн 

світу, а рік тому вона була на 37-му місці. Це вказує на певні 

проблеми державної залізничної компанії, які потрібно 

вирішувати.  

Наприклад, стан виробничо-технічної бази залізниць і 

технологічний рівень перевезень за багатьма параметрами не 

відповідає зростаючим потребам суспільства та європейським 

стандартам якості надання транспортних послуг.  

Дефіцит локомотивної тяги - одна з ключових проблем 

ПАТ «Укрзалізниця». Щоб її вирішити національний 

залізничний  монополіст не тільки самостійно проводить 

ремонти рухомого складу, а також підписав меморандум зі 

світовим виробником електровозів General Electric. 
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Негативною тенденцією залишається також перехресне 

субсидування збиткових пасажирських перевезень за рахунок 

вантажних. Суттєвим негативними факторами розвитку є і 

низький рівень конкуренції на ринку залізничних перевезень та 

недостатня прозорість фінансової діяльності галузі. 

Обличчям ПАТ «Укрзалізниця» є пасажирські 

перевезення. В Україні дуже дешевий проїзд залізницею, 

порівняно з багатьма іншими країнами. Але якість не настільки 

низька, наскільки є низькою вартість. Цей підхід орієнтований 

на якість і сервіс. Також за останні роки спостерігаються  

позитивні результати щодо міжнародних пасажирських 

перевезень. 

Як висновок можна зазначити, що проведення ринкових 

перетворень на залізничному транспорті сприятиме 

прискоренню темпів європейської інтеграції, налагодженню 

більш тісного міжнародного економічного співробітництва та 

підвищенню конкурентоспроможності українських залізниць на 

ринку транспортних послуг, дасть можливість ефективно 

використовувати вигідне геополітичне розташування України, а 

також збалансувати інтереси залізниць та споживачів їх послуг. 
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НОВІ МАРКЕТИНГОВІ КРОКИ В УМОВАХ 

РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЦІ 

 

 

Зростання конкуренції на ринку транспортних послуг, 

зокрема, у сфері пасажирських перевезень, зниження обсягів 

перевезення пасажирів вимагають від Укрзалізниці нових форм 

та методів залучення споживачів транспортних послуг. 

Зазначені проблеми спонукають підприємства залізничного 

транспорту до застосування нових маркетингових концепцій. 

 Застосування маркетингового підходу під час управління 

залізничними пасажирськими перевезеннями розглядають такі 

вчені, як: Анікєєв С.М., Алексєєва М.М., Копитко В.І., Мельник 

Т.С., Пасічник А.О., Сіренко С.О. 

Україна має вигідні та сприятливі передумови для 

формування транспортної мережі: територіальна організація, 

рівнинний рельєф, вигідне географічне положення. 

Зазначимо, що на ринку пасажирських перевезень 

залізничний транспорт поступається автомобільному та 

авіатранспорту. З 2008 року Укрзалізниця почала втрачати 

лідерство на ринку вантажних перевезень. Реформування 

залізничного транспорту в Україні спрямоване на 

вдосконалення діяльності пасажирського комплексу. До 

комплексу заходів, спрямованих на якісне задоволення потреб 

населення в пасажирських перевезеннях, можуть бути включені: 

- збільшення обсягу пасажирських перевезень; 

- упровадження прозорого обґрунтованого механізму 

тарифоутворення щодо перевезень; 

- упровадження знижок для споживачів транспортних 

послуг; 

- поступове впровадження європейських стандартів 

сервісного обслуговування пасажирів [1]. 

Якісна реалізація вказаного комплексу заходів неможлива  

без упровадження нової концепції інтегрованого маркетингу в  
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систему Укрзалізниці. Ця концепція має на меті створення 

інтегрованих маркетингових структур які провадять комплексну 

діяльність, над якою в свою чергу здійснюється керівництво з 

одного координаційного центру. Задля втілення основних 

маркетингових принципів необхідно внести зміни до 

організаційної структури управління Укрзалізницею. Відділи 

маркетингу Укрзалізниці покликані виконувати такі завдання: 

- визначення стратегії діяльності Укрзалізниці та 

внутрішньому і зовнішньому рівнях; 

- розробка довгострокових планів маркетингу; 

- систематичний аналіз результатів маркетингового 

відділу підприємства; 

- якісне інформаційне забезпечення маркетингової 

діяльності підприємства; 

- проведення маркетингових досліджень за різними 

аспектами ринкової діяльності підприємства;  

- розробка сервісної політики Укрзалізниці та програм 

лояльності. 

На залізничному транспорті багатьох  країн Європи 

реалізація квитків через  Інтернет здійснюється давно і 

фактично не має недоліків [4]. 

На жаль, в Україні технологія придбання квитка через 

мережу Інтернет є незрозумілою для споживачів і містить багато 

етапів: замовлення квитка на сайті, оплата, викуп у касі. Каси 

для пасажирів, які замовили квиток через Інтернет, відкриті 

лише на великих станціях. Пасажир не має можливості 

самостійно роздрукувати замовлений квиток і змушений 

витрачати час. 

Проведення прозорої кваліфікованої комунікативної 

політики є однією з нагальних проблем маркетингової 

діяльності Укрзалізниці. Якщо порівняти офіційні веб-сторінки 

«Укрзалізниці» та залізничних компаній країн Європи, то можна 

спостерігати значні відмінності між структурою та змістовим 

наповненням сайтів. На веб-сторінках більшості зарубіжних 

компаній містяться інформація щодо новинок (нові поїзди, нові 

види послуг), віконця для купівлі квитка та укладання угод з 

перевізником. Стартова сторінка українського перевізника має 

привабливий дизайн, містить багато розділів з корисною  
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інформацією. Проте оформлення та наповнення сайта є 

одноманітним: в основному це внутрішньогалузеві новини.  

Наведемо приклади зарубіжного досвіду продажу 

залізничних квитків. 

Так, у Німеччині пасажири мають можливості 

зарезервувати квитки через спеціалізовані центри, автомати, 

агенції. На більшості станцій встановлено автомати з надання 

інформації та продажу квитків. У Чехії використовується 

продаж квитків за допомогою смс-повідомлень. Пасажир 

відправляє повідомлення з кодом на певний номер і за 2хвилини 

отримує смс-квиток, який пред’являє перевізнику. В Італії 

пасажири мають можливість зарезервувати квиток on-line та 

викупити його  в поїзді у провідника, який за допомогою 

терміналу перевірить бронювання [5]. 

Головні завдання служби маркетингу полягають у 

реалізації розробленої на державному рівні стратегії в межах 

Укрзалізниці, тобто організація та проведення маркетингових 

заходів і контроль та методичне керівництво підрозділами 

нижчого рівня. 

Отже, в системі управління Укрзалізниці створюється 

маркетингова вертикаль з узгодженими між собою елементами.  

Інформаційні системи є важливою складовою економічної 

системи залізничного транспорту. Надзвичайно важливим є 

запровадження інформаційних технологій до маркетингової 

системи Укрзалізниці та збільшення їхньої привабливості для 

споживачів транспортних послуг. Це дозволить уникнути зайвих 

витрат часу та коштів, пов’язаних із повторним введенням 

інформації та можливості помилок [2]. 

Реорганізація системи маркетингової діяльності на 

залізничному транспорті можлива на основі принципів 

оперативності (автоматичне поповнення баз даних), 

спеціалізації (наповнення бази даних працівниками аналітичних 

підрозділів), ієрархічності.  
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  

ПАСАЖИРІВ УКРЗАЛІЗНИЦІ 

 

 

Вільний доступ до інформації з будь-якої точки земної 

кулі внаслідок глобального поширення і застосування 

інформаційних технологій забезпечують громадянам реалізацію 

основного демократичного права - на свободу інформації. 

Наявність масштабних автоматизованих баз даних полегшує 

громадянам доступ до послуг цифрового ринку, починаючи від 

використання кредитних карток до прогнозування можливих 

захворювань.  

Варто зазначити, що відомості про громадян збираються 

різноманітними державними (податкова адміністрація, органи 

пенсійного фонду, медичні установи, органи реєстрації 

юридичних осіб та ін.) та приватними структурами (приватні 

медичні клініки, юридичні організації, страхові компанії, 

Укрзалізниця) при народженні та отриманні документів, 

працевлаштуванні, оформленні залізничного квитка, під час 

вступу на навчання та ін. Однак, не є таємницею, що більшість 

баз персональних даних громадян (база даних ДАІ, база даних 

жителів України, база даних МТС України та ін.) можна 

придбати на «чорному» ринку за невелику плату. Вважаємо 

недоцільним зупинятися на тому, яку шкоду окремим 

громадянам і державі в цілому може завдати заволодіння такою  

 

http://www.railway.dn.ua/
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інформацією  кримінальними структурами.  

Наприклад, зібрана Укрзалізницею база персональних 

даних про пасажирів використовувалася для тиску на активістів, 

громадських діячів та журналістів. Зокрема, відомо про 

інцидент, який стався 17 травня 2013 року, коли працівники 

міліції зупинили потяг Донецьк-Київ (№ 37) і, звертаючись до 

кожного на ім’я та прізвище, вивели активістів, які прямували 

до столиці на акції протесту [5]. 

Більше того, тодішнє Міністерство внутрішніх справ 

України наполегливо «рекомендувало» Укрзалізниці вносити 

в квиток пасажира окрім прізвища та імені ще й паспортні 

дані. Ще більш небезпечним це було під час Майдану, коли 

легко «вираховували» громадських активістів, журналістів, які 

їхали поїздом до Києва, або пізніше – у кримському напрямку. 

Правоохоронці аргументували свою вимогу збирати 

персональні дані у вигляді паспортних даних пасажирів 

боротьбою з тероризмом, однак, на  думку Щербатюка М. це є 

неефективним для гарантування безпеки та виявлення 

терористів. Силові структури і без того мають доступ до баз 

даних українців, зокрема паспортних, тому створення 

пошукової системи "Розшук-Магістраль" із досвіду Росії та 

Білорусі, які давно використовують таку інформаційно-

пошукову систему, має на меті саме контроль за переміщенням 

громадян [6].  

Крім того, враховуючи на скільки незахищеними є 

персональні дані в Україні і наскільки швидко дані з 

автоматизованих систем стають доступними "третім" особам, 

серед яких можуть бути й ті, які можуть передати ці дані до 

сепаратистів у Криму і на Сході України, це може спричинити 

додаткові ризики для проукраїнських активістів, волонтерів та 

лікарів, які знаходяться в цих зонах.  

У законі України «Про захист персональних даних» чітко 

прописано, що обробка персональних даних здійснюється для 

конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб’єкта 

персональних даних, або у випадках, передбачених законами 

України, у порядку, визначеному законодавством. Тому вимога 

правоохоронних органів стосовно збору такої персональної 

інформації не відповідає чинному законодавству. 
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Необхідно підкреслити, що на виконання вимог 

законодавства про захист персональних даних для 

впровадження ініціативи правоохоронних органів необхідно 

розробити нове програмне забезпечення та звернутися до 

Уповноваженого з прав людини стосовно питання реєстрації баз 

персональних даних. Але у нинішніх реаліях Донецька 

залізниця ці умови не виконає. 

Проблемність ситуації також полягає в тому, що потреба в 

захисті особистого й сімейного життя громадян об'єктивно 

існує, але ця потреба суспільством суттєво  не обговорюється та 

не аналізується. За твердженням Кужукеєва Г.Р. на сьогодні 

існує потреба у приведенні норм права українського 

законодавства у відповідність до вимог міжнародних стандартів 

[3]. Це, зокрема, має виражатися в пріоритетності співпраці 

України з Євросоюзом і його окремими державами-учасницями. 

Це пояснюється тим, що дана співпраця буде визначати 

економічний прогрес і політичну стабільність країни у 

довготривалій перспективі. Досягнення цієї мети, відповідно, 

має здійснюватися  на основі національної інтеграції України до 

Європейського Союзу, одним із підрозділів якої є створення 

умов забезпечення адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС, зокрема й у сфері захисту персональних 

даних. 
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EUROPEAN INTEGRATION OF THE RAILWAY 

TRANSPORT SYSTEM OF UKRAINE 

 

 

As we know the integration of the transportation system of  

Ukraine into European one plays an important role for the economy 

of our country. So this topic is very important for discussion. 

A key priority of Ukraine's foreign policy is European 

integration. At the same time, one of the most important tasks 

envisaged by the Association Agreement between Ukraine and the 

European Union (EU) [1] is the reform of the rail transport market in 

order to comply with the requirements of EU directives. 

 The implementation of European regulatory documents in the 

legislative and regulatory field of Ukraine will lead to the fact that 

the methods of organization and technology of transportation used on 

EU railways will be actively implemented on the Ukrainian railways. 

 Passenger transport services are one of the main functions of 

EU rail transport and the study of trends in the development of these 

services is an urgent task for Ukrainian rail transport in the context of 

reform. 

At present, there is serious competition between the different 

modes of transport in the EU transport market in the passenger 

transport sector. The bulk of passenger traffic in EU countries is  
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accounted for by private road transport. One of the reasons for its 

widespread use is the mobility and ability of cars to carry out door-

to-door transportation. At the same time, road transport is associated 

with the problem of the unproductive use of time in case of accidents 

and traffic congestion, lack of parking places in most urban areas, 

dependence on fossil fuels. 

In order to reduce the negative impact of dominant road 

transport, the EU pays close attention to the development of rail 

transport, which is an environmentally safer alternative. 

 Passenger rail transport is the only mass transit mode 

practically independent of fossil fuels, with a share of less than 2% in 

energy consumption in Europe. The EU is constantly working to 

develop its transport system. 

 The main problems in the development of a sustainable 

transport system in Europe include: 

- coordination of actions in the management of the transport 

system; 

- the need to create common standards and interoperability of 

new technologies and rules; 

- development and implementation of new low carbon 

technologies for cars; 

- self-financing of transport infrastructure development and 

maintenance. The tasks of developing the EU transport system are 

set out in the White Paper on EU transport policy [2]. 

 

It should be noted that Ukraine is considering options for 

changing the principles of passenger transportation and switching to 

a hub model. Kyiv, Dnipro, Zaporizhia, Kharkiv, Odessa and Lviv 

are envisaged as transport hubs. From these cities it is planned to 

develop a system of suburban and interregional communication [3]. 

The disadvantage of the domestic approach to reforming the 

principles of the organization of rail passenger transportation is that, 

unlike the EU, where this problem is considered at the interstate level 

in terms of development of the entire transport system, in Ukraine it 

is still purely intra-sectoral. 

One of the obstacles to creating an efficient European rail 

transport system is incompatible infrastructure. Much of the EU's 

existing transport infrastructure is intended to serve national rather 

than pan-European economies [4]. 
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The main areas of development of rail passenger transport in 

the EU are related to ensuring the growth of the share of rail 

transport in the market, as well as improving the interaction of rail 

transport systems of individual countries. The reform of the rail 

passenger transportation system is being implemented at the 

interstate level in the context of the development of the entire EU 

transport system. Dynamics of statistical indicators of transport 

performance indicate an increase in the share of rail transport in 

passenger traffic. 

The preparation of the specialists at the Konotop Polytechnical 

School of Sumy State University is the main task as the integration 

of the railway transport system of Ukraine into European one is 

going on very rapidly and demands qualified specialists with the 

knowledge of foreign languages. 
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ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ МОТИВАЦІЇ  

У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЦІ 

 

  

Мотивація праці є центральним завданням розвитку 

стратегічного управління персоналом. Здійснювані в Україні 

реформи не можуть бути ефективно реалізовані без створення 

стимулів до праці й заповзятливості в поеднанні з дисципліною 

та організованістю працівників на виробництві.  

Предметом дослідження в даній статті виступають 

джерела мотивації працівників залізниці до праці. В економічній 

літературі в деяких випадках існує ототожнення матеріального 

стимулу з розміром заробітку за принципом чим вища заробітна 

плата, тим більший й матеріальний стимул до праці. Проте, це 

далеко не так. Заробіток буде лише в тому випадку справжнім 

стимулом до праці, якщо він відповідає індивідуальному 

трудовому внеску робітника. 

Процес стимулювання - це такий вплив на робітника, який 

включає в свою сферу його потреби, інтереси, бажання, 

прагнення, цілі, мотивацію поведінки. 

Значний внесок у розвиток теорії та практики мотивації до 

трудової діяльності зробили такі вчені, як: А. Сміт, Ф. Тейлор, 

Е. Мейо, Г. Гілбрейт, А. Маслоу, Л. Портер, а також вітчизняні 

науковці та мислителі М. Вольський, Г. Цехановецький, 

Т. Степанов, І. Вернадський, І. Франко та інші. Проблеми 

мотивації праці персоналу на залізничному транспорті 

висвітлені в працях українських учених: О. Гетманенко [1], який 

дослідив  систему стимулів праці та проходження процесів 

мотивації у залізничній галузі в період трансформації економіки 

України; О. Шуть [2], яка обґрунтовує необхідність 

впровадження страхового механізму у систему соціального 

захисту працівників залізничного транспорту та інших. 

Незважаючи на наявність певної кількості досліджень, гострота 

і актуальність проблеми вимагають подальшого поглибленого 

вивчення мотиваційних процесів на підприємствах залізничного 
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транспорту, що пов’язано з необхідністю збереження кадрового 

потенціалу галузі як фактора її конкурентоспроможності.  

Постійні зміни у конкурентному середовищі, законодавчій 

базі, інтеграція до міжнародного простору, постійні зміни на 

ринку праці обумовлюють необхідність переосмислення 

проблем трудової мотивації, яка могла б не тільки забезпечувати 

стійкий фінансовий стан суб'єктів ринку праці, а й позитивно 

впливати на формування інноваційного-творчого підходу до 

розвитку мотиваційної діяльності. Якщо оцінити державний 

підхід до цієї проблеми, то він у більшості випадків зводиться 

до формальної проблеми тільки у сфері матеріальної мотивації, 

але це дає невеликі позитивні зрушення. Механізм мотивації 

включає комплекс не тільки економічних прийомів, але й 

засобів соціально і морально-психологічного характеру, які є 

також спонукальними мотивами до праці. Вирішальну роль в 

оцінці мотивації праці в умовах вітчизняної економіки мають 

матеріальне заохочення та заробітна плата. Підприємство, 

намагаючись зберегти кваліфікований персонал, має 

підвищувати рівень оплати праці. Це є позитивним фактором, 

однак зростання розмірів заробітної плати не характеризує 

рівень задоволення наявних потреб і провадження заходів щодо 

вдосконалення існуючої методологічної бази мотивації праці, 

категорій працюючих.  

Важливим мотиваційним напрямом в залізничній галузі є 

внесення змін до системи стимулів підвищення ефективності 

праці. Методи мотивації є застарілими, а керівництво 

необґрунтовано вважає, що сам факт наявності роботи в людини 

є мотивацією, і не приділяє необхідної уваги цій проблемі. Не 

сприяють підвищенню мотивації такі негативні фактори на 

залізничному транспорті, як відтік кваліфікованих працівників, 

підбір і розстановка кадрів не за об’єктивними, а за 

суб’єктивними критеріями  в основному формальне проведення 

атестації персоналу (1 раз на 5 років), низький рівень 

корпоративної культури, атмосфера далека від творчої 

ініціатива не заохочується, нерівномірне навантаження 

працівників, в основному перевантаження поточними 

завданнями тих, хто міг би за наявності часу виконувати творчі, 

стратегічні завдання. 
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Одним з найважливіших завдань реформування та 

розвитку залізничної сфери є проведення ефективної соціальної 

політики, основними складовими мотиваційного комплексу якої 

мають бути підвищення мотивації праці шляхом збільшення 

заробітної плати, впровадження механізму, що забезпечує 

отримання працівниками винагороди залежно від результатів їх 

праці, запровадження системи преміювання в межах трудових 

колективів; формування нових принципів соціального 

інвестування, спрямованих на підвищення ефективності роботи 

і соціальної відповідальності за рахунок посилення значення 

корпоративної культури та етики; забезпечення відповідності 

заробітної плати кваліфікації працівників, їх внеску в 

підвищення прибутковості підприємства; розвиток систем 

соціальних гарантій працівникам і пенсіонерам галузі 

залізничного транспорту; вдосконалення системи підвищення 

кваліфікації кадрів, розробка і реалізація програми, спрямованої 

на профорієнтацію, підготовку і залучення до галузі молодих 

фахівців, підвищення якості підготовки фахівців галузі [3]. 

Робота залізничника вимагає високої відповідальності і 

справжнього професіоналізму. 

Необхідно відзначити, що останнім часом зростає 

актуальність використання теорії справедливості як найбільш 

адекватної теперішнім кризовим умовам господарювання як на 

залізничному транспорті, так і в інших галузях. Навіть невелика 

зарплата та премія, яка виплачується за конкретні досягнуті 

результати за конкретними показниками, здатні мотивувати 

людину до праці, якщо у порівнянні з іншими працівниками 

вона не відчуває себе обділеною. У зв’язку з цим постає 

необхідність в удосконаленні системи атестації персоналу, яку 

рекомендовано проводити 1 раз на 2 роки [4]. Удосконалення 

системи атестації персоналу дозволить більш обґрунтовано 

оцінювати індивідуальний потенціал працівників і більш 

справедливо заохочувати їх (як матеріально, так і 

нематеріально) до продуктивної праці.  

Для мотивації працівників будь-якої організації в Україні 

необхідно виявити глибокі мотиваційні потреби персоналу з 

єдиною метою – налагодити систему стимулювання, яка 

направлена на задоволення виявлених мотиваційних потреб 

працівників. 
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Під дією цих факторів змінюється механізм трудової 

діяльності. Не може залишатися без змін зміст та характер 

праці. Підприємствам нашої держави необхідно формувати 

культуру праці і певну систему цінностей, яка з часом може 

стати фундаментом створення національної моделі управління У 

колективах підприємств, що обслуговують залізниці України, 

які у свята й будні, вдень і вночі забезпечують чітке 

функціонування залізничних артерій,  повинні працювати 

фахові, залізничники. Мотивація праці - актуальний процес, що 

потребує системного підходу, зваженого застосування різних 

методів та способів, прозорості та визначеності - джерело 

матеріальних та духовних цінностей, тому проблема спонукання 

людей до праці ніколи не втрачала своєї актуальності у процесі 

ефективної трудової діяльності.  
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ТВОРЕННЯ, ЧАСТОТНІСТЬ ВЖИВАННЯ  

ТА МИЛОЗВУЧНІСТЬ ФЕМІНІТИВІВ  

ЯК МОВНО-СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 

 

 

У новому українському правописі серед пропонованих 

змін уведено вживання фемінітивів. 

Фемінітиви — це слова жіночого роду, альтернативні або 

парні аналогічним поняттям чоловічого роду (які зазвичай 

використовуються до всіх людей незалежно від їхньої статі): 

льотчик– льотчиця, письменник – письменниця, професор – 

професорка [5].   

Фемінітиви в українській мові утворюють найчастіше за 

допомогою:  

- суфікса -к-:  викладачка, депутатка, композиторка;  

- суфікса -ин-:  мисткиня, членкиня, борчиня;  

- суфікса -иц-:  речниця, керівниця, співзасновниця;  

- суфікса -ес-:  критикеса, фотографеса.  

Саме поняття «фемінітив» є ще доволі маловживаним, 

адже в підручниках з української мови, з мови професійного 

спілкування та з діловодства зафіксовано правила, в яких 

вимагається вживання посад саме в чоловічому роді. Зокрема 

Шевчук С.В., Максименко В.Ф., Зубков М.Г. зазначають, що у 

назвах професій та звань зберігається форма чоловічого роду: 

інженер, міністр, дипломат. 

Зазначимо, що попри невисоку частотність вживання 

самого терміна «фемінітив», слова на позначення професій та 

звань у жіночому роді в українській мові існували завжди: 

княгиня, королева, вчителька, баронеса, прибиральниця, 

художниця. 

Вони є давно засвоєними мовою й зафіксованими в 

словниках. 
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Проте в новому правописі зазначені суфікси для творення 

фемінітивів:  

- ин(я), - ес(а), - к(а), - иц(я). 

Розглядаючи словотвірні моделі творення фемінітивів, 

можна прослідкувати сучасну тенденцію до утворення 

фемінітивів, які раніше не вживалися пересічними мовцями 

(мисткиня, продавчиня, фотографеса, міністерка, дипломатка, 

доцентка). 

Звернемося до аспекта доречності творення деяких 

фемінітивів. Для аналізу візьмемо декілька новоутворених 

відповідників жіночого роду. 

Новий правопис відповідно до словотворних шаблонів 

дозволяє вживання таких фемінітивів, як: міністерка, 

дипломатка, професорка, доцентка, директорка, лікарка. Назви 

посад цих людей згадуються в офіційних документах, на 

візитних картках, для зазначення місцезнаходження – 

відповідних таблицях – вивісках кабінетів [3]. 

Тож, наприклад, при називанні посади жінки-керівника 

будемо мати: Стеценко Людмила Миколаївна – методистка 

заочного відділення, кандидатка педагогічних наук, доцентка. 

Назва спеціалізації ліаря-кардіолога жіночої статі 

виглядатиме так: Іваненко Світлана Іванівна, лікарка-

кардиологиня. 

Вважаємо немилозвучними фемінітиви: дефектологиня, 

отоларингологиня, майстриня (майстерка, майстреса?) 

виробничого навчання, завучка, видавниця (-ичка?) (від 

видавець). 

Кандидатка філологічних наук, доцентка, радниця з 

питань гендерної рівності та антидискримінації при 

Міністерстві освіти і науки України, Олена Малахова зазначає, 

що найуживанішим при творенні фемінітивів є суфікс –к(а) [5]. 

Науковиця пояснює, що збільшилась роль жінки в 

українському суспільстві та політикумі, і фемінітиви – це 

відповідь мови на запит часу. Олена Малахова серед причин 

активного запровадження фемінітивів до мовного організму 

українців не приховує, що вони дозволяють свідомо 

дистанціюватися від російської словарної аналогії. Нагадаємо, 

що в російській мові фемінітиви в літературній мові є 

маловживаними (учительница, почтальонша, бригадирша). Крім 



83 

 

того, їх словотвірна модель підкреслює емоційне забарвлення 

лексем. 

Заради справедливості слід зробити екскурс в історію 

української мови. Спроба активного запровадження фемінітивів 

відбулася ще в 30-ті роки ХХ ст. Проте низька активність жінок 

у боротьбі за свої права – зійшла нанівець, зважаючи на 

сталінський тоталітаризм [1]. 

Науковці вважають, що подальша історія української мови 

позначена андроцентризмом – дискримінуючим явищем, коли 

панівна роль у суспільному житті (а мова – то частина 

соціального життя) відводилася чоловікам. 

У листопаді 2019 р. в м. Харків відбудеться конференція 

«Гендер – PRO-2: гендерна лінгвістика і динаміка мовної 

норми?» 

 Творення фемінітивів, дозволене новою редакцією 

українського правопису, викликає чимало дискусій як серед 

мовців, так і серед науковців. Наприклад, виникають сумніви 

стосовно милозвучності (а значить доречності творення деяких 

фемінітивів (агентка чи агентеса, редакторка чи редактриса, 

критичка чи критикеса, нотаріусиня чи нотаріуска, біологиня чи 

біологічка). Окремо стоїть в ряду новоутворених фемінітивів 

фахівчиня [2]. 

Викликає питання фемінітив генеральша (раніше – 

дружина генерала). 

Серед можливих шляхів запобігання запобігання 

неоднозначності тлумачення, немилозвучності науковці 

називають додавання слова пані до іменників чоловічого роду: 

пані філолог, пані нотаріус. 

Існують інтернет-видання словників фемінітивів, де 

поданий перелік іменників жіночого роду представниць різних 

професій. 

Фемінітиви, як і маскулінітиви (іменники ч. р. на 

позначення професій), крім належності до лексичного шару 

мови, є соціальним явищем. Тобто 2010-ті роки позначені 

сплеском феміністичного руху. 

Утім, викликає сумнів і твердження про те, що вживання 

фемінітивів робить висловлену думку більш точною.  
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Вважаємо, що саме частотність вживання цих іменників 

стане основним критерієм їх закріплення в лексиці української 

мови. 
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СКЛАДНИКИ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗУ МАЙБУТНЬОГО 

УПРАВЛІНЦЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

 

 

Сучасний світ спонукає освітян до розв’язання нових, 

нестандартних завдань. Невідпрацьовані алгоритми дій в умовах 

нестабільного розвитку нині потребують невідкладних рішень в 

усіх сферах життєдіяльності людини. Актуальність 

досліджуваної проблеми підтверджують положення 

«Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року», згідно з якою «якісна освіта є необхідною умовою 

забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства, 

консолідації усіх його інституцій, гуманізації суспільно-

економічних відносин, формування нових життєвих орієнтирів 

особистості» [1, с. 1]. Нові вимоги інформаційного суспільства 

http://shagirt.livejournal.com/94638
http://feministki.livejournal.com/378917.html
http://eprints.kname.edu.ua/43355/1/175-186.pdf
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не лише впливають на розвиток виробництва і науки, а й 

передбачають значні якісні зміни в професійній підготовці 

майбутніх фахівців технічних галузей. Освоєння фаху 

студентами вищої школи вимагає модернізації не лише змісту 

навчального процесу. Масштабні трансформації розвитку 

суспільства є джерелом рішучих кроків щодо реформування 

вищої освіти в цілому та процесу формування позитивного 

образу фахівців технічних спеціальностей зокрема.  

Світова спільнота входить в третє тисячоліття за умов 

кардинальних зрушень, які охопили всі грані людської 

діяльності. Цілком природно, що й Україна як невід’ємна 

складова світового співтовариства зазнає відповідних змін і 

новацій. За таких умов значно підвищується увага до 

особистісних, поведінкових складових професіоналізму 

управлінця будівельного профілю. Особливої актуальності 

набуває процес формування професійної компетентності 

майбутніх спеціалістів у процесі фахової підготовки. Саме тому 

питання складників позитивного образу управлінців 

будівельного профілю набуває особливої пріоритетності.  

Особливу увагу в контексті нашого дослідження 

привертають наукові здобутки В. Шепеля [2], Н. Чипиленко [3], 

М. Спіллейн [4] та інших. Проте, незважаючи на існування 

багатьох досліджень означеної проблеми, особливості 

формування позитивного образу майбутніх управлінців 

будівельного профілю досліджені не повною мірою. 

У процесі узагальнення проаналізовані здобутки 

науковців, нами було сформовано структуру позитивного образу 

майбутніх управлінців будівельного профілю, до якої увійшли 

такі компоненти, як особистісно-інтелектуальний, практично-

діяльнісний та соціально-образовий.  

До особистісно-інтелектуального компоненту ми 

відносимо: наявність фундаментальних знань, високий рівень 

фахових знань у галузі будівельного виробництва; природні та 

набуті особистісні якості, відмінні риси характеру та основні 

базові цінності; вихованість та рівень загальної культури, 

вмотивованість до особистісного розвитку та кар’єрного 

зростання, лідерські устремління; озброєність теоретичними 

знаннями самоменеджменту (самопрогнозування, самооцінка, 

самокритика, самоорганізація, самозобов’язання, самовплив та 

ін.). 
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Фахові знання з будівельного виробництва, його основних 

інноваційних тенденцій є основою формування позитивного 

образу майбутнього управлінця будівельного профілю. Фахівець 

будівельного профілю першочергово має володіти необхідними 

знаннями щодо технології здійснення робіт, специфіки 

використання будівельних матеріалів, засобів механізації та 

технічних засобів навчання. Рівень володіння 

фундаментальними та фаховими знаннями значною мірою 

сприяє зростанню авторитету управлінця будівельного профілю 

як професіонала. 

Водночас, крім фахових знань і вмінь, сучасний спеціаліст 

має характеризуватись особистісними якостями, які особливо 

актуалізуються в умовах економічної нестабільності: 

стресостійкістю, відповідальністю, дисциплінованістю, 

амбіційністю, цілеспрямованістю, схильністю до інноваційної 

діяльності. 

Враховуючи управлінську специфіку підготовки фахівців, 

актуальними є наявність та демонстрація таких особистісних 

якостей, як толерантність, доброзичливість, тактовність, 

здатність до взаєморозуміння, рефлексії та емпатії. Також 

вагоме значення у формування позитивного образу управлінця 

набувають такі особистісні якості, як щирість, чесність, 

безпосередність, гуманізм та інші. Саме означені базові цінності 

керівника викликають симпатію чи антипатію підлеглих, колег, 

партнерів і є основою для формування його позитивного образу. 

Аналіз актуальних досліджень показує, що у навчанні 

майбутнього фахівця важливо розвивати установку на 

особистісно орієнтоване професійне самовдосконалення, яке 

досягається при створенні певних умов пізнання студентами 

своїх мотивів, цілей і можливостей реалізації особистісних 

властивостей та якостей. Самовдосконалення має базуватися за 

такими принципами: абстрагування від зовнішніх факторів 

(розвиток почуття відповідальності за власну успішність); 

самокритичність (твереза оцінка своєї зовнішності, якості знань, 

навичок, особистісних якостей та площин, що потребують 

розвитку); індивідуалізація (своєрідність стилю, несхожість на 

інших); векторність (конкретизована спрямованість на  
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результат); комплексність (урахування усіх особистісних та 

професійних недоліків, одночасна робота над їх подоланням); 

активність (ініціатива та системна робота над собою); єдність 

(поєднання особистісного та професійного, асоціювання себе з 

професією); новаторство (залучення нових технік саморозвитку, 

створення нових особистісно-спрямованих методик 

самовдосконалення)» [2, с.145]. 

Орієнтуючись на особистісні організаційно-управлінські 

здібності та вміння їх реалізовувати у контексті формування 

позитивного образу майбутнього фахівця будівельного профілю, 

нового змісту набувають навички прояву лідерських устремлінь. 

Під лідерством прийнято розуміти один з процесів організації й 

управління певною соціальною групою, який сприяє 

досягненню групових цілей в оптимальні терміни і з 

оптимальним ефектом. При наявності високого рівня 

сформованості лідерських якостей фахівець потенційно здатний 

бути ініціатором, організатором, емоційним центром групи та її 

об’єднуючою ланкою, що є важливим для управлінця в цілому 

та будівельної галузі зокрема. 

До практично-діяльнісного компоненту формування 

позитивного образу майбутніх фахівців будівельного профілю 

нами віднесено володіння спеціальними будівельними 

технологіями, методичну компетентність (методи, форми та 

навички здійснення трудової діяльності); спроможність 

виконувати професійні обов’язки, вміння самопрезентації; 

високу громадянську активність, готовність до партнерства, 

співпраці та взаємопідтримки; володіння технологіями 

самоменеджменту. Також вагому роль відіграють такі вміння, як 

красномовність, ораторська майстерність, вміння спілкуватись з 

людьми, переконувати у власній правоті та відстоювати свою 

точку зору  

Набута під час практичної підготовки система знань та 

досвіду має бути доповнена здатністю встановлювати доцільні 

стосунки; вмінням прогнозувати, організовувати, оцінювати, 

аналізувати, коригувати власну професійну діяльність; бачити 

причинно-наслідкові зв’язки; мати аналітичні, концептуальні та 

діагностичні фахові здібності. Особливо важливим вбачаємо 

розуміння і внутрішнє прийняття фахівцем цілей і завдань 

професійної діяльності, а також співзвучних із нею інтересів,  
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настанов, переконань і поглядів.  

Наявність фахових знань та умінь не гарантують успішну 

професійна реалізація управлінця – знаковою здатністю є 

спроможність виконувати професійні обов’язки, тобто здатність 

використовувати наявний потенціал для успішного здійснення 

професійних обов’язків відповідно до поставленої мети. Також 

не варто недооцінювати володіння технологіями 

саморепрезентації як методами найбільш раціонально 

представити свої позитивні професійні та особистісні 

характеристики. У професійному житті самопрезентація 

реалізується під час співбесіди, проведенні занять, звітування 

про виконану роботу, знайомстві з колективом, участі у 

конкурсі тощо. Процес самопрезентації ототожнюють з 

самоподачею, з управлінням враженням про себе оточуючих 

шляхом певних стратегій поведінки.  

Активне залучення майбутніх управлінців до практик 

публічних виступів, до здійснення саморепрезентацій сприяє 

формування соціально-образового компоненту позитивного 

образу фахівця. Молодь має розуміти вагомість не лише 

зовнішнього вигляду, а й наявності позитивної репутації та 

професійно-привабливого стилю поведінки. Це реалізується під 

час залучення молоді до обговорень, дискусій, круглих столів, 

конкурсів тощо.    

Соціально-образовий компонент відображає візуальне 

сприйняття образу як явища та його оцінку оточуючими, 

ступінь індивідуальної фізичної привабливості фахівця. Саме 

окреслений компонент відображає взаємини  майбутнього 

управлінця будівельного профілю у мікро- й макросоціумі та є 

предметом визначеної цілеспрямованої діяльності щодо 

створення бажаного образу у свідомості оточуючих або певної 

кількості людей. До нього нами було віднесено: позитивні 

габітарні характеристики; відповідність соціально-

привабливому образу, власний стиль поведінки; соціальний 

фон, особистісні та стратифікаційні характеристики оточення 

(сім’я, друзі, знайомі, колеги, специфіка соціальної групи та 

ступінь її престижу та інші); формування та підтримка 

репутації.  

Досліджуючи аспекти «особистість-соціум», М. Спіллейн  
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зазначає: «Щоразу, коли ви стаєте і починаєте говорити, ви 

підносите себе. Навчіться режисирувати свій власний успіх», 

тобто, має на увазі, що ваш одяг, ваша охайність, звучання 

голосу і поведінка говорять людям про те, хто ви є ще до того, 

як вони вступлять з вами в особистісний контакт. Протягом 

двох-трьох хвилин ми можемо оцінити один одного, скласти 

думку про положення, освіту і здібності іншої людини. Ваша 

подоба, манера розмовляти про те, наскільки ви удачливі і до 

певної міри навіть про те, чого здатні досягнути» [3, с. 15]. 

Формування професійного іміджу має охоплювати у собі: 

стиль у роботі, під яким розуміється вміння спілкуватися з 

людьми, знаходити спільну мову, організовувати прийняття 

спільних рішень, відстоювати та аргументувати власну точку 

зору в дискусіях; принципова думка, що характеризується тим, 

що, не переслідуючи мету висунення нових поглядів, людина 

просто ототожнює із собою наявні ідеї та концепції; власний 

характер, якому повинні бути властиві впевненість у собі, 

чіткість у викладі своєї точки зору, артистизм як  здібність 

захопити й утримати увагу публіки, переконати свою 

аудиторію; власний спосіб підходу до духу часу. 

До соціально-образового компоненту ми відносимо 

формування таких позитивних габітарних характеристик, як: 

відображення особистої елегантності та інтелігентності. Вміння 

підібрати одяг та аксесуари, які створюють візуальний соціально 

привабливий портрет людини та успішного фахівця, є особливо 

важливим. Вагому роль відіграють якість, стиль, кольорове 

оформлення та просторові характеристики оточуючих людину 

предметів. Зовнішній вигляд, гаджети у комплексі 

підтверджують визначений (бажаний) статус людини - досить 

чітко визначене положення індивіда в соціальній 

ієрархії групи або групи у взаємостосунках з іншими групами.  

Дійсно, результати дослідження доводять, що більш 

престижними вважаються ділові люди, одяг та аксесуари яких 

продиктовані останніми тенденціями моди, без дотримань 

певних кліше, які використовувались у минулому. Поширеними 

стають принципи зручності, якості, невимушеності, мобільності 

та природності при плануванні зовнішнього вигляду фахівця. 

Тому при конструюванні позитивного образу майстрові 

виробничого навчання будівельного профілю варто звертати 

увагу на дотримання окреслених принципів (при виконанні 



90 

 

професійних обов’язків) та тенденції сучасності (особисте 

життя). Образ майстра мають доповнювати позитивна та охайна 

зачіска, адекватне діяльності взуття, сучасні елементи 

необхідних аксесуарів.    

Як вірно зауважує Н. Чипиленко [4, с.139], важливу роль у 

формуванні позитивного враження про управлінця відіграє 

різноманітність, чітка вимова слів, чистота і ясність тембру, 

гнучкість, рухомість, адаптивність, емоційна насиченість фрази і 

сугестивність. Науковець розглядає професійність роботи 

управлінця крізь призму спілкування з аудиторією, рівня 

сприйняття підлеглими, ефективність прийомів контакту з 

аудиторією. 

Аналізуючи компонентний склад структури позитивного 

образу управлінця будівельного профілю, відмітимо, що всі 

вони розглядались у співіснуванні та взаємодії. Ізольованість 

окреслених компонентів виключена, оскільки поняття 

позитивного образу фахівця носить багатоаспектний характер і 

стає гармонійним за умов дотримання принципів комплексності, 

системності та взаємозалежності. 
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РОЛЬ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

 

 

Актуальність проблеми. Нині особливої ваги набула не 

тільки проста передача студентам певного обсягу знань, а й 

формування потреби поповнювати, формувати і закріпити 

практичні професійні уміння та навички. Сучасний стан 

розвитку освіти характеризується новими підходами до її 

модернізації, реформування і перегляду організаційно-

педагогічних форм підготовки сучасних фахівців, формування 

професійної компетентності під час навчання, в тому числі під 

час практичного навчання.  

Однією із основних складових фахової підготовки 

студентів у ЗВО є практична підготовка. Вона органічно 

входить до чіткої системи фахової підготовки впродовж усього 

періоду навчання у ЗВО І-ІІ рівнів акредитації. Система 

реформування методичних прийомів організації навчального 

процесу в сучасних умовах є актуальною і вкрай необхідною з 

огляду на раціональне вирішення проблеми впровадження 

прогресивних форм та методів навчання [1].  

Проведення навчальних та виробничих практик у закладі 

вищої освіти І-ІІ рівня акредитації є невід’ємною складовою 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівням «молодший спеціаліст». Питанням 

активізації практичного навчання та проблемам упровадження 

прогресивних форм і трьох методів навчання, неперервної 

освіти, пошуку раціональних схем побудови планів навчального 

процесу присвячені науково-методичні розробки вітчизняних та 

зарубіжних науковців.  

Основною метою даного дослідження є аналіз 

формування професійної компетентності в процесі практичного 

навчання студентів. Аналіз наукових досліджень з організації 

навчального процесу у ЗВО І-ІІ рівнів акредитації показує 

наявність не вивчених до кінця технологій, педагогічних 

прийомів практичного навчання. Тому є необхідність у 

висвітленні організації проведення практик студентів ЗВО І-ІІ 
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рівнів акредитації електронного профілю для формування та 

розвитку професійного вміння приймати самостійні рішення в 

умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними 

методами і формами організації праці, а також виховання 

потреби систематичного поповнення своїх знань і творчого їх 

застосування в процесі практичної діяльності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Практика – це 

одна з форм виробничого навчання студентів.  

Певний рівень професіоналізму особистості фахівця 

відображається в понятті «компетентність». Поняття 

«компетентний» трактується як «той, який має достатні знання в 

який-небудь галузі, який з чим-небудь добре обізнаний; 

тямущий». Дослідники розглядають поняття «компетентність» 

як синонім до поняття «професіоналізм». Враховуючи потреби 

сьогодення, можна зазначити, що одним з головних завдань 

практичного навчання є не лише формування професійних 

навичок студентів, а й формування їх професійної 

компетентності. Практична підготовка здобувачів освіти 

здійснюється через навчальні, технологічні та переддипломні 

практики. Студенти електронних спеціальностей розпочинають 

проходження навчальних практик з другого курсу, виробничих 

технологічних практик – з третього курсу, одночасно 

оволодіваючи робітничими професіями, які на сьогодні є 

дефіцитними і вкрай необхідними для виробництва [2]. 

 Оволодівши робітничою професією студенти 

закріплюють і розширюють практичні навики, а також 

безпосередньо готуються до виробничої діяльності. В технікумі 

запроваджуються форми і методи організації навчального 

процесу, які відповідають успішній практичній підготовці 

студентів технологічних спеціальностей. 3 цією метою, згідно з 

навчальними планами підготовки фахівців технологічних 

спеціальностей, розроблені розгорнуті плани-графіки 

проведення навчальних та виробничих технологічних практик. 

Навчальні та виробничі практики особливо актуальні в умовах 

сьогодення.  

Практичне навчання студентів залежить від досягнутого 

рівня освіти, ступеня оволодіння професією і професійною 

майстерністю. Виховний процес під час проведення навчальної 

практики готує людину до вибраної професії, праці і життя.  
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 Висновки. Наведені дані про проведення навчальних та 

виробничих практик базуються на загальнодидактичних 

підходах та педагогічному досвіді викладацького складу 

технікуму. Як свідчать подані матеріали, навчання з 

проведенням навчальної та виробничої практик – це механізм, 

який забезпечує як загальний, так і спеціальний розвиток 

людини, де відбувається нарощування потенційних 

можливостей, стабілізація професійних навиків, досвід з 

проведення навчальних та виробничих практик студентів 

технологічних спеціальностей в технікумі. 
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У статті висвітлено основні поняття теми, особливості 

психології натовпу (мас)  та способи управління людьми. 

Ключові слова: маса, аномалія, соціальна психологія, 

управління. 

На сьогоднішній день проблема вивчення мас як об’єкта 

маніпулювання набуває колосального значення. Її дослідженням 

займалися видатні філософи як XIX–XX ст., так і сучасні вчені. 

Засновником теорії мас вважається  Г. Лебон, який у своїй праці 

«Психологія народів і мас» наголошував на тому, що масами 
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можна керувати володіючи певними знаннями з психології 

управління [3, с.55]. 

Не менш відомий філософ Г. Тард трактував маси як 

окремий елемент політичної участі. В його роботі «Думка і 

натовп» маси є публікою - суто духовною спільнотою, групою 

індивідів фізично різних, але поєднаних суто розумовою 

єдністю [1, с. 102]. Отже, маси у Г. Тарда є сумою керованих, 

психологічно-ідеологічно та емоційно об’єднаних індивідів, які 

діють на основі раціонального сприйняття дійсності. Дана 

концепція була підтримана та надалі розроблена видатним 

австрійським психологом З. Фрейдом, який виклав основні 

концептуальні засади дослідження особливостей масоутворення 

в роботі «Психологія мас і аналіз людського «Я» [1, с. 107]. Він 

трактував масу як суму дій та мислення її окремих індивідів, 

якою неодмінно повинен керувати харизматичний лідер, 

використовуючи найрізноманітніші прийоми психологічного 

впливу на масову свідомість. На сучасному етапі розвитку 

суспільства натовп  як об’єкт маніпулятивних технологій 

вивчають представники політологічних, психологічних, 

соціологічних галузей наукового знання. Аналізуючи 

дослідження вищенаведених вчених, можна стверджувати, що 

маси – це специфічне явище, яке вивчає політологія. 

Характерною особливістю маси є низький рівень 

критичності, інтелекту, що призводить до втрати здібностей 

розмірковувати, образності мислення, підвищення 

емоційності [2, с. 11]. Таким чином, у масі перемагає не розум, а 

більшість. Негативним наслідком відсутності інтелекту є 

неспроможність мас і її окремих індивідів розрізняти дійсність і 

підмінену реальність. 

Психологія народів і мас виникла на рубежі ХІХ – ХХ ст. 

для пояснень багатьох явищ того періоду. Як відомо з історії, це 

був час масових акцій протесту, революцій, страйків, війн. Саме 

в той період, і в той час вони набули характеру масовості і 

навіть деякої «повсякденної реальності». Але пояснити причину 

чому це все відбувається і які фактори впливають на маси ніхто 

не міг. [3, с.50] 

А. Месмер, Г. Лебон, С. Московічі, Г. Тард та багато 

інших науковців намагалися дослідити ці явища. 
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Наприклад, А. Месмер вводив людей в транс, завдяки 

чому, за його словами, «міг управляти універсальною силою». 

Пізніше це було названо гіпнозом або ж гіпнотичним 

навіюванням. На жаль, це був єдиний дієвий метод, який міг 

пояснити поведінку мас і те, як на них впливають. [3, с.51] 

Після досліджень Луї Пастера та Роберта Коха (вони 

довели, що передача інфекції відбувається через посередництво 

вірусу) було висунуте припущення щодо існування психічної 

інфекції, яка стала причиною різних психічних розладів в 

натовпі. 

Цією теорією почав користуватися Г. Лебон, який в 

своєму бестселері « Психологія народів і мас» виклав теорію, 

що «психічна інфекція» стала причиною впливу на маси. Адже 

люди слідують своїм почуттям і тому їми легше керувати. [3, 

с.51,52] 

         Згодом цю теорії продовжив, а також розширив С. 

Московічі. Він порівняв поведінку мас з аномальністю, яка 

схожа на хворобу або злочинність.  

Пригадавши революції у Франції 1789, 1830, 1848, 1871 

років, можна зрозуміти те, чому саме він використав поняття 

аномальності. Аномалія - (грец. ανωμαλια — ненормальність) — 

неправильність, відхилення від норми, від загальної 

закономірності. 

Саме тоді були економічні та соціальні зміни, урбанізація, 

індустріалізація, і як наслідок - страйки, протести. 

Саме ці зміни в суспільстві, стали причинами для більш 

ретельного дослідження та аналізу, адже вони «загрожували» 

політиці, економіці, а також соціальному житті в цілому. [3, 

с.52,55 - 56] 

У 1990 році вийшла робота Г. Тарда «Закони 

наслідування». Він порівнював маси з мозком, а суспільство – 

продуктом взаємодії людських свідомостей через передачу 

різної інформації і почуттів. Всі суспільні процеси він вважав 

наслідуванням, через яке створювалися і засновувалися людські 

взаємини. [3, с.53] 

Психологія мас існувала в німецькій філософії і яскраво 

виражена в роботах Гегеля про «об’єктивний дух». 

Керуючись ними, В. Вундт створив теорію 

«надіндивідуальності душі» та «надіндивідуальну цілісність», 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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що становить народи, націю, суспільство, що проявляються в їх 

традиціях, культурі, духовному наслідуванні. 

У своїй роботі «Задачі і методи психології народів» він 

зазначає: «Реальність душі народу для нашого спостереження є 

такою ж одвічною, як і реальність індивідуальних душ, бо 

індивідуум не тільки бере участь у функціях суспільства,  але й 

більшою мірою залежить від розвитку того середовища, до 

якого належить». [3, с.56] 

Усі ці теорії, а також багато інших теорій, які були 

опубліковані пізніше, сформували грунт, для розвитку 

соціальної психології. 

Соціа́льна психоло́гія — розділ, галузь психології, яка 

займається вивченням закономірностей діяльності людини в 

умовах взаємодії в соціальних групах. 

Ноам Хомський, професор мовознавства з 

Массачусетського технологічного інституту, лінгвіст, філософ, 

громадський діяч, автор книг і політичний аналітик склав 10 

способів управління людьми. 

№1. «Відволікання уваги». 

Завдяки насиченню інформаційного простору 

малозначним повідомленнями, увагу людей відволікають від 

важливих проблем і рішень, прийнятих економічними і 

політичними правлячими колами. Це робиться для того, щоб 

люди не отримували знання в галузі сучасних філософських 

течій, передової науки, економіки, психології, нейробіології та 

кібернетики. На заміну цього інформаційний простір насичують 

новинами із шоу-бізнесу, спорту, містики, а також складовими, 

заснованими на звичайних людських інстинктах починаючи від 

еротики і закінчуючи порнографією, починаючи від банальних 

«мильних опер» до способів легкої наживи. 

Як дописує Н. Хомський в своїй книзі «Тиха зброя для 

спокійних воєн»: «… потрібно постійно відволікати увагу 

громадян від справжніх соціальних проблем, перемикаючи її на 

теми, що не мають реального значення. Домагатися того, щоб 

громадяни постійно були чимось зайняті і у них не залишалося 

часу на роздуми; з поля – у загін, як і всі інші тварини». 

№ 2. «Створювати проблеми, а потім пропонувати 

способи їх вирішення» (проблема – реакція – рішення). 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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Спочатку створюється проблема, розрахована на те, щоб 

викликати реакцію серед представників суспільства, щоб потім 

вони захотіли вирішення цієї проблеми, щоб ужили певних 

заходів для подолання проблеми, що й потрібно правлячому 

колу. 

Наприклад, допустити насильство в містах або теракти 

для того, щоб громадяни зажадали впровадження законів для 

посилення безпеки та політики, що обмежує права людей або 

громадянські свободи. Але потрібно розуміти, що кризи самі не 

народжуються. 

  № 3. « Спосіб поступового застосування». 

Задля впровадження непопулярного заходу, досить 

впроваджувати його поступово, день за днем, рік за роком. Саме 

таким чином був впроваджений неолібералізм в 80-х та 90-х 

роках ХХ століття. Зведення до мінімуму функцій держави, 

приватизація, нестабільність, масове безробіття, заробітна плата, 

яка не забезпечувала гідного життя. Якщо б все це впровадили 

одночасно, це призвело до революції. 

№ 4. «Відстрочка виконання». 

Є ще один спосіб того, як непопулярне рішення 

впровадити в маси – представити його у вигляді «болючого і 

необхідного». І найголовніше – домогтися згоди громадян на 

здійснення в майбутньому. Адже набагато легше погодитися на 

будь-які жертви в майбутньому, аніж в сьогоденні. 

Причина проста: це не буде відбуватися терміново, а 

також народу легше плекати надії на те, що завтра все буде 

добре, а жертв, які від нього вимагають, вдасться уникнути. 

Так, громадяни поступово звикають до думки, що 

обов’язково будуть зміни, і вони приймуть їх  тоді, коли настане 

час. 

№ 5. «Звертатися до народу, як до малої дитини». 

Чим більше намагаються ввести в оману слухача, тим 

сильніше на виступах використовують інфантильні мовні 

звороти. 

Якщо ми до дорослої людини поставимося, як до малої 

дитини, то, як наслідок, в силу сугестивності зворотної реакції у 

особи не виникатиме, а також буде відсутня критична оцінка, 

що характерною для поведінки дітей. Після таких промов 

використовуються всі описані раніше методи маніпулювання. 
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№ 6. «Робити акцент на емоції в набагато більшому 

ступені, ніж на роздуми». 

Вплив на емоції людей спрямований на блокування 

здатності до аналізу кожної особи, а також  осмислення нею 

подій, що відбуваються з нею. 

Також, цей вплив використовують для «входження» у 

підсвідоме щоб згодом керувати особою або ж її емоціями, 

впроваджуючи думки, бажання, погляди – стійкі моделі 

поведінки. 

«Емоції – ворог логіки». 

№ 7. «Тримати людей у невігластві, культивуючи 

посередність». 

Домагатися того, щоб люди не знали, що ними керують і 

як саме це роблять. 

Якість освіти надана нижчим суспільним класам має бути 

якомога убогішою, щоб відділяти їх від вищих класів. 

«Сучасне мистецтво» не змальовує реальність через ті 

твори мистецтва, які не потребують пояснення, а змальовує 

посередності, які претендують на популярність і не є такими 

важливими, значущими, геніальними. 

Якщо ти не визнаєш сучасне мистецтво, то тебе 

проголошують тупим і відсталим, а твоя думка не 

розголошується. 

№ 8. «Спонукати громадян захоплюватися посередністю». 

Впроваджують у маси думку, що модно бути тупим, 

вульгарним, невихованим. 

Все це з’являться будь-де: починаючи з релігії і науки і 

закінчуючи мистецтвом і політикою. 

«Скандали, жовті сторінки, чаклунство і магія, сумнівний 

гумор і популістські акції – все це застосовується для 

досягнення однієї мети – не допустити, щоб люди мали 

можливість розширити свою свідомість до безкрайніх просторів 

реального світу». 

№ 9. «Підсилювати відчуття власної вини». 

Найголовніше, що б не сталося в світі, потрібно змусити 

людину повірити в те, що саме вона винна у власних нещастях, 

які відбуваються за браком розуму, здібностей або не 

докладених зусиль. 
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Результат – людина не повстає проти влади, вона починає 

займатися самознищенням, звинувачуючи в усьому себе, що 

приводить до бездіяльності з боку особи. 

Немає дії – не має проблем, не виникають революції. 

А головне, - цей метод використовують не тільки 

політики, а й вчені та релігійні діячі. 

 № 10. «Знати про людей більше, ніж вони про себе 

знають». 

Завдячуючи біології, нейробіології і прикладній 

психології, «система отримала знання про людину як в області 

фізіології, так і в областях психіки. 

Отже, система має владу і в більшій мірі керує людьми 

аніж вони самі. [4] 

Оскільки маси не ірраціональні, для того, щоб вплинути 

на них необхідно звернутись до емоцій індивідів. Г. Лебон 

вважає, що управляти масою – значить управляти її 

враженнями, і найвірнішими засобами тут є театралізування, 

яскравість, жвавість, образність, близькість пізнавання [2, с. 27]. 

Управління - свідома, цілеспрямована дія людей на 

суспільну систему в цілому або на окремі її ланки (сфери 

суспільного життя, галузі економіки, підприємства, колективи), 

що забезпечує їх оптимальне функціонування і розвиток на 

основі використання властивих суспільству об’єктивних 

закономірностей розвитку. 

Висновок: Проблеми масової поведінки хвилювали 

суспільство з давніх часів. Велика кількість філософів, 

політологів розробляли теорії масоутворення і керування. Проте 

всі наукові розробки зводяться до того, що метою 

масоутворення є придушення індивідуальності людини, її 

особистості, відключення функції раціонального осмислення 

дійсності, що зводиться до впливу на масову свідомість і 

маніпулювання діями і розумом суспільства. 
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ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ ПІД ЧАС 

НАВЧАННЯ У ЗВО 

 

 
Будівельна галузь – одна з основних у процесі 

модернізації економіки України, а її стабільний розвиток 

можливий за умови ефективного розвитку будівництва. 

Водночас багато будівельних підприємств потребують 

інноваційного форматування, а для цього потрібні компетентні 

та конкурентоспроможні молоді спеціалісти.  

Фахова компетентність передбачає володіння майбутнім 

спеціалістом комплексом професійних знань, умінь і навичок, 

наявність високого рівня теоретичної та практичної підготовки 

до професійної діяльності та здатності застосовувати отримані 

теоретичні знання на практиці. Але фахова компетентність не 

ототожнюється з освіченістю людини, особливо, якщо це 

стосується молодого спеціаліста. Вона полягає у сукупності 

знань, умінь, навичок, способів діяльності, професійно 

важливих психологічних якостей, необхідних фахівцю для 

здійснення ефективної професійної діяльності. Фахова 

компетентність є результатом підготовленості фахівця, якісною 

характеристикою володіння професією і передбачає усвідомлене 

прагнення молодого спеціаліста до даної діяльності. 

https://www.simyapidpokrovom.lviv.ua/noam-homskyj-10-sposobiv-manipulyatsiji-lyudmy-za-dopomohoyu-zmi/
https://www.simyapidpokrovom.lviv.ua/noam-homskyj-10-sposobiv-manipulyatsiji-lyudmy-za-dopomohoyu-zmi/
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Компетентність спеціаліста проявляється в його діяльності та 

залежить від кінцевого результату [1].  

Формування професійної компетентності у людини 

відбувається не лише під час професійної діяльності. Цей 

процес починається набагато раніше – ще під час навчання в 

технікумі, а продовжується в ЗВО ІІІ-ІV рівня акредитації і 

триває протягом професійного становлення чи навіть всього 

життя людини. Тобто першим етапом формування 

компетентного фахівця є обґрунтований вибір майбутньої 

професії. Другий етап – отримання професійної освіти в 

навчальному закладі будівельного профілю. Третій етап – 

вдосконалення професійних здібностей на робочому місці. І тут 

усе залежить від здобутої кваліфікації та особистісних якостей 

молодого спеціаліста, які дозволяють йому виконувати певні 

виробничі функції. Четвертий, завершальний, етап формування 

професійної компетентності будівельника, що триває впродовж 

усієї його трудової діяльності, – професійна майстерність, 

досягнення морального й матеріального успіху [3].  

Професійна компетентність майбутніх техніків-

будівельників має декілька складових:   

– концептуальну (наукову) компетентність – розуміння 

теоретичних основ професійної діяльності;  

– інструментальну – володіння базовими професійними 

уміннями;  

– інтегративну - здатність поєднати теоретичні знання і 

практичні навички під час вирішення професійних проблем;  

– контекстуальну - розуміння соціального і культурного 

середовища, у якому здійснюється професійна діяльність;  

– адаптивну – уміння передбачати зміни і заздалегідь бути 

до них готовим;  

– комунікативну – уміння ефективно використовувати 

різні засоби спілкування в міжособистісних контактах.  

Сучасній галузі будівництва потрібні фахівці, які здатні 

максимально використовувати свій потенціал, мобільність, 

проявляти гнучкість, конкурентоспроможність та професійну 

компетентність. Професійна компетентність будівельника – це 

його професійні знання, уміння й навички, які забезпечують 

якісне виконання професійної діяльності, та забезпечують 

процес розвитку і саморозвитку особистості. Крім цього, 

компетентність формується з досвіду, особистісних якостей, 
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можливостей вирішувати проблеми різної складності на основі 

наявних знань та досвіду. Професія будівельника вимагає 

необхідності спілкування з великою кількістю людей: 

підлеглими на будівництві та учасниками будівельного процесу 

(проектувальниками, замовниками, підрядниками), наявності 

управлінських якостей, тому у молодого спеціаліста мають бути 

сформовані відповідні професійні компетентності, які дають 

йому змогу бути впевненим у собі та в своїх силах. 

Комунікативна компетентність є вагомою складовою 

професійної компетентності майбутнього будівельника – це 

здатність до ефективної взаємодії, яка полягає у вмінні 

спілкуватися, формувати завдання, вирішувати конфлікти, 

взаємодіяти з представниками різних організацій, вести 

переговори, укладати угоди, співпрацювати з учасниками 

будівельного процесу, здавати виконані роботи замовнику [2].  

Зміст будівельної освіти як системи навчальної інформації 

має три основні складові: дисципліну гуманітарну та соціально-

економічну, природничо-наукову та професійну підготовку.  

Формування професійної компетентності відбувається за 

таких умов:  

– перетворення змісту природничо-наукової та фахової 

підготовки;  

– позитивної мотивації навчання;  

– активізації навчально-пізнавальної діяльності;  

– забезпечення системного методичного супроводу.  

Засобами формування професійної компетентності є: 

інноваційні технології, проблемне навчання, самоосвіта, 

діагностика навчального процесу та комплекс навчально-

методичних видань [1].  

Для підвищення рівня фахової компетентності майбутніх 

техніків-будівельників у Політехнічному технікумі 

Конотопського інституту Сумського державного університету 

ведеться тісна співпраця з будівельними підприємствами країни: 

проводяться екскурсії, майстер-класи, лекції на виробництві, 

виробничі практики. За результатами проходження 

технологічної практики проводяться студентські технічні 

конференції, на які запрошуються керівники базових 

підприємств, випускники технікуму з багатим досвідом роботи.  
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Інноваційні процеси в Україні що стосується оновлення 

суспільного життя, стабілізації економічної ситуації, 

модернізації освіти, висувають принципово нові вимоги до рівня 

підготовки та формування якостей молодого спеціаліста. 

Педагогічний колектив навчального закладу здійснює гідну 

підготовку студентів до виробничої діяльності. Постійні 

соціальні зміни вимагають від випускника ЗВО вміння 

адаптуватися до нових умов та здатності швидко включатися в 

життя трудового колективу [1].  

Процес професійного навчання полягає у забезпеченні 

людини конкурентоспроможною професією, підготовці 

компетентного спеціаліста, який вільно орієнтується в своїй 

основній та суміжних галузях діяльності,  та готового до 

постійного професійного росту, соціальної та професійної 

мобільності. Головним же показником рівня кваліфікації будь-

якого сучасного фахівця є його професійна компетентність, а 

компетентні молоді спеціалісти – гордість будь-якого 

навчального закладу.  
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Савченко Р.В., викладач ПТ КІ СумДУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ  

У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Практична підготовка осіб, які навчаються у закладах 

вищої освіти, здійснюється шляхом проходження практики на 

підприємствах та організаціях згідно з укладеними вищими 

навчальними закладами договорами, що забезпечують 

практичну підготовку майбутніх фахівців своєї галузі. 

Метою практичної підготовки студентів є формування на 

базі одержаних знань професійних умінь і навичок під час 

конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання 

потреби систематично оновлювати свої знання та творчо їх 

застосовувати в практичній діяльності. 

Молодші спеціалісти є безпосередніми учасниками 

виробничого процесу. Вони повинні постійно вдосконалювати 

свої навички та уміння, планувати свою роботу та приймати 

неординарні рішення. Залежно від спеціальності 

застосовуються такі види практик: навчальна, виробнича 

(технологічна) та переддипломна. 

Навчальна практика проводиться в навчальних  

лабораторіях та на полігонах. Вона характеризується тим, що 

практичні роботи, які виконують студенти, передбачають 

використання знань із декількох навчальних дисциплін.  

У процесі виконання завдань студенти оволодівають 

професійними уміннями, розвивають здібності застосовувати 

одержані знання на практиці. Керівництво навчальною 

практикою здійснюють викладачі фахових навчальних 

дисциплін та майстри виробничого навчання [1]. 

Основними завданнями навчальної практики є: 

- підготовка студентів до проходження виробничої 

практики; 

- закріплення знань і умінь, одержаних при вивченні 

спецпредметів; 

- ознайомлення з організацією роботи та структурою 

підприємств і організацій, а також з характером майбутньої 

професії; 

- розвиток інтересу до обраної спеціальності; 
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- виховання професійних якостей молодого фахівця 

шляхом залучення студентів до реальної професійної праці. 

Виробнича практика відбувається, як правило, на третьому 

курсі. Виробнича практика займає проміжне місце в переліку 

видів практик. У частині наближення до професійної діяльності 

вона є кроком вперед відносно навчальної, адже студенти 

працюють безпосередньо на реальних робочих місцях в умовах 

виробництва. Але з погляду змісту виконуваної роботи 

виробнича практика є проміжним етапом, що створює 

фундамент для проведення переддипломної практики.  

Всі види виробничих практик повинні проводитися на 

передових промислових підприємствах, в конструкторських та 

інших організаціях, що мають сучасне обладнання та 

використовують новітні технології і мають передову 

організацію виробництва.  

Метою виробничої практики є поглиблення та закріплення 

теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення 

певного циклу теоретичних навчальних дисциплін, 

ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на 

підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом 

виробництва, розроблення документації, відпрацювання 

виробничих вмінь зі спеціальності, набуття практичного 

досвіду, розвиток професійного мислення, прищеплення умінь 

організаторської діяльності в умовах трудового колективу, а 

також збір матеріалу для виконання дипломного проекту [2]. 

Основні завдання, що вирішуються під час проходження 

виробничої практики: 

- ознайомлення з організацією виробництва і 

виробничими процесами; 

- вивчення прав і обов’язків фахівців та виконання 

(дублювання) функцій фахівця; 

- вивчення системи забезпечення якості на підприємстві, 

питань забезпечення безпеки життєдіяльності на підприємстві; 

- ознайомлення з методами забезпечення екологічної 

безпеки. 

Під час проходження практики студент вивчає діяльність 

підприємства згідно з програмним розподілом часу. У вихідні 

дні студент повинен займатися оформленням щоденника та 

іншої звітної документації. 
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Значний вплив на сумлінне ставлення до практичного 

навчання має захист реальних дипломних проектів. Студенти 

протягом усієї виробничої практики відповідально вивчають 

питання організації і технології виробництва, проявляють 

ініціативу у вирішенні різних технічних проблем, більш 

раціонально використовують свій робочий час, що є дієвим 

фактором у саморозвитку особистості студента. 

Політехнічний технікум КІСумДУ може пишатися тим, 

що багато його випускників саме за допомогою практичного 

навчання визначилися у своїй майбутній професії. Маємо 

приклади, коли місце проходження практики студентами стало 

місцем їх роботи після отримання диплома. Таких випускників 

залучаємо до спілкування зі студентами для переконання у 

правильності власного вибору. 

Практичне навчання покликане прищеплювати студентам 

інтерес до майбутньої професії, викликати бажання трудитися. 

Любов до праці є одним із головних елементів виховного 

процесу. 
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Лобурцова О.О., викладач  

Індустріально-педагогічного технікуму КІ Сум ДУ 

 

РОЛЬ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 

ПІДГОТОВЦІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

 

Сучасна   ситуація в Україні характеризується соціально - 

психологічною та економічною нестабільністю, низький рівень 

життя більшості населення та моральних норм і цінностей у 
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суспільстві, зростання злочинності і насильства спонукає до 

пошуку оптимальних шляхів соціалізації особистості та її 

соціального  захисту. 

Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери – 

відповідальний і кропіткий процес.  Дана  категорія спеціалістів, 

крім теоретичних знань, має володіти певним багажем умінь, 

навичок та особистих характеристик. Завдання вищого 

навчального закладу полягає в  забезпеченні  не тільки 

теоретичною базою , а й у формуванні  необхідних професійних 

якостей для набуття практичного досвіду, тобто  активно 

залучати студентів до волонтерської діяльності. 

Волонтерство – це добровільна неприбуткова діяльність, 

що сприяє покращенню ситуації різних вразливих категорій 

населення [1; 2] 

У Законі України «Про волонтерську діяльність» 

зазначається, що «волонтерська діяльність – добровільна, 

соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що 

здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської 

допомоги. Вона ґрунтується на принципах законності, 

гуманності, рівності, добровільності, безоплатності, 

неприбутковості.  

Термін «волонтер» у перекладі з англійської мови означає 

«доброволець». «Волонтер – це стан душі» – так вважає С. В. 

Толстоухова – директор Українського державного центру 

соціальних служб для молоді. 

Волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює 

соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання 

волонтерської допомоги» [2]. Волонтери не одержують 

матеріальної допомоги у вигляді заробітної плати, проте вони 

мають дещо цінніше – розвиток власних здібностей, моральне 

задоволення, відчуття власної необхідності тим, хто потребує 

допомоги, відчуття, що вони приносять користь, здобувають 

нові знання тощо. Скільки у світі волонтерів, стільки і мотивів 

безкоштовної роботи. У Записі Генерального секретаря ООН, 

адресованій Комісії соціального розвитку Економічної та 

соціальної ради ООН, виділено найважливіші риси 

волонтерства:  
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 1. Турбота про людей. – співчуття, моральна підтримка, 

допомога, піклування сприяють формуванню важливої для 

людського суспільства атмосфери – взаємопідтримки. Для 

волонтерів характерними є формули: « я – тобі, ти – мені» та 

«я – усім».  

2. Солідарність і гуманна корисливість – люди 

добровільно жертвують своїм часом заради встановлення 

взаємодовіри та причетності, що робить їх зацікавленими в 

благополуччі інших.  

3. Духовна якість і громадянська чеснота – значення 

полягає не лише в тому, що ми робимо через любов та співчуття 

до інших, а й те, як це впливає на людину, яка надає 

добровільну допомогу, – « ми те, що ми робимо для інших».  

4. Багате джерело людського досвіду. – досвід, який 

набуває людина в процесі взаємодії з іншими людьми, 

соціальними групами, державою. Милосердя, толерантність, 

солідарність, співробітництво, подолання конфліктів, емоційні й 

соціальні зв'язки, захист від небезпечного впливу тощо. 

Можливість ділитися, обговорювати, переймати більш 

ефективні форми, методи – це можливість напрацьовувати та 

вдосконалювати цей неформальний суспільний фонд вмінь та 

навичок встановлення й підтримки стосунків.  

5. Нові інтелектуальні ресурси. Волонтери – це не лише 

виконавці програм, але й джерело нових ідей, нового життєвого 

досвіду. 

6. Участь і відповідальність як суть активної 

громадянської позиції. Громадянськість, взаємодовіра, 

солідарність і відповідальність, підкріплені соціальними 

відносинами, які базуються на схожих світоглядних установках і 

спільності обов'язків, є взаємодоповнюючими цінностями.  

7. Етичний стандарт. Ця риса волонтерства виражає якість 

людських взаємостосунків. За рівнем норм, які встановлюються, 

це одна з найвищих ступенів. Вона знаходиться приблизно на 

такому ж рівні, як і етичні норми духовних конфесій, однак 

підтримується не за рахунок встановлених догматів, а на 

максимально свідомому рівні.  

8. Забезпечення надійної платформи для відновлення 

зв'язків між людьми. Відомо, що людей завжди розділяли 

багатство, культура, релігія, етнічне походження, вік, стать. 

Волонтерство ж може бути одним з найголовніших засобів 
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примирення та відновлення розділеного суспільства, оскільки ця 

діяльність здійснюється без дискримінації за певними ознаками.  

9. Нове бачення соціальної діяльності – нове ставленні до 

зайнятості в галузі соціального захисту.  

Питанням волонтерської діяльності приділяли значну 

увагу такі дослідники: Ю. Поліщук (визначено принципи 

волонтерської роботи, обґрунтовано волонтерство як складову 

соціально-педагогічної діяльності молодіжних організацій); 

О. Безпалько, Р. Вайнола, Н. Заверико, А. Капська (розкрито 

технології залучення та підготовки молоді до волонтерської 

діяльності); З. Бондаренко (розкрито особливості організації 

волонтерської роботи майбутніх соціальних педагогів в умовах 

вищого навчального закладу). 

Залучення студентів до волонтерського руху є 

невичерпним джерелом здобуття освіти, можливістю вчитись, а 

також можливістю самореалізації.   

На думку І.Д. Звєрєвої, волонтерський рух – це 

доброчинна робота, яка здійснюється фізичними особами на 

засадах неприбуткової діяльності, без заробітної плати, 

неприбуткової діяльності, без заробітної плати, без просування 

по службі, заради добробуту та процвітання спільнот та 

суспільства в цілому [4]. 

Навчання студентів основам волонтерського руху, з 

метою формування необхідних навичок (психологічних, 

медичних тощо), може мати індивідуальний або груповий 

характер. 

Застосування теоретичних знань на практиці через 

волонтерську діяльність дозволяє майбутнім фахівцям 

соціальної сфери визначити курс своєї подальшої професійної 

діяльності, надає можливість визначитися з напрямком 

подальшої роботи, за якими найкраще виходить працювати. 

Завдяки волонтерській діяльності у студентів формуються такі 

особисті риси, як емпатія, толерантність, співчуття, людяність, 

відповідальність, тактовність, комунікативні навички, швидкість 

реагування, гуманність та розвиваються організаторські 

здібності. Життя студента набуває нового сенсу, стає більш 

наповненим, коли він є корисним для суспільства. 

В Індустріально – педагогічному технікумі КІ СумДУ  

керівництво та викладачі активно сприяють волонтерській 

діяльності студентів, особливо тих, хто навчається за 
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спеціальністю «Соціальна робота». В технікумі працює гурток 

«Школа Волонтерства», де студент долучившись до 

різноманітних соціальних заходів має можливість отримати 

мінімальний практичний досвід з волонтерської діяльності та 

долучитися до суспільно – корисної праці. 

Студенти закладу та майбутні фахівці соціальної сфери 

активно беруть участь у проведенні різноманітних благодійних 

акцій, як в межах технікуму, так і міста, таких, як: «Добро 

починається з тебе» – зі збору речей, які були у вжитку 

(проводиться в рамках тижня комісії соціальних дисциплін),  

«Краплина радості» до Дня Св. Миколая, для дітей з 

обмеженими можливостями – волонтери готують концертно-

розважальну програму для діток з реабілітаційних центрів міста,  

«Діти-дітям» – волонтери підтримують зв’язки з інтернатними  

закладами та проводять зустрічі з їх вихованцями, готують для 

них інсценування на морально-етичні теми, «Новорічний 

подарунок» та «Ялинка бажань» – збір подарунків для дітей-

сиріт, «Зроби подарунок ветерану» – привітання ветеранів ВВВ, 

«Великодні дзвони» - збір великоднього кошика для дітей котрі 

перебувають в інтернатних закладах міста, «Стежиною добра і 

любові» – студентство вітає педагогів, які вийшли на пенсію з 

днем працівників освіти, « Надія на життя» – акція проходить за 

сприяння відділу міської ради у справах молоді та спорту по 

збору коштів на лікування хворих діток та інше. 

Отже, завдяки волонтерству студенти отримують 

практичні навички, набувають необхідних рис характеру, 

визначаються з подальшою категорією клієнтів. Формування 

великого руху добровольців – є одним з важливих шляхів до 

продуктивної соціальної роботи в закладі та державі. 

Волонтерська діяльність студента дає можливість після 

закінчення навчального закладу молодому фахівцю змогу 

приступити до виконання своїх посадових обов’язків на рівні 

соціальні проблеми вразливих категорій населення. 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Підготовка соціальних працівників до роботи з волонтерами: 

методичні розробки до програм “Діди Морози-волонтери” та 

“Інтерактивний театр” / Р. І. Короткова, Ж. В. Петрочко; Ліга 
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соц. працівників м. Києва, Соц. служба для молоді м. Києва. 

– К.: Вид-во Національного педагогічного університету ім. 

М. П. Драгоманова, 2001. – 60. 

2. Технологізація волонтерської роботи у сучасних умовах / за 

ред. проф. А. Й. Капської. – К., 2001. – 140 с. 

3. Закон України «Про волонтерську діяльність» чинний, 

редакція від 01.04.2015, підстава 246 –19. 

4. Зверева І.Д. Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації 

соціальних проектів. - К.: Наук, світ, 2001. – 49. 

 

  
 

Романченко Т.В., Данилова А.А., 

викладачі ПТ КІСумДУ 

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ЯК ЧАСТИНА 

КОМПЛЕКСНОЇ СТРАТЕГІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ 

ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

 

 

Навчання професійно орієнтованого спілкування 

складається з багатьох аспектів (зміст, використання сучасних 

технологій, забезпеченість сучасними засобами навчання тощо). 

Головним у моделюванні занять з усіх предметів, і в тому числі 

в такому професійно важливому, як іноземна мова за 

професійним спрямуванням, ми розглядаємо мету заняття як 

задачу, план виконання якої забезпечує формування вмінь у 

здобувачів вищої освіти, відтак і формування компетенцій.   

Мета заняття залежить від рівня знань іноземної мови, 

вікової категорії, сфери професійного спілкування, але в будь-

якому випадку мета – це чітко організовані завдання, які мають 

бути досягнуті поступово і сприяти формуванню вмінь. 

Мета навчання професійно орієнтованого спілкування 

іноземною мовою у ЗВО є комплексною і включає чотири 

рівнозначні та взаємопов'язані аспекти: практичний, 

пізнавальний, розвиваючий аспект, виховний аспекти. [5] 

Практична мета навчання професійно орієнтованого 

спілкування іноземною мовою є провідною, передбачає 

практичне опанування здобувачами вищої освіти мовлення на 
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рівні, в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, 

говорінні, читанні та письмі в типових ситуаціях професійно 

орієнтованої розмови. [5] 

Основні мовленнєві вміння включають: 

- уміння здійснювати усне спілкування в типових 

ситуаціях навчальної, професійної, побутової й культурної сфер 

спілкування; 

- уміння розуміти на слух основний зміст нескладних 

спеціальних (професійних) текстів; 

- уміння  розуміти нескладні спеціальні тексти (читання 

з розумінням основного змісту; читання з повним розумінням 

змісту); 

- уміння зафіксувати й передати письмово професійно 

значущу інформацію іноземною мовою. 

Виховна мета реалізується через систему особистого 

ставлення до нової культури в процесі професійно 

орієнтованого спілкування іноземною мовою. 

Виховання студентів у процесі навчання професійно 

орієнтованого спілкування іноземною мовою забезпечується 

підбором навчального матеріалу (текстів, відео та аудіо записів, 

ситуацій тощо), де відображені загальнолюдські моральні 

цінності; застосуванням у процесі навчання іншомовної 

професійно орієнтованої комунікації проблемних завдань, 

вирішення яких потребує від студентів висловлення своїх 

почуттів, критичної оцінки і своєї власної думки щодо різних 

подій, стосунків, фактів, які відображені в інформативному 

навчальному матеріалі. [4] 

Освітня мета навчання іншомовної професійної 

комунікації досягається шляхом освіти засобами іноземної 

мови, що передбачає: 

- усвідомлення ними суті мовних явищ, іншої системи 

понять, через яку може сприйматися дійсність; [4] 

- розуміння особливостей свого мислення; 

- порівняння явищ іноземної мови, що вивчається з 

рідною; 

- залучення до діалогу культур (іншомовної та рідної); 
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- оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та 

традиції країни, мова якої вивчається (лінгвокраїнознавство, 

країнознавство); 

- уміння вчитися (працювати з книжкою, підручником, 

довідковою літературою, словниками тощо).  

Розвиваюча мета реалізується в процесі оволодіння 

здобувачами вищої освіти іншомовним професійно 

орієнтованим спілкуванням досвідом творчості, пошукової 

діяльності, усвідомлення явищ як своєї, так і іншої дійсності, її 

подібності та розбіжності. [4] 

Передбачається розвиток у студентів: 

- умінь переносу знань та навичок професійного 

спілкування в нову ситуацію; 

- мовленнєвих здібностей (мовної здогадки, імітації, 

логічного викладання думок тощо); 

- інтелектуальних і пізнавальних здібностей (різних 

видів пам'яті - слухової й зорової, оперативної та тривалої; 

уваги – довільної та мимовільної, уяви тощо); 

-  готовності студентів до участі в іншомовному 

професійно- орієнтованому спілкуванні; [3] 

У спілкуванні люди розкривають для себе й інших свої 

психічні якості. Але в спілкуванні психічні якості не тільки 

виявляються, але й розвиваються та формуються. 

Комунікативні процеси між людьми відрізняються від 

суто інформаційних процесів у технічних пристроях тим, що 

інформація в спілкуванні не просто передається від джерела до 

одержувача чи навпаки, а обмінюється. [4] Комунікативний 

підхід під час викладання іноземної мови являє собою створення 

комунікативних ситуацій, наближених до професійної тематики, 

є стандартом викладання предмета, найкраще забезпечує 

реалізацію мети заняття. 

.  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Відеоматеріали для ефективного вивчення англійської мови. 

Режим доступу: http://english-club.tv/index.php    

2. Матеріали для опанування ділової англійської мови. Режим 

доступу: http://www.englishclub.com/business-english   

3. Матеріали для практики термінологічного мінімуму з 

http://english-club.tv/index.php
http://www.englishclub.com/business-english/
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предмету «англійська мова за професійним спрямуванням». 

Режим доступу: http://www.businessenglishsite.com  

4. Матеріали для практики англомовного спілкування. Режим 

доступу: http://www.bbc.co.uk   

5. Матеріали для розвитку комунікативної компетенції 

студентів, практики вживання граматичних та лексичних 

одиниць в мовленні. Режим доступу: http://www.esl-

galaxy.com  

  

 

Рязанцева О.В.,  викладач ПТ КІСумДУ, 

Дубова Г.Д., викладач Київського державного  

коледжу туризму і готельного господарства 

 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИКЛАДНИХ 

ЗАДАЧ ТЕХНІЧНОГО ЗМІСТУ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 

 

 

Навчання та виховання здобувачів вищої освіти за 

сучасних умов має бути наближеним до формування навичок 

розв’язування задач, пов’язаних з обраною спеціальністю. 

Використання задач технічного змісту на уроках математики 

дозволяє студентам «знаходитися в професії» з самого початку 

навчання, сприяє розвитку пізнавальних здібностей та мотивації 

до майбутньої професійної діяльності. 

Задачі у навчанні математики виконують такі функції: 

- навчальна (формування знань, умінь і навичок на різних 

етапах розв’язання); 

- розвивальна (розвиток мислення та прийомів розумової 

діяльності); 

- виховна (формування стійкого інтересу до навчання 

вцілому та до обраного фаху зокрема; формування прагнення до 

раціональної конкуренції, виховання рис академічної 

доброчесності); 

- контрольна (встановлення навченості, рівня загального і 

математичного розвитку, стану засвоєння навчального матеріалу 

окремими учнями і класом загалом.. [1, с. 93]   

http://www.businessenglishsite.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.esl-galaxy.com/
http://www.esl-galaxy.com/
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Розв’язування прикладних задач під час вивчення окремих 

тем  мотивує  здобувачів вищої освіти, до якісного опанування 

теоретичного матеріалу з предмета. 

Вивченню проблеми використання прикладних задач у 

навчанні математики присвячено дослідження таких вчених, як: 

Слепкань З.І., Бевз Г. П., Швець В.О., Шапіро І.І. та ін.. 

Науковці по-різному потрактовують поняття прикладної 

задачі:  

- задача, що потребує перекладу з природної мови на 

математичну; 

 - задача, яка близька за формулюванням і методами 

розв’язування до задач, що виникають на практиці. [3, с. 5] 

Різниця у тлумаченні вченими прикладних задач 

підкреслює багатофункціональність цього виду завдань під час 

вирішення головної освітньої проблеми – формування всебічно 

розвиненого, компетентного у своїй галузі знань спеціаліста. 

Ряд вчених, таких як: Д. Пойя, П. Капіца, Б.Кедров у своїх 

наукових дослідженнях показують, що задачі мають на меті 

сформувати у студентів вміння досліджувати різноманітні 

процеси, а не лише закріплювати теоретичні знання. 

Широким є також спектр умов, яким повинні відповідати 

прикладні задачі технічного змісту:   

- по-перше,  питання задачі потрібно сформулювати так, 

як воно зазвичай формулюється у житті чи професійній 

діяльності;  

-  по-друге,  розв’язок задачі повинен мати практичну 

значимість; - по-третє, вихідні дані та шукані величини задачі 

мають бути реальними;  

 - по-четверте, задача має розвивати у здобувачів вищої 

освіти інтерес до вивчення як математики, так і спецдисциплін у 

подальшій науковій діяльності. Такі задачі доцільно 

використовувати, як на початку вивчення теми так,  і в кінці її 

опанування. 

Використовуючи на уроках математики прикладні задачі, 

викладач спочатку формулює задачу «в оригіналі», тобто так як 

її зміст  звучить на  спецдисципліні, а лише потім складається 

математична модель задачі і знаходяться шляхи розв’язання. 

Додаткові дані, які зазвичай потрібні для розв’язання 

прикладних задач, можна не вводити до умови (тексту) задачі, 



116 

 

оскільки це  спонукає студентів до знаходження потрібної 

інформації в довідниках. 

Прикладні задачі технічного змісту доцільно 

використовувати на початку вивчення теми, в такому випадку 

буде створено проблемну ситуацію чи в кінці – що дозволить 

здобувачам вищої освіти систематизувати набуті знання, уміння 

й навички. 

Вдало підібрані прикладні задачі демонструють студентам 

значення математики в усіх сферах людської діяльності, в її 

важливості і необхідності для практичного застосування.   

Наприклад, для студентів спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування» після вивчення тем «Многогранники» та 

«Тіла обертання» можна розглянути таку задачу, яка на одній з 

дисциплін спецциклу формулюється так: Визначити вагу деталі, 

знаючи її розміри (маємо креслення деталі) та матеріал, з якого 

вона виготовлена (наприклад, сталь, алюміній, чавун або інший 

матеріал, який задається технічними умовами).   

 

 
 

Рисунок 1 - Креслення деталі. 

 

Студенти з допомогою викладача складають математичну 

модель задачі та план її розв’язання, який має такий приблизний 

вигляд так: Маємо креслення деталі. Необхідно визначити масу 

деталі.    

1.Розбиваємо деталь на елементарні стереометричні 

фігури. 
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2. Знаходимо об’єм кожної фігури. 

3. Знаходимо суму об’ємів. 

4. В залежності від заданого матеріалу деталі визначаємо 

її масу. 

Прикладні задачі технічного змісту мають на меті 

стимулювати у здобувачів вищої освіти бажання здобувати нові 

теоретичні знання не лише із математики, а й із дисциплін 

спеціального циклу. 
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ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ У ГАЛУЗЯХ 

ТРАНСПОРТУ ТА ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА 

В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

 

Впровадження інновацій на підприємствах будь-якої 

галузі на сучасному етапі переходу до постіндустріального 

суспільства забезпечує інтенсивність їх розвитку, підвищення 

результативності праці і вимагає належної уваги до питань 

мотивування (мотивації) працівників. Більшість інновацій, які 

зараз впроваджуються в галузях транспорту та транспортного 

будівництва, сприймаються як щось фантастичне. Але практика 

показує, що те, що вчора було утопічним і нездійсненним, 

сьогодні успішно використовується в безлічі реалізованих 

проектів. Інноваційними у самому процесі транспортного 

будівництва  є система і принцип робочого процесу, безпека 
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трудової діяльності, рівень продуктивності праці. Інноваційний 

процес у галузях транспорту та транспортного будівництва 

можна порівняти з таким визначенням: «Інновації – це нова 

функція виробництва. Це – зміна технології виробництва, яка 

має історичне значення і є необхідною. Інновація – це стрибок 

від старої виробничої функції до нової, але не кожне 

нововведення, нове виробництво є інновацією» [1].  

Цілями мотивування інноваційної діяльності підприємств 

є: 

- забезпечення економічної ефективності інноваційних 

робіт; 

- скорочення циклу «дослідження – розробка – 

впровадження»; 

- збільшення кількості інноваційних пропозицій; 

- підвищення якості та інтенсивності виконання проектів і 

праці суб’єктів інноваційного процесу; 

- забезпечення високого науково – технічного рівня 

інновацій; 

- спонукання працівників до постійного підвищення рівня 

професійних знань, умінь та навичок, самостійного пошуку 

інноваційних рішень [2].  

Мотиваційний механізм інноваційної діяльності 

підприємства можна визначити як систему зі зворотнім 

зв’язком, яка містить сукупність стимулів, що формують у 

вищого менеджменту мотиваційні преференції до використання 

інновацій як основного засобу здобуття підприємством 

конкурентних переваг, методів оцінювання досягнутих 

результатів і способів їхнього врахування у подальших 

рішеннях для коригування стимулів у разі їх низької 

ефективності [4]. 

Інноваційний процес торкається різноманітних 

економічних суб’єктів, що спричиняє необхідність розрізняти 

мотивування: 

- інноваційних процесів підприємства; 

- розвитку виробництва; 

- творчої активності персоналу; 

- споживання нової продукції [3].  
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Процес інноваційного розвитку, що базується на кожному 

новому витку досягнутого рівня науково-технічного прогресу та 

створеного рівня мотивації інноваційної діяльності, у сучасних 

умовах вітчизняної економіки потребує формування 

спонукальних факторів інноваційного розвитку [4].  

Розуміння менеджерами  внутрішніх механізмів мотивації 

до інноваційної діяльності дає їм змогу виробити ефективну 

політику у сфері трудових відносин для тих, хто прагне 

вдосконалення як своєї роботи, так і діяльності організацій 

цвілому. Дослідження показують, що мотиваційний механізм є 

ефективним у разі, якщо ґрунтується на економічних важелях, а 

не на засадах адміністративного впливу. Активна інноваційна 

поведінка працівників, яка передбачає їх високу ініціативність 

щодо участі у вирішенні проблем організацій, формується в  

результаті створення і впровадження новацій, спрямованих на 

реалізацію завдань інноваційного розвитку. Нині прийняття 

управлінських рішень вимагає узгодження не лише з 

виробничими інтересами а й з інтересами колективу та окремих 

працівників підприємства.  Сучасні умови роботи з персоналом 

вимагають розширення інноваційності, оновлення знань, 

підвищення кваліфікації, безперервного самовдосконалення; 

використання інноваційних "пакетів" мотиваційних програм у 

процесі розширення повноважень працівників в ухваленні 

господарських рішень; гнучке й адаптоване, інноваційне 

використання «людських ресурсів», підвищення творчої та 

інноваційної активності персоналу, формування гуманізованої 

організаційної культури. [5].  

Використання інноваційнійних підходів до управління 

персоналом значною мірою пов'язане з концепцією якості 

трудового життя. Так Ястремська О.М. зазначає: «…теорія 

«якості трудового життя» відноситься до теорій трудової 

мотивації інноваційного типу, що набувають усе більшого 

поширення та базуються на концепції людського капіталу. 

Головна відмінність теорії «якості трудового життя» від 

попередніх «теорій людських відносин» полягає у 

спрямованості на реалізацію творчого та освітнього потенціалу 

працівників, наданні можливостей щодо більшої автономії в 

праці, прийнятті участі в управлінні виробництвом, 

стимулюванні творчості в праці, забезпеченні підвищення її 

конкурентоспроможності [6,с.50]. 
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Варто зазначити, що механізм мотивації праці не 

відповідає потребам сьогодення і стратегічним завданням 

інноваційного розвитку, тому розроблення шляхів 

удосконалення мотиваційних механізмів, подальшого пошуку 

можливостей забезпечення ефективної мотивації праці в умовах 

інноваційного розвитку відповідає об’єктивним вимогам і 

потребам сьогодення. 

Сучасний мотиваційний механізм повинен бути 

орієнтованим на розвиток творчих здібностей та ініціативи 

працівників, партнерські стосунки в колективі, інноваційність, 

узгодження інтересів підприємства, підрозділів і всіх груп 

персоналу.  Тому будуть актуальні вимоги створення 

конкурентноспроможної, високопрофесійної, мобільної, гнучкої 

робочої сили . 

Від вибору методів проведення інноваційних перетворень 

залежить їх результативність. Стратегія управління 

інноваційними змінами може бути директивною, переговорною, 

нормативною, аналітичною або орієнтованою на дії [1]. 

Найбільшого ефекту можна досягнути шляхом участі 

працівників у інноваційному процесі з метою підвищення 

інтересу до інновацій, перемовин і забезпечення згоди тих, кого 

стосуються інновації, на активну участь у них.  

Рушійною силою мотиваційного механізму інноваційної 

діяльності є система стимулів. Головним визначальним 

стимулом у більшості випадків є рівень заробітної плати. Але 

варто зазначити, що заробітна плата перестала відігравати 

домінантну роль у формуванні мотиваційного потенціалу 

працюючих, - нині люди цінують наявність можливостей 

самовираження й самореалізації, змістовність праці, гарантії 

зайнятості, гідні і безпечні умови праці та перспективи 

особистісного та професійного розвитку, правової захищеності, 

упевненості у майбутньому, які стають основними 

інноваційними чинниками мотивації до праці. В сучасному 

суспільстві відбувається переоцінка людського фактору в 

економіці: зростає роль творчих кадрів  людей, які володіють 

знаннями і є носіями нововведень. Зростає цінність таких 

пріоритетів як добробут, інтелектуалізація виробничої 

діяльності, використання на виробництві високих 

інформаційних технологій, екологічність.  
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На підприємстві з метою заохочення творчості і 

потенціалу працівників, можна застосовувати наступні методи: 

- розвиток демократичності і розширення повноважень 

кваліфікованого персоналу в процесі ухвалення рішень; 

- раціоналізацію організації праці та впровадження 

гнучких режимів роботи; 

- організацію конкурсів раціоналізаторів і новаторів; 

- створення інтерактивного навчального середовища, в 

якому працівники можуть передавати знання; 

- підтримання відповідного  соціально-психологічного 

клімату в колективі [5]. 

Таким чином можна зазначити, що важливим фактором 

інноваційного розвитку суспільства є людський фактор, 

сукупність знань, практичних навичок, творчих здібностей і 

активності. Оскільки ризик під час фінансування, модернізації 

та оновлення виробництва достатньо високий, оцінка 

інноваційного потенціалу підприємства дасть можливість 

потенційним інвесторам зорієнтуватися у прийнятті рішень 

щодо виділення коштів з метою реалізації інноваційної стратегії 

розвитку. Інноваційний потенціал підприємства є важливим 

інформаційним ресурсом у процесі розвитку та управління ним. 

Одна з ключових проблем активізації інноваційної діяльності 

полягає у створенні умов, ситуацій, які максимально розвивають 

творчу активність персоналу або кадровий потенціал. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІМІТАЦІЙНО-ІГРОВИХ 

СИТУАЦІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

 

 

Потреба у підвищенні якості знання іноземної мови за 

професійним спрямуванням фахівців транспортної галузі 

збігається з оголошеним загальним державним курсом на 

європейську інтеграцію України. Найкоротший шлях до 

встановлення дружніх політичних, соціально-економічних та 

технологічних відносин між партнерами передбачає діалоги між 

фахівцями на різних рівнях та обмін відповідною 

документацією. Але для цього, незалежно від національної 

приналежності комунікантів, треба мати певні договірні 

інструменти, одним з яких є спільна мова спілкування, якою 

фактично є англійська мова. 

В галузі професійно-орієнтованого навчання іноземної 

мови у ЗВО проводяться активні розвідки. Особливості 

викладання іноземної мови у технічних ЗВО вивчають такі вчені 

як Г. В. Барабанова [1], О. І. Крат [3], О. Г. Поляков [4],                 

О. Б. Тарнапольський.  
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Метою навчання іноземної мови за професійним 

спрямуванням у ЗВО є оволодіння комунікативною 

компетенцією, тобто передбачається не стільки засвоєння 

системи мови (лінгвістичної компетенції), скільки практичне 

оволодіння іноземною мовою. При цьому треба враховувати 

важливу  закономірність методики: навчати потрібно так, щоб у 

процесі оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю в 

свідомості студента формувалася система мови. 

Аналіз практики застосування особистісно-орієнтованого 

підходу у вивченні іноземної мови за професійним 

спрямуванням показав, що найширше використання у ЗВО 

знайшли технології інтерактивного навчання («Робота в парах», 

«Мозковий штурм», «Інтерв’ю», «Круглий стіл», «Аналіз 

ситуації», імітаційні ігри, дискусії, дебати тощо). Завдяки 

застосуванню цих технологій на заняттях з іноземної мови за 

професійним спрямуванням створюються умови для 

обговорення різноманітних проблем, аргументування власного 

погляду, розвитку комунікативних навичок.  

Імітаційно-ігрові ситуації - це моделювання різних мовних 

ситуацій з використанням ролей. Рольові ігри спрямовані на 

приведення в дію механізмів мотивації, а значить і на 

підвищення ефективності навчання іншомовному спілкуванню. 

Рольова гра є особливим типом діяльності, в якому мотив 

полягає в самому процесі, у змісті самої дії. Вона одночасно 

базується на свідомому й підсвідомому оволодінні навчальним 

предметом, зокрема передбачає вплив на емоційний стан 

студентів з метою полегшення запам'ятовування матеріалу. 

Саме в рольовій грі створюються передумови для використання 

усіх засобів впливу на психіку студентів, а також реалізується 

дотримання принципу індивідуального навчання через групове. 

Саме за допомогою рольової гри відбувається формування та 

розвиток мовленнєвих навичок і вмінь, що зумовлено високим 

рівнем зацікавленості студентів. Це підтверджується досвідом 

проведення рольових ігор і яскраво ілюструється на ігровому 

етапі, під час якого студенти демонструють не лише знання 

лексико-граматичного матеріалу та навички спонтанного 

мовлення, а й творчі здібності. При цьому кожний студент має 

можливість відчути себе професіоналом, який прагне виконати 

своє завдання якомога краще, адже від індивідуального успіху  
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залежить успіх усієї команди. Таким чином, кожний студент 

зацікавлений у результатах не лише своєї роботи, а й роботи 

своїх товаришів. У процесі такої творчої співпраці формується 

вміння працювати колективно, згуртованою командою над 

розв’язанням спільного завдання, що дуже важливо для 

майбутнього фахівця.  

Складовими рольової гри є з'ясування мети, планування, 

реалізація мети, а також аналіз результатів, у яких особистість 

цілком реалізує себе як суб'єкт. Мотивація ігрової діяльності 

забезпечується її добровільністю, можливостями вибору й 

елементами змагання, задоволення потреби в самоствердженні, 

самореалізації. Рольова гра допомагає спілкуванню, сприяє 

передаванню набутого досвіду, здобуттю нових знань, 

правильному оцінюванню вчинків. Вона розвиває комунікативні 

навички, пам'ять, мислення та уяву [5]. 

Залучення до навчального процесу ігор передбачає 

створення інноваційної методики навчання, що дозволяє 

ефективно вирішувати комплекс методичних завдань на 

сучасному рівні навчання іноземних мов у ЗВО, а саме: 

формувати й удосконалювати комунікативні компетенції в 

індивідуальному режимі з концентрацією своїх творчих 

можливостей; поповнювати активний і пасивний запас лексики 

сучасної іноземної мови завдяки розширенню комунікації у 

процесі проведення гри; знайомити студентів із 

соціокультурними реаліями мови, що вивчається, науковими 

досягненнями у майбутній професії; формувати у студентів 

стійку мотивацію до іншомовної діяльності в будь-якій сфері 

комунікації, зокрема і професійно-орієнтованої; збільшувати 

можливості творчого характеру навчання і розширювати 

інтелектуальні можливості студентів. [4] 

Отже, основними перевагами застосування ігор у навчанні 

іноземної мови у ЗВО є:  

– мета гри здебільшого відповідає практичним потребам 

студентів і сприяє глибинному осмисленню широкого спектру 

фахових проблем;  

– у грі формуються установки майбутньої професійної 

діяльності, долаються стереотипи, коригується самооцінка й 

проявляються особистісні якості; 



125 

 

 – студенти задоволені навчальним процесом, 

підвищується їхня мотивація до навчання й емоційне насичення 

підготовки до професійної діяльності;  

– обговорення результатів гри сприяє закріпленню 

набутих знань. 

Ця форма організації навчального процесу усуває 

розбіжності між абстрактним характером теоретичних знань з 

іноземної мови та реальним характером майбутньої професійної 

діяльності й можливістю вільного спілкування іноземною 

мовою. Окрім того, досвід, набутий у грі, може бути більш 

продуктивним порівняно з набутим у професійній діяльності. Це 

відбувається завдяки тому, що ігри дозволяють збільшити 

масштаб обсягу дійсності, наочно демонструють результати 

прийнятих рішень. [2] 

Отже, технологія гри як інтерактивний метод навчання 

іноземній мові студентів допомагає формувати уміння 

професійного (і не тільки) спілкування іноземною мовою, 

сприяє розвитку необхідних якостей особистості у спілкуванні: 

комунікабельності і толерантності, раціональності й орієнтації 

на співпрацю. Тож уведення ігрових методів у навчання 

іноземним мовам є важливим і необхідним чинником залучення 

студентів до самостійного активного набуття знань, формування 

умінь і навичок спілкування, розвитку їхньої пізнавальної 

активності, формування творчої особистості студентів 

транспортних спеціальностей ЗВО.  
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ 

ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ 

 

 

У Концепції підготовки фахівців за дуальною формою 

здобуття освіти зазначається, що «у період ринкової 

трансформації економіки та масовізації вищої освіти відбулось 

знецінення традицій практичної підготовки здобувачів освіти, 

поширились імітація та фальсифікація практики, чимало 

організацій взагалі відмовились працювати зі студентами, 

посилаючись на збереження комерційної таємниці або складні 

конкурентні обставини» [6]. У зв’язку з цим суттєвою 

проблемою молодих спеціалістів на першому робочому місці 

зазвичай є недостатній рівень практичної підготовки фахівця. 

Саме дуальна форма навчання покликана усунути даний 

недолік. Реформування освітньої галузі серед багатьох новацій  

до пріоритетних питань відносить і зазначеий напрямок 

підготовки майбутніх професіоналів.  

При цьому компетентність розглядаться у Законі України 

«Про вищу освіту» як «динамічна комбінація знань, вмінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, 

світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 

цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати 

професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти» [2]. 

Р.А. Кравець пов’язує формування професійної 

компетентності студентів із наявністю внутрішньої мотивації в  
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останніх [1, с. 64–70]. Не зменшуючи важливості сказаного 

науковцем зазначимо, що важливою  для дослідження є думка 

Л.Балабанової [3] та О.Гришнової [4], які акцентують увагу на 

значущості саме здатності майбутніх фахівців застосовувати 

отримані знання в професійній діяльності задля позитивної 

результативності. 

Натомість Н.Гаврилюк наводить інше визначення -   

«сукупність  характеристик  особистості,  що проявляються в 

конкретній  сфері  діяльності,  а саме сума знань, умінь та 

навичок з урахуванням особистісних  характеристик» [5, 65]. 

З огляду на досить широкий спектр тлумачень поняття 

«професійна компетентність» слід зазначити, що основою для 

його визначення є ряд ключових позицій, а саме: готовність 

конкурувати на ринку праці за рахунок професійності, 

адаптуватись до швидкозмінних умов праці та життя в цілому,  

брати на себе відповідальність за прийняття професійних 

рішень. І саме дуальна освіта покликана поєднати теоретичне 

навчання у закладі  освіти (професійної, фахової передвищої, 

вищої) з практикою на виробництві.  

Важливим питанням при цьому залишається 

стимулювання на рівні держави вкладення коштів 

роботодавцями у практичну підготовку в умовах дуальної 

форми навчання здобувачів освіти  до самостійної професійної 

діяльності [7].  За таких обставин передбачається рівноправне 

партнерство у підготовці майбутніх фахівців між навчальними 

закладами та виробництвом. Формування професійної 

компетентності  здобувачів освіти в умовах дуальної форми 

навчання сприяє формуванню людського капіталу та 

закріплення молодих спеціалістів за підприємствами.  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Кравець Р.А. Сутність внутрішньої мотивації пізнавальної 

діяльності майбутніх фахівців аграрної галузі  в  контексті  

формування  полікультурної компетентності на заняттях 

іноземної мови. Теоретична і  дидактична  філологія,  

Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 24. С. 64–70. 

2. Закон України «Про вищу освіту» //  [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: https://zakon.help/law/1556-VII 

https://zakon.help/law/1556-VII


128 

 

3. Балабанова  Л.  В.  Управління  персоналом: підручник. Київ, 

2011. 468 с. 

4. Грішнова О. А. Економіка праці  та соціальнотрудові 

відносини. Київ: Знання, 2006. 559 с. 

5. Гаврилюк Н. Професійна компетентність та самореалізація 

студентів як педагогічна проблема /    Н.Гаврилюк  //  

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

file:///C:/Users/admin/Downloads/171028-377783-1-SM.pdf 

6. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою 

здобуття освіти //  [Електронний ресурс]. Режим доступу:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80/print 

7. Шебанін В.С. Дуальна форма освітньої підготовки 

висококваліфікованих фахівців  для аграрної сфери України /     

В.С.Шебанін  //  [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5000/3/E_apk_20

18_7_3.pdf 

 

 

Карась О.М, завідувач бібліотекою ПТКІСумДУ, 

Гребеник О.І., студентка Національної академії  

керівних кадрів культури  і  мистецтв 

 

ІМІДЖ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

 

Формування позитивного іміджу закладу вищої освіти  

залежить від багатьох факторів, у тому числі й від репутації 

його бібліотеки.  Показник відповідності бібліотеки навчального 

закладу вимогам сьогодення є одним з пріоритетних складових 

успішності вишу. «Сучасна бібліотека закладу освіти 

розвивається як компонент його інформаційно-освітнього 

середовища, метою якого є надання інформаційних потреб 

суб’єктів освітнього процесу шляхом надання доступу до 

інформаційних ресурсів» [1, с. 1]. 

Імідж сучасної бібліотеки, професіоналізм бібліотекарів, 

їх інноваційна діяльність, презентація  послуг бібліотеками 

розглядають Ж. Самохіна, Л. Лисенко, Ю. Лазоренко, 

І. Науменко, О. Шестопалова та ін. 
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Однак власні спостереження  Т. Колесникової [1] дають 

змогу стверджувати, що «вже зараз студенти вишів стали менше 

читати художню та науково-популярну літературу (молодь, 

яка навчається на філологічних та історичних факультетах і 

використовує цю літературу як необхідну у навчальній про- 

грамі, до уваги не беремо), що літературні уподобання все 

менше становлять одну з форм проведення їхнього дозвілля».  

Таким чином, питання іміджу сучасної бібліотеки є актуальнми 

й потребують дослідження. 

Бібліотека має задовольняти інформаційні вимоги 

користувачів, у тому числі здобувачів вищої освіти.  А відтак у 

ролі посередника між користувачем бібліотечних послуг та 

інформацією  виступає працівник бібліотеки.  

«Бібліотекарі – це  фахівці, які зобов'язані знати та 

володіти усім комплексом питань у галузі інформації, 

пропонувати нові види інформаційних послуг, володіти 

навичками ділового спілкування, підвищувати свою професійну 

майстерність, дотримуватись професійної етики бібліотечного 

співтовариства, міжнародних стандартів і суспільних норм» [2, 

с. 2]. Формування іміджу сучасної бібліотеки має на меті 

руйнування стереотипів щодо уяви про бібліотеку як про 

сховище для книжок.  

Престиж та імідж бібліотеки закладу вищої освіти сприяє 

підвищенню іміджу навчального закладу в цілому. І. Лазаренко 

виокремлює ряд складників, які найбільше впливають на імідж 

бібліотеки: приміщення бібліотеки, працівники бібліотеки, 

традиційні та електронні інформаційні ресурси. Електронний 

архів інформаційних ресурсів  сьогодні частіше затребуваний 

студентами ніж традиційні носії інформації бібліотечного 

фонду.  

«Зараз усе більш популярним стає створення в наукових і 

освітніх установах власних архівів наукової інформації – 

електронних репозитаріїв, що включають підготовлені їх 

співробітниками наукові статті, книги, навчально-методичні 

посібники тощо. Дуже важливо, щоб створення і підтримку 

таких архівів у цих установах взяла на себе саме бібліотеки»  [3, 

с. 1]. 

Сьогодні бібліотека має бути осередком комфортного 

діалогу не лише з книгою, а й з людьми. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ  ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  

МЕНЕДЖЕРА 

 

 

 «Трансформаційні процеси, що відбуваються нині в житті 

суспільства, визначають нові освітні пріоритети. Зміст 

професійної освіти має бути спрямованим на такі знання й 

уміння, які мають на меті оперування таким технологіями, що 

задовольняють потреби інформаційного суспільства. Саме тому 

важливим є уміння оперувати власними знаннями, бути готовим 

змінюватися відповідно до вимог ринку праці, активно діяти й 

приймати професійні рішення. Отже, нові вимоги суспільства 

щодо результативності освітніх системи, спричиняють рух до 

формування змісту освіти на компетентнісній основі» [1, с. 24 - 

25]. Будучи важливим чинником як економічного, так і 

соціального розвитку, прогресивне реформування освіти в 

Україні характеризується суттєвими змінами в усіх її ланках. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2009_7_10
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2009_7_10
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2009_7_10
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2009_7_10
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2009_7_10
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/20620/1/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
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Адаптація системи освіти до вимог роботодавців, необхідність 

швидкого реагування вищою школою на впровадження нових 

технологій на виробництві, необхідність для вишів відповідати 

потребам замовників освітніх послуг, мобільна переорієнтація 

освітнього процесу на формування необхідних компетентностей 

майбутніх професіоналів тощо вимагають швидкої модернізації 

процесу професійної підготовки здобувачів закладів вищої 

освіти, у тому числі й менеджерів.  

 Вагомість та значущість формування управлінської 

культури  професіонала, майбутнього фахівця привертала увагу 

дослідників,  а саме: Л. Васильченко, Б. Гаєвського,   Ю. 

Пальохи,   Є. Павлютенко, В. Лугового, О. Мармази, І. Зязюна,   

Ф. Хміля та ін. 

Для менеджерів управлінська  культура є певною 

ізольованою структурою, яка опосередковано сприяє створенню 

робочого настрою колективу та зменшенню ризиків щодо 

наявності конфліктних ситуацій. 

Ми погоджуємось з думкою Ф.Хміля  щодо особливостей   

культури управління. Науковець виділяє чотири   тісно пов'язані 

й взаємозалежні  складники (культура працівників управління, 

культура процесу управління, культура умов праці і культура 

документів) [3].   

А відтак сформованість управлінської культури 

менеджера  покликана зміцнювати кадровий потенціал  певного 

професійного колективу, спрямовувати діяльність на зміцнення 

його переваг, забезпечувати результативність функціонування 

установи чи організації  та її ефективний стратегічний розвиток.   

Рівень сформованості управлінської культури менеджерів є 

«відлунням» професіоналізму, відображенням розуміння 

стратегії організації та шляхів її впровадження тощо. 

«Управлінська культура менеджера – це інтегроване 

особистісне динамічне утворення, яке включає в себе  ситему 

теоретичних знань і вмінь, управлінських технологій і 

особистісно креативних якостей, які взначають професйну 

готовність до відповідальної і ініціативної управлнської 

діяльності і служать основою для накопичення управлінського 

досвіду» [4, с.46].  
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С. Головко виокремлює наступні компоненти у  структурі 

управлінської культури менеджера: когнітивний, особистісно – 

креативний , технологічний. 

Відзначимо, що професія менеджера є професією, яка 

належить до типу «людина-людина», цим і обумовлюються 

основні підходи до формування управлінської культури.  

У різних професійних ситуаціях ті чи інші фактори 

набувають пріоритетного значення для підвищення 

управлінської діяльності менеджера. Серед них: організація та 

проведення нарад, планування роботи,  розпорядчі документи,  

ефективність поінформованості працівників щодо розпоряджень 

керівників певних рівнів, ефективність проведення засідань, 

систематичнсть обговорення нагальних професійних завдань, 

вчасність вирішення поточних питань тощо. Дані питання  є 

предметом подальших наукових розвідок. А підготовка 

менеджерів у закладах вищої освіти потребує модернізації  у 

відповідності до вимог сьогодення.  

Професійну освіту донедавна розглядали як «простий 

засіб відтворення «робочої сили». За сучасних умов вона є 

джерелом активного відродження та росту економічно і 

соціально активних груп населення, які можуть працювати в 

усіх сферах діяльності» [2, с.10]. Зазначене підкреслює як 

важливість реформ в освітній галузі так і  важливість 

формування управлінської культури майбутніх менеджерів під 

час навчання у вищій школі. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ЕКОЛОГІЗАЦІІ СВІТОГЛЯДУ 

МОЛОДІ 
 

 

Один із об’єктивних наслідків НТР – підвищення 

техногенного пресингу людства на природне довкілля та 

виникнення на цій основі низки проблем, що отримали назву 

глобальних від лат. globus - «куля» (в значенні «земна куля»). 

Суть таких проблем полягає в наступному. По-перше, вони 

стосуються не окремих країн або континентів, а всієї планети. 

По-друге, саме тому розв’язуватися вони можуть лише 

об’єднаними зусиллями всього світового співтовариства. 

Можливості будь-якої окремої держави, навіть наймогутнішої, у 

цьому випадку недостатні [3]. 

Усі глобальні проблеми мають певний інваріативний зміст 

- те, що об’єднує їх між собою. Цей інваріант - людина. Ось 

чому саме проблеми людини є фокусом усіх глобальних 

проблем [4]. 

Найактуальнішою з усіх глобальних проблем є екологічна 

криза, найважливішими ознаками якої є: 

- невпинно зростаюче забруднення природного 

середовища антропогенними та техногенними відходами, 

наслідком чого є руйнування природних біогеоценозів, коли 

природа не встигає самовідновлюватись; 

- зростаюче отруєння повітря, води, грунтів, усього 

живого; 

- скорочення біологічного різноманіття Землі внаслідок 

знищення та вимирання тварин і рослин; 

- виснаження природних ресурсів - мінеральних, 

сировинних, енергетичних, продовольчих тощо; 

../../admin/Downloads/vlup%2020181(2)%208.pdf
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- скорочення площі родючих земель; 

- перенаселеність планети, її нездатність задовольняти  

потреби людства в умовах демографічного вибуху; 

- скорочення площі лісів, погіршення їх біологічного  

стану; 

- забруднення та зникнення природних водоймищ; 

- виснаження озонового шару атмосфери;  

- несприятлива та незворотна зміна клімату на Землі,  

- небезпека танення вічної полярної криги; 

- збільшення деструктивних стихійних процесів на  

поверхні Землі та в її надрах - землетрусів, повеней, обвалів, 

зсувів грунту, розширення ярів, карстових пустот тощо. 

Осмислення цієї драматичної ситуації породило 

екологічний імператив сучасності (від лат. Іmperatives - 

владний, наказовий): якщо людство хоче вижити, йому 

необхідно докорінно та негайно змінити свій спосіб життя, 

характер взаємодії з природним довкіллям. Цей історичний, 

справді доленосний наказ людству, дає саме життя, адже 

альтернативою тут може бути лише загибель [2]. 

Для того, щоб екологічний імператив став справжнім 

надбанням найширших верств населення Землі, надійним 

дороговказом у їхньому житті та діяльності, необхідною є 

екологізація світогляду членів суспільства, перш за все молоді, 

тому що саме вона є найактивнішою і наймобільнішою 

верствою населення. 

Екологізація світогляду молоді включає в себе наповнення 

його сучасним екологічним змістом, відповідною 

спрямованістю думок і помислів. Тому на порядку денному 

сучасного етапу освіти стоїть екологізація соціальної практики в 

усіх її можливих проявах [1]. 

Усі ці масштабні процеси неможливі без усебічної та 

вірогідної екологічної інформації, яку суспільству може дати 

лише наука. Тому цілком закономірно доба НТР та 

усвідомлення глобальних проблем людства детермінували 

формування нової галузі наукового знання - соціальної екології. 

Існування нашої цивілізації, її подальша доля цілковито 

залежить від того, наскільки швидко стануть екологічними наші 

свідомість, поведінка, культура. Настав час об’єднати 

моральність і логіку мислення для збереження людини та 

біосфери. Це може увінчатися успіхом лише за умови 
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екологічного виховання та відповідної освіти з новими 

підходами, на базі нових соціально-економічних знань. 

Перетворенням має бути охоплена вся емоційна сфера людини, 

у кожної особистості має бути сформоване почуття високої 

відповідальності перед живим світом сьогодення й майбутнього. 

Потрібно розвивати глобально-політичні, правові та економічні 

механізми управління активністю людства, а система освіти має 

відігравати в цьому передову роль. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

Під час вступу до закладів вищої освіти у студентів 

виникає багато труднощів, які пов’язані з формуванням 

самостійності. У цьому віці здобувачів вищої освіти турбує 

питання, яке пов’язане з вибором майбутньої професії. Таким 

чином, проблеми соціально-професійної адаптації здобувачів 

вищої освіти необхідно розглядати з урахуванням таких 

чинників професійного становлення, як: професійний самовибір, 

індивідуально-психологічні особливості здобувачів вищої 

освіти, професійне самовизначення й зрілість особистості. Тому 

вивчення вищезазначених проблем є актуальним і своєчасним.  
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Майбутні фахівці не завжди мають необхідну підготовку 

до реалій життя і відповідають вимогам сьогодення. Отже, 

проблема розроблення педагогічних умов для формування 

соціально-професійної зрілості здобувачів вищої освіти є 

особливою для теорії та практики сучасної освіти, а саме [1].  

Аналізуючи праці зарубіжних і вітчизняних науковців, 

наштовхуємося на думку, що професіоналізм випускників 

закладів вищої освіти залежить від рівня сформованості їхньої 

соціально-професійної зрілості, яка характеризується 

прийняттям та засвоєнням соціальних і професійних норм та 

правил, відповідальним ставленням до своїх професійних 

обов’язків. 

Можна виокремити такі критерії соціально-професійної 

зрілості здобувачів вищої освіти [2]: 

- соціально-професійна активність. Це прагнення стати 

професіоналом своєї справи; виконувати суспільно корисну 

діяльність; прагнення стати лідером; якісне та своєчасне 

виконання доручень; засвоєння фахових компетентностей, 

важливих для майбутньої професії тощо; 

- соціально-професійна відповідальність. Це уміння  

відповідати за власні вчинки та поведінку; уміння відповідати 

не лише за себе, але й за інших; прислухатися до думок старших 

колег, щодо виконання певного виду діяльності; виконання 

обов’язків старости академічної групи; участь у студентському 

самоврядуванні; вияв наполегливості, ініціативи, самостійності 

під час виконання поставлених завдань; уміння оцінювати свою 

поведінку тощо; 

- соціально-професійне самовизначення особистості. Це 

розвиток мотивації та бажання опанувати професію; уміння 

застосовувати знання в різних видах діяльності; переконання в 

тому, що людина здатна контролювати своє життя, приймати 

рішення та успішно їх реалізовувати; бажання досягти успіхів. 

Дуже доречними для формування соціально-професійної 

зрілості здобувачів вищої освіти в умовах вищої освіти є такі 

методи, як гра та проектування. Під час ділової гри можна 

змоделювати ситуацію, споріднену з тією, учасниками якої 

можуть стати насправді здобувачі вищої освіти під час своєї 

професійної діяльності. Це дозволить спроектувати поведінку, 

запобігти конфліктним ситуаціям тощо. Під час проектування у 

здобувачів вищої освіти активізується пізнавальна діяльність, 
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розвивається креативне та критичне мислення, формується 

самостійність, відповідальність та результативність, а також 

разом з цим здобуваються знання, уміння й навички під час 

професійної діяльності.  

Тому основною метою проектної технології є створення 

таких умов в закладі вищої освіти, які б стимулювали ініціативи, 

інтереси та бажання вдосконалюватися професійно майбутніх 

фахівців [2]. 

 Цей метод передбачає інтегрування знань, умінь з різних 

галузей науки та техніки. Також важливою умовою формування 

соціально-професійної зрілості особистості є студентське 

самоврядування. Нині важливо вмотивувати здобувачів вищої 

освіти до праці, розуміння економічних проблем та шляхів їх 

розв’язання, тому це вкрай потрібно [3]. 

Отже, цінність студентського самоврядування полягає в 

тому, що здобувачі вищої освіти всебічно опановують зміст 

своїх прав та обов’язків. Завдяки цьому підвищується їхня 

громадська активність, відповідальність, самосвідомість, 

життєва та професійна компетентності, а також реалізується 

співпраця з адміністрацією та педагогічним колективом закладу 

вищої освіти заради досягнення поставленої мети – формування 

соціально-професійної зрілості здобувача вищої освіти. 
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ  

У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ 

 

 

Україна за площею та запасами лісу посідає восьме місце 

в Європі. Загальна площа земель лісового фонду становить 10,8 

млн. га, з яких вкрито лісовою рослинністю 9,5 млн. га [2, c. 3]. 

За даними Державного агентства лісових ресурсів України, 

лісистість території країни становить 15,9% [1]. Потенційно– 

розвиток правового регулювання в галузі використання даних 

земель для цілей сільського господарства та удосконалення 

правового забезпечення регламентації процесу виробництва 

окремих видів сільськогосподарської продукції надасть 

можливість залучити дані землі до випуску такої продукції і, як 

наслідок – сприятиме збільшенню кількості і якості такої 

продукції, стимулюванню розвитку внутрішнього ринку 

сільськогосподарських товарів та послуг, вирішенню проблеми 

зайнятості населення, шляхом створення нових робочих місць 

та, відповідно, підвищенню конкурентоспроможності 

національної продукції як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках і загалом сприятиме розвитку аграрного 

сектору національної економіки. 

Аналіз чинного законодавства України свідчить про те, 

що питання виробництва в лісовому господарстві 

сільськогосподарської продукції практично не врегульовані. 

Наразі можна говорити про безпосереднє регулювання в межах 

національного законодавства, враховуючи окремі аспекті 

використання лісових ресурсів, а відповідно і земель 

лісогосподарського призначення для цілей сільського 

господарства. Це стосується в першу чергу використання земель 

лісогосподарського призначення для сільськогосподарських 

цілей, що може здійснюватись у формі побічного 

лісокористування, регульованого ч. 1 ст. 73 Лісового кодексу 

України(далі - ЛК): заготівля сіна, випасання худоби, 

розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, 

ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля 

очерету.  



139 

 

Даний перелік не є вичерпним, про що свідчить вказівка у 

ч.2 зазначеної статті: «Нормативно-правовими актами з ведення 

лісового господарства можуть бути передбачені й інші види 

побічних лісових користувань». У цій частині зазначену правову 

форму використання лісових ресурсів у сільському господарстві 

варто розглядати як одну із форм інтеграції сільського 

господарства та лісового, яка спрямована на зменшення 

монофункціональності агропромислового комплексу України. 

Варто відзначити, що відповідно до ст. 68 Лісового 

кодексу України спеціальне використання лісових ресурсів на 

сьогодні має здійснюватися на лісових ділянках, які виділяються 

для цієї мети, без надання земельних ділянок лісокористувачам. 

В зв’язку з цим, потребує приведення у відповідність до 

чинного законодавства п. 2 Порядку заготівлі другорядних 

лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в 

лісах України, яким передбачено заготівлю другорядних лісових 

матеріалів та здійснення побічних лісових користувань 

виключно у межах відведених земельних ділянок лісового 

фонду, тобто як було закріплено у попередній редакції Лісового 

кодексу України. 

Заготівля другорядних лісових матеріалів і побічні лісові 

користування повинні здійснюватися способами та у терміни, 

що виключають можливість заподіяння шкоди лісу. Це одна з 

основних вимог до суб’єктів господарювання, які ведуть 

сільськогосподарське виробництво з використанням лісових 

ресурсів, відповідно до зазначеного законодавства. Під час 

використання лісових ресурсів у сільському господарстві 

суб’єкти господарювання зобов’язані дотримуватись Правил 

пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом 

Державного комітету лісового господарства України від 27 

грудня 2004 р. № 278 та Санітарних правил в лісах України, які 

затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 

липня 1995 р. № 555. 

Сільськогосподарські землі можуть передаватися в 

постійне користування лише сільськогосподарським 

підприємствам, лісогосподарські землі не можуть бути передані 

в оренду. Лісогосподарські підприємства навряд чи визначили 

за мету діяльності в своїх статутах ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва або ж готові брати в 

оренду полезахисні смуги для ведення підсобного сільського 
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господарства. Тобто перед початком інвентаризації необхідно 

спершу визначити суб’єктів господарської діяльності, яким 

будуть надаватися у власність або в користування землі, а в 

процесі інвентаризації – вирішувати питання цільового 

призначення земель: у разі передачі полезахисних смуг 

державним чи комунальним лісогосподарським підприємства 

доцільно провести зміну цільового призначення земель на 

лісогосподарські; у разі передачі громадянам та 

сільськогосподарським підприємствам – зміна цільового 

призначення не потрібна [2]. 

Однією з форм використання лісових ресурсів у 

сільському господарстві є використання корисних властивостей 

лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, 

туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-

дослідних робіт здійснюється з урахуванням вимог щодо 

збереження лісового середовища та природних ландшафтів, з 

дотриманням правил архітектурного планування приміських зон 

і санітарних вимог. 

На сьогодні це питання набуває особливої актуальності з 

огляду на закріплення за особистими селянськими 

господарствами права надавати послуги з використанням майна 

особистого селянського господарства, в тому числі і у сфері 

сільського зеленого туризму. Проте особливостей надання таких 

послуг законодавством не визначено. 

Тобто використання корисних властивостей лісів для 

культурно-оздоровчих, рекреаційних та інших цілей (наприклад, 

сільський зелений туризм) є однією із форм диверсифікації 

сільських територій та аграрного виробництва. 

Можна зробити висновок про надзвичайно важливу роль 

лісових ресурсів у сільському господарстві. Лісові ресурси 

використовуються безпосередньо як предмети та засоби 

виробництва для отримання сільськогосподарської продукції, а 

також як спосіб підвищення врожайності сільськогосподарських 

культур та охорони ґрунтів. 
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Сьогодення пропонує здобувачам вищої освіти різні 

варіанти отримання знань: від дистанційної форми навчання, 

переповненого новітніми електронними технологіями до 

класичної форми аудиторних лекцій. Але, коли мова йде про 

отримання практичних навичок, здобуття досвіду роботи за 

спеціальністю, особливо технічних напрямків, то стає 

очевидною недостатня розробленість даного аспекту в сучасних 

методиках викладання навчальних закладів. Одним із варіантів 

вирішення даної задачі є створення спеціалізованих гуртків.  

Адже гурток – невелике товариство, яке поєднує учасників зі 

спільним інтересом до якоїсь проблеми. На рисунку 1 наведені 

вміння та навички, які формує гурток «Радіонуль», що 

функціонує на відділенні «Комп’ютерних та електронних 

технологій».  

Спілкування здобувачів вищої освіти однієї спеціальності, 

але різних курсів зазвичай спрямоване на досягнення певного 

результату, вирішення конкретної проблеми або реалізацію 

професійної цілі. Вона є необхідною умовою будь-якої 

діяльності, особливо професійної. За допомогою спілкування 

відбувається навчання й виховання студентів, засвоєння ними 

різних форм соціального досвіду, норм і правил поведінки на 

виробництві. 
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Рисунок 1 – Основні задачі гуртка «Радіонуль» 

  

Виконуючи завдання керівника гуртка, учасники шукають 

найзручніші способи їх реалізації, обирають і порівнюють 

варіанти дій, планують їх порядок та засоби реалізації. Що 

більше варіантів власних ідей може подати студент, тим 

успішніше буде виконання завдання. Розвиток досягається за 

рахунок спілкування між: 

- членами гуртка; 

- керівником і відвідувачами гуртка; 

 - на виставках, конференціях, змаганнях. 

Також на розвиток студента як майбутнього фахівця 

впливає: 

1) командна робота; 

2) самоконтроль; 

3) набуття практичних навичок; 

4) уміння пошуку, обробки і використання інформації 

Командна робота гуртка «Радіонуль» формує:  

- єдину ціль групи учасників; 

- створює здорову конкуренцію серед членів гуртка; 

-  надихає на перемоги, підвищує самооцінку студена, як 

фахівця, і відповідно створює мотивацію до подальшої роботи 

за професією.  

Гурток «Радіонуль» сприяє:  

а) зацікавленості здобувачів вищої освіти як майбутніх 

фахівців;  

б) зростанню іміджу відділення серед абітурієнтів; 
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в) професійному зростанню викладачів;  

г) поєднанню виробничого процесу з навчанням; 

д) сприяє працевлаштуванню випускників. 

Вважаємо, що функціонування гуртка на відділенні 

«Комп’ютерних та електронних технологій»  є одним із 

найважливіших чинників, що впливають на формування 

професійних компетентностей  абітурієнтів і студентів даного 

відділення. 

 
 

Сосненко О.В., завідувач НМК ПТ КІСумДУ   

Іващенко М.М., викладач ПТ КІСумДУ 

 

ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТА ПРОЕКТУВАЛЬНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

Сучасне  життя  вимагає  впровадження  цифрових  

засобів  у  абсолютно  всіх сферах людської діяльності. Тому 

застосування   цифрових  технологій  у  вищій  освіті  для  

підвищення рівня цифрової грамотності є нагальною вимогою  

часу.   

Метою впровадження цифрових технологій в освіту є  

підготовка висококваліфікованих фахівців для роботи в  пост-

індустріальному суспільстві. При цьому значною проблемою є 

неготовність педагогічних працівників до використання в 

освітньому процесі сучасних дидактичних засобів, в тому числі і 

їх проектування. 

Для вітчизняних закладів вищої освіти важливим є 

використання досвіду країн Європейського Союзу, які вже 

досягли значних результатів у даному напрямку [2].  

На початку 2018 року Європейською комісією було 

прийнято План дій в галузі цифрової освіти, який включає                

11 ініціатив щодо підтримки використання новітніх технологій 

та формування цифрових компетенцій в освіті.  

План дій базується на трьох пріоритетах, які, в свою 

чергу, включають заходи, застосування яких допоможе 

європейським країнам вирішити проблеми та створити нові 

можливості у галузі освіти в епоху розвитку цифрових 

технологій:  
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− більш ефективне використання цифрових технологій у 

навчанні;  

− розвиток цифрових компетенцій та навичок;  

− удосконалення освітнього процесу на основі 

покращення аналізу даних та прогнозування.  

Крім того, поняття цифрової компетенції було визначено 

як впевнене, критичне та відповідальне використання цифрових 

технологій у процесі навчання, роботи та участі в житті 

суспільства, що включає в себе цифрову та аналітичну 

грамотність, комунікації та співпрацю, створення цифрового 

контенту, безпеку та новий підхід до вирішення проблем [1].  

Особливу роль у формуванні цифрових компетенцій 

здобувачів вищої освіти відіграє наявність відповідних 

компетенцій у викладачів, які полягають у здатності до 

взаємодії на професійному рівні, що включає:  

− використання цифрових технологій для покращення 

організаційних комунікацій зі студентами;  

− використання цифрових технологій для налагодження 

співпраці з іншими викладами з метою обміну знаннями та 

досвідом;  

− використання цифрових ресурсів для безперервного 

професійного розвитку; здатності до ефективного використання 

цифрових ресурсів, що включає:  

− визначення, оцінку та вибір тих цифрових ресурсів, які 

найбільше підходять для використання у процесі навчання 

конкретної групи здобувачів вищої освіти;  

− створення нових цифрових ресурсів;  

− відповідальне використання цифрових ресурсів;  

− здатності запроваджувати цифрові ресурси з метою 

налагодження співпраці між здобувачами вищої освіти у процесі 

навчання;  

− здатності запроваджувати цифрові ресурси для оцінки 

результатів навчання здобувачів вищої освіти;  

− здатності запроваджувати цифрові ресурси для 

створення розширених можливостей повноцінної інтеграції 

здобувачів вищої освіти до освітнього процесу; 

 − здатності заохочувати розвиток цифрових 

компетенцій здобувачів вищої освіти [3].  
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Наразі, країни Європейського Союзу активно працюють 

над вирішенням проблеми цифрової неграмотності серед 

працездатного населення шляхом розвитку цифрових 

компетенцій у галузі вищої освіти. Для України теж існує 

можливість покращення рівня використання цифрових 

технологій в освітньому процесі шляхом участі в європейських 

програмах академічної мобільності [2]. 

Відповідно до сучасних світових освітніх тенденцій у 

Політехнічному технікумі Конотопського інституту СумДУ 

успішно використовуються інноваційні технології навчання, а 

саме – система дистанційного навчання «Moodle», електронні 

підручники, відеолекції, забезпечено доступ до відкритих 

освітніх ресурсів.  

В свою чергу, педагогічні працівники технікуму 

регулярно навчаються (тренінги, онлайн-курси, майстер-класи, 

вебінари) з метою розвитку цифрової та проектувальної 

компетентностей. Цього вимагає сучасний студент, який живе у 

світі гаджетів. 
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Кріпак В.О., Федченко С.В., студенти ПТ КІСумДУ.  

Васильченко Н.В., викладач ПТ КІСумДУ 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИКИ В ЗАЛІЗНИЧНОМУ 

ТРАНСПОРТІ 

 

 

Безкрайніми просторами нашої країни простягнулися 

нитки залізниць. Укладені поруч дві нитки сталевих рейок 

утворюють залізничну колію, яка утримує вагу локомотивів і 

вагонів та спрямовує їх рух. Може здатися, що спорудження 

залізниці - справа проста: поклали шпали, на них рейки - дорога 

готова [1]. 

 Спорудженню кожного кілометра залізниці передує 

наполеглива праця людей, які повинні розрахувати і 

спроектувати кожен крок будівництва. Саме тут і стає у нагоді 

математика. Будівництво дороги починається з економічних 

розрахунків, метою яких є визначення розмірів і характеру 

майбутніх перевезень, тобто складається технічне завдання для 

проектування залізниці. Далі постає запитання, де потрібно 

провести дорогу [3]. 

Спочатку прораховують технічні економічні варіанти. 

Споруджуючи дорогу, будівельники прагнуть зробити її 

собівартість якомога дешевшою. Для цього потрібно 

розрахувати обсяг земельних робіт, кількість кубів для насипів, 

крутизну дороги. В процесі будівництва залізниці потрібно 

також визначити найбільший ухил, який може подолати 

локомотив зі складом заданої маси [3].  

За складом вантажного поїзда вагони різняться не лише 

зовнішньо, а й за розмірами. Перед залізничниками стоїть 

завдання збільшити масу поїзда, не додаючи довжини. Для 

цього знову потрібні математичні розрахунки [1].  

Важливо також знати відстань між рейками (ширину 

колії). Під час експлуатації залізниці шлях весь час зазнає змін. 

Тому час від часу бригада перевіряє ширину колії. Дуже 

вузькою колією поїзд не пройде; якщо ж колія занадто широка, 

поїзд зійде з рейок. Тут на допомогу знову приходять 

математика і техніка. Отже математичні розрахунки є 

обов’язковими в проектуванні залізничних доріг [2]. 
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Спочатку складають план майбутньої колії на дуже 

докладній топографічній карті. При цьому проектувальники 

прагнуть, аби шлях по можливості був прямолінійним, 

горизонтальним, без великих спусків і підйомів. Одним із 

перших питань, що виникає перед дослідниками під час 

перенесення плану залізниці на місцевість, є наступне: «Як на 

землі провести пряму лінію?». Для більш точного встановлення 

віх у вертикальному положенні застосовують прилад теодоліт, 

який використовується також для вимірювання кутів [3].  

Потім на шляху потрібно позбавитися ям та горбів, через 

які поїзд пройти не зможе. Необхідно, щоб підйоми і спуски 

були пологими, не перевищували певних меж [1].  

Ухил шляху визначається як тангенс кута нахилу відрізку 

шляху до горизонту. Цей ухил на залізницях не повинен 

перевищувати 0,020, а на магістральних дорогах - навіть 0,012. 

На підставі результатів, отриманих при нівелюванні 

ділянки траси майбутньої залізниці, можна побудувати графік, 

який називається поздовжнім профілем залізничної колії [2]. 

Було зазначено, що по осі абсцис відкладаються відстані 

точок від певного пункту, а по осі ординат - висоти точок над 

рівнем моря. Суцільна лінія позначає поздовжній профіль 

ділянки залізниці, пунктирна - поздовжній профіль тієї ж 

ділянки до прокладання залізниці [1]. 

Профіль колії складається для того, щоб знати, де зняти 

грунт, а де насипати його, щоб вирівняти трасу, так як зі 

збільшенням ухилу збільшується опір, який відчувається 

поїздом на підйомі [1]. 

Поздовжні і поперечні профілі використовуються під час 

підрахунку обсягу земляних робіт, необхідних для прокладки 

дороги. А це дуже важливо для визначення вартості будівництва 

дороги.  Вартість земляних робіт на рівнинній місцевості в 

середньому становить 25%, а в гірських районах - до 60% всієї 

вартості будівництва залізниці [3]. 

Для організації руху поїздів залізницею існує багато 

комп'ютерних та інформаційних технологій. А скільки автоматів 

і напівавтоматів працює на залізниці! Всі вони пораховані 

проектувальниками з допомогою математики [1]! 

Саме тому при вступі до вищих навчальних закладів іспит 

з математики є основним. Математичні розрахунки потрібні і на 

сортувальних гірках. Тривалість гальмування залежить не тільки 
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від маси вагона, але й від швидкості напрямку вітру, довжини 

шляху, кривизни ухилу, кількості стрілок та кривих, вздовж 

яких пролягає шлях вагона. Щоб врахувати всі ці фактори, знову 

необхідні математичні розрахунки. 

Отже для того, щоб оволодіти тією чи іншою професією, 

необхідно вивчати математику.  
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Данилова А.А., Романченко Т.В.,  

викладачі ПТ КІСумДУ 

 

МІСЦЕ ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ В ФОРМУВАННІ 

АНГЛОМОВНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

 

 

У контексті євроінтеграції та виходу України в 

міжнародний простір зростає попит на фахівців, які володіють 

англійською мовою як ключовою компетенцією в умовах 

глобалізації, оскільки англійська є інструментом для обміну 

знаннями, досвідом, передовими технологіями у соціальній, 

економічній, культурній, політичній та інших сферах життя. 

Молоді фахівці інженерних та будівельних галузей, які мають 

сформовані комунікативні компетенції з англійської мови,  

легко реалізовують власну професійну та соціальну мобільність,  
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продовжують самоосвіту та самовдосконалення. Відповідно до 

аналізу поточного стану вивчення та використання англійської 

мови у закладах вищої освіти України, проведеного 

Міністерством освіти і науки України, складено рекомендації 

щодо підвищення якості викладання, вивчення та використання 

англійської мови у закладах вищої освіти України для 

підтримки вищезазначених національних стратегій [3, с.1-3].  

Основу англомовних комунікативних компетенцій 

здобувача освіти складають комунікативні уміння, набуті на 

основі мовних знань і навичок, які формуються на заняттях з 

іноземної мови у ЗВО. Проте, слід зазначити, що процес 

формування  ґрунтовних комунікативних компетенцій з 

англійської мови є комплексним і включає не лише систему 

лекційно-практичних занять з предмету відповідно до 

навчального плану, а й комплекс добре спланованої та 

організованої позанавчальної роботи здобувачів освіти.  

Під позанавчальною роботою маємо на увазі  систему 

неоднорідних за змістом, призначенням та методикою 

проведення освітньо-виховних заходів, які виходять за межі 

обов’язкових навчальних програм [2, с. 12]. Позанавчальна 

робота у ЗВО складається з трьох основних компонентів: 

позанавчальної роботи  здобувачів освіти, позанавчальної 

роботи викладачів зі здобувачами освіти, системи управління 

позанавчальною діяльністю. У процесі формування 

англомовних комунікативних компетенцій позанавчальна 

робота дозволяє поглибити та розширити знання з англійської 

мови, розвинути самостійність та творчий потенціал, розширити 

світогляд та підвищити інтерес як до предмета, так і до культури 

англомовних країн [1, с. 2]. 

Політехнічний технікум має значний досвід в організації 

позанавчальної  роботи зі здобувачами освіти, які бажають 

вдосконалювати комунікативні компетенції з англійської мови. 

На базі закладу функціонує об’єднання за інтересами «Школа 

англійської мови «LinguaCat», розмовний клуб «Conversation 

Club» та гурток з підготовки до державних іспитів «Exam Prep». 

Ми розділяємо думку Ніколаєвої С. Ю. та вважаємо, що 

основними цілями роботи вищенаведених гуртків є : 
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1) розширення та поглиблення знань, умінь і навичок в 

оволодінні англомовною комунікативною діяльністю; 

2) стимулювання інтересу здобувачів освіти до вивчення 

предмета; 

3) всебічний розвиток особистості, включаючи 

інтелектуальну, емоційно-вольову та духовно-моральну сфери 

[4, c. 127].  

Головним завданням позанавчальної роботи здобувачів 

освіти у гуртках закладу є вдосконалення набутих під час 

аудиторних занять з англійської мови знань, умінь та навичок, 

розширення світогляду, розвиток творчих здібностей, 

естетичних смаків, вміння працювати самостійно та покращення 

навичок командної роботи, а також виховання полікультурної 

особистості. 

Вдосконалення англомовних комунікативних компетенцій 

на базі навчального закладу не обмежується лише 

факультативними заняттями зі студентами, оскільки загальна 

комп’ютеризація інформаційного простору та стрімкий розвиток 

комп’ютерних технологій   значною мірою впливає на освітній 

процес.  

У позанавчальній роботі здобувачі освіти закладу 

використовують світову мережу інтернет, яка дозволяє 

розвивати комунікативні навички з англійської мови на 

різноманітних освітніх платформах, таких як: Duo Lingo, Busuu, 

Live Mocha, LingQ.com, Byki, Lingualia, тощо. Основною їх 

перевагою є можливість безкоштовного спілкування з носіями 

мови, іноземними викладачами, мовними експертами та 

мільйонними спільнотами тих, хто вивчає англійську.  

Окрім роботи в мережі Інтернет, важливу роль у 

формуванні англомовних комунікативних компетенцій у 

позанавчальний час відводиться комп’ютерним додаткам 

Grammarly, Anki, Hallo Talk, Udemy, BBC Learning English, 

Lingoda, Lingq тощо. На відміну від інтернетплатформ, додатки 

дозволяють розвивати навички з англійської, віддалено від 

комп’ютера, оскільки завантажуються на смартфон та можуть 

працювати в офф-лайн режимі.  

У позанавчальній роботі додатки для вивчення англійської 

вважаємо максимально корисними, тому що вони можуть бути  
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використані незалежно від місця знаходження користувача та 

потребують відносно мало часу для виконання завдань.  

Розвиток та вдосконалення англомовних комунікативних 

навичок є невід’ємною складовою подальшого професійного та 

особистого зростання здобувачів освіти, а формування 

комунікативних компетенцій на заняттях з англійської мови та в 

позанавчальний час є не лише освітнім завданням ЗВО, а й 

стратегічною політикою України.  

Позанавчальна діяльність здобувачів освіти має на меті 

вдосконалення та поглиблення отриманих знань та навичок на 

заняттях з англійської мови, а швидка комп’ютеризація 

інформаційного простору дозволяє всім бажаючим легко та без 

значних фінансових затрат, не відриваючись від навчання і 

робочого процесу, розвивати англомовні комунікативні 

компетенції, розширювати світогляд, здійснювати обмін 

культурними цінностями з усім світом.  

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Вербицький В. В. Позаурочна та позакласна освітня 

(неформальна) діяльність в умовах розвитку стратегії 

виховання України. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://nenc.gov.ua/wpcontent/uploads/2018/02/PPOD.p   
2. Єрмоленко Л. П. Комунікативна компетенція засобами 

позакласної роботи з англійської мови. – Х. : «Основа»,  

2011.  –  80 c. 

3. Концептуальні засади державної політики щодо розвитку 

англійської мови у сфері вищої освіти. – Проект Міністерства 

освіти і науки України. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:    https://mon.gov.ua/storage/app/media/ 2019-06-24-

proekt-konts-angl-movi-1.docx.  

4. Ніколаєва С. Ю. Методика викладання іноземних мов у 

середніх навчальних закладах. Підручник. –  Вид. 2-ге, випр. 

і перероб. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. –  К.: 

Ленвіт, 2002. – 328 с. 

 

 

 

 

https://nenc.gov.ua/wpcontent/uploads/2018/02/PPOD.p
https://mon.gov.ua/storage/app/media/%202019-06-24-proekt-konts-angl-movi-1.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/%202019-06-24-proekt-konts-angl-movi-1.docx


152 

 

Бібік Ю. В., заступник директора 
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ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНО ДОБРОЧЕСНОГО 

СЕРЕДОВИЩА У ЗВО: АКТУАЛЬНІСТЬ  

ТА ОСОБЛИВОСТІ 

 

 

Питання академічної доброчесності є дуже актуальним 

для України. Адже неприпустимою є ситуація, коли наукові 

роботи (від курсових до докторських) виконуються на 

замовлення за гроші, коли студентські роботи передаються від 

курсу до курсу лише зі зміненими титульними сторінками, коли 

в наукових текстах перефразовуються чужі думки та видаються 

за власні без посилання на їх справжнього автора, коли метою 

наукового дослідження є не нове наукове знання, а отримання 

вченого ступеня. І є абсолютно неприпустимим, коли в 

суспільстві такий стан речей сприймається як норма. 

Питання академічної доброчесності не так давно стрімко 

увірвалося в наше життя. З прийняттям нового Закону України 

«Про освіту» воно набула значення законодавчої норми. Кожен, 

хто має відношення до освітнього закладу, повинен пам’ятати 

про моральні норми та доброчесність. 

Згідно закону України «Про освіту» (ст.42) «Академічна 

доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень» [1].  

У даний час для української наукової та освітньої 

спільноти питання академічної доброчесності та впровадження 

міжнародних академічних стандартів є дуже актуальними. Це 

стосується насамперед обміну ідеями, розробки та 

впровадження новітніх технологій та нових знань, що вимагає 

довіри між педагогами та студентами [2].  

Дотримання академічної доброчесності педагогічними 

працівниками передбачає: посилання на джерела інформації у 

разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; надання достовірної інформації про методики і 
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результати досліджень, джерела використаної інформації та 

власну педагогічну діяльність; контроль за дотриманням 

академічної доброчесності здобувачами освіти; об’єктивне 

оцінювання результатів навчання [1]. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами 

освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, 

завдань поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей); посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 

досліджень і джерела інформації [1]. 

Порушенням академічної доброчесності вважається:  

1) академічний плагіат– оприлюднення (частково або 

повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими 

особами, як результатів власного дослідження (творчості), 

та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів 

мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; формою 

академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні 

без посилання на джерело інформації власних раніше 

опублікованих текстів; 

2) фабрикація – фальсифікація результатів досліджень, 

посилань, або будь-яких інших даних, що стосуються освітнього 

процесу; 

3) обман – надання завідомо неправдивої інформації 

стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи 

організації освітнього процесу; 

4) списування– використання без відповідного дозволу 

зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів 

навчання; 

5) хабарництво – надання (отримання) учасником 

освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) 

коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального 

характеру з метою отримання неправомірної вигоди в 

освітньому процесі. 
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Міжнародний центр академічної доброчесності при 

Ратлендському інституті етики, Університет Клемсон в 

Південній Кароліні, розробив документ "Фундаментальні 

цінності академічної доброчесності" (Fishman 2012). За цим 

підходом, академічна доброчесність – це відданість академічної 

спільноти, навіть перед лицем труднощів, шести 

фундаментальним цінностям: чесності, довірі, справедливості, 

повазі, відповідальності й мужності [3].  

Чесність: академічні спільноти доброчесності просувають 

пошук істини й знання через інтелектуальну та особисту 

чесність у процесі навчання, викладання, наукових досліджень і 

надання сервісів по дорученню адміністрації [3]. 

Довіра:  академічні спільноти доброчесності стимулюють і 

покладаються на клімат взаємної довіри. Клімат довіри заохочує 

і підтримує вільний обмін ідеями, який у свою чергу дає 

можливість науковим пошукам реалізуватися найповнішою 

мірою [3]. 

Справедливість: академічні спільноти доброчесності 

встановлюють чіткі й прозорі очікування, стандарти й практики 

для підтримання справедливості у стосунках між студентами, 

викладачами та адміністративним персоналом [3]. 

Повага: академічні спільноти доброчесності цінують 

інтерактивну, кооперативну та партисипативну природу 

навчання і пізнання. Вони шанують та вважають за належне 

розмаїття думок та ідей [3]. 

Відповідальність: академічні спільноти доброчесності 

покладаються на принципи особистої відповідальності, що 

підсилюється готовністю окремих осіб і груп подавати приклад 

відповідальної поведінки. Підтримують взаємно узгоджені 

стандарти, а також вживають належних заходів у випадку 

їхнього недотримання [3]. 

Мужність: для розбудови й підтримання академічних 

спільнот доброчесності потрібно більше, ніж просто вірити в 

фундаментальні цінності. Трансформація цінностей від розмов 

про них до відповідних дій, їхнє відстоювання в умовах тиску і 

труднощів потребує рішучості, цілеспрямованості і 

мужності[3].  
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Елементи академічної доброчесності покликані 

виховувати інтелектуальну гідність і повагу до різноманіття 

думок та ідей, реалізуючи тим самим свою соціальну місію[3]. 

За останні роки українська наукова та освітня спільнота 

все більше звертається до питань академічної доброчесності та 

впровадження міжнародних академічних стандартів. З точки 

зору світових стандартів вищої школи академічна доброчесність 

– це дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти. 

Лише сприйняття суспільством, усіма учасниками 

освітнього та наукового процесів принципів академічної 

доброчесності як глибинних цінностей є запорукою того, що 

українська освіта та наука позбудуться імітації, 

продукуватимуть нові ідеї та знання і будуть рівноправно 

включені до світового процесу наукової комунікації. 

Отже, поширення принципів академічної доброчесності 

полягає в створенні культури на основі чесності, 

справедливості, доброчесності та впровадженні етичного 

кодексу в просвітницьку діяльність.  
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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ У МАЙБУТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

«БУДІВЕЛЬНИКА» 

 

 

Математика - одна з найдавніших наук.  Не існує таких 

явищ природи, технічних або соціальних процесів, які б не були 

предметом вивчення математики, але при цьому не відносилися 

б до явищ фізичних, біологічних, хімічних, інженерних або 

соціальних. Знання математики необхідне для всіх професій.  

Предметом дослідження нашої статті є з’ясування, як ппов'язана 

математика з професією будівельника. 

Для того щоб пофарбувати стіни в будинку нам потрібно 

дізнатися, скільки необхідно купити фарби, щоб не купувати 

надлишку, або навпаки не докуповувати. Спочатку нам потрібно 

дізнатися, скільки фарби витрачається на 1 м2 (нехай на 1 м2 

знадобиться 2 л фарби). Після цього розраховуємо площу стін і 

стелі. Відомо, що висота однієї стіни дорівнює 3 м, а довжина 

4 м. За допомогою формули ( baS  ) довідуємось, що площа 

однієї стіни дорівнює 12 м2, тобто нам знадобиться 24 л фарби 

на одну стіну. Такі самі  обчислення проведемо зі стелею та 

іншими  стінами. 

У будівництві дуже часто виникає потреба у виведенні 

кутів.Цю задачу можна розв'язати двома способами. Перший 

полягає у використанні спеціального інструменту – кутника. 

Однак габарити цього інструменту накладають обмеження 

галузі застосування цього методу. Інший метод можна 

використовувати для визначення перпендикулярності поверхонь 

будь-якої протяжності. Він полягає у використанні наступного 

правила - співвідношення катетів і гіпотенузи в прямокутному 

трикутнику відповідає числовому ряду 3-4-5. Отже, для 

перевірки перпендикулярності поверхонь досить зазначити на 

сполучених ділянках відстань у 3 (30) і 4 (або 40) м і з'єднати їх 

5-ти (або 50-ти м)  гіпотенузою. Як відомо, з історії цей метод 

був відомий ще будівельникам Стародавнього Єгипту. 

Більшість кімнат у квартирах та будинках сучасного 

планування мають складну форму підлоги, засновану на 

сполученні кількох геометричних фігур: трапеції та кола, 
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прямокутника та трикутника. Розрахувати потребу в витратних 

матеріалах для такої площі дуже складно. Проте, 

використовуючи принцип поділу складної геометричної фігури 

на кілька простих, можна швидко знайти потрібну відповідь. 

Потрібно обчислити площу простої геометричної фігури, а 

потім додати або відняти від неї площі фігури. 

Ряд фахівців  будівельної галузі більше працюють не з 

технікою, а зі знаковими системами.  Вони повинні добре 

орієнтуватися, розбиратися в умовних позначеннях, документах, 

текстах; створювати і переробляти креслення, тексти, 

документи, таблиці, формули, переліки, каталоги об'єктів. 

Професія «технік-будівельник» вимагає: складання граф, 

інтерпретацій різних практичних ситуацій; розв’язування  задач 

на цілі і дробові числа;  знаходження частини від числа і числа 

за його частини;  відсоток від даного числа і числа за його 

відсотком;  на знаходження площі поверхні, обсягу і маси, 

кількості оздоблювального матеріалу. 

Професія «муляр» передбачає знання: поняття відсотка, 

знаходження площі поверхні, обсягу і маси, кількості 

оздоблювального матеріалу. 

Професія «тесля-столяр» вимагає знати: поняття відсотка;  

поняття про геометричні тіла;  визначення форми паркету;  

практична робота накладання паркету в заданому масштабі. 

Професія «лицювальник-плиточник» потребує знання: 

поняття відсотка, знаходження площі поверхні, обсягу і маси, 

кількості оздоблювального матеріалу. 

Професія «покрівельник» передбачає знання основ 

креслення і геометрії, вміння працювати з відповідними 

інструментами – лінійкою, косинцем, кернером, рейсмусом 

тощо. 

  Професія «монтажник» потребує вміння: читати  

креслення, високої точності у вимірах в сотнях метрів і тонах, 

до сотих міліметра. 

Потреба появи  будівництва і  виникнення архітектури 

стало одним із стимулів, завдяки яким виникла і зробила перші 

кроки математика. Це, зокрема, знайшло відображення в назві 

одного з найдавніших розділів математики, геометрії, що 

означає землемірство. Дійсно, із завдань щодо вимірювання 

відстаней, площ земельних ділянок, знаходження 
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закономірностей між лінійними розмірами і площами різних 

фігур, на предметному рівні, і починалася геометрія. 

Застосування математичних методів в архітектурі в наш 

час здійснюється за різними напрямками. Сьогодні 

використовуються нові геометричні форми, які не вживалися 

раніше.  Це і фігури обертання, і використання мембран і 

оболонок, застосування гвинтових поверхонь тощо. 

У майбутній діяльності будівельника математика справді 

потрібна у професійній діяльності. Математика змушує думати, 

допомагає людству, в наш час є могутнім двигуном науки і 

техніки. Не кожен може стати математиком, але математика в 

житті потрібна буде кожному. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

 

В умовах виникнення в Україні великої кількості факторів 

(соціальних, екологічних, матеріальних та духовних), що 

негативно впливають на здоров’я студентів, виникає 

необхідність формування у майбутніх фахівців відповідального 

ставлення до здоров’я. Дослідження свідчать, що необхідною 

передумовою цього може виступити процес розвитку 

здоров’язберігаючої компетентності в студентів. Це спонукає до 

пошуку такої моделі навчального процесу, яка зможе 

забезпечити формування здоров’язберігаючої компетентності 
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спеціаліста в будь-якій галузі, що є необхідною умовою і стає 

загальною методологією вирішення конкретних завдань, 

пов’язаних зі збереженням здоров’я молоді [1- 4; 6]. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що формування та 

збереження здоров’я молоді сьогодні здійснюється за різними 

напрямами, серед яких: виховання ціннісного ставлення до 

здоров’я, культури здоров’я, розвиток навичок здорового 

способу життя, фізичне виховання та інші, які можна 

розподілити за такими сферами, як формування фізичного, 

психологічного, соціального та духовного здоров’я. Але слід 

зазначити, що сьогодні набув актуальності напрям в освіті, про 

запровадження якого йдеться у нормативних документах та 

який пов’язаний із формуванням компетентнісного підходу до 

формування здоров’я. Аналіз психолого-педагогічної та 

здоров’язберігаючої літератури засвідчує, що філософські, 

загально-педагогічні та психологічні аспекти досліджуваної 

проблеми розглядаються в різних аспектах, а саме: особливості 

свідомого та ціннісного ставлення до здоров’я вивчаються у 

роботах Н. Денисенко, Н. Зимівель, Г. Нікіфоров та ін.; питання 

здоров’язберігаючої компетентності у працях Н. Бібік, Т. 

Бойченко, Д. Вороніна, О. Овчарук, О. Савченко та ін.; 

проблему розвитку валеологічної компетентності – В. Азаренко, 

В. Бобрицька, О. Бондаренко, В. Нестеренко, В. Сидоренко та 

ін. (в Україні), О. Родіна, О. Гонеєв, М. Селіверстова, К. 

Ширяева та ін. (у Росії). 

Мета статті – проаналізувати сучасні підходи до 

визначення поняття “здоров’язберігаюча компетентність 

студентів” та теоретично обґрунтувати її сутність. 

Аналіз психолого-педагогічної та здоров’язберігаючої 

літератури засвідчує, що існують різні підходи щодо розуміння 

понять “компетентність” та “компетенція”.  

У науко-педагогічній літературі різниця між означеними 

поняттями розуміється, виходячи з того, що компетенція – це 

внутрішні, потенційні, приховані психологічні новоутворення 

(знання, уявлення, програми (алгоритми) дій, системи цінностей 

і відношень), які потім проявляються у компетентностях 

людини як актуальні, діяльнісні прояви [3; 5; 7]. 
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 Компетентності, що проявляються у поведінці людини, 

перетворюючись на її особистісні властивості, стають 

компетентностями, які характеризуються мотиваційними, 

смисловими, регуляторними, когнітивними складовими та 

досвідом. 

Але більшість науковців підкреслюють, що поняття 

“компетентність” сприймається як похідне, вужче поняття 

“компетенції”. Аналіз контексту вживання поняття 

“компетентність”, як підкреслює Н. Бібік, дозволяє розуміти 

його як соціально закріплений освітній результат [5].  

Академік Московської міжнародної педагогічної академії 

А. Хуторський надає таке розуміння терміну компетенція, 

визначаює компетенцією як відчужену, наперед задану 

соціальну вимогу до освітньої підготовки студента, що 

необхідна для його ефективної продуктивної діяльності у певній 

сфері. До основних складових поняття “компетенція” він 

відносить знання, навички, здатності, стереотипи поведінки, 

зусилля людини. 

Розділяючи поняття “компетенція” та “компетентність”, 

А. Хуторський під “компетенцією” розуміє задану вимогу 

(норму) до освітньої підготовки людини, а під “компетентністю” 

– її особистісну якість або сукупність якостей, які вже набуті, а 

також мінімальний досвід щодо діяльності в заданій сфері [9]. 

Надалі задля розмежування цих понять будемо дотримуватися 

точки зору А. Хуторського. 

При визначенні сутності поняття “валеологічна 

компетентність” було з’ясовано, що деякі автори під одними і 

тими самими сутнісними характеристиками розуміють різні за 

деякими ознаками поняття, такі, як: “валеологічна 

компетентність”, “здоров’язберігаюча компетентність”, 

“компетентне ставлення до здоров’я”. На наш погляд, різниця у 

поданих визначеннях полягає лише у назві, хоча за своєю 

сутністю вони можуть співпадати. 

Для розмежування понять валеологічна, 

здоров’язберігаюча компетентність та компетентне ставлення до 

здоров’я слід проаналізувати їх сутнісні характеристики. 
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У науково-педагогічній літературі термін компетентне 

ставлення до здоров’я найчастіше вживається при визначенні 

ключових компетентностей учнів загальноосвітньої школи. Так, 

відповідно до наукових джерел, сутністю компетентного 

ставлення до здоров’я є рівень клінічного, соматичного, 

психічного здоров’я, навчальних досягнень із фізкультури, 

основ здоров’я, безпеки життєдіяльності, загальної фізичної 

працездатності, сформованості навичок раціонального режиму 

дня й харчування, потреб систематично працювати над 

фізичним розвитком, громадянської відповідальності за 

наслідки нездорового способу життя [8]. Деякі науковці до 

змісту означеної компетентності відносять рівень соматичного, 

клінічного, фізичного, психічного здоров’я та рівень 

валеологічних знань [8]. 

Термін здоров’язберігаюча компетентність вживається 

при визначенні компетентності у галузі здоров’я учня 

загальноосвітньої школи, студента вищого навчального закладу 

та фахівця будь-якої галузі. До носіїв означеної компетентності 

визначають різні її сутнісні характеристики. Сутністю 

здоров’язберігаючої компетентності здобувача вищої освіти є 

вміння застосовувати навички здорового способу життя та 

безпеки життєдіяльності; використовувати навички особистої 

гігієни, профілактики захворювань й травматизму, правил 

техніки безпеки; мати усвідомлену індивідуальну установку 

щодо необхідності вдосконалення основних якостей фізичного 

розвитку; самостійно та свідомо виконувати фізкультурні 

заходи в складі режимі дня, профілактичні вправи для 

запобігання порушенню постави та зору [5]. Також під 

здоров’язберігаючою компетентністю студента розуміються 

характеристики, властивості студента, спрямовані на 

збереження фізичного, соціального, духовного та психічного 

здоров’я – свого та оточення [там само]. Складовими цієї 

компетентності є життєві навички, що сприяють здоровому 

способу життя. 

Надалі для визначення різниці в поняттях 

“здоров’язберігаюча” та валеологічна компетентність було 

здійснено порівняння їх дефініцій. 

У своїх працях О. Бондаренко розглядає валеологічну 

компетентність студентів педагогічних університетів як 

інтегративне утворення особистості, що є складовою життєвої 
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компетентності (знання, цінності і мотиви, валеологічна позиція, 

діяльність щодо оздоровлення себе і своїх вихованців) [1]. 

Визначаючи валеологічну компетентність як складову 

професійної компетентності, О. Гонеєв та А. Пашков 

розглядають її як компетентність, що обумовлена наявністю 

знань та умінь в галузі збереження здоров’я та в питаннях 

здорового способу життя [6]. На думку іншого російського 

науковця О. Родіної, валеологічна компетентність розглядається 

як вміння піклуватися про своє здоров’я, що забезпечується 

валеологічною грамотністю, здоровим способом життя на основі 

уявлення про себе та своє здоров’я. 

У свою чергу В. Болотов та В. Суріков тлумачать 

валеологічну компетентність як складний синтез когнітивного, 

предметно-практичного й особистісного досвіду, що забезпечує 

процес здоров’я збереження [2, 12]. 

Порівняння понять “здоров’язберігаюча” та “валеологічна 

компетентність” показало, що вони співпадають лише за 

деякими ознаками, зокрема обидва види компетентності 

направлені на розвиток знань, умінь, навичок та ставлень щодо 

збереження здоров’я. Але, на нашу думку, поняття 

“валеологічна компетентність” є більш широким поняттям, бо 

воно повинно містити знання, уміння, навички, ставлення, 

поведінку, що спрямовані не тільки на процес збереження 

здоров’я, але на його формування та зміцнення, що 

підтверджується методологічними засадами валеології, яка 

розуміється як наука про особливості формування, збереження 

та зміцнення здоров’я. 

Також у літературі зазначається, що саме поняття 

“валеологічна компетентність” на відміну від поняття 

“здоров’язберігаюча компетентність” являє собою інтегративне 

утворення [1; 4]. Так, О. Бондаренко вважає її інтегративним 

утворенням особистості [1]. О. Дворнікова під її структурою 

розуміє єдність (інтеграцію) трьох компетенцій: когнітивної, 

операційнодіяльнісної, мотиваційно-ціннісної [4]. 

Отже, аналізуючи подані визначення щодо поняття 

“валеологічна компетентність” ми дійшли висновку, що 

більшість дослдників її розглядає як певний рівень знань, умінь, 

навичок та ставлень в галузі здоров’язбереження, властивості 

людини або її досвід, що забезпечує здоровий спосіб життя та 

процес здоров’язбереження. Характерною рисою в наведених 
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визначеннях також є те, що процес здоров’язбереження повинен 

бути спрямований не тільки на себе, але й на інших людей. У 

нашому дослідженні при визначенні поняття “валеологічна 

компетентність здобувачів вищої освіти”, зокрема студентів 

вищою навчального закладу, на це слід звернути особливу 

увагу. На нашу думку. Будь-який фахівець (будь-якого профілю) 

обов’язково повинен бути валеологічно компетентним з огляду 

на те, що він як майбутній спеціаліст повинен піклуватися не 

тільки про своє здоров’я, а й про здоров’я його підлеглих, чи 

про здоров’я своїх колег. Таке піклування, перш за все, 

забезпечить збереження здоров’я людини у трудовому процесі 

та  

Аналізуючи напрацювання сучасних педагогів можна 

зазначити, що валеологічна компетентність, являючи собою 

ключову компетентність, може визначатися як неодмінна 

складова життєвої, особистісної та професійної 

компетентностей. Відповідно до досліджень В. Піщуліна, 

валеологічна компетенція є складовою частиною особистісної 

компетентності. Інші дослідники, валеологічну компетентність 

розглядають як складову професійної компетентності, яка має 

особливе значення в роботі не тільки педагога, але й фахівця 

будьякого профілю [1; 6]. Так, з позиції  дослідників О. Гонеєва 

та А. Пашкова, професійна компетентність фахівця будь-якого 

профілю повинна містити такі складові, як спеціальна 

компетентність, соціальна, психологічна, інформаційна, 

комунікативна, екологічна та валеологічна [6]. У свою чергу, О. 

Бондаренко вважає, що валеологічна компетентність є 

складовою життєвої компетентності [1]. 

Аналіз різних підходів до визначення поняття 

“валеологічна компетентність” свідчить, що вони не 

виключають, а доповнюють один одного.  

Аналіз літератури показав, що існують різні підходи до 

визначення поняття “валеологічна компетентність”. Ми 

схиляємо визначення, що під “валеологічною компетентністю 

студентів” слід розуміти інтегративне утворення особистості, 

яке поєднує в собі систему знань, умінь, навичок, ставлень в 

області формування, збереження та зміцнення здоров’я, яка 

забезпечує позитивну настанову на здоровий спосіб життя та 

поведінку, спрямовану на збереження фізичного, психічного, 
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духовного та соціального здоров’я як власного, так і інших 

людей.  

Перспективою подальших досліджень є визначення ролі 

розвитку валеологічної компетентності в процесі збереження 

здоров’я здобувачів вищої освіти та розробити технологію її 

розвитку в процесі вивчення безпеки життєдіяльності. 
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Васильєв В. І., викладач ПТ КІ СумДУ 

 

КОМП’ЮТЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КЕРУЮЧИХ ВПЛИВІВ 

НА ДИНАМІКУ СКЛАДНИХ СИСТЕМ 

 

 

Оптимальні по динамічності керуючі закони на систему 

сприяють її швидкодії, енергоефективності, надійності і безпеці.   

Існуючі гальмівні системи через нелінійності їх статичних 

характеристик що неспроможні забезпечити якісне лінійно 

наростаючу дію на ШПМ. Тому, досліджуємо модель 

складнішого виду впливу з імітацією зон нечутливості 

(холостий перебіг) та насичення. Сформуємо вхідний вплив у 

вигляді шматково-лінійної характеристики зі змінним 

коефіцієнтом лінійності, на вигляд близьке до реального. 

Реальну перехідну характеристику гальмівної системи 

(рис.1) можна апроксимувати шматково-лінійної (рис. 3.8), що 

складається з чотирьох ділянок, що відповідають: 1 – холостому 

ходу та початковому гальмівному зусиллю; 2 – наростання 

гальмівного зусилля; 3 – те саме, з меншим темпом наростання 

перед підходом до значення, що встановилося; 4 – значення, що 

встановилося. 

Розглянемо вплив співвідношень тривалостей виділених 

елементів апроксимованої характеристики та їхньої крутості на 

якість перехідного процесу пружної частини системи підйому. 

Для цього скористаємося методом [21], при якому для 

спрощення вирішення задачі приймемо передавальну функцію 

об'єкта пружної системи по відношенню до динамічного зусилля 

Fу:  
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Якщо Fт змінюється за лінійним законом, наприклад, 

Fт=et, то згідно перетворенню Лапласа–Карсона: 
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Рис. 1 – Реальна перехідна гальмівна характеристика і її 

шматково-лінійна апроксимація. 1 – холостий хід та початкове 

гальмівне зусилля; 2 – наростання гальмівного зусилля; 3 – 

вихід характеристики до значення, що встановилося; 4 – 

значення, що встановилося. 

Результатом рішення відповідного диференційного 

рівняння системи отримаємо оригінал руху пружної частини 

підйому: Fу(t): t
m
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З цього виразу випливає, що складовими перехідного 

процесу є пряма лінія та синусоїда. Якщо прийняти t=T=2π/ω, 

то  
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Тобто в даному випадку динамічної складової Fу(t) 

відсутні коливання. 

Скористаємося цією властивістю пружної системи 

стосовно рис.1. Для цього зробимо математичний опис зміни Fт 

на ділянках характеристиці: 

- на ділянці 1 протягом часу t1-t0=T/2 згідно із законом 

Fт11(t)=e1t; 

- на ділянці 2 протягом часу від t1 до t2 згідно із законом 

Fт12(t)=e1 t1+2e1(t-t1); 

- на ділянці 3 протягом часу t3-t2 = T/2, згідно із законом 

Fт13=e1 t1+2e1(t2-t1)+e1(t-t3); 
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- на ділянці 4 після моменту часу t3 зусилля Fт досягає 

встановленого значення Fт max. 

Така шматково-лінійна характеристика математично може 

описана лінійними залежностями: 

                e1 t                                                    при  0<t<t1 

               e1 t1+2e1 (t-t1)                                    при t1<t<t2 

Fдин=      e1 t1+2e1 (t2-t1)+e1 (t-t3)                    при t2<t<t3 

               e1 t1+2e1 (t2-t1)+e1 (t3 -t2)=Fт max          при t>t3 

 

Тоді, з урахуванням того, що t1=t3-t2=T/2 реакція пружної 

системи (2.29) матиме вигляд: 

на ділянці 1  F11(t)= )sin(
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                     при  0<t<t1 ; 
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на ділянці 4:  F14(t)=
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=const                           при t>t3. 

Отже, якщо вибрати тривалості початкового і заключного 

ділянок характеристики, рівними половині періоду власних 

коливань пружної системи, а коефіцієнт нахилу Fдин на ділянці 2 

прийняти вдвічі більшим, ніж на ділянках 1 і 3, то після 

закінчення перехідного процесу коливання в системі не 

виникнуть. На рис. 2 представлені цифрові моделі часових 

характеристик зусиль пружної частини при лінійно змінних 

вхідних впливах і випадку двоступінчастого впливу із 

затримкою другої ступіні на півперіоду власних коливань 

системи. Також там представлені часові характеристики 

пружної частини під час подачі на вхід пружної системи 

вхідного впливу за шматково-лінійного впливу, що описаний 

вище. 

Дослідження показали, що керуючий двоступінчастий 

вплив описаний у [1], з часом затримки включення другого 

ступеня, що дорівнює половині періоду власних коливань 

системи, то коливання в системі також не виникнуть. 

Порівняння параметрів рис.2 показує кращу якість обурення, що 

лінійно змінюється, незважаючи на простоту двоступінчастого, 

де мають місце досить значні динамічні навантаження. 
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Рис. 2 - Сімейство часових характеристик пружної частини 

підйомної установки F1у’(t), F1у”(t) и FΣ (t) при при вхідному 

лінійно наростаючому, двохступінчастому гальмівному зусиллі 

і шматково-лінійної формі гальмівного зусилля з різними 

коефіцієнтами наростання гальмівного зусилля FТ(t) на 

початковому та заключному ділянках характеристик 

гальмівного зусилля Розглянутий випадок крайніх положень 

судин  шахтної підіймальної установки на глибині підйому 

860м. 
 

Досліджені вище прості методи покращення динаміки 

складної системи підйому мають один загальний серйозний 

недолік. Він полягає у прив'язці управляючого системою 

гальмівного впливу до частоти власних коливань системи у разі. 

При цьому він неприйнятний з безпеки для випадку глибоких 

шахт, де періоди коливань досить великі і їх час не відповідає 
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регламентованим правилам безпеки. Більш ефективним для 

покращення динаміки і безпеки процесу є метод 

багатокоординатного керування [2, 3], 

З метою оцінки якісних показників способів керування 

при відхиленні параметрів частоти від розрахункових проведено 

комп’ютерне моделювання динамічних характеристик при 

використанні трьох способів демпфірування коливань в пружної 

системі. Результати моделювання представлені на рис. 3.   

 

Рис. 3. Порівняння якісних показників динаміки процесу 

при використанні способів впливу: лінійного (а), 

двоступінчастого (б), багатокоординатного (в), при відхиленні 

частотних параметрів на  20%. Позначені: 
frT, F – період 

коливань, вплив 

 

Проведене дослідження показало високу ефективність 

розробленого способу з багатокоординатним керуванням при 

відхиленні частоти від розрахункової параметрів до  50%. З 

розглянутих принципів управління запобіжним гальмом, 

останній є найбільш близьким до природних характеристик 

реальних гальмівних систем підіймальних установок, в тому 

числі глибоких шахт, що застосовуються в наш час. Цей 

принцип формування гальмівного зусилля може бути 

використаний також і для розімкнутих систем гальмування 
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підйомних установок глибоких шахт, де вплив пружної частини 

системи має важливе значення. 
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