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ІСТОРІЯ ЗАЛІЗНИЦЬ ТА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ  

В УКРАЇНІ 

 

 

27 вересня 1825 року в Англії був відкритий рух на першій 

залізниці загального користування на лінії Стоктон-Дарлінгтон 

довжиною 56 км.  

Необхідність будівництва залізниць в Україні виникла ще 

раніше. Географічне положення краю, його природні багатства 

були цьому передумовою. Після будівництва лінії Курськ-Харків-

Азовськ почали будувати залізниці спеціально для вивозу вугілля з 

Донбасу. Першою такою залізницею була магістраль 

Костянтинівка-Єленовка, яка стала до ладу у 1872 р. Вона й 

послужила початком розвитку мережі майбутніх Донецьких 

залізниць. Залізниці України в результаті громадянської війни 

зазнали великих збитків. Було зруйновано багато мостів, колій, 

станцій, засобів зв'язку. У 1921 р. почалася відбудова залізниць 

України, але їх робота порівняно з довоєнним рівнем залишилась 

все ж низькою. Були відбудовані всі постійні споруди, і рух було 

відкрито майже на всіх лініях. З 1922 р. почали впорядковувати 

зруйноване лінійне господарство. Почалося будівництво нових 

ліній в Україні. У роки другої і третьої п'ятирічок транспорт 

республіки разом з залізницями всієї країни продовжував 

поповнюватися найновішими паровозами і вагонами, з'явилися 

тепловози і електровози. На залізницях України широко 

впроваджувалось автоблокування, автоматичне зчеплення вагонів, 

автоматичне гальмування поїздів. У шостій п'ятирічці перед 

робітниками залізниць було поставлено завдання забезпечити 

подальше зростання перевезень. У 1960 році в Україні з'явився 

новий різновид магістрального залізничного транспорту - 

метрополітен. Пізніше, 23 серпня 1975 року, на території України 
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почав діяти другий метрополітен – у місті Харкові. Сучасний 

залізничний транспорт на 40% електрифікований, двох – і 

багатоколійні ділянки становлять майже третину експлуатаційної 

довжини. 

 Взаємозв'язок всіх видів транспорту дозволяє говорити про 

єдину транспортну систему України, яка виступає в якості однієї з 

базових галузей народного господарства, допомагаючи об'єднанню 

всіх економічних районів країни в єдиний господарський 

комплекс. Залізничний транспорт є становим хребтом 

транспортної системи України. Його ефективне функціонування є 

необхідною умовою стабілізації, піднесення та структурних 

перетворень економіки, розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності, підвищення життєвого рівня населення та забезпечення 

національної безпеки країни. Залізниці України мають достатньо 

потужний виробничий апарат. Україна має у кількісному вимірі 

достатній парк майже всіх видів вантажних вагонів, локомотивів, 

резерви пропускної спроможності ліній і переробної потужності 

станцій. Основні виробничі фонди (ОВФ) залізниці складають біля 

9% вартості всіх галузей народного господарства України. 

Транспортна мережа нашої країни є єдиною нероздільною сіткою 

кровоносних судин великого організму народного господарства. 

Всі види транспорту розвиваються. Одні з них відіграють важливу 

роль у міжнародних економічних і пасажирських зв'язках 

(морський, повітряний), інші обслуговують в основному внутрішні 

зв'язки. Найбільш розвинений в Україні залізничний транспорт. 

Він відіграє вирішальну роль у єдиній транспортній системі країни, 

значно впливаючи на економічні зв'язки між виробниками і 

споживачами продукції, областями й економічними районами 

України, із закордонними країнами. З входженням України до 

європейського економічного простору зі збільшенням у зв'язку з 

цим обсягів вантажних і пасажирських перевезень, значення 

залізничного транспорту зростає. 
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СОЦІАЛЬНА РОЛЬ ЗАЛІЗНИЦІ В ІСТОРИЧНОМУ 

КОНТЕКСТІ 

 

 

Соціально - економічна роль залізничного транспорту 

зрозуміла та відома давно, про що є багато досліджень, публікацій. 

А от саме соці-альною роллю, соціально-захисною, цікавилися 

менше. Мета даної роботи: на історії однієї родини показати роль 

залізниці в страшний час, в період Голодомору 1932- 1933 років, та 

дати поштовх для більш ґрунтовних, серйозних досліджень даної 

теми. 

У 1929 році в Радянському Союзі розпочинається 

прискорена індустріалізація, згортається НЕП, та з листопада 

місяця посилюються темпи колективізації. Селяни знову стають 

ніби кріпосними, не можуть залишити село у пошуках кращої долі. 

Хто не йде до колгоспу, отримує такі непідйомні  норми 

хлібоздачі, що їх виконати просто не реально. Комітети бідноти 

разом з районними уповноваженими отримують право на 

конфіскацію не тільки зерна, яке залишилося на посів, а й на інші 

продукти, птицю, худобу… А далі почалося «розкуркулення». 

Найкращі господарі позбуваються худоби, реманенту і підлягають 

виселенню на хутори або до віддалених районів СРСР. Далі 

настануть страшенні роки Голодомору 1932- 1933 років. У селян 

буде все таки вибір: записатися до колгоспу або голодна смерть, а 

пройде час, почнуть вимирати і колгоспники, а їх хліб широкою 
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рікою потече за кордон. У страшних муках помруть від 3,5 до 7 

мільйонів селян з яких приблизно 50 відсотків будуть діти. 

Невинні українські діти… 

Дещо кращою була ситуація у приміських селах, де селяни 

ще за часів НЕПу знайшли собі роботу  в Конотопі, на залізниці, на 

заводах та в різних установах. А ще пощастило жителям тих сіл, 

через які проходила залізниця. Вони або працювали на ній, або 

їздили потягами до міста, а радянська влада, як відомо, спиралася 

на пролетаріат, тому такі родини, які жили в селах, не обкладалися 

непомірними податками та зборами. Як потрапив до робітників- 

залізничників житель села Бочечки, Роспутько Гордій Григорович 

(загинув в 1944 році десь у болотах Білорусії під час операції 

Червоної Армії «Багратіон» ) , невідомо. Через село не проходила 

залізниця, а знаходилося воно в 15 кілометрах на схід від 

Конотопу. Ким працював Гордій Григорович також ніхто не знає, 

мабуть, селян не дуже цікавили нюанси, а от те, що робітники 

отримували зарплату та продукти по картках, добре запам’ятала 

його дочка, Жадан (Роспутько) Катерина Гордіївна, 1927 року 

народження, що проживала в селі Бочечки на вулиці ім. 

Ворошилова (тепер - Середня), 3. Вона й повідала історію, яка дає 

підстави стверджувати, що залізниця в роки Голодомору 1932- 

1933 років врятувала життя багатьом селянам, а конкретно, моїм 

землякам- бочанам. 

Ось ця історія. Восени 1932 року під час поїздки до Брянська 

її батько, Гордій Григорович Роспутько, купив у далекому 

російському місті невелику бочку камси, а ще трохи раніше – ліс, 

тобто будівельні матеріали для зведення будинку (виявляється, 

там, в Росії, все вільно продавалося).  І цей будинок, двокімнатний, 

десь 6 на 7 метрів, був зведений взимку 1932- 1933 років. Будували 

його бочани.  Чоловіки приходили і «слізно молили батька» (це 

слова Катерини Гордіївни) взяти їх на роботу, бо розплачувався 

він, Гордій Григорович, камсою. Отримати сьогодні за день роботи 

стакан камси – смішно, а тоді, ця камса рятувала життя родинам 

будівельників. Траплялися навіть бійки, коли чоловікам край 

потрібним був цей підробіток, коли рідні вже опухли від голоду, а 

ті, хто постійно працював, не хотів залишитися без роботи, 

заробітку і шансу вберегти свої сім’ї  живими та здоровими. Коли 
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хата була збудована, родина Роспутьків дуже раділа, а от 

будівельники, навпаки, були засмучені, для них знову постала 

проблема виживання.  

Вірогідно, що таких історій по всій Україні було багато, тож 

можна стверджувати, що залізниця рятувала життя і своїм 

працівникам, і їхнім рідним, і, як у цій історії – будівельникам. Той 

будинок простояв десь до середини 90- х років минулого століття, 

а коли Катерина Гордіївна виїхала на постійне місце проживання 

до своєї дочки в Одеську область, його розібрали сусіди, на дрова. 

Сьогодні наша країна переживає не найкращі часи. Не кращі 

справи і на залізниці, але її соціальна роль уже майже півтора 

століття, залишається дуже важливою, вагомою не тільки для її 

працівників, а й для всього міста Конотоп, бюджет якого сьогодні 

приблизно на  40 відсотків формується з податків залізниці та 

дотичних до неї підприємств. 

 

Шокола А. М. майстер  

виробничого навчання  

ДНЗ «Білопільське вище  

професійне училище» 

 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ДНЗ «БІЛОПІЛЬСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» 

 

 

Цього року Державний навчальний заклад «Білопільське 

вище професійне училище» відзначає поважний ювілей. 

95 років – це не просто підсумок набутого досвіду, але й 

черговий рубіж до звершення нових планів та ідей. 

Офіційна  історія нашого закладу  розпочалася в далекому 

1922 році, коли наказом по Південній залізниці була створена 

Білопільська школа фабрично-заводського навчання.  

Тоді на теренах колишнього Радянського Союзу приступили 

до відбудови народного господарства зруйнованого в часи Першої 

світової та громадянської воєн. Кваліфіковані робітники були 

потрібні передусім залізничному транспорту. Вибір упав на 

Білопілля, тому що на станції функціонували паровозне депо, 
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чималі ремонтні майстерні. Отже, була матеріально-технічна база 

для навчання молоді. Причому учнів до неї набирали дуже 

ретельно 

Відбирали суворо, а ось перебування у тій школі за 

нинішніми мірками навчанням назвати важко. Перший рік учень 

мав бути хлопчиком на побігеньках в усіх, хто працював у депо - 

від начальника підприємства до останнього кадрового робітника. 

Йому наказували придивлятися, як працюють старші, і виконувати 

всі їхні накази.  Кваліфіковані  робітники, як правило, не хотіли 

ділитися своїми знаннями і вміннями, бо вбачали в юнаках 

майбутніх конкурентів. Отже, і вчились крадькома підглядаючи... 

За сприяння начальника депо, який за сумісництвом 

очолював і новостворений заклад, у паровозоремонтній майстерні 

відвели куток для учнів, чим змогли обладнали їм навчальні місця. 

Перший набір складався всього з дванадцяти юнаків. 1923 року 

прийняли ще дванадцять, а у 1924 – і дев’ять дівчат. Та у 1929 році 

школу закрили, але 1930 р. відкрили знову, і заклад почав 

розвиватись бурхливо. Зокрема, у тому ж 1930 році на навчання 

прийняли дві сотні хлопців і дівчат. 

За першими наборами школа ФЗН готувала робітників лише 

за однією спеціальністю – слюсар з ремонту паровозів. На початку 

тридцятих років  з її стін почали виходити слюсарі - автоматники. 

Майстри намагалися передати учням всі свої знання і вміння, в 

перші два роки працювали безсистемно, без будь-якої педагогічної 

методики, бо не мали ні педагогічної освіти, ні досвіду. Лише з 

часом почали надходити методичні посібники викладачів, стали 

викликати на підготовчі курси, і працювати стало легше, зросла 

продуктивність. 

У перші роки не вистачало найнеобхідніших інструментів. 

Власноруч виготовляли і вчили  робити своїх учнів молотки, 

зубила, гайкові ключі, циркулі, ножовочні станки і навіть 

ножовочні полотна та напилки і терпуги. Цими інструментами, до 

речі, працювали не тільки учні, а й робітники паровозоремонтної 

та вагоноремонтної майстерень. Як не дивно, але серед тих, хто 

найуспішніше оволодівав спеціальністю “слюсар по ремонту 

паровозів”, були дівчата.  І саме двох дівчат   у 1925 році послали в 

місто Люботин на змагання з професійної майстерності серед учнів 
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шкіл фабрично-заводського навчання Південної залізниці. На тих 

змаганнях одна з них виборола друге призове місце й одержала 

премію в розмірі 20 карбованців – досить значні на той час гроші. 

Педколективу ж Білопільської школи ФЗН начальник Південної 

залізниці оголосив подяку за хорошу підготовку молодих 

робітників. 

Важливим рубежем в розвитку Білопільського професійного 

училища став 1940 рік, коли Указом Президії Верховної Ради 

СРСР було утворено навчальну мережу “Трудові резерви”. Цим 

Указом систематизувалась підготовка кваліфікованих молодих 

робітників усіх спеціальностей. Білопільська ФЗН відтоді стала 

називатись залізничним училищем №2.  

У перші дні Великої Вітчизняної війни училище а військовий 

лад, перепрофілювали фактично на казармене становище. Учні 

обладнали біля цехів і гуртожитку бомбосховища, куди ховалися 

під час нальотів фашистської авіації не тільки самі, а й працівники 

залізничних підприємств, мешканці пристанційних вулиць. Юнаки 

та дівчата брали участь також в охороні  території училища і 

деяких підприємств, нікого зі сторонніх туди не пускаючи. В 

цілому ж в колективі закладу запанувала справді військова 

дисципліна за принципом: “наказ начальника – закон для 

підлеглого”. 

 У середині серпня до училища надійшов наказ про 

евакуацію. Одразу ж почалися підготовчі роботи, які були виконані 

у визначені строки, і близько трьохсот учнів та багато працівників 

були евакуйовані.  

Спершу місцем евакуації визначалось місто Ростов-на-Дону, 

та в дорозі надійшов наказ їхати у Барабинськ Новосибірської 

області. Прибули у Барабинськ у кінці вересня. Зустрів він 

евакуйованих холодом і снігом, але й душевним теплом 

барабинців. У сніговій віхолі розвантажували вагони і 

устатковувались на базі місцевого залізничного училища №1. 

Сюди ж прибуло училище з міста Бологоє. Було тісно, але, як 

згадували евакуйовані, жили без образ, розуміли: війна! 

У Барабинську вчились і виготовляли різноманітну 

продукцію для фронту – здебільшого слюсарний інструмент, 

запальнички, кинджали, аптечні ящики для танкових екіпажів, 
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невеликі міномети і навіть брали участь в обладнанні бронепоїзда 

“Барабинськ”. Працювали по 12 годин на добу, та не скаржились, 

бо їхня праця наближала перемогу над ворогами. У Барабинську 

відбувся і випуск учнів. Всіх їх направили туди, де відчувалася 

найбільша потреба у робочих руках. 

Учнів не стало, але заклад – єдине училище з України -не 

розформували. Директор Соколов С.Я. зумів довести високому 

начальству нераціональність розформування. Незабаром 

Білопільщина буде визволена від фашистської окупації, і 

злагоджений, хоч і поріділий педагогічний колектив негайно 

приступить до підготовки нового покоління юних кваліфікованих 

робітників, які так потрібні у воєнний час і будуть не менш 

потрібні у повоєнний період відбудови народного господарства, 

говорив він. І з ним погодились.  

 Білопілля визволили від фашистської окупації 3 вересня 

1943 року, а вже 5 вересня директор училища і група евакуйованих 

викладачів та майстрів, яких не призвали до діючої армію, 

з`явились у Білопіллі. Того ж дня Я.С. Соколов видав наказ №1 по 

залізничному училищу №2, яким зобов`язувалося приступити до 

виконання обов`язків після перерви в роботі внаслідок евакуації.  

Тоді, у вересні 43-го, довелося майже все розпочинати з 

нуля. Двоповерховий навчальний корпус уцілів, але стояв з 

вибитими вікнами, вимагав серйозного ремонту. Приміщення 

навчальних майстерень було підірвано, отже навчальний 

слюсарний цех розмістили у колишній пральні, столярний і 

токарний, а також їдальню - у приміщенні, що стоїть і понині в 

пристанційному сквері. Для ковальського цеху звели невелику 

будівлю з цегли зруйнованих корпусів... 

Розбудова училища, яке з 1962 року стало називатися 

Білопільське МПТУ-5 (Міське професійно-технічне училище №5), 

продовжувалася.  

З 1 вересня 2004 року  училище перейменовано на 

Білопільський професійний ліцей залізничного транспорту.  

З листопада 2012 року перейменовано на Державний 

навчальний заклад «Білопільське вище професійне училище»  
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Зміна назви закладу стала не просто зміною вивіски. 

Педагогічний колектив  вкладає в неї передусім процес зміни 

якості навчання, перехід на новий, сучасний рівень діяльності. 

95 років  Державний навчальний заклад «Білопільське вище 

професійне училище» готує кваліфікованих робітників з різних 

галузей виробництва. Сьогодні здійснюємо підготовку 

кваліфікованих робітників із 6 галузей виробництва, які 

включають 18 професій. За ці роки навчальний заклад набув 

статусу вищого професійного училища  ІІІ атестаційного рівня, в 

якому працює 59 педагогічних працівників та навчається понад 400 

учнів.  

Методичні напрацювання педагогів нашого закладу були 

представлені на міжнародних, всеукраїнських та обласних 

виставках та конкурсах. Так, Державний навчальний заклад 

«Білопільське вище професійне училище» - активний учасник 

Міжнародної виставки  «Сучасні заклади освіти». Училище 5 років 

поспіль отримує золоті медалі за розробку сучасних інноваційних 

проектів, методичних напрацювань, електронних освітніх ресурсів. 

Педагоги закладу – лауреати Всеукраїнського конкурсу 

«Освітній Оскар» та дипломанти Всеукраїнського конкурсу 

«Панорама творчих уроків» у номінації «Я – віртуоз у викладанні 

предмета». Методичні розробки уроків професійно-теоретичного 

та виробничого навчання надруковані в журналах 

«Профтехосвіта». 

Педагоги закладу – лауреати ІІІ (заключного) етапу 

обласного конкурсу «Педагог-новатор» чотири роки поспіль. 

Педагог та учениця училища – переможці обласного 

фестивалю робітничих професій «My profession is the best». 

Учні училища – лауреати Всеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності серед учнів ПТНЗ 

Наш колектив завжди був і залишається у творчому пошуку, 

на вістрі новітніх технологій і підходів до підготовки кадрів для 

нашої економіки. 

Список використаних джерел 

1. Непогасні зорі юності робітничої. - Суми: Видавництво 

«МакДен», 2007.-104с. 
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Сивашова А.Ю., студентка  ПТ КІСумДУ 

Тютрін С.М., викладач ПТ КІСумДУ 

 

БУДІВНИЦТВО ЗАЛІЗНИЦЬ НА ТЕРЕНАХ  

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

 

 

Царськосільська залізниця.  

30 жовтня (11 листопада) 1837 року відбулося офіційне 

відкриття Царськосільської залізниці - першої залізниці в Росії, 

призначеної для  загального користування. Будівництво цієї дороги 

було закономірним етапом розвитку шляхів сполучення Росії, 

зумовленим як історичною, так і економічною доцільністю. 

Можливість будівництва залізниць неодноразово обговорювалася 

російськими інженерами, громадськими та політичними діячами 

країни. Однак єдиного погляду на проблему не було, ідею 

спорудження залізниць підтримували далеко не всі. 

На початку 1835 р. уперше питання будівництва залізниць 

стало предметом спеціального обговорення в уряді у зв'язку з 

проханням, яке подав професор Віденського та Пражського 

політехнічних інститутів Франц Антон Ріттер фон Герстнер на ім'я 

імператора Миколи I про надання йому концесії на будівництво 

протягом 20 років залізниць у Росії. Ф.А. Герстнер писав: «Немає 

такої країни в світі, де залізниці були б більш вигідні і необхідні, 

ніж в Росії, оскільки вони дають можливість скорочувати великі 

відстані шляхом збільшення швидкості пересування». Йшлося про 

спорудження доріг Петербург - Москва, Москва - Нижній 

Новгород - Казань і Москва - Одеса. 

У період підготовки до будівництва дороги між Петербургом 

і Москвою Ф.А. Герстнер пропонував побудувати залізницю 

невеликої протяжності, яка продемонструвала б можливість 

експлуатації залізниць в умовах російської зими. 

У червні 1835 р. Микола I схвалив пропозицію Ф.А. 

Герстнера по спорудженню залізниці «від С.-Петербурга до 

Царського Села з продовженням її до Павловська», наклавши 

резолюцію: «Читав з великою увагою і переконаний, як і раніше, в 

користі цієї справи ...». Цей документ сучасники називали 
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«наріжним каменем залізниць в Росії і їх подальшого розвитку». 

Таким чином, важливе й серйозне питання було вирішено в 

рекордно короткий термін - протягом півроку. Це можна пояснити 

як позитивним ставленням Миколи I до ідеї будівництва залізниць, 

так і наполегливістю Ф.А. Герстнера. 

21 березня 1836 р. було затверджено положення про 

створення Акціонерного товариства   Царськосільської  залізниці. 

1 травня 1836 р. розпочали будівництво. 11 листопада 1837 р. 

відбулося офіційне відкриття Царськосільської залізниці. Перший 

поїзд прослідував від Петербурга до Царського Села за 35 хвилин 

із середньою швидкістю 51 км/г. У 1838 р почався постійний рух 

поїздів до Павловська. При спорудженні Царськосільської 

залізниці зведено 42 малих мости з прольотами 2-4 м і міст через 

обвідний канал довжиною 27 м. Парк рухомого складу до моменту 

відкриття дороги налічував 6 паровозів і 16 нових вагонів чотирьох 

типів, побудованих в Англії та Бельгії. Через рік паровози здобули 

назви: «Моторний», «Стріла», «Слон», «Лев», «Орел», «Богатир». 

Царськосільська  залізниця мала помітний вплив на розвиток 

культурного життя Петербурга. Павловський музичний вокзал, 

відкритий 22 травня 1838 р., став першою постійною концертною 

установою Росії. У Павловську виступали І.Штраус, М.Ф.Глінка, 

А.К Глазунов. Ф.І.Шаляпін, Л. В.Собінов. Концерти відвідували 

М.Ю.Лермонтов, Л.Н.Толстой, О. М.Сєров. 

У 1849 -1851 рр. замість першого дерев'яного вокзалу в 

Петербурзі за проектом К.А. Тона був зведений новий кам'яний 

двоповерховий вокзал, в   1876 р. перебудований за проектом М.Л. 

Вернадського. 

Першими сигналами на Царськосільській залізниці стали 

паровозні свистки і станційні дзвони, рух поїздів регулювався 

тільки розкладом. У 1840 р. для забезпечення безпеки було введено 

оптичний телеграф, цього ж року організовано і вантажний рух. У 

1847 р. на залізниці вперше в Росії було облаштовано 

електромагнітний телеграф, який пропрацював близько року і був 

відновлений  1856 р. 

З 1873 року на залізниці було введено в дію «Положення про 

сигнали», обов’язкове для всіх залізниць Росії. Сигнали подавалися 

в основному ручними прапорами і ліхтарями: червоний колір-стій, 
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зелений-тихий хід, білий - можна їхати. Рухомий склад до 1896 р. 

купували в Бельгії на заводі «Кокеріль». 

Встановлені в 1838 р. тарифи істотно не змінювалися до 

1880-х рр. У 1860 р. на залізниці було введено паперові квитки. 

2 січня 1900 р. Царськосільськая залізниця увійшла до 

складу Акціонерного товариства Московсько-Віндаво-Рибінської 

залізниці. 

1 серпня 1904 року була введена в експлуатацію лінія 

Петербург-Вітебськ і відбулося офіційне відкриття нового вокзалу 

в Петербурзі. У перші роки найбільш інтенсивні пасажирські 

перевезення здійснювалися між станціями Петербург і Павловськ, 

в 1906 р. на ділянці оберталося 16 пар поїздів на добу. 

З 1909 р. усі станції на залізниці почали обладнувати 

централізацією стрілок фірми «Сіменс і Гальске», на станції 

Павловськ II ввели в експлуатацію перше ключове станційне 

блокування системи В.С.Мелентьєва. 

Важко переоцінити значення будівництва Царськосільськоі 

залізниці для розвитку залізничної справи в Росії.  
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 ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ  

 

 

Залізничному транспорту належить провідна роль в системі 

транспортних комунікацій будь-якої країни. «Від самого початку 

формування транспортної мережі її стан неодмінно визначав 

масштаби й темпи освоєння природних ресурсів, використання 
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сільськогосподарських угідь, виникнення промислових центрів і т. 

ін.» [1, с.1]. 

Загальновідомо, що передумова – це певна умова, або 

обставина, яка сприяє виникненню певного явища чи розвитку 

яких-небудь подій. До історичних передумов формування 

української залізниці віднесено: 

- розвиток капіталістичних відносин як прогресивніших за 
феодальні після скасування кріпосного права, 

- швидкі темпи розвитку високопродуктивних 

сільськогосподарських і промислових регіонів країни, 

- необхідність підвезення різного роду продукції до 

морських портів, 

- зростання обсягів використання вугілля, яке ввозилося з 
Англії,  щоб   забезпечити паливом іноземні паровози, що 

експлуатувалися на збудованих вітчизняних коліях [1; 2; 3]. 

«Проте будівництву залізниць протидіяли високопосадові 

державні чиновники, які мотивували недоцільність розвитку 

колійної транспортної мережі наявністю водних та інших шляхів 

сполучення, а також власники станцій та засобів перевезення на 

гужових трактах та інші противники появи нового виду 

транспорту, які побоювались небезпечного конкурента залізниць 

[1, с.1]. 

На формування мережі вітчизняних залізниць значний вплив  

мали також інтереси різних держав, під владою яких у той час 

знаходились окремі регіони України [2]. 
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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ВИЗНАЧЕННЯ 

ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КОЛІЇ ДЛЯ СКЛАДАННЯ 

ПАРАМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАЛІЗНИЦІ   

 

У будь-якій державі система залізниць є однією з 

найважливіших транспортних інфраструктур. До цієї системи, 

окрім безпосередньо залізничної колії, входить цілий 

комплекс інженерних споруд. Експлуатація залізниці передбачає 

виконання постійного контролю. Усі об’єкти на залізниці пов’язані 

між собою системою геометричних параметрів, порушення яких 

впливає на безпеку її експлуатації. 

З метою контролю дотримання геометричних параметрів 

застосовують або геодезичні методи, або вимірювальні методи і 

засоби колійних служб. 

Методи і засоби колійних служб дозволяють визначати 

необхідні геометричні характеристики залізничної колії. 

Недоліком цих технологій є їх низька продуктивність та 

необхідність визначення основних параметрів опосередковано з 

використанням стріл вигину на ділянках з фіксованою довжиною. 

Водночас такий підхід не дозволяє створення єдиної інформаційної 

системи для моніторингу стану залізниці, оскільки вимірювання 

виконуються в умовних системах координат, які часто навіть не 

мають зв’язку між собою. Відсутність єдиного підходу до 

визначення геометричних характеристик залізниць ускладнює 
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вирішення суміжних  геодезичних задач, які виникають у ході їх 

експлуатації.    

Методи збору просторових даних різні і залежать від 

точності, що пред'являється до залізничної колії, яка безпосередньо 

залежить від встановленої швидкості [5,6,7]. 

Найбільш відпрацьованим з точки зору технології є 

вимірювання координат залізничної колії, що здійснюється 

традиційними геодезичними способами з застосуванням 

електронних тахеометрів, цифрових нівелірів, лазерних сканерів. 

Рішення, перевірене часом, забезпечує міліметрову точність, але 

вимагає істотних витрат на створення високоточного 

координатного простору в галузі де проводяться вимірювання. 

Розглянемо розвиток сучасної зйомки на прикладі DBahn 

(Німеччина). 

Розвиток зйомки на залізницях Німеччини відбувався 

наступним чином [1]: 

- У 2001 році DBahn запустив розробку колієвимірювального 

вагона LIMEZ, оснащеного лазерними приладами.  

-  У 2006 був прийнятий в експлуатацію, з 2008 р. збирає дані 

про фактичний стан залізничної колії. 

Основна мета - параметрична модель колії і вихідні 

результати: профілі, ухили, плани. 

 

 
 

Рис.1 Колієвимірювальний вагон LIMEZ -ІІІ та основні 

прилади  
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Все змонтовано на жорсткій виміряній станині, що не змінює 

свою геометрію під час руху. Знизу змонтовані датчики рейок, що 

вимірюють їх місцезнаходження з точністю 1-2мм. всі 

вимірювання синхронізовані. Система розпізнає об'єкти розміром 

3x2см. Вартість системи і програмного забезпечення - 5млн євро. 

Вимірювання проходить на відстанях 6м по горизонталі (в 

обидві боку від осі) і 5м по вертикалі. Реальна точність 

вимірювання габаритів в межах 2.5м від осі шляху - 15мм, в межах 

5м від осі колії - 5 см. Всі дані, що збираються вагонами, мають 

один уніфікований формат. Все заноситься в єдину ГІС систему, 

кожне вимір в ГІС перераховується в пікетажну систему. 

Вихідні (сирі) дані не зберігаються - тільки результати 

вимірювань (профілю, плани) в певному форматі. 

 
Рис 2. Приклад параметричної моделі колії для оптимізації 

геометричних параметрів 

 

Вимірювання проводять DBahn, а обробкою і видачею 

результатів займаються приватні компанії (ризик до 5 млн євро за 

недостовірний результат), перевіркою даних і пропуском 

негабаритних вантажів - фахівці компанії DBahn. 

Основний інтерес з точки зору габаритів являють 

пасажирські платформи і тунелі. 

Даний колієвимірювальний вагон може знімати 50 000км в 

рік, реально знімає від 2000 - до 10 000 км. 

 Протяжність доріг DBahn - близько 90000км або 34000 км. З 

них 30 000 км - другорядні колії, 60 000 км - головні. 

DBahn з 1990р розробила алгоритм обчислення 

параметричної моделі колії, яку фахівці компанії TechNet 

адаптували до системи Windows [8]. 
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TechNet (Німеччина) - невелика компанія (штат налічує 10-

15 осіб), сформована на базі берлінського технологічного 

інституту, має 20- ти річний досвід роботи в галузі обробки даних 

вимірювань геометрії шляхи і складання його математичної 

моделі. З 2010 року працює в основному на замовлення DBahn 

(Німеччина), а також швейцарських і австрійських залізниць. 

TechNet у першу чергу розробляє технологію і програмні 

модулі математичного опису колії для вирішення наступних 

завдань: 

- визначення осі колії;  

- оптимізація осі під вимоги DBahn: збільшення швидкості і 

безпеки руху; 

- обчислення міжколійних відстаней; 

- визначення розбіжностей між проектом і реальністю; 

- згладжування вертикального профілю для більш плавного 

руху вагонів; 

- пропуск негабаритних вантажів; 

- розстановка систем сигналізації; 

- інтеграція систем управління рухом і візуалізація. 

 
 

Рис.3 Довідкова система Deutsche Bahn забезпечує тривимірне 

зображення залізничної колії 

 

Основні результати, отримані під час роботи з програмним 

комплексом TEchNet: 

-  досяжні точності обчислення осі колії - 5мм.        

  - для побудови математичної моделі в основному 

використовуються дані діагностичного вагона (створення 

параметричної моделі колії складає 10 днів на 100 км); 
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- результати обробки інтегруються в ГІС систему 

(SiRailView), розроблену на замовлення департаменту провезення 

негабаритних вантажів і призначену для розрахунку негабаритних 

місць і їх візуалізації. Ця ГІС система - автономна, для приватного 

застосування (один департамент), але інтегрована з базою даних 

ГІС DBahn, до якої завантажені всі проектні осі колії (~ 60 000 км). 

Має географічну підкладку, осі колії (і рейки), штучних споруд, 

супутню інформацію. Все прив'язане до географічних координат 

(Світових, DB і пікетажної системи) з точністю ~ 5 см. 

 
 

Рис.4  ГІС - система SiRailView 

 

- для оптимізації роботи з даними МЛС, останні 

прив'язуються до осі колії і при візуалізації перераховуються в 

Пікетажну систему та подаються у вигляді «згущених» точок, 

розташованих уздовж осі з кроком 10см; 

- математична модель колії будується по робочій поверхні 

рейок; 

 
 

Рис.4 Результати розрахунків виправки колії в плані 
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Рис.5 Результати розрахунків виправки колії в профілі 

 

Verm.esn - модуль планування і побудови математичної 

моделі колії. Розраховує графік швидкостей. Оптимізує старі криві 

ділянки колії під нові швидкості (для аналізу беруть ділянки по 

10км). Розраховує криві по висоті із зазначенням місць 

продавлювання і видавлювання. Дані можна експортувати в 

виправочно-підбивальні машини. 

Для простих ситуацій, які передбачають виконання робіт на 

невеликих відстанях, геометричні параметри колії можуть бути 

виміряні індивідуально. Тоді будь-які необхідні невизначені 

(підозрілі) значення можуть бути встановлені шляхом ручного  

вимірювання. 

Таким чином, використання колієвимірювальних вагонів, 

обладнаних сучасним геодезичним обладнанням для проведення 

поточних геометричних вимірювань з отриманням параметричної 

моделі колії, дозволяє значно удосконалити процес зйомки та 

обробки інформації, підготовки необхідних даних для проведення 

колійних робіт. Крім того досягається значне підвищення точності 

вимірювань і оперативність проведення на їх основі 

профілактичних заходів. 
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ТРАДИЦІЙНІ ТА НОВІ МЕТОДИ ЯМКОВОГО РЕМОНТУ 

НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ 

 

 

Через перевищення вагових навантажень на дороги та велику 

інтенсивність руху, що зростає з кожним роком, матеріали 

дорожнього покриття зношуються та старіють. Зношування 

відбувається через постійну невисоку якість матеріалів, 

недотримання технології виконання дорожньо-будівельних 

операцій. Розповсюдженою технологічною помилкою є недостатнє 

ущільнення дорожнього полотна, через що згодом утворяться 

нерівності, деформації, лущення, викришування, тріщини, відколи, 

вибоїни, ями. 
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Практика встановила, що щорічно серйозні ушкодження та 

дефекти досягають 12...15%. Систематичне «лікування» 

дорожнього покриття здійснюють різними методами, засобами та 

матеріалами, що в сукупності визначає якість, термін служби й 

вартість, тобто ефективність ремонтних робіт, головна мета яких - 

забезпечити на дорозі безпечний рух автотранспорту з 

розрахунковою швидкістю. Ремонт дорожніх покриттів виконують 

за стійкої температури навколишнього середовища не нижче +5 °С 

і сухій погоді, [1]. Залежно від погодних умов вибирають метод 

ремонту, який повинен відповідати критеріям оперативності для 

своєчасного відкриття дорожнього руху.  

На більшій частині доріг з удосконаленим типом покриттів 

покладений асфальтобетон (95...96%), тому основна кількість 

ремонтних матеріалів, машин, технологій і нових розробок 

належить саме до асфальтобетонних покриттів.  

Найрозповсюдженішим методом ремонту є ямковий ремонт 

гарячою асфальтобетонною сумішшю. Під час використання 

гарячої технології якість укладання дорожнього покриття дуже 

висока, але цей метод ремонту залежить від погодних умов і 

точності дотримання технології, у тому числі температурного 

режиму. Також використовують технологію холодного 

асфальтобетону, але цей вид ремонту є недовговічний. 

При аварійному ремонті, ремонті цементобетонних 

покриттів, на покриттях мостів застосовують нетрадиційні та мало 

розповсюджені в дорожній галузі суміші на основі бітумних, 

полімерних, полімербітумних, цементних та інших в'язких 

спеціальних матеріалів [2].  

При цьому не слід ігнорувати вимоги до підготовки 

дефектного місця для ремонту. Правильно виконані підготовчі 

роботи сприяють виконанню ямкового ремонту з високою якістю, 

що гарантує повноцінну експлуатацію дорожнього покриття 3...4 

роки і більше. Підготовка вибоїни до ремонту за 

загальноприйнятою технологією повинна починатися з розмітки 

меж вибоїн на 3-5 см більше по контуру прямими лініями уздовж і 

поперек осі дороги. Наступним етапом є вирізання та видалення 

обрізаного матеріалу покриття. Потім проводять очищення дна і 

стінок місця ремонту від крихт, пилу‚ бруду та вологи. Після 
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проводять обробку дна та стінок тонким шаром рідкого бітуму. 

Доставку суміші із АБЗ до місця ремонту виконують 

транспортними засобами‚ які обладнані спеціальним термосним 

бункером‚ що зберігає суміш у гарячому стані кілька годин [1].  

До складу ремонтного комплексу входять: кабіна для 

персоналу, кабіна для технологічного устаткування, термос-бункер 

для асфальтобетону, казан бітумний, компресор, віброплита, 

обрізувач кромок, відбійний молоток [1].  

У тих випадках, коли АБЗ не працює (пізня осінь, зима і 

рання весна) або якщо дальність перевезення суміші з АБЗ занадто 

велика, використовують технологію ресайклінгу - вторинної 

переробки асфальтобетонного матеріалу шляхом його 

подрібнення, розігріву і ретельного перемішування на місці 

ремонту в спеціальній причіпній або самохідній машині рециклері. 

Перемішування матеріалів, що завантажують, відбувається в 

циліндричному барабані, обладнаному лопатами й спеціальною 

горілкою. Час приготування одного замісу після завантаження 

матеріалу 10...20 хв. Найбільш ефективно рециклер працює, якщо в 

нього завантажують дрібну асфальтобетонну крихту, отриману 

шляхом холодного фрезерування. Для поліпшення властивостей 

суміші при завантаженні крихти додають твердий або 

напівтвердий бітум у кількості 1...2% за масою [1; 2].  

Струменево-ін’єкційна холодна технологія закладення 

вибоїн на дорожніх покриттях за допомогою бітумної емульсії є 

зараз однією з найбільш передових і прогресивних. Суть технології 

полягає в тому, що всі необхідні операції виконують робочим 

органом однієї машини самохідного або причіпного типу 

[3]. Підготовка вибоїни до ремонту зводиться до ретельного її 

очищення від пилу, сміття і вологи шляхом продування 

високошвидкісним струменем повітря, промивання й обробки 

поверхні вибоїни бітумною емульсією. Під час ремонту вибоїни її 

заповнюють дрібним щебенем, змішаним з бітумною емульсією.  

За рахунок залучення і подачі щебеню повітряним струменем 

його укладання у вибоїну відбувається з високою швидкістю, що 

забезпечує гарне ущільнення і практично виключає необхідність 

додаткового використання віброплит і віброкатків. Подібні 

агрегати й машини передбачають вихід ремонтера-машиніста з 
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кабіни транспортного засобу для виконання ямкового ремонту 

позад автомобіля або причепа. 

 

 
 

Рисунок 1 – Струменево-ін’єкційна технологія [3] 

 

 Для ямкового ремонту за струменево-ін’єкційною холодною 

технологією рекомендується використовувати чисті дрібні щебені 

фракції 5...10 та 10…15 мм і швидко розпадну катіонну  або 

аніонну  бітумну емульсію. Витрата емульсії для підґрунтовки 

вибоїн та обробки щебеню у камері змішання машини орієнтовно 

може становити 3...5% від маси щебеню [3]. 

Агрегат монтують на причепі або на шасі МАЗ, Камаз. До 

складу машини входять: базове шасі або причеп, двосекційний 

бункер для двох фракцій щебеню, підігріваюча ємність на 1300 л 

для емульсії, ємність для води на 1000 л, повітродувка для 

пневматичної подачі щебеню, два насоси для подачі емульсії та 

води, компресор, два регулятори тиску, стріла полегшеної 

конструкції із пнемопідйомом для виконання робіт у радіусі до 8 м, 

пульт керування, система кругової циркуляції, що запобігає 

застиганню емульсії в трубопроводах, система для промивки та 

продувки, трубопровід подачі щебеню, зйомна форсунка з 

роздільною подачею води й емульсії [2]. 

У перелічені технології ямкового ремонту мають свої 

переваги й недоліки, але в кожній є шлях удосконалення. 

Технологія «гаряча асфальтобетонна суміш» є 
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найрозповсюдженішою, але її ефективність залежить від багатьох 

факторів. Це є наявність усіх необхідних машин, проведення всіх 

операцій за сприятливих погодних умов. Наприклад, укладання 

асфальтобетону повинна виконуватися з дотриманням 

температурного режиму [4]. У Німеччині‚ Голландії, Швеції та 

інших країнах нормативними документами узаконене обов'язкове 

застосування теплоізолюючих контейнерів (термосних бункерів) 

під час ремонту дорожніх покриттів‚ тому що суміш,  що 

укладається за температури нижче 110...120 °С, вважається браком. 

Так само можна сказати про недостатню увагу до підготовки 

ремонтного місця, ущільнення, людського фактору. Тому для 

ефективності роботи технології потрібно чітко її дотримуватись.  

Використання технології ресайклінгу стало економічним 

проривом. За наявності асфальтобетонної крихти або кускового 

лому на місці закладення вибоїн витрати на ямковий ремонт можна 

знизити на 50...60% порівняно з доставкою нової суміші з АБЗ. Для 

даної технології існує багато машин і механізмів, які усе 

виконують на місці. Наприклад, ресайклер, який зриває покриття, в 

бункері його подрібнює і змішує з новими, потім укладає на 

поверхню. Ця технологія має велике майбутнє, оскільки для 

ремонту потрібна дуже мала кількість матеріалів порівняно з 

іншими. 

Струменево-ін’єкційна технологія є дуже зручною, 

компактною та ефективною. Ямковий ремонт виконується однією 

машиною, у якій є всі необхідні будівельні матеріали для 

підготовки дефектного місця та його ремонту.  

Під час проведення ремонтних робіт слід не забувати про 

погодно-кліматичні умови. У дощ і сніг, коли важко або взагалі 

неможливо очистити вибоїну від вологи, пилу й сміття, 

порушується технологія, а отже, скорочується термін служби 

відремонтованої ділянки до декількох місяців. Треба намагатися 

проводити ремонт на ранніх стадіях, коли тільки з'являються 

тріщини. Не слід допускати до ремонту підрядні організації, які 

експлуатують дешеву нелегальну й непрофесійну робочу силу, 

проводять ремонт недосконалими методами з порушенням 

технології. Такі ремонти мають вигляд «кострубатої наліпки» і 

довго не служать. 
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ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне  
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ЕНДОГЕННІ ТА ЕКЗОГЕННІ ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ 

НА ЗМІНУ РІВНЯ МОРЯ 

 

 

Вивчення сучасних рухів земної кори - одна з актуальних 

проблем науки про Землю, яка має вагоме теоретичне і практичне 

значення. 

На даний час існують різноманітні методи спостережень за 

рухами земної кори, зокрема, їх досліджують за допомогою 

геодезичних, геофізичних, геоморфологічних і океанографічних 

методів [5-8]. Систематичні спостереження за допомогою 

мареографів та футштоків дозволяють надійно оцінювати зміни 

рівня морів і рухів берегової лінії континентів. Особливістю і 

складністю даних досліджень є те, що записи мареографів, які 
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фіксують рівень моря (відносний) містять дві складові: 

океанографічну (пов’язану зі змінами в океані) і складову 

вертикального руху земної кори (оскільки самі прилади 

розташовані на суші). Мареографи фіксують вертикальне зміщення 

пункту як зміну в гравітаційному полі Землі і як просторову 

деформацію земної кори. Крім цього, мареографічні 

спостереження нерозривно пов’язані з реалізаціями висотних 

мереж. 

Мареографи національних висотних систем Європи 

розташовані в різних океанах і морях: Балтійське море, Північне 

море, Середземне море, Чорне море, Атлантичний океан. Різниці 

між цими рівнями морів можуть досягати декілька дециметрів. 

Тому важливим є питання вивчення вертикальних рухів і їх 

зв’язок з рівнем моря. Тому що може підійматися рівень моря, а 

висота земної кори не змінюватися, а може бути й так, що 

змінюється рівень моря та висота земної кори. Це складні процеси, 

які відбуваються під впливом інших чинників. Стійкість систем 

висот і прогнозування висотного положення в часі є актуальним 

для геодезії. 

Про це свідчить численні Резолюції Міжнародної асоціації 

геодезії (IAG - International Association of Geodesy) та підкомісії 

EUREF [Ihde, 2011 ; Wolfgan and Ihde, 2002]. 

Класифікація факторів, які впливають на зміну рівня моря 

Різноманітні ендогенні та екзогенні фактори впливають на 

водну поверхню. У них різна природа, характер дії (випадковий чи 

систематичний), часовий масштаб (від кількох секунд до мільйонів 

років). 

Всі фактори, внаслідок яких відбувається зміна рівня моря, 

можна класифікувати за певними спільними ознаками.  

У наш час існує класифікація факторів [1], в якій автор 

зазначає, що всі фактори можна умовно розділити на три групи: 

зовнішні (стосовно системи), які включають природні процеси й 

об’єкти космічного, планетарного й геологічного походження; 

внутрішні механізми, тобто природні механізми усередині системи 

«океаносфера-атмосфера- кріосфера-поверхня Землі», та 

антропогенний вплив. Автор не зазначає, які саме фактори вона 

відносить до кожної з груп. 
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До факторів, які сприяють підвищенню рівня моря відносять: 

урбанізацію, видобування підземних вод, знеліснення, спалювання 

викопних видів палива, дренаж зволожених земель, випаровування 

над водосховищами та зрошуваними землями, опадоутворення, 

річковий стік/розлив, сейші, цунамі, танення льодовиків і 

льодовикових покривів, термальне розширення океану, зміна 

солоності води, видобування підземних вод, зменшення об’єму 

озер[3,4]. 

До факторів, які сприяють зниженню рівня моря відносять: 

побудову дамб і водосховищ, зрошування, секвестрацію води в 

резервуарах та озерах, зроблених людиною, землетруси, які 

трапляються в океанах [3,4]. 

До факторів, які можуть сприяти і підвищенню і зниженню 

рівня моря відносять: атмосферний тиск, вітри і штормові нагони, 

зміна густини води, зміна течій, Ель-Ніньйо, Північно-Атлантичне 

коливання (NAO), Тихоокеанське десятирічнє коливання (PDO), 

зміна об’єму океанічних басейнів внаслідок тектонічного 

підняття/опускання, зміна геоїду, ізостазія, зміна океанічної 

циркуляції [5-7]. 

За характером прояву чинники можна поділити на випадкові 

(землетруси, цунамі, сейші), періодичні (припливи, атмосферний 

тиск, вітри і штормові нагони, зміна течій, Ель-Ніньйо, Північно-

Атлантичне коливання (NAO), Тихоокеанське десятилітнє 

коливання (PDO), річковий стік/розлив, видобування підземних 

вод, зменшення об’єму озер, будування дамб і водосховищ, 

просочування води з водосховищ, спалювання викопних видів 

палива, горіння тропічних лісів, знеліснення, зрошування земель) 

та систематичні (випаровування, опадоутворення, зміна густини 

води, зміна об’єму океанічних басейнів, ізостазія, зміна маси 

льоду, зміна поверхні геоїду, термальне розширення океану, 

океанічна циркуляція, зміна солоності, тектонічне підняття 

/опускання, PGR - Post-glacial rebound - Післяльодовикова віддача, 

танення льодовиків та льодовикових покривів, урбанізація) [2]. 

Запропоновані класифікації охоплюють значну кількість 

факторів, що впливають на зміну водної поверхні. Більш детальний 

поділ дозволяє розділити їх за такими спільними ознаками як, 

наприклад, місце і тривалість їх прояву, природа та характер дії. 



40 

 
Список використаних джерел 

1. Андріанова О.Р. Зміни рівня Світового океану в системі 
«океаносфера-атмосфера-гідросфера- поверхня суходолу» / О.Р. 

Андріанова // Український географічний журнал. - 2014. - № 1, 

с. 14-20. 

2. Короновський Н.В. Основы геологии / Н.В. Короновский, А.Ф. 
Якушова // Учеб, для географ, спец. Вузов. М.: Высш. шк., 1991. 

- 416с. 

3. Малинин В.Н. Изменения уровня Мирового океана и климат / 

В.Н. Малинин // Сб. трудов международной школы-

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Изменение климата и окружающая среда». СПб., Гранд. - 

2005.-392 с. 

4. Щербак С.С. Изучение современных изменений уровня океана в 

Северной Атлантике. Современные проблемы дистанционного 

зондирования Земли из космоса. - 2007. - В.4. Т.1, -с. 370-375. 

5. Bindoff N. L. Observations: oceanic climate change and sea level. / 

N. L. Bindoff, J. Willebrand, V. Artale, A. Cazenave, J.M. Gregory, 

S. Gulev et al. // IPCC Fourth Assessment Report. - 2007. 

 

 

Павленко Н.М., викладач ПТ КІСумДУ, 

Дробіна Т.Л,викладач спецдисциплін  

ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне 

 вище професійне училище залізничного  

транспорту». 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ ВАГОННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

 

Вагонне господарство – одна зі складових частин 

залізничного транспорту. Основним завданням цього господарства 

є ТО вантажних поїздів та утримання в справному стані парку 

вантажних, рефрижераторних вагонів, розробка та реалізація 

заходів щодо покращення конструкції вагонів і збереження парку 

вантажних вагонів, підготовка до видання правил та інструкцій з 
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утримання, обслуговування й покращення технічних 

характеристик вантажних вагонів. 

Обсяг парку вантажних вагонів в Україні останнім часом має 

тенденцію до скорочення. На це впливає зношеність рухомого 

складу і загальний економічний спад. Додатковим фактором 

зниження попиту на використання вантажних вагонів є торгові і 

транзитні обмеження в міжнародному напрямку, які також 

обмежують зовнішні ринки цієї продукції. Серед внутрішніх 

тенденцій виділяється перерозподіл часток між інвентарним і 

приватним парками на користь останнього.  

Зношеність рухомого складу українських залізниць досягла 

критичної позначки — 90%, і це загрожує зменшенням обсягів 

вантажних перевезень на третину в найближчі кілька років. (Рис.1) 

Через дефіцит вагонів сьогодні не в повному обсязі 

виконуються перевезення підприємств гірничо-металургійного 

комплексу, АПК та енергетичної галузі. 

Парк вантажних вагонів "Укрзалізниці" складає 104,7 тис. 

штук. З них - 33,6 тис. вагонів експлуатується з продовженим 

терміном служби, а в 33,5 тис. вагонів нормативний і подовжений 

термін служби вже вичерпано. 

 

 
 

Рис. 1 Структура парку вантажних вагонів. 

 

В цілому за 25 років незалежності України, загальний парк 

вагонів УЗ скоротився на 171 тис. штук. У той же час було 

закуплено лише 25,5 тис. нових вагонів. 
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На даний час основною проблемою вагонного господарства 

Укрзалізниці є оновлення парку пасажирських і вантажних вагонів. 

Вартість квитка втричі менша, ніж собівартість перевезення. 

Залізниця перевозить пасажирів зі збитком. І якщо в Європі збиток 

від перевезення пасажирів покривається залізницею повністю за 

рахунок бюджету державного або в федераціях за рахунок 

федерального бюджету, то в нашому випадку держава жодних 

заходів не вживає, залишаючи залізницю наодинці з цією 

проблемою. І залізниця змушена забезпечувати перевезення 

громадян. Не треба забувати, що послугами залізниці щороку 

користуються близько 400 мільйонів пасажирів, тобто в 

середньому кожен громадянин країни користується залізницею 

десять разів на рік. 

Оновити парк вантажних вагонів можна за рахунок 

збільшення тарифів на вантажні перевезення, які є найнижчими 

ніж по території РФ в 1,7 рази, Білорусії – в 1,4 рази, Польщі – 8,9 

разів, Словаччині – 6,3 рази, Руминії – 3,1 рази.  

Слід зазначити, що тарифний комітет Мінінфраструктури на 

засіданні 31 серпня 2017 року погодив підвищення тарифів на 

залізничні вантажоперевезення усередині країни на 22,5%, з 1 

жовтня 2017 року. 13 вересня на своєму засіданні Кабінет міністрів 

схвалив фінансовий план "Укрзалізниці" з індексацією тарифів на 

вантажоперевезення у внутрішньому сполученні. 

Проблема існує з електропоїздами, в Україні немає 

виробництва електрички. Воно втрачене. Максимум, що  можна 

зробити - це модернізувати електропоїзди.  

Не менш важливою є проблема з пільговими перевезеннями, 

що в свою чергу впливає на доходи Укрзалізниці. Підприємство за 

останні 9 місяців перевезло у дальньому сполученні 7,7 мільйона 

пільговиків на 192 мільйони гривень, а компенсацію отримало 

лише на третину суми. 

Також оновлення  парку пасажирських та вантажних вагонів 

є можливість досягти за рахунок залучення іноземних інвестицій, 

що може відшкодувати  близько 10% витрат на оновлення парку. 

Слід звернути особливу увагу на можливість вітчизняних 

підприємств з виготовлення та ремонту пасажирських та 

вантажних вагонів.  У січні 2017 року філіали компанії – 
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Дарницький, Стрийський і Панютинський заводи побудували 54 

напіввагони. Зазначимо, загалом у 2017 році «Укрзалізниця» має 

отримати від ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» 38 

пасажирських вагонів. Постачання перших трьох з цієї кількості 

вже відбулася 1 вересня. 

 

Список використаних джерел 

1. Гуторова О. О. Фінансовий стан підприємства та шляхи його 
стабілізації. 

2. Державна програма реформування залізничного транспорту 
(Проект) / Лист Укрзалізниці від 23.04.2007 р. № ЦЗ-1-Ф-

11/260. 

3. Аналіз роботи залізниць України по пасажирських перевезеннях 
за результатами роботи за 2006 рік. Укрзалізниця – К., 2007. 3. 

Гапеев С. Н. Пассажирские вагоны, электро- и дизель-поезда // 

Ж.-д. трансп.– 2001.– № 3.– С.17-21.  

4. https://www.depo.ua, 2016 р. 

5. unpp.com.ua, 2017 

6. Дикань В. Л. Забезпечення ефективності інноваційної 

діяльності підприємств залізничного транспорту: Монографія / 

В. Л. Дикань, В. О. Зубенко. –Харків: УкрДАЗТ, 2008. – 194 с. 

 

Білостоцький Д.В., студент ПТКІСумДУ 

Гуц Н.М., викладач ПТ КІСумДУ 

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ 

ТРАНСПОРТІ 

 

 
Залізничний транспорт (залізни ця) — вид рейкового 

транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в 
колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний 
транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі 
логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі, її 
економічному зростанню.                                    

Залізниця – доступний і зручний вид транспорту. Як і 
автомобільні дороги, залізничне полотно приховує в собі певну 
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кількість небезпек, пов’язаних з катастрофами, пожежами, 
ушкодженнями ліній електропередач, злочинними діями інших 
осіб тощо.  

На залізниці особливої гостроти набули проблеми безпеки 
руху та збереження вантажів. При проектуванні, будівництві та 
експлуатації залізничних об'єктів на перший план висуваються 
питання охорони природи й навколишнього середовища. 

Небезпека пожеж на залізничному транспорті 
Основними причинами пожеж та вибухів на залізничному 

транспорті є необережне поводження з вогнем, іскри локомотивів, 
печей вагонів - теплушок, котлів опалення пасажирських вагонів, а 
також технічні несправності. На цю групу причин припадає понад 
60% всієї кількості пожеж і вибухів. Приблизно по 10% припадає 
на порушення державних стандартів і правил вантаження 
(викликають самозаймання, тертя пакувального дроту тощо), на 
потрапляння невстановленого джерела запалювання всередину 
вагонів і контейнерів чи на відкритий рухомий склад. Далі за 
рівнем зменшення йдуть несправність електрообладнання, 
недогляд за приладами опалення та їх несправність, аварії і 
катастрофи, іскри електрозварювання та інші причини. 

Слід зазначити, що найбільша кількість пожеж виникає на 

рухомому складі (приблизно 80% загальної кількості пожеж на 

залізничному транспорті). Це викликає необхідність розробки 

більш ефективних заходів щодо попередження пожеж у вантажних 

і пасажирських вагонах, а також на локомотивах. 

Для забезпечення пожежної безпеки у вантажному рухомому 

складі важливе значення має постійний контроль за якістю 

підготовки вагонів до перевезень вантажів, особливо пожежо - і 

вибухонебезпечних вантажів, а також за виконанням 

вантажовідправниками вимог правил навантаження і перевезень у 

вагонах, у тому числі при супроводі провідниками. При огляді й 

підготовці вагонів під навантаження особливу увагу необхідно 

звертати на справність кузова і даху, на щільність прилягання 

дверей та люків, на справність запорів. Ретельного огляду і 

приймання в поїздах вимагають вагони, завантажені особливо 

небезпечними та легкозаймистими вантажами. При виявленні 

щілин і отворів у кузові вагона, нещільностей у дверях, люках, 
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пічних розділках і т.п. несправності негайно усувають або 

здійснюють перевантаження у справні вагони.  

Перед відправленням у рейс локомотивна та поїзна бригада 

зобов'язані ретельно перевірити наявність та справність 

протипожежного устаткування та інших засобів захисту, 

встановлених протипожежними нормами. 

Небезпека аварій і травм. 

Залізничний транспорт відноситься до числа галузей 

народного господарства, в яких особливо гостро відчувається 

специфіка праці та його підвищена небезпека. Робочі місця та 

робочі зони залізничників розташовані в безпосередній близькості 

від рухомого або готового до руху транспорту. 

Вплив кліматичних факторів вносить ряд додаткових 

труднощів. У зимовий період погіршується стан виробничої 

території. Із - за снігових заметів ускладнюються умови переходів 

шляхів, пересування міжколією. У ожеледь різко збільшується 

небезпека падінь. У холодну пору року доводиться користуватися 

теплим спецодягом, що ускладнює сприйняття звукових сигналів. 

Тривала робота на відкритому повітрі в сильні морози може 

призвести до обмороження. Несприятливо на умовах праці 

позначається різка зміна погоди. Навіть у період однієї робочої 

зміни можуть змінитися в широкому діапазоні температура 

навколишнього повітря, його вологість, швидкість руху. Тому 

спецодяг і спецвзуття залізничників, що працюють на відкритому 

повітрі, повинні мати властивості, що забезпечують нормальні 

умови роботи при різкій зміні погоди. 

Шляхи зменшення небезпеки. 

Щоб рух на залізничному транспорті був безпечним, слід 

виконувати профілактичні заходи, які передбачають: 

1. Укомплектування і розстановку кадрів відповідно до 

встановлених нормативів чисельності та професійних вимог. 

2. Професійний відбір кандидатів на посади, пов'язані з рухом 

поїздів. 

3. Науково-обгрунтовану організацію праці та управління 

виробництвом. 

4. Зміцнення трудової і технологічної дисципліни, вирішення 

соціальних питань. 
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5. Регулярне медичне обстеження працівників, пов'язаних з рухом 

поїздів, а також передрейсовий контроль за станом здоров'я 

локомотивних бригад. 

6. Організацію технічного навчання кадрів та підвищення їх 

кваліфікації, відпрацювання практичних навичок дій у 

нестандартних ситуаціях. 

7. Періодичну перевірку знань працівників, пов'язаних з рухом 

поїздів, на знання ПТЕ, інших нормативних актів і посадових 

інструкцій. 

8. Аналіз стану безпеки руху, виявлення «вузьких» місць, розробку 

і здійснення заходів щодо їх усунення. 

9. Регулярне проведення раптових перевірок несення служби 

працівниками, пов'язаними з рухом поїздів і маневровою роботою. 

10. Проведення щотижневих днів безпеки руху. 

11. Здійснення постійної роботи з підвищення якості ремонту та 

утримання колії, штучних споруд, локомотивів, вагонів, пристроїв 

сигналізації та зв'язку, електропостачання, залізничних переїздів та 

інших технічних засобів транспорту. 

12. Утримання в справному стані системи діагностики та 

ефективне використання коштів для проведення дефектоскопії. 

13. Здійснення за затвердженим графіком перевірок стану і 

використання пристроїв і приладів безпеки із вжиттям заходів 

щодо усунення виявлених недоліків. 

14. Проведення постійної роботи по створенню і впровадженню 

нових пристроїв, приладів безпеки та систем діагностики 

відповідно до Державної програми з підвищення безпеки руху.  

15. Розгляд результатів весняного і осіннього огляду технічних 

засобів, ступеня готовності господарства та кадрів до перевезень у 

зимових умовах. 

16.Вишукування та впровадження нових форм організації 

безпечного руху. 

За рік в Україні на залізниці в середньому гине 20-30 осіб. 

Саме з причини недотримання елементарних правил поведінки і 

відбувається більшість трагедій, пов’язаних із залізницею. 

Найчастіше жертвами травм стають діти й підлітки. Кожна людина 

повинна не тільки сама неухильно дотримуватися правил 

поведінки на залізниці, прислухатися до сигналів, але й застерігати 
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інших. Пасажир, який користується послугами залізничного 

транспорту, повинен пам’ятати, що знаходиться в зоні підвищеної 

аварійної небезпеки.  

Правила безпечної поведінки на залізниці:   

Пішоходам дозволяється переходити залізничні колії тільки 

в установлених місцях ( пішохідні мости, переходи, тунелі, 

переїзди тощо).  

На станціях, де немає мостів і тунелів, залізничні колії слід 

переходити по спеціальних настилах, біля яких встановлені 

покажчики « Перехід через колії ».   

Наближаючись до залізничного переїзду, необхідно уважно 

стежити за світловою і звуковою сигналізацією, а також 

положенням шлагбаумів.   

При наближенні поїзда до перону або платформи необхідно 

стежити за звуковими сигналами, що подаються з локомотива, 

електропоїзда та іншого самохідного рухомого складу, уважно 

слухати оповіщення, що передаються по гучномовному зв’язку.   

При наближенні поїзда треба зупинитися поза межами 

небезпечної зони, пропустити його і, впевнившись у його 

відсутності почати перехід. 

Перед тим, як увійти в небезпечну зону потрібно впевнитися 

в відсутності поїзда.  

Пішоходам забороняється:   

Переходити колію відразу після переходу поїзда, не 

впевнившись, що по сусідніх коліях не пересувається інший 

рухомий склад.  

На станціях і перегонах пролізати під вагонами і перелізати 

через автозчепи для переходу через колію.   

Ходити по залізничних коліях та наближатися до них на 

відстань менше п’яти метрів. 

Проходити по залізничних мостах і тунелях, не обладнаних 

спеціальними настилами для проходу пішоходів. 

Пролізати під закритими шлагбаумами на залізничному 

переїзді, а також виходити на переїзд, коли шлагбаум починає 

закриватися. 
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Переходити і перебігати через залізничну колію перед 

поїздом, що наближається, якщо до нього залишилося менше, ніж 

400 м.   

Класти на рейки залізничної колії будь-які предмети.   

Сидіти на краю посадкової платформи, перону. 

Знаходитися на об’єктах залізничного транспорту в стані 

алкогольного сп’яніння.   

Ставити особисті речі на край платформи, перону. 

Підніматися на дахи поїздів, локомотивів та вагонів, а також на 

конструкції мостів, освітлювальних вишок тощо.  

Памятайте, дотримання правил безпеки на залізниці збереже 

Ваше життя і не завдасть шкоди оточуючим! 
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СУЧАСНИЙ  ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

В ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ 

 

 

Перехід України до ринкової економіки, задекларування 

курсу на інтеграцію з країнами ЄС вимагає від підприємств усіх 

форм власності переходу на європейські стандарти в усіх сферах 

діяльності, у тому числі охорони праці. Досвід сучасних 

підприємств, які вже переглянули свою політику з охорони праці 

відповідно до міжнародних стандартів, свідчить, що це сприяє 

зростанню компетенції працівників у питаннях безпеки, 

зменшення професійного ризику, виникнення травматизму й 
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захворювань. Для втілення міжнародних стандартів безпеки праці 

в Україні повинні бути розроблені нормативно-правові акти, які 

реалізують функціонування СУОП з урахуванням вимог цих 

стандартів. 

Чинна в Україні СУОП була побудована на підставі 

системного й процесного підходів, тобто на підставі охоплення й 

вирішення всіх завдань з охорони праці, які зумовлені комплексом 

виробничої діяльності підприємства відповідно до нормативних 

актів та розв'язання цих завдань за допомогою кола менеджменту. 

Міжнародний стандарт OHSAS так само, як і система управління 

якістю ISO 9000 і система управління охороною навколишнього 

середовища (ISO 14000), побудований на підставі циклу Демінга, 

який фактично дублює коло менеджменту. Етап "реалізація" 

відповідає функціям кола менеджменту: "організація", 

"оперативний вплив", "мотивація", тобто етапу практичної 

реалізації планових завдань. 

Роботодавець на підставі державної політики повинен 

розробити конкретну політику свого підприємства з питань 

охорони праці, підписати цей документ і розмістити в доступному 

для огляду місці. Цей документ визначає стратегію й зобов'язання 

роботодавця щодо безпеки роботи працівників. 

Крім того, Міжнародний стандарт OHSAS 18001 передбачає 

необхідність ідентифікації, оцінки та розробки заходів стосовно 

усунення або зменшення ризику на кожному робочому місці. 

Існують статистичні, аналогові й експертні методи 

розрахунку професійного ризику. Статистичні й аналогові методи 

застосовуються при наявності відповідної статистики. Тому для 

ідентифікації та розрахунку професійного ризику придатні 

експертні методи. 

Категорія ризику (дуже високий, високий, середній, малий, 

дуже малий) визначається залежно від імовірності небезпечної 

події (висока імовірність, імовірна, мало імовірна) і тяжкості 

наслідків (велика, середня, мала). Перші дві категорії ризику 

неприпустимі, тому роботодавець мусить ужити заходів щодо 

усунення або зменшення категорії ризику на робочому місці. 

Необхідно зазначити, що в контексті міжнародної торгівлі 

стандарти з охорони праці набувають особливого значення, адже їх 
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розбіжності в різних країнах можуть негативно позначитися на 

конкуренції. Тому вже зараз необхідна гармонізація СУОП з 

вимогами міжнародних стандартів. Крім того, ідентифікація та 

розрахунок професійних ризиків підвищує ефективність СУОП. 

Нині атестація робочих місць і складання на цій підставі карт 

умов праці, як правило, на практиці використовуються для 

підтвердження права працівника на пільги та компенсації за роботу 

в шкідливих і небезпечних умовах праці, але вони не в повній мірі 

стимулюють усунення цих небезпек. Тому до цих карт доцільно 

додати карти оцінки професійного ризику за робочими місцями, 

які будуть спонукати роботодавця до усунення або зменшення 

професійного ризику до припустимого рівня, тобто до усунення 

небезпек на робочих місцях. Кожий працівник повинен уміти 

виявити та усунути або зменшити до припустимого рівня ризику в 

процесі праці на всіх її етапах, користуватися картами оцінки 

професійного ризику. 

Варто зазначити, що функціонування будь-якої системи 

залежить від ставлення до неї персоналу підприємства й готовності 

виконувати її вимоги від керівника до працівника. Навіть найкраща 

система, якщо вона не буде сприйнята та не виконуватиметься 

персоналом підприємства, не дасть результатів. [2] 

Важливим механізмом ефективного функціонування СУОП є 

впровадження внутрішніх і зовнішніх аудитів за спеціальними 

програмами й сертифікація СУОП вітчизняними та міжнародними 

органами сертифікації. 

Виходячи з наведеного, у чинні на підприємствах Положення 

про СУОП необхідно додати: 

— порядок розробки політики та стратегії підприємства 

щодо охорони праці, підвищення зобов'язань і відповідальності 

керівництва; 

— порядок ідентифікації, оцінки професійних ризиків і 

прийняття заходів щодо усунення неприпустимих ризиків на 

робочих місцях і видах робіт; 

— порядок здійснення постійного моніторингу, 

внутрішнього та зовнішнього аудиту стану охорони праці й 

проведення сертифікації СУОП відповідно до міжнародних 

стандартів. [1] 
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Отже, СУОП — це інструмент у руках керівника, 

роботодавця, і тільки від них залежить, чи буде цей інструмент 

функціонувати згідно із Законом України "Про охорону праці" з 

іншими нормативно-правовими документами. Це — передумова 

конкурентноздатності підприємства на вітчизняному та 

міжнародному ринках. 
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ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ 

АВТОМАТИЗОВАНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ СИСТЕМ 

 

 

З метою оптимізації управління та контролю над процесом 

перевезень, Південно-Західна залізниця продовжує впроваджувати 

мікропроцесорну систему диспетчерської централізації (МСДЦ) 

«Каскад».  

 Ця сучасна цифрова технологія дозволяє отримати, зберегти 

і обробити найповнішу інформацію про стан всіх сигнальних 

пристроїв на залізничних ділянках. Система забезпечує детальне 

відображення поїзної ситуації та стану об'єктів контролю на 

ділянці, а також інтерпретацію процесу руху поїздів на ділянці у 

вигляді графіка руху в реальному масштабі часу. Крім того, за 

МСДЦ «Каскад» один диспетчер може дистанційно керувати 

рухом поїздів на декількох малих станціях. Також за допомогою 

системи архівації цієї цифрової технології можна відтворити будь-

яку штатну або позаштатну ситуації, що сталася на залізниці з 

точністю до секунди. При цьому система дає доступ до інформації 
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бази даних користувачів, гарантуючи захист інформації від 

пошкоджень та несанкціонованого доступу. 

МСДЦ "КАСКАД" побудована за модульним принципом, 

максимально уніфікована, розроблена з використанням сучасних 

технологій. Програмне забезпечення має високу ступінь супроводу 

і максимальну незалежність від апаратної платформи. 

Автоматизоване робоче місце поїзного диспетчера (АРМ 

ДНЦ) у складі мікропроцесорної системи диспетчерської 

централізації "КАСКАД" забезпечує контроль і управління 

перевізним процесом на підставі інформації отриманої від 

пристроїв СЦБ. 

Інформація відображається на трьох або більше моніторах у 

вигляді: загальної схеми ділянки, детальної мнемосхеми однієї зі 

станцій керованої ділянки, графіка руху на ділянці. Управління 

відбувається за допомогою клавіатури або маніпулятора "миша". 

Комп'ютери АРМ ДНЦ взаємодіють через локальну мережу з 

сервером ділянки, який у свою чергу через комунікаційний сервер 

взаємодіє з комп'ютерами лінійних станцій (ЛП КАСКАД). 

Основні функції які забезпечує АРМ ДНЦ при управлінні 

перевізним процесом: 

– детальне відображення поїзної ситуації та стану об'єктів 

контролю на ділянці; 

– управління об'єктами СЦБ (пряме, з програмним стеженням, 

за заданими або накопиченими маршрутами, прогнозне 

управління); 

– автоматичну реєстрацію проходження поїзда по ділянці; 

–  ідентифікацію рухомої одиниці; 

– автоматичне керування схрещенням обгоном і пропуском 

поїздів на заданих станціях; 

– інтерпретацію процесу проходження поїздів на ділянці у 

вигляді графіка виконаного руху в реальному режимі часу; 

– автоматичне формування графіка прогнозного руху; 

– автоматичне ведення системного журналу з реєстрацією 

сигналів телеуправління, телесигналізації, діагностики і дій 

поїзного диспетчера; 

– відображення за минулі періоди часу (до 30 діб) поїзної 

ситуації та стану об'єктів контролю на ділянці у вигляді "фільму"; 
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– взаємодія з системою АСОУП.[1] 

Починаючи вивчення основ електроніки, дуже важливо мати 

простий та доступний інструмент для перевірки теоретичних знань 

на практиці, організації й проведення експериментальних 

досліджень схем широкого класу. Донедавна таким інструментом 

була тільки навчальна лабораторія з досить обмеженим набором 

схем і невеликим набором приладів. Але сьогодні ми є свідками 

стрімкого розвитку інших програмних інструментів, які 

використовують сучасне математичне моделювання для створення 

віртуальної лабораторії. Це призвело до появи нових підходів до 

вивчення таких фундаментальних дисциплін, як електротехніка і 

електроніка на базі Політехнічного технікуму КІСумДУ. В даний 

час програми моделювання схем настільки розвинені і доступні, 

що природним чином доповнюють традиційні методи. 

Використання програм стало вже стандартом у всіх зарубіжних 

технічних університетах.  

  

Список використаних джерел 
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ВПЛИВ СУЧАСНОЇ УПАКОВКИ НА СТАН 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

 

У ХХ столітті людство зазнало нової серйозної загрози 

своєму існуванню: катастрофічне збільшення відходів, агресивне 

розростання примітивних звалищ внаслідок недбалого 

використання потенційної вторинної сировини. 

Світове виробництво упаковки складає 1350 млн. т на рік, 

продовжує стрімко розвиватися, і, за прогнозами світових 

професіоналів, у найближчі роки структура використання 

пакувальних матеріалів складатиме: картон та папір 42 – 50 %, 
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полімери 30 – 40 %, метали 10 – 15 %, скло 5 – 10 %. До 2040 року 

світовий об’єм виготовлення упаковки буде збільшуватись із 

щорічним приростом по металу на 1,2 %, картону і паперу на 1,3 

%, склу на 1,8 %, полімерах на 4 %, тому зрозумілим є 

занепокоєння людства, що з усім цим робити після використання 

продуктів [3]. 

На сьогодні Україна — європейський лідер за кількістю 

відходів на душу населення. Існуюча в нас система збирання сміття 

вже застаріла і вимагає змін. Необхідно створити умови для 

системи окремого збирання харчових відходів. Не налагоджена 

система збору вторинних відходів, наприклад, пункти збору скла, 

макулатури, автопокришок, пластикових виробів. Недосконале 

законодавство веде до того, що підприємства не несуть 

відповідальності за упаковку, яку вони виробляють. У бюджеті 

відсутні засоби для організації збору, сортування і переробки 

сміття на необхідному рівні.  

Тому ця тема дуже актуальна в наш час, і для подолання 

проблем, які виникають в процесі її використання, треба докласти 

дуже багато зусиль. 

Метою роботи є аналіз сучасного стану проблем із 

споживчими відходами в містах та  на автодорогах. 

Об’єктом дослідження є  побутові відходи, насамперед 

упаковка, та   негативний вплив, який вона чинить, коли стає 

сміттям. 

Сьогодні близько половини об’єму твердих відходів 

складають споживчі (упаковочні) відходи, при цьому 

спостерігається стійка тенденція до їх збільшення. Це зумовлено 

підвищенням культури споживання товарів, і як наслідок, появою 

великої кількості одноразової упаковки[1].  

Уже давно відомо про велику шкоду, якої завдають 

навколишньому середовищу міські смітники, що забруднюють 

повітря, ґрунт і ґрунтові води. Території, на яких знаходяться 

смітники, навіть після їх ліквідації, ще багато десятків років будуть 

непридатні для будь-якого використання.   

Автодороги - це  візитна картка країни. Все менше можна 

знайти місць, вздовж автомобільних та залізничних доріг, не 
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завалених старими пляшками, автопкришками та іншим 

непотребом.  

Звільнення від відходів ведеться в трьох напрямках: 

- складування або навіть захоронення таким чином, щоб вони 

негативно не впливали на навколишнє середовище; 

- знищення відходів шляхом їхнього спалювання; 

- очистка від шкдливих речовин, що є найбільш складним 

процесом. 

Звалища призводять до значного погіршення навколишнього 

середовища: забрудненню повітря, грунту і грунтових вод 

метаном, діоксидом сірки, розчинниками, діоксаном (діоксин), 

інсектицидами, важкими металами у вигляді їх солей та іншими 

шкідливими речовинами. Звалища сприяють виникненню 

епідеміологічної небезпеки, пов'язаної з появою гризунів і 

перенесенням ними різних захворювань.  

По мірі збільшення звалища наступають і поступово 

займають "зелені" зони і приміські місця відпочинку. Це у свою 

чергу вимагає збільшення витрат на транспортування відходів і 

сприяє подальшому забрудненню територій вихлопними газами 

транспортних засобів [2] 

Смітники зберігають в собі багато корисного й цінного. 

Проблема тільки у тому, як корисне відокремити від шкідливого. 

Якщо не навчитися робити цього, сміття стане джерелом великих 

екологічних, соціальних та економічних проблем. Тому передові 

компанії вже розробляють новий клас полімерів для упаковки, які 

руйнуються під дією природних факторів терміном в 60 днів. Це 

екструзійні та спінені матеріали на основі крохмалю, модифікована 

целюлоза, поліефіри, поліефіраміди та високомолекулярні спирти 

[4]. 

Ще однією проблемою є низький культурний рівень нації. 

Усе сміття, що знаходиться в парках, зонах відпочинку, лісних 

масивах, вздовж узбіч автодоріг  приносять самі ж люди і там його 

залишають. Тут велику роль відіграє недостатня кількість 

сміттєвих ящиків, несвоєчасність їх вивезення, відсутність 

пунктів прийому вторинної сировини, в результаті сміттям 

захаращені узбіччя доріг, лісові посадки і береги рік, де нікому 

прибирати.  



56 

 
Поліетиленові і пластикові упаковки не перегнивають в 

нормальних умовах і тому будуть “прикрашати” природні 

ландшафти багато років. Тому дуже важливо не залишати сміття в 

місцях відпочинку та на узбіччі доріг.. І сьогодні важливо не 

просто не смітити в місцях відпочинку, на узбіччі доріг, але й 

прибирати засмічені території. 

Сміття стає все більше, воно все частіше потрапляє на очі, 

все менше можна знайти місць, не завалених старими пляшками та 

іншим непотребом. Це аж ніяк не перебільшення — пластикові 

відходи, автопокришки, які не розкладаються, і передусім 

поліетиленові пляшки з-під напоїв, мільйонами викинуті в 

навколишнє середовище, загрожують справжньою катастрофою — 

вони засмічують моря, ріки й озера, узбіччя доріг, околиці міст і 

сіл, околиці житлових районів. 

Безвідходне виробництво - це першочергова задача 

майбутніх технологічних розробок та не одного покоління, яке 

дозволить людству піднятися ще на однин рівень власного 

розвитку. Переробка відходів промисловості є досить 

перспективним методом одержання додаткових матеріальних 

ресурсів, скорочення витрат на виробництво, економії засобів на 

утилізацію відходів. 

Згідно із законодавством підприємства усіх форм власності, 

які використовують тару (упаковку) для зберігання та 

транспортування своєї продукції, в тому числі у разі імпортування, 

повинні забезпечити приймання й утилізацію використаних 

пакувальних матеріалів або вивезення за межі України. Споживач 

продукції повинен мати можливість здати використану тару 

(упаковку) і отримати за неї, як за вторинну сировину, кошти. І 

нарешті на санкціоновані сміттєзвалища мають потрапляти лише 

відходи, що не використовуються, як вторинні матеріальні чи 

енергетичні ресурси. 

В останні роки значно зросла кількість об‘єктів торгівлі та 

громадського харчування вздовж автодоріг та автомагістралей, які 

сприяють поширенню та накопиченню побутових відходів на 

узбіччі автодоріг (пластикові пляшки, одноразовий посуд, інші 

пакувальні матеріали) 
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Деякі фахівці пропонують не видавати підприємствам 

громадського харчування і торгівлі дозвіл на відкриття бізнесу без 

укладання договору на збирання пластикових і синтетичних 

пляшок для їхньої наступної переробки» та внести збирання 

пластикових пляшок у список громадських робіт, що 

оплачуватимуться із бюджету. 

В багатьох випадках досить змінити характер упаковки 

товарів, щоб різко знизити кількість побутових відходів це -

перехід до упаковки багаторазового використання.   

Пластмаси і синтетика, потрапляючи на звалища, 

порушують процеси мінералізації органічних відходів, 

почастішали випадки загоряння звалищ, а при цьому в атмосферу 

виділяються найтоксичніші з відомих сьогодні органічних сполук 

— діоксини. 

Швидкий ріст торгово-комерційної діяльності призвів до 

насичення ринку товарами національного й імпортного 

виробництва. Майже завжди кожен продукт упакований в 

індивідуальну упаковку чи тару. Збільшилась кількість товарів в 

нестандартних чи одноразових поліетиленових упаковках. Таку 

упаковку неможливо здати до пункту прийому вторсировини, тому 

неможливо використати чи переробити її вдруге. Це і є основною 

причиною збільшення об’єму сміття. Перехід підприємств 

харчової промисловості зі скляної тари на упаковку «тетра пак» чи 

подібну їй також сприяє росту об’єму сміття. Досвід показує, що 

держава не може й не повинна самостійно займатися проблемою 

сміття. Вона має створити умови, за яких все роблять приватна 

ініціатива, співробітництво бізнесу та громадян. 
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ПЕРЕВАГИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ  

СКЛОПЛАСТИКОВОЇ КОМПОЗИТНОЇ АРМАТУРИ  

У СУЧАСНОМУ БУДІВНИЦТВІ 

 

 

Актуальність дослідження зумовлено важливою роллю 

будівництва в розвитку економічної системи кожної держави. Саме 

в будівництві закладається технічний рівень майбутнього 

виробництва, рівень комфорту житла, особливості майбутнього 

міста, його інфраструктура, стан міського господарства. Тому 

ознайомлення з характеристиками і перевагами новітніх 

будівельних матеріалів та технологій є невід`ємною частиною 

практично орієнтовного навчання студентів будівельних 

напрямків.  

Ще півстоліття тому будівельники були обмежені у виборі 

арматури, точніше – варіант був один - тільки сталева. Традиційна 

сталева арматура має безліч недоліків, серед яких велика вага, 

схильність до звичайної і хімічної корозії, висока 

теплопровідність. Але завдяки розвитку будівельних технологій, 

сьогодні для армування широко використовують високоміцну 

неметалеву арматуру з композитних матеріалів, позбавлену цих 

недоліків. 

Склопластикова арматура - це будівельний матеріал, в основі 

якого неметалеві волокна, пов'язані між собою спеціальним 

композитним складом. Склопластикову арматуру розробили як 

унікальний аналог сталевої арматури. Даний вид арматури має ряд 

позитивних характеристик, завдяки яким є достатньо популярним 

будівельним матеріалом по всьому світу: 

- Стійкість до корозії і агресивного середовища (водного, 

кислотного, лужного); 

- Вага в кілька разів міцніше, ніж у звичайної металевої (сталевої) 

арматури; 
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- Конструкція, зведена з використанням композитної арматури 

набагато менша по вазі, ніж конструкція, в якій 

використовувалася сталева арматура; 

- Міцність композитної склопластикової арматури становить не 

менше 1000МПа.  

- Можна використовувати навіть при температурах до + 250
0
,      -

70
0
; 

- Склопластикова арматура - діелектрик; 

- Невелика вартість. 

Порівняння склопластикової арматури з класичною, 

найбільш поширеною для залізобетонних робіт сталевою 

арматурою класу А-ІІІ наведено в таблиці 1. 

Сфера застосування даного матеріалу практично безмежна. 

Загалом, композитну арматуру можна використовувати як у 

будівництві, так навіть і при створенні каркасів під індивідуальні 

господарські потреби. Сфери застосування склопластикової 

арматури наступні: 

- Для формування армопоясу; 

- У конструкціях з газобетонних блоків з несучими стінами; 

- У процесі виготовлення опор (освітлювальних, ЛЕП- 

опор, ізолюючих); 

- Для посилення дорожніх плит, залізничних шпал, 

бордюрних каменів і т.д.; 

- У всіх конструкціях, які схильні до дії корозії і 

навантажень (набережна смуга, басейни, причали); 

- В якості гнучкого зв'язку (як заміна металу, наприклад, в 

цегляній кладці); 

- При виготовленні панелей з бетону, зведенні таких 

споруд як «теплий дім»; 

- Для створення теплиць, парників; 

- У фундаментах (нижче нульової позначки) 

- Фібробетон 

Подальша розробка обраної теми є важливою в аспекті і 

екологічно-економічному: природні запаси металевої руди, яка є 

базою для виготовлення сталевої арматури, вичерпні і на сьогодні 

достатньо невеликі, відповідно, собівартість сталевої арматури 
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збільшується і цей класичний для будівельника матеріал стає все 

більш недоступним за низькою ціною. 

 

Таблиця 1. Характеристики композитної арматури і порівняння з 

металевою арматурою класу А-III  

 

 Склопластикова 

арматура (АСП) 

Металева арматура 

Сировина Ровінг скляний 

лугостійкий, смола 

епоксидна 

Метал 

Пружність Максимально 

пружна 

Пружно- пластична 

Міцність при 

розтягуванні в МПа  

800-1300 МПа  390-490 МПа 

Подовження в%  2,2%  25% 

Пружність в МПа  55 000 МПа  210 000 МПа 

Теплопровідність в 

Вт / (м0оС)  

0,35 Вт/(м0оС)  46 Вт/(м0оС) 

Щільність готової 

продукції в кг/м3  

1900 кг/м3  7850 кг/м3 

Лінійне розширення 

в ах-5 /С  

9-12 ах-5/С 9-12  13-15 ах-5/С 13-15 

Стійкість до 

агресивного 

середовища  

Нержавіючий 

матеріал, 

кислотостійкий  

Низька стійкість до 

корозії  

Теплопровідність  Нетеплопровідна Теплопровідна 

Діелектричні 

властивості  

Не проводить 

електрику  

Електропровідна 

Діаметр продукції  

в мм  

4-20 мм  6-80 мм 

Довжина продукції в 

м  

В залежності з 

заявкою замовника  

Стрижні 11,7 м 

Термін експлуатації  Не менше 80 років  Згідно ДСТУ 
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА РОЗВИТОК РЕЦИКЛЮВАННЯ В 

УКРАЇНІ 

 

 

В Україні серйозне занепокоєння викликають проблеми, 

пов’язані з охороною довкілля та здоров’ям населення, однією з 

причин яких є низький рівень використання відходів, їхнє 

зберігання та утилізація. Ця проблема набула надзвичайної 

гостроти та спричинила обговорення на державному рівні. Основні 

завдання, що мають бути вирішені у плані ставлення до відходів, 

визначені в Законі України «Про Основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2020 року», в 

Законі України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» та в Законі України «Про відходи». 

Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що 

утворилися в процесі виробництва чи споживання, а також товари 

(продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі 

властивості й не передбачають подальшого використання за 

місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник 

позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації 

чи видалення [1, с.1].  

Упродовж 1995–2015 років утворення відходів будівництва 

було нерівномірним, пік утворення припав на 2013 рік, коли було 
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вироблено 639,3 тонни будівельного сміття, надалі ситуація 

змінилася, що відображено на рис. 1.  

В останні роки Україна має тенденцію до зменшення 

кількості будівельних відходів, проте на сьогоднішній день міські 

звалища перевантажені, не відповідають нормам екологічної 

безпеки, вивезення сміття є економічно затратним. Вирішенням 

цієї проблеми міг би стати рециклінг (утилізація будівельного 

сміття, яка не завдає шкоди природному середовищу). У світі 90 % 

усього будівельного сміття перероблюється таким чином, проте в 

Україні цей процес не є налагодженим і не користується 

популярністю.  

 

 
 

Рис. 1. Утворення відходів в Україні (будівництво) 

за 1995–2015 роки, у тоннах 

 

Хоча має позитивні аспекти, а саме: зменшення витрат на 

видобування, транспортування природних ресурсів, утилізацію 

будівельних відходів і, як результат, здешевлення кінцевої 

будівельної продукції. 

У країнах Європи на переробці сміття роблять  непоганий 

бізнес. У розвинутих країнах перероблені відходи давно стали 

повноцінним продуктом міжнародної торгівлі. З вторинної 

сировини отримують теплову енергію та електроенергію. 

У кожній країні Європи є спеціальні контейнери для 

сортування сміття. Зазвичай розподіляють відходи за кількома 

основними категоріями: пластик, папір, скло, органічні відходи та 

метал, що відображено на рис. 2. 
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Одним з лідерів переробки сміття є Швеція. Тут 

переробляють 99% усіх відходів країни. За допомогою вторинної 

сировини опалюють будинки, забезпечують їх електроенергією.  

Оскільки Україна належить до країн з найбільшими обсягами 

утворення й накопичення відходів, що призводить до 

прогресуючого погіршення екологічної ситуації, вирішення 

зазначеної проблеми потребує оптимального поєднання 

законодавчих, економічних (у т.ч. облікових) та соціально-

екологічних важелів. 

 

 
 

Рис. 2. Спеціальні контейнери для сортування сміття 

 

Закріплені в національному законодавстві положення щодо 

правил утилізації небезпечних побутових відходів не реалізуються 

в повній мірі. Це викликає необхідність удосконалення 

правозастосовної практики з цього питання, а також внесення змін 

і доповнень до існуючих нормативно-правових актів. 
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ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 

 

Залізничний транспорт займає провідне місце щодо 

задоволення потреб економіки та населення України в 

перевезеннях, є важливим фактором забезпечення соціально-

економічного зростання і зміцнення обороноздатності держави, 

розвитку її зовнішньоекономічних зв’язків. За розмірами, обсягами 

перевізної роботи залізниці України займають друге місце на 

просторі колії 1520 мм. Загальна експлуатаційна мережа залізниць 

України складає 20 969 км і посідає четверте місце в Європі після 

Німеччини, Польщі та Франції [1].  

Реалізація державної політики розвитку залізничної галузі на 

даний час базується на принципах стратегічного планування, 

викладених у ряді нормативних документів, в тому числі у 

Стратегічному плані розвитку залізничного транспорту на період 

до 2020 року [1].  

Очевидно, що за сучасних євроінтеграційних умов жодне 

підприємство залізничної галузі не може ефективно існувати без 

планування своєї діяльності. Для підприємства, як суб’єкта 

інвестицій, є важливим той факт, щоб інвестор вклав свої кошти 

саме в нього. Підґрунтям для прийняття даного рішення 

інвестором є створення інвестиційно привабливого бізнес-плану.  

Бізнес-планування (ділове планування) - це вид самостійний 

вид планової діяльності, яка безпосередньо пов’язана з 

підприємництвом. Результатом бізнес-планування є бізнес-план. 

Розробка бізнес-плану є важливою та корисною процедурою з 

погляду управління підприємством, адже бізнес-план чітко і 

детально описує перспективи функціонування фірм, показує, як її 

керівники планують досягти мети.  

Бізнес-план – це документ, який містить систему узгоджених 

в часі та просторі, а також з метою і ресурсами заходів і дій, 

спрямованих на отримання прибутку, внаслідок реалізації 
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підприємницького проекту. Це результат планування, 

зафіксований у стислій та зрозумілій формі документа. Він 

виступає інструментом досягнення мети, що включає всі основні 

напрями діяльності підприємства [2]. 

Розробка бізнес-плану – це достатньо трудомісткий процес. 

Практика свідчить, що для розробки  бізнес-плану середньої 

складності (залежно від досвіду та підготовленості підприємця) 

необхідно до 200 годин.  

Процес розробки бізнес-плану розпочинається з формування 

інформаційного поля, тобто зі збирання інформації щодо 

майбутнього бізнесу.  

Інформаційне поле бізнес-плану – це сукупність документів 

чи даних правового, політичного, економічного, комерційного, 

науково-технічного, зовнішньоекономічного та соціального 

характеру, які забезпечують інформаційні потреби підприємця в 

процесі опрацювання бізнес-плану.  

Цінність бізнес-плану залежить від користі інформації, яку 

він містить. Основними показниками якості інформації вважають: 

об’єктивність (інтегральний показник, що поєднує оцінки повноти, 

точності та несуперечливості інформації); актуальність 

(відповідність конкретним інформаційним потребам); 

релевантність (здатність задовольняти інформаційні потреби у 

прийнятний для використання термін); комунікативність 

(зрозумілість для відповідного суб’єкта господарювання); 

наочність (очевидність). Оскільки інформаційне поле бізнес-плану 

не може складатися тільки з фактичної інформації, будь-яке 

передбачення майбутнього, а також розробка бізнес-плану завжди 

характеризується тим чи іншим ступенем невизначеності. 

У бізнес-плануванні як упорядкованій сукупності дій 

виділяють такі основні стадії: підготовча стадія; стадія 

розроблення бізнес-плану; стадія просування бізнес-плану на 

ринок інтелектуальної власності; стадія реалізації бізнес-плану. 

Перерахуємо розділи та пункти, які повинен містити бізнес-план: 

Розділ 1. Оглядовий розділ (Резюме)  

Розділ 2.Загальні відомості про компанію  

Розділ 3. Впроваджуваний бізнес-проект або продукт  

Розділ 4. Аналіз ринку 
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Розділ 5. Виробничий план  

Розділ 6. План збуту  

Розділ 7. Фінансовий план  

Розділ 8. Екологічна та нормативна інформація»  

Додатки  

Отже, наявність бізнес-плану свідчить про обґрунтованість, 

професіоналізм справи, що розпочинається, можливість оцінити 

різні аспекти діяльності підприємства (збут, організація, 

управління, стимулювання), виявити проблеми, які існують, та 

передбачити майбутній розвиток бізнесу. Оскільки залізниці 

України сьогодні знаходяться на порозі корінних структурних 

перетворень, обумовлених необхідністю формування на 

залізничному транспорті ринкових відносин і конкурентного 

середовища, то планування цих змін набуває першочергового 

значення. 
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СПЕЦИФІКА ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ЗАЛІЗНИЦІ 

 

 

Охорона праці – це система правових, соціально-

економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і 

лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на, 

збереження здоров’я та працездатності людини у процесі 

здійснення трудової діяльності 
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Залізничний транспорт відноситься до числа галузей 

народного господарства, в яких особливо гостро відчувається 

специфічність праці та її підвищена небезпека. Робочі місця та 

робочі зони залізничників багатьох професій розташовані у 

безпосередній близькості від рухомого складу. Для виконання ряду 

технологічних операцій працюючі змушені зустрічатися з рухомим 

складом. Умови праці ускладнюються ще й тим, що залізниці 

працюють цілодобово, в будь-яку пору року та за будь-якої погоди. 

Більша частина залізничників зайнята роботою 

безпосередньо на коліях перегонів та станцій. До особливостей 

роботи на коліях можна віднести: наявність колій з інтенсивним 

різнобічним рухом, протяжні гальмівні шляхи, обмежена відстань 

між вісями суміжних колій, а також рухомим складом і будівлями, 

більша частина фронту робіт при обмеженому огляді, низька 

освітленість робочої зони в темну пору доби. 

Організація і управління охороною праці на станції 

здійснюється згідно вимог наказу №205 ВоН від 23.08.96 року, 

“Положення про систему управління охороною праці на станції”, 

затвердженного 01.10.96 року та Закону України “Про охорону 

праці”. 

Навчання, інструктаж та перевірка знань працівників станції 

проводиться згідно вимог “Положення про навчання, інструктаж та 

перевірку знань з питань охорони праці”. 

Основні вимоги безпеки до працівників станції перед 

заступанням на чергування, під час виконання службових 

обов’язків, та після закінчення роботи викладено в Інструкції з 

охорони праці працівників станції. До таких вимог належать: 

- заходи безпеки під час знаходження на станційних коліях; 

- заходи електробезпеки; 

- утримання робочих місць; 

- підготовка до роботи; 

- порядок допуску працівників станції до роботи; 

- маршрути службового потрапляння до робочих місць; 

- негабаритні місця, порядок виконання маневрів у цих 

місцях;  

- заходи безпеки складальних бригад під час виконання 

маневрової роботи, під час розпуску вагонів з 
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сортувальної гірки та подавання вагонів по колії 1520 мм 

та 1435 мм на вантажні фронти та під’їзні колії; 

- заходи безпеки прийомоздавачів ПКО, приймальників 

поїздів контори передачі; 

- заходи безпеки операторів технічної контори; 

- правила безпеки для водіїв автотракторної техніки; 

- заходи особистої гігієни 

- заходи першої долікарської допомоги; 

- охорона праці жінок. 

Управління охороною праці здійснюється шляхом реалізації 

наступних функцій: 

- планування заходів по забезпеченню безпеки праці; 

- організація функціонування системи управління 

охороною праці; 

- оперативного керівництва і координації робіт щодо 

забезпечення безпеки праці; 

- постійного контролю за додержанням працівниками 

технологічних процесів, правил експлуатації машин, 

механізмів, устаткування, засобів виробництва, 

використанням засобів колективного та індивідуального 

захисту, виконанням робіт відповідно до вимог щодо 

охорони праці; 

- оцінки і стимулювання робіт щодо забезпечення безпеки 

праці. 

Обов'язкова участь профспілки або членів трудових 

колективів будь-яких установ та закладів у створенні здорових і 

безпечних умов праці зумовлює необхідність системи 

стимулювання діяльності за сумлінність і покарання за 

невиконання вимог законодавства та нормативних документів з 

охорони праці. 

На всіх промислових підприємствах України повинні діяти 

стандарти безпеки праці, які встановлюють систему показників, за 

якими підраховується стан охорони праці структурних підрозділів 

та підприємства в цілому, визначаються переможці і здійснюється 

їх матеріальне заохочення. Види заохочення та суми премій 

визначають профспілки, трудові колективи та керівництво 
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підприємства, що фіксується в колективному або в трудовому 

договорі. 

Порушення нормативних актів з охорони праці, створення 

перешкод для діяльності посадових осіб і органів державного 

нагляду, громадського та регіонального контролю передбачає 

покарання у вигляді штрафів, дисциплінарної, адміністративної та 

кримінальної відповідальності в залежності від виду та наслідків 

порушення. 

Згідно Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (стаття 41), порушення вимог законодавства про 

працю та охорону праці), порушення вимог законодавства про 

працю тягне за собою накладання штрафу. Так, за порушення 

правил безпеки юридичні чи фізичні особи, які використовують 

найману працю, сплачують штраф у розмірі до 5% від місячного 

фонду заробітної плати. 

Метою планування робіт щодо охорони праці є організація 

безпечних виробничих процесів, попередження виробничого 

травматизму, вивільнення працівників зі шкідливих та важких 

умов праці, виведення працюючих з небезпечних зон і 

забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями. 

Основою планування роботи з управління охороною праці є 

річний план “Комплексних заходів щодо досягнення встановлених 

нормативів безпеки, рівня охорони праці, запобігання випадкам 

виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій”. 

 
 

Охріменко С.В., викладач ПТ КІСумДУ 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ПРАЦІ В 

УКРАЇНІ 

 

 

Сьогодні в Україні здійснюються соціально-політичні та 

соціально- економічні реформи. Наша країна переживає етап 

відмирання централізовано-розподільних форм господарювання й 

народження економічних відносин у сфері праці, притаманних 

соціально-ринковій моделі управління. При цьому, природно, 

змінюються ролі й функції основних суб'єктів підприємницької 
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діяльності: держави, роботодавця й працівника. Цей процес 

неминуче охоплює й охорону праці - невід'ємну частину будь-

якого виробництва, а відтак і систему управління охороною праці. 

Згідно із Конституцією, життя людини є найвищою цінністю 

в Україні. Головним обов’язком кожної країни є забезпечення 

безпечних нешкідливих умов праці. 

Створення належних умов праці на кожному робочому місці, 

безпека та охорона праці стали актуальними проблемами в Україні, 

оскільки має місце високий рівень захворюваності та смертності 

серед осіб працездатного віку, підвищений рівень виробничого та 

побутового травматизму, у тому числі й з летальними наслідками. 

Відповідно працюючі громадяни, як основні суб’єкти суспільного 

добробуту, в сучасних умовах життєдіяльності вимагають 

належного соціального захисту й посиленої уваги на всіх рівнях 

управління. Головною метою цієї роботи є аналіз сучасного стану 

охорони праці в Україні, визначення проблемних питань та шляхів 

їх вирішення. 

Відповідно до досліджень Міжнародної організації праці у 

світі щорічно близько 337 млн людей стають жертвами нещасних 

випадків на виробництві та понад 2,3 млн людей помирають від 

пов’язаних з роботою травм і хвороб. [3]. 

Головною метою державної політики України у сфері 

охорони праці є збереження життя, здоров’я та працездатності 

людини в процесі трудової діяльності. Об’єктивно оцінюючи 

охорону праці в Україні, на жаль, слід констатувати, що сучасний 

її стан не може задовольнити потреби нашого суспільства. 

Для того щоб детально проаналізувати стан охорони праці в 

Україні, необхідно розглянути показники щодо виробничого 

травматизму та нещасних випадків за останні роки. Одним з 

основних показників стану охорони праці є рівень виробничого 

травматизму та професійної захворюваності. Протягом 2016 року в 

Україні (крім тимчасово окупованої території АР Крим, м. 

Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної 

операції) зафіксовано 357 нещасних випадків зі смертельними 

наслідками. Серед загиблих на виробництві 323 особи чоловічої 

статі та 34 жіночої (у 2015 р. – відповідно 325 і 29).Так, за минулий 

рік зафіксовано 4287 нещасних випадків, пов’язаних з 
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виробництвом, що на 0,8% більше порівняно з 2015 роком. 

Кількість потерпілих від нещасних випадків на виробництві склала 

4 тис. 429 осіб (у 2015 р. – 4444). 

За звітний період страховими експертами (іншими 

представниками Фонду, які виконують їх обов'язки) взято участь у 

роботі комісій з розслідування: 148 групових нещасних випадків; 

506 нещасних випадків із смертельним наслідком; 713 випадках 

смерті на підприємстві; 192 нещасних випадків з можливою 

інвалідністю та 6102 інших випадків. Кількість нещасних випадків 

на виробництві збільшилась у Тернопільській області на 28% (з 57 

до 73), Черкаській на 2 випадки (з 92 до 94). До найбільш 

травмонебезпечних галузей економіки та видів робіт відноситься 

видобування кам’яного вугілля - кількість травмованих складає 

32,5% від загальної кількості травмованих по Україні (2205 осіб, у 

т.ч. 69 - смертельно). Найбільша кількість професійних 

захворювань зареєстрована у Дніпропетровській (17,3%) і 

Львівській (13,1%) областях. Кількість профзахворювань у цих 

областях складає близько 87% від загальної кількості по Україні. 

Зростання професійних захворювань відмічається у 

Львівській - на 187 випадків ( з 389 до 576), Херсонській - на 6 

випадків (з 6 до 12), Запорізькій - на 7 випадків (з 69 до 76). 

У структурі професійних захворювань перше місце належить 

хворобам органів дихання - 70% від загальної кількості по Україні 

(понад 3046 випадків). На другому місці - захворювання опорно-

рухового апарату - 19% (радикулопатії, остеохондрози, артрити, 

артрози - понад 847 випадків). Третє місце за вібраційними 

хворобами - 4% (162 випадки), четверте - за хворобами слуху - 4% 

(156 випадків). Найбільше професійних захворювань сталося під 

час видобування кам’яного вугілля - 78% від загальної кількості по 

Україні (3432 особи) [2].  

Вагомими причинами формування несприятливих умов 

праці залишаються недосконалі технології, використання 

застарілого обладнання, машин і механізмів та їх несправність, 

неефективність та невикористання засобів захисту тими хто 

працює, порушення правил охорони праці, режимів праці й 

відпочинку. Ситуація, що склалася на ринку праці, вимагає 

підготовки інженерів і фахівців, які володіють науковими 
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знаннями, здатні реалізовувати цілі охорони праці й довкілля на 

різних рівнях: в організаціях, установах, соціальних та інженерних 

службах, здійснювати методологічну, дослідницьку діяльність й 

що усвідомлюють соціальну значущість своєї професії.  

Зрозуміло, невичерпним резервом для поліпшення роботи у 

сфері охорони праці є міжнародний досвід у практичній, 

нормативній і правовій діяльності. На не меншу увагу заслуговує 

оголошена в країнах Заходу прихильність до пріоритетів, що 

стосуються перш за все інтересів людини в праці. Щоб забезпечити 

безпечну працю на робочих місцях, необхідні кваліфіковані кадри і 

відповідальне, зацікавлене відношення до реалізації 

конституційних прав працівників з боку як працедавців, так і 

керівників на всіх рівнях управління. 

 
Рисунок 1 - Програма для забезпечення безпечних умов праці 

 

Тому необхідно прийняти комплексну програму, для 

покращення такої ситуації. 

 

Безумовно, безпека на ринку праці заслуговує на пріоритет 

перед останніми чинниками соціально-економічної безпеки. Хоча в 

умовах сучасного суспільства більшість людей вимушена значну 

увагу приділяти питанням працевлаштування і заробітної плати, а 

не проблемам поліпшення охорони праці. Для подолання цих 

негативних тенденцій необхідно апелювати і до державних 
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інститутів, і до соціальних партнерів, метою ефективної політики 

яких у цій сфері повинно стати створення системи щодо 

вдосконалення умов праці й виробничої сфери. У сучасних умовах 

розвитку держави та суспільства, на законодавчих засадах 

державної політики у сфері охорони праці в умовах ринкових 

відносин необхідно створити дієвий механізм, за допомогою якого 

буде впроваджуватися комплекс заходів щодо створення умов 

праці, які відповідають вимогам збереження життя та здоров’я 

працівників. 
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ЕКОЛОГІЯ В ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 

 

 

1.Залізничний транспорт впливає на екологію як великий 

споживач паливних, лісових і земельних ресурсів, мінеральних і 

будівельних матеріалів. Хоча в порівнянні з іншими видами 

транспорту (особливо автомобільним), він заподіює менше 

екологічного збитку. Структура негативного впливу залізничного 

транспорту на середовище включає порушення стійкості 

природних ландшафтів транспортною інфраструктурою шляхом 

розвитку ерозій і зсувів; забруднення атмосфери відпрацьованими 

газами; постійне зростання рівня забруднення землі нафтою, 
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свинцем, продуктами видування й опадання сипучих вантажів 

(вугілля, руда, цемент). Особливо небезпечні аварії на залізницях. 

Природоохоронною діяльністю на залізничному транспорті 

займається відділ безпеки руху й охорони праці. Засоби, пов'язані з 

поліпшенням екологічної ситуації, безпосередньо пов'язані з 

модернізацією залізничного транспорту. Особливо важливий тут 

перехід залізничного транспорту на екологічно чисту електричну 

тягу. Зараз вже експлуатаційна довжина електрифікованих 

залізниць складає 40%. Оздоровленню навколишнього середовища 

буде сприяти культура вантажних перевезень, тобто перехід на 

контейнерні перевезення й інші види прогресивних методів 

доставки продукції. Справжнім нещастям для екології є аварії на 

вантажних потягах. Безаварійність перевезень – головна задача 

залізничного транспорту.  

Залізничний транспорт за обсягом вантажних перевезень 

займає перше місце серед інших видів транспорту, по обсягу 

перевезень пасажирів друге місце після автомобільного 

транспорту. Залізничний транспорт чинить менший вплив на 

екосистему міста, ніж автотранспорт.  

Основний забруднюючий фактор - шум. Рівні шуму від 

рухомого складу ліній залізниці і метрополітену, що проходять 

поблизу жилової забудови, перевищує всі припустимі норми.  

Другий не менш важливий фактор впливу важкого 

транспорту на місто, до якого відноситься рейковий транспорт, - 

вібрації. Джерелами вібрації в житлових і громадських будівлях, 

крім інших причин, є транспортні засоби, що створюють при 

роботі великі динамічні навантаження, що викликають поширення 

вібрації в ґрунті і будівельних конструкціях будинків. Ці вібрації 

часто є також причиною виникнення шуму в приміщеннях 

будинків. У тих випадках, коли будинки розташовуються в 

безпосередній близькості від рейкової дороги, вібрації в них 

можуть перевищувати гранично припустимі значення, встановлені 

Санітарними нормами, у 10 разів (на 20 дб).  

Протягом кількох років проводиться робота зі створення 

антишумових і антивібраційних прокладок під рейкові шляхи. 

Проблема захисту будинків від вібрацій досить складна і 

здебільшого носить науково-технічний характер. Багато задач по 
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поширенню хвиль не мають простих рішень і в основному 

досліджуються на чисельних моделях, що не завжди відбивають 

реальні властивості ґрунтових середовищ і будівельних 

конструкцій. Тому в більшості випадків мова йде про 

прогностичну оцінку вібрацій і якісне дослідження хвильових 

процесів.  

2. Робота Укрзалізниці над зменшенням негативного впливу 

залізничного транспорту на природне довкілля  

Збереження чистоти навколишнього середовища завжди 

було одним з пріоритетів Укрзалізниці під час організації 

перевезень. Маючи на меті зменшення шкідливого впливу 

залізничного транспорту на довкілля, забезпечення екологічної 

безпеки на транспорті та раціональне використання природних 

ресурсів, залізничні підприємства щорічно розробляють та 

здійснюють низку заходів, що мають природоохоронний ефект. 

Такі заходи містяться у „Плані реалізації на транспортно-

дорожньому комплексі Основних напрямків державної політики в 

галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки на 2006-2010 роки”, що 

затверджений наказом Міністерства транспорту України.  

„Охорона і раціональне використання водних ресурсів”. На 

залізниці України покладено завдання реконструкції 

каналізаційних очисних споруд стічних вод, ремонту та 

реконструкції локальних каналізаційних споруд попереднього 

очищення стічних вод, будівництво та реконструкцію систем 

оборотного водопостачання, будівництва каналізаційних мереж з 

підключенням до міських каналізаційних очисних споруд, 

установки водомірів.  

Планом, в якому йдеться про охорону та раціональне 

використання земель, на Одеську та Південно-Західну залізницю 

покладено місію очистки місць забруднення ґрунтів 

нафтопродуктами. В рамках цих робіт Південно-Західною 

залізницею визначається ступінь забруднення ґрунтів та підземних 

вод в районі розташування бази нафтопродуктів.  

Починаючи з 2002 року проводиться планова реконструкція 

та відновлення гідротехнічних (водовідвідних) споруд на об'єктах 

залізничного транспорту всіх залізниць України.  
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На підприємствах Укрзалізниці постійно розробляються та 

впроваджуються системи статистичної звітності підприємств 

залізничного транспорту з питань охорони та використання 

природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.  

Усі структурні підрозділи залізниць як первинні 

природокористувачі та платники податку та оперативно 

підпорядковані Укрзалізниці ремонтні заводи забезпечують 

екологічну безпеку шляхом дотримання нормативів екологічної 

безпеки та використання природних ресурсів в межах лімітів та 

дозволів, які видаються спеціально уповноваженими органами 

виконавчої влади з питань охорони навколишнього середовища та 

екологічної безпеки за місцем розташування підприємств. З метою 

виховання молоді, якій не байдужий екологічний стан довкілля, 

усіма залізницями України щорічно проводиться підготовка та 

підвищення кваліфікації фахівців в галузі охорони навколишнього 

середовища.  

Слід відзначити, що фінансування програм, спрямованих на 

збереження навколишнього природного середовища, здійснюється 

за рахунок власних коштів залізниць та капіталовкладень.  

Особливо екологічно шкідливе для довкілля використання 

дизельної тяги. І оскільки сьогодні повністю відмовитися від неї не 

можливо, розроблено низку технологій для мінімізації шкідливих 

викидів. Це, наприклад, установка на турбіни дизелів спеціальних 

каталізаторів, які знижують викиди шкідливих речовин в 

атмосферу на 80 відсотків.  
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ПОНЯТТЯ БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА 

ТРАНСПОРТІ 

 

 

Сучасний стан гарантування безпеки пасажирських 

перевезень транспортом викликає небезпідставне занепокоєння як 

у керівництва держави, так і в населення. Кількість загиблих і 

поранених під час дорожньо-транспортних пригод, порушень 

правил експлуатації транспорту вимагає від держави впровадження 

нових і вдосконалення існуючих ліцензійно-дозвільних, 

реєстраційних, контрольно-наглядових і багатьох інших засобів 

гарантування безпеки на транспорті. Особливу стурбованість 

викликає порушення вимог і правил безпеки на транспорті, що 

вчиняється водіями, технічним персоналом тощо та призводить до 

значних людських втрат. 

Поняття безпеки пасажирських перевезень автомобільним 

транспортом до сьогодні не було об’єктом самостійного наукового 

дослідження. Зазначені фактори зумовлюють актуальність 

доктринального дослідження поняття безпеки пасажирських 

перевезень транспортом. 

Формулювання поняття безпеки пасажирських перевезень 

транспортом є визначальним для розроблення проблем 

адміністративно-правового гарантування безпеки пасажирських 

перевезень автомобільним транспортом.  

Метою цього дослідження є формулювання поняття безпеки 

пасажирських перевезень транспортом на підставі аналізу 

сучасних наукових позицій щодо поняття безпеки. 

Проблеми безпеки турбували суспільство з давніх часів. 

Розглядаючи виникнення й становлення самої ідеї безпеки, а також 

самого поняття, відзначимо що вперше згадку про це знаходимо в 

філософській і науковій спадщині Сходу IV-VI ст.ст. до н.е. в 

працях Сунь-Цзи “Трактат про воєнне мистецтво”, У-Цзи “Про 

мистецтво ведення війни”, де були визначені положення, що є 
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базовими в теорії гарантування безпеки держави й людини. 

Пізніше Платон висловлює свої бачення безпеки. Поняття безпека, 

за Платоном, асоціюється з такими поняттями, як “допомога” і 

“спасіння” [1, c.260-263; 275]. У часи Стародавнього Риму 

Цицерон (106-43 p.p. до н. е.) стверджував, що з появою власності 

на землю виникає необхідність її охороняти й гарантувати безпеку 

її власників, а в цілому - необхідність у системі гарантування 

безпеки держави. 

Ідеї безпеки пізніше були висвітлені у працях мислителів Ф. 

Аквінського, Ш. Монтеск’є, Д. Дідро, Дж. С. Міля, К. Маркса, Є. 

Дюркгейма, П.А. Сорокіна, Б.М. Чичеріна, К.Д. Кавеліна. У 

цілому, з точки зору сучасних дослідників, поняття “безпека” 

пройшло три основні етапи [2, c.78-91]. 

Саме поняття “безпека” увійшло до вжитку в XII ст., воно 

означало спокійний стан духу людини, яка вважала себе 

захищеною від будь-якої небезпеки. З таким змістом це поняття 

вживалось у лексиці народів Західної Європи до XVII ст. Незначне 

поширення цього поняття пов’язане з розповсюдженням, 

починаючи з XIII ст., терміна “поліція”, зміст якого був 

надзвичайно широким - державний устрій, державне управління, 

метою якого є благо та безпека всіх. 

У XVIІ-XVIII ст.ст. практично в усіх країнах утверджується 

точка зору, що метою держави є загальний добробут і безпека. 

Тому поняття “безпека” набуває нового змісту: стан, ситуація, 

спокій, який виникає внаслідок відсутності реальної небезпеки (як 

фізичної, так і моральної), а також матеріальні, економічні, 

політичні умови, які створюються відповідними органами й 

організаціями [3, c.180]. 

Важливу роль у становленні категорії “безпека” в науці 

відіграли праці філософів. Так, проблема безпеки людства була 

предметом уваги таких яскравих представників філософької думки 

як Імануіл Кант та Томасс Гоббс. Творчість цих мислителів чинила 

надзвичайно суттєвий вплив на формування філософсько-правової 

думки представників як класичного, так і всіх подальших 

історичних періодів [4, c.186]. Т. Гоббс вважав, що головною 

метою держави є гарантування безпеки. Кінцевою метою людей є 

турбота про самозбереження й про якомога краще життя [5, c.129]. 
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Іншої позиції стосовно проблеми безпеки дотримується Імануіл 

Кант. Так філософ не обмежується рамками окремої держави, а 

прямо чи опосередковано утверджує необхідність створення 

системи безпеки колективної. Крім іншого, суттєвим позитивним 

моментом філософсько-правового розуміння мислителя проблеми 

безпеки є те, що він розглядає її у всесвітньо-історичному аспекті, 

тобто не тільки всередині окремої держави, а й щодо вічного миру 

між народами [4, c.189]. Однак необхідно зазначити, що подібні 

філософські позиції не зводилися до конкретних понять категорії 

“безпека”. 

Оскільки радянська юридична наука й практика відмовилися 

від наукового доробку дореволюційного періоду й багатьох 

усталених термінів, тривалий час перевага надавалась надзвичайно 

широким і невизначеним поняттям “революційний порядок”, 

“боротьба з контрреволюцією”. У 1920-ті роки у зв’язку з тим, що 

в юриспруденції переважало положення про підпорядкування 

інтересів особи інтересам держави й суспільства, розповсюдження 

набув термін “державна безпека”, який був нормативно 

закріплений у 1934 р. До сфери державної безпеки були включені: 

духовне життя, реалізація прав громадян на створення об’єднань, 

союзів, свободи совісті та ін. Усвідомлення в подальшому безпеки 

як результату соціальної діяльності, дало можливість визначити її 

певні рівні: міжнародна глобальна, міжнародна регіональна, 

національна (державна) безпека. При цьому існування різних 

аспектів останньої підкреслювалися поняттями “національна 

безпека”, “національна державна безпека”, “громадська безпека”, 

“федеральна безпека” та ін. У межах національної безпеки, у свою 

чергу, виділяють державну, локальну (регіональну) та приватну 

(фірм, особи). Залежно від сфери суспільного життя національну 

безпеку поділяють на політичну, економічну, військову, 

екологічну, соціальну, культурну, правову та ін. [3, c.180-181]. 

Сучасні позиції дослідників щодо необхідності пошуку 

нових шляхів осмислення безпеки ґрунтуються на науковому 

аналізі сутності Української держави, її суспільних структур, 

положення у світовому співтоваристві. Ці позиції ґрунтуються на 

якісних і кількісних змінах глобального характеру. Внаслідок 

швидких і революційних за своїм характером змін, що сталися з 
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людською цивілізацією, особливо в період кризового розвитку, 

поняття “безпека” еволюціонувало. 

В енциклопедичних виданнях “безпека” розуміється як стан 

захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства й 

держави від зовнішньої й внутрішньої загрози [6, c.207]. У свою 

чергу, Г. Ситник трактує безпеку як такий стан природи, людини, 

соціальної групи, суспільства, держави, яким гарантується захист 

їх життєво важливих потреб, інтересів від внутрішніх і зовнішніх 

загроз, який є необхідною умовою збереження та примноження 

духовних і матеріальних цінностей [7, c.24]. 

Необхідно також зазначити точку зору O.A. Белькова, який 

визначає безпеку “як стан розвитку й умов життєдіяльності 

соціуму, структуру його інститутів і визначень, при яких 

забезпечується збереження їх якісної визначеності з об’єктивно 

обумовленими інноваціями в них і вільне співвідношення власної 

природи і їх визначене функціонування” [8, c.91]. 

Цікавою є й позиція Н.Д. Казакова щодо поняття без-пеки як 

“динамічно стійкого стану відносно до несприятливих впливів і 

діяльності, захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз, гарантування 

таких внутрішніх і зовнішніх умов існування держави, які 

гарантують можливість стабільного, всебічного прогресу 

суспільства і всіх громадян” [9, c.62-63]. 

О.С. Доценко розглядає безпеку як явище, тотожне 

гомеостазам системи, під яким прийнято розуміти тип динамічної 

рівноваги, характерний для складних систем і станів, які 

саморегулюються в підтримці сутності важливих для збереження 

системи параметрів у визначених рамках [10, c.24]. Можливо, така 

точка зору має право на існування й у подальшому розвитку, але на 

сьогодні поняття “безпека” перебільшена, а теоретична 

узагальненість не має реального уявлення про безпеку людини з її 

природними правами і свободами.  

Багато науковців доходять висновку, що безпека 

характеризується не лише ступенем захищеності від зовнішніх і 

внутрішніх загроз, а й рівнем умов для існування, належного 

функціонування й прогресивного розвитку самої соціальної 

системи [11]. Якщо припустити, що безпека характеризується 

ступенем захищеності об’єктів безпеки, то необхідно було б 
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законодавчо визначити критерії її оцінки. У зв’язку із цим 

необхідно погодитися з думкою, що відсутність визначеності в 

закріпленому законодавством понятті “безпека” зумовлює 

невідповідність характеру діяльності органів, покликаних 

гарантвати безпеку, порівняно зі змістом, який законодавець мав 

на увазі, запроваджуючи це поняття [12, c.19]. 

Також слід виділити два існуючі напрямки при визначенні 

поняття безпеки: перший напрямок представляє безпеку як 

систему суспільних відносин, другий - безпеку як стан об’єкта. 

Вони характеризують безпеку, з одного боку, як систему 

суспільних відносин, з іншого - як стабільний стан. Щоб 

обґрунтувати цю позицію, варто підходити до визначення з 

урахуванням таких факторів: визначення сутності безпеки 

випливає із соціально-економічних, політичних і інших основ 

держави, її інтересів; безпека людини, суспільства і держави 

повинна забезпечуватися в багатьох напрямках, що викликає 

необхідність формування для цього ефективної системи 

(правового, організаційного й іншого характеру), яка б 

забезпечувала сприятливі умови; історично сформований підхід до 

гарантування безпеки як захисту потребує перегляду, оскільки 

безпека характеризується не ступенем захищеності, а станом, в 

якому можливе існування й прогресивний розвиток суспільства, 

держави й людей, які в ній проживають; не може забезпечувати 

безпеку система регулювання суспільних відносин, заснованих 

тільки на правових нормах або системою владних органів [10, 

c.26]. 

Наявні наукові дослідження присвячені проявам і 

гарантуванню безпеки в окремих сферах життєдіяльності 

суспільства, як-от: національна, державна, військова, економічна, 

інформаційна, екологічна, громадська та ін. Кожний із зазначених 

видів характеризується своїми особливостями. Основою подібного 

розподілу безпеки на складові є сукупність відносин, які 

утворюються в тій чи іншій сфері. Він зумовлений здебільшого 

визначеним у Законі України “Про основи національної безпеки 

України” переліком основних можливих загроз національній 

безпеці в найважливіших галузях. 
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Перше визначення національної безпеки на законодавчому 

рівні було сформульовано в Постанові Верховної Ради України 

“Про Концепцію (основи державної політики) національної 

безпеки України” від 16.01.1997 р. [13], що трактується як стан 

захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства й 

держави від внутрішніх і зовнішніх загроз, що є необхідною 

умовою збереження й примноження духовних і матеріальних 

цінностей. Головними об’єктами національної безпеки визначені: 

громадянин (його права та свободи); суспільство (його духовні і 

матеріальні цінності); держава (її конституційний лад, суверенітет, 

територіальна цілісність та недоторканність кордонів). 

У свою чергу уточнення змісту поняття національної безпеки 

зазнало розвитку й у науковій літературі. Так, Є.А. Олейніков 

вважає, що “національна безпека - це захищеність життєво 

важливих інтересів громадян, суспільства, держави, а також 

національних цінностей, способу життя від зовнішніх і внутрішніх 

загроз різних за своєю природою (політичних, військових, 

економічних, еко-логічних та інше)” [14]. С.В. Ківалов під 

національною безпекою пропонує розуміти стан країни, за яким 

система державно-правових і суспільних гарантій забезпечує 

реалізацію суверенітету, конституційного ладу та територіальної 

цілісності держави, всебічний розвиток і захист інтересів усього 

населення країни від розвідувально-підривної діяльності іноземних 

спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп і 

осіб [15, c.783]. 

Щодо теоретичних поглядів сучасних науковців необхідно 

зауважити, що досліджувана категорія є предметом запеклих 

дискусій. Конкретизуючи поняття безпеки щодо окремого об’єкта, 

можемо визначити, що ця категорія за своїм змістом охоплює 

державний устрій, усі галузі економіки, особистість (її права й 

свободи). Якщо мати широке розуміння категорії безпеки, про неї 

можна говорити, насамперед, як про національну, тобто такий стан 

захищеності інтересів, від рівня якого залежить державність, 

суверенітет і територіальна цілісність країни. 

На теоретичному рівні зміст поняття національної безпеки 

обґрунтовується тим, що з позицій внутрішніх властивостей 

національну безпеку можна розглядати як сукупність 
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взаємопов’язаних елементів, різнорідних за функціональними 

сферами національної безпеки, коли склад характеризується тільки 

за якістю, або однорідних, коли об’єкту дають і кількісну 

характеристику. Однак такий склад елементів не є остаточним. 

Зазначається, що, виходячи з найбільш імовірних загроз 

національній безпеці України в життєво важливих сферах 

діяльності, основними функціональними складовими (сферами) 

національної безпеки України є: економічна, політична, соціальна, 

воєнна, екологічна, епідемічна, технологічна, інформаційна [16, 

c.7]. 

Такий функціональний склад елементів національної безпеки 

також не може вважатися остаточним. Як зазначають автори 

навчального посібника “Національна безпека України 

(методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку)”, головною 

(стратегічною) метою національної безпеки є гарантування 

захисту: природи, людини - її прав і свобод, соціальних і 

національних груп, суспільства, держави - її суверенітету, 

територіальної недоторканності й політичної незалежності [16, 

c.7]. 

Національна безпека повинна бути спрямована на захист від 

певних загроз. Така точка зору має, як вважається, складати основу 

теоретичних досліджень, присвячених визначенню змісту безпеки 

також і щодо безпеки пасажирських перевезень транспортом. Крім 

того, розробка пропозицій на основі теоретичних напрацювань має 

суто практичний характер і сприятиме реалізації норми ст. 3 

Конституції України, якою визначено, що “Людина, її життя й 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю”. 

Аналізуючи наведені позиції щодо термінів “безпека” і 

“національна безпека”, можна дійти висновку, що вони 

співвідносяться як загальне й часткове. Відповідно безпека 

пасажирських перевезень транспортом є також похідною від 

категорії «безпека». Ця категорія має певні особливості, пов’язані 

зі змістом пасажирських перевезень транспортом. 

Говорячи ж про пасажирські перевезення, необхідно мати на 

увазі особливо високі вимоги до безпеки. Вони викликані 

наявністю різноманітних об’єктів для подібних загроз: зручність 
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пасажирського перевезення, доставки пасажира й багажу до 

пункту призначення в строк, установлений договором перевезення. 

Розглядаючи дані загрози, можна класифікувати їх за 

різними підставами. По-перше, залежно від суб’єкта можна 

виділити внутрішні (походять з боку самого транспортного засобу 

чи його пасажирів) та зовнішні (походять з боку інших учасників 

дорожнього руху й навколишнього середовища). По-друге, 

залежно від походження загрози: техногенні (викликані діяльністю 

людини чи об’єктів створених нею) і природні (викликані 

стихійними силами). По-третє, залежно від об’єкта загрози: 

небезпечні для майна пасажирів, небезпечні для здоров’я, 

небезпечні для життя. Звичайно, класифікацію можна 

продовжувати, однак і наведені приклади дають можливість 

усвідомити всю складність системи загроз пасажирським 

перевезенням автомобільним транспортом. 

Ураховуючи зазначене, ми маємо можливість визначити й 

поняття безпеки пасажирських перевезень транспортом. Отже, під 

цією категорією необхідно розуміти динамічно стійкий стан 

захищеності, зручність пасажирського перевезення, доставка 

пасажира й багажу до пункту призначення в строк, установлений 

договором перевезення, транспортного засобу, життя, здоров’я й 

майна осіб, які користуються послугами автомобільного 

транспорту й працівників-перевізників від різноманітних загроз під 

час здійснення пасажирських перевезень автомобільним 

транспортом. Сформульоване поняття безпеки пасажирських 

перевезень автомобільним транспортом дозволяє в подальшому 

оперувати більш складними категоріями та ефективніше 

досліджувати адміністративно-правовий механізм гарантування 

безпеки цих перевезень. 
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SIGNALING AND AUTOMATIC CONTROL SYSTEM AT 

MODERN RAILWAYS 

 

 

As long as the modern civilization exists, people have always 

tried to automatize their work, to make things work for themselves. 

There used to be primitive working devices at first. Genius human mind 

and tireless curiosity have become a trigger to the development of 

automation of manufacture. Railways, which have always been one of 

the most significant parts of economic and social development became a 

part of atomized system as well. Nowadays, Ukraine is doing its best to 

customize the level of automation at railways up to the standards of 

European countries and developed countries of the East.  

 Devices of automation are the most important elements of 

railway’s technical equipment. They allow to solve effectively the tasks 

of transportation process, improving the railway track capacity, securing 

train’s safety, uninterrupted connection between all sectors of railway 

transport. The devices of automation and communication used at the 

railways are means of automatics and telemechanics which regulate the 

train circuit at  railroad hauls (electro-stick system, half-automatic 

blocking and auto blocking); means of automatic control (AC), which 

control the switches  and signaling at the stations (electric and 

mechanical centralization of switches); controller’s office 

centralization, connecting AC and centralization of switches; telephone, 

telegraph and other types of line connections, radio connection; 

passenger’s automatic.   

Signaling is the sending of a signal from the transmitting end of 

a telecommunication circuit to inform a user at the receiving end that 
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a message is to be sent. Signaling and telecommunications are 

considered to be the most technologically developed sectors of railway 

in Ukraine as well as other countries. Color light signals, electrical 

operation of signals and points, track-circuiting, route-setting panel 

control, automatic train operation, computer-based centralized traffic 

control (CTC) – these are the basic elements of up-to-date signaling.  

Railway signaling is a system used to direct railway traffic and 

keep trains clear of each other at all times. The method of operating 

long railway lines by centralized traffic control (CTC) began in the 

USA in 1927. It worked as a diagram that showed the operator the 

location of every train, so that the operator could control the whole 

section of the line from the control panel. At modern, all track circuit is 

controlled from a single control center to provide regular traffic and 

avoid delays.  

A single control center to control the whole line from one place 

was first introduced in Japan, on the New Tokaido Line. The Japanese 

have developed a totally new system using transistors and diodes. It 

proved to be more reliable, more economically efficient and time-saving 

- it takes about one second to scan indications for all the tracks. 

Nowadays, the most sophisticated automatic and electronic equipment, 

including a digital computer is widely used to automate train operation 

and provide the highest quality of railway service.  

Automatic block signaling (ABS) is a railroad communications 

system that consists of a series of signals that divide a railway line into 

a series of sections, or "blocks". The system controls the movement of 

trains between the blocks using automatic signals. ABS operation is 

designed to allow trains operating in the same direction to follow each 

other in a safe manner without risk of rear end collision. The 

introduction of ABS reduced railways' costs and increased their 

capacity. Older manual block systems required human operators. The 

automatic operation comes from the system's ability to detect whether 

blocks are occupied or otherwise obstructed, and to convey that 

information to approaching trains. The system operates without any 

outside intervention, unlike more modern traffic control systems that 

require external control to establish a flow of traffic. [1] 

Most automatic block signaling systems use three- or four-block 

arrangements, where an obstruction in the first block will prompt a 
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warning upon entering the second block, and allow full speed for trains 

entering the third. Where blocks are short or higher capacity is needed, 

four or more blocks are used; trains are then given multiple warnings of 

an impending obstruction. For basic block status, the red/yellow/green 

system of signaling is nearly universal, with red indicating an 

obstructed block, yellow indicating that an obstructed block is ahead, 

and green indicating that no obstruction is to be expected. The most 

common way that ABS systems detect track occupancy (by a train or 

obstruction) is through the use of electrical track circuits. A low-voltage 

current is sent through the track between the signals and is detected to 

determine whether the circuit is closed, open, or shorted. A train's metal 

wheels and axles will pass current from one rail to the other, thereby 

shorting (shunting) the circuit. If the ABS system detects that the circuit 

is shorted between two signals, it understands that a train, or obstruction 

is occupying that block and will "drop" the signals (display a restricting 

or stop indication) on either side of that block to prevent another train 

from entering (if the block is governed by a positive stop). [2] 

Powerful computer equipment and rapid information exchange 

techniques have led to more sophisticated signaling systems. These 

systems are not only able to direct the train, but decide on the optimum 

time for a break, coast or accelerate for energy efficiency at maximum 

rate. These abilities have allowed on-board computers to provide much 

more necessary functions and information for a driver, which was 

impossible in the past. 

On the one hand, with the exception of some newly constructed 

lines, the cost of providing continuous data exchange between track and 

train can be high. On the other hand, up-to-date signaling systems help 

to save time, which is of great importance for train operation. Secure 

coding of information has increased the effectiveness of intermittent 

automatic train control (ATC) and increased the quantity of data that 

can be handled.  

Automatic train control (ATC) is a general class of train 

protection systems for railways that involves a speed control 

mechanism in response to external inputs. ATC systems tend to 

integrate various cab signaling technologies and they use more granular 

deceleration patterns in lieu of the rigid stops encountered with the 

older automatic train stop technology. ATC can also be used 
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with automatic train operation (ATO) and is usually considered to be 

the safety-critical part of the system. 

Over time there have been many different safety systems labeled 

as "automatic train control". The first was used from 1906 by the Great 

Western Railway, although it would now be referred to as an AWS 

(automatic warning system). The term is especially common in Japan, 

where ATC is used on all Shinkansen (bullet train) lines and on some 

conventional rail lines as a replacement for ATS. [3] 

Needless to say, that safety at the railway has become a key 

question. More and more practical railway engineers realize that 

automatic train control (ATC) is essential for safe operations, as well as 

economically efficient.  

It’s quite clear that no modern railway can exist without 

automatic train control. Nevertheless, introduction of this system is not 

such an easy task, as it may seem at first sight. At present, it’s a 

headache for many European railways. As we know many more high-

speed railway lines are being constructed, more and more trains are 

being designed and produced specially for cross-border operation. All 

this makes operators’ work more responsible and nervous. New up-to-

date ATC facilities must be installed, and their design, manufacture and 

installation require great expenses. But this work must be done, because 

to benefit from ATC system, railways are to use it throughout their 

networks. 

It is our deepest belief, the future of Ukrainian railways cannot be 

possible without implementation of the newest means of automation in 

all the brunches connected with track circuit control, services for 

passengers providing comfort and safety of transportation. Unpiloted 

rolling stock control can be a bright example of it. The students of 

Polytechnic School of Konotop Institute of Sumy State University, of 

speciality “Manufacture of Electronic and Electric Means of 

Automation” are studying latest international experience in automation 

needed to develop Ukrainian railways in the nearest future.  
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СЕКЦІЯ «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  

В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ» 

 

 

Туманова Ю.В., завідувач навчально- 

методичного кабінету ПТ КІСумДУ 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ 

СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

 

Здатність майбутніх викладачів ВТНЗ застосовувати набуті 

знання, уміння, навички та отриманий досвід у подальшій 

професійній діяльності є метою формування інформаційної 

культури. Методика формування інформаційної культури у 

майбутніх викладачів ВТНЗ включає:  

- мету та рівень сформованості інформаційної культури в 

процесі навчання; 

- стратегію формування інформаційної культури; 

- способи, форми, методи, засоби в процесі навчання ІКТ; 

- реалізацію міжпредметних зв’язків [1]. 

В основу стратегії формування інформаційної культури 

покладено стратегію навчання, а саме: пряме навчання 

(систематизований огляд, вказівки викладача, повторення та 

закріплення); непряме навчання (обговорення, дискусії); 
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взаємодіюче навчання (мозковий штурм, обговорення); практичне 

навчання, засноване на досвіді, та самостійне опрацювання 

матеріалу (доповіді, повідомлення). 

У процесі підготовки констатуючого експерименту з 

вивчення рівня сформованості інформаційної культури майбутніх 

викладачів вищих технічних навчальних закладів нами була 

розроблена й запропонована студентам анкета, яка містила такі 

питання [2, с.59]: 

1. Що Ви розумієте під поняттями «інформаційна культура», 

«інформаційне середовище»? 

2. Яке місце повинно займати формування інформаційної 

культури у  професійній підготовці майбутніх викладачів вищих 

технічних навчальних закладів? 

3. Чи зустрічали Ви посібники, що допомагають у 

формуванні інформаційної культури? 

4. На яких заняттях з Вами працюють над  формуванням 

інформаційної культури? 

5. Чи користуєтесь Ви персональним комп’ютером вдома 

при підготовці до лекційних, семінарських, практичних та 

лабораторних занять? 

В анкетуванні було задіяно 51 студент ІІ, ІІІ та ІVкурсів 

відділення «Менеджмент та матеріалообробка» спеціальності 

5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах та 

автоматичних лініях» Політехнічного технікуму Конотопського 

інституту СумДУ. Результати анкетування показали, що 

формулювання суті понять «інформаційна культура» та  

«інформаційне середовище» в більшості студентів викликало 

значні труднощі. 

Лише 10 студентів під цими поняттям розуміють сукупність 

програмних засобів зберігання, а також уміння знаходити, 

опрацьовувати й передавати інформацію. Більшість опитуваних, а 

таких 37, вважають, що це вміння знаходити потрібну інформацію. 

Кількість студентів, які лише ототожнюють  інформаційну 

культуру та  інформаційне середовище з інформацією – чотири. 

Про те, що ці поняття передбачають також уміння 

використовувати одержану інформацію,  не написав  в анкеті 

жоден із студентів. 
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На друге питання 50 студентів відповіли, що формування 

інформаційної культури повинно займати одне з найважливіших 

місць у професійній підготовці майбутніх викладачів вищих 

технічних навчальних закладів, і лише один респондент вважає, що 

її формувати не обов’язково взагалі. 

Третє питання має такі результати, а саме: 22 студенти 

взагалі не зустрічали посібників, що допомагали б їм формувати 

інформаційну культуру, 19 опитуваних вважають, що у 

формуванні інформаційної культури беруть участь усі підручники 

та навчальні посібники, а також літературні джерела, і лише 10 

студентів відмітили, що такі посібники існують і вони їх 

зустрічали. 

На четверте питання всі опитувані відповіли, що жоден з 

викладачів не обговорював з ними поняття «інформаційна 

культура», але 41 відмітили, що її елементи намагаються 

сформувати викладачі таких дисциплін, як «Культурологія», 

«Людина і світ», «Інформатика», «Вступ до спеціальності», не 

акцентуючи на цьому уваги, і лише 10 респондентів вважають, що 

формування інформаційної культури не відбувається на жодному 

із занять. 

На п’яте питання 36 студентів відповіли «так», 6 студентів – 

«ні», 9 – «дуже рідко». 

Отже, проаналізувавши відповіді студентів на питання 

анкети можна зазначити, що: 

- терміни «інформаційна культура», «інформаційне 

середовище» студентам практично не відомі. Ці поняття більшість 

з них розуміє неповною мірою; 

- література є наявною в такій невеликій кількості, що 

студенти в бібліотеці з нею зустрічалися лише епізодично або 

література взагалі відсутня; 

- студенти усвідомлюють, що якість професійної підготовки 

залежить від сформованості інформаційної культури, але 

вважають, що її формуванню в навчальному закладі не приділяють 

належної уваги [2, с.60]. 

 

 

 



93 

 
Список використаних джерел 

1. Русіна Н.Г. Методика формування інформатичних 

компетентностей у майбутніх правознавців: дис. канд. пед. наук 

: 13.00.12 / Русіна Наталія Геннадіївна. – К., 2016. – 255 с. 

2. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в 
закладах освіти : матеріали збірника наукових праць [«Наукові 

записки Рівненського державного гуманітарного 

університету»], Випуск 7 (50). – Рівне : РДГУ, 2013. – 219 с.  

 

 

Романченко Т.В., викладач ПТ КІСумДУ 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ НА 

ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

 

Існує нагальна необхідність у виборі підходу до навчання 

іноземних мов, який допоміг би розв’язати завдання -підготовку 

конкурентно-спроможного фахівця на міжнародному ринку праці. 

Одним із таких підходів є міжпредметний  підхід, через який 

здійснюється реалізація міжпредметних зв’язків при викладанні 

іноземних мов. Останні  у певних межах враховують спільне між 

предметами як за змістом, так і в навчально-виховному процесі.  

Мета міжпредметних зв’язків під час вивчення іноземної 

мови залежить від змісту і обсягу міжпредметного  матеріалу, 

ступеня спорідненості навчальних дисциплін чи функціонування 

мовних одиниць. Найчастіше ці зв’язки використовуються для 

поповнення та поглиблення знань про мову, вдосконалення 

мовленнєвих умінь та навичок; порівняння і зіставлення 

споріднених або відмінних мовних фактів, явищ тощо. 

Іноземна мова, як ніяка інша дисципліна, відкрита для 

численних міжпредметних зв’язків, для використання інформації з 

інших галузей знань. При викладанні базового рівня іноземної 

мови не можна  обійтись без знань з географії, біології, літератури, 

історії, художньої культури.[2] Вихід за межі власне мовних 

фактів, залучення до вивчення мови, матеріалу інших предметів, 

що становить сутність інтегрованого навчання, сприяє 
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поглибленню знань студентів, розширює їх світогляд, розвиває  

мовленнєву культуру. [1] 

При викладанні курсу іноземної мови за професійним 

спрямуванням необхідним фактором постає реалізація 

міжпредметних зв’язків. Студенти  розуміють всю важливість і 

необхідність в їх професії володіння певним обсягом знань з 

іноземної мови. Навчання професійному мовленнєвому 

спілкуванню на міжпредметній основі дозволяє виявити потенційні 

можливості студентів,  навчити їх підкріпляти тему бесіди 

фактами, як дисциплін з профілю майбутньої спеціальності, так і 

суміжних дисциплін, а також знання з особистого досвіду. 

Реалізація міжпредметних зв’язків сприяє  більш науковій 

організації навчально-виховного процесу і є стимулюючим 

фактором до вивчення іноземної мови. [3] 
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ІНТЕГРАТИВНЕ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА 

ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ТА СПЕЦДИСЦИПЛІН 

 

 

Сучасні вимоги до молодшого спеціаліста диктують 

інтегральний підхід до вивчення як загальноосвітніх, так і 

спецдисциплін. 
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Володіння державною мовою, зокрема професійними 

документами та термінологією є запорукою майбутньої високої 

конкурентоспроможності випускника на ринку праці. Тому 

вважаємо необхідною під час викладання предмета «Українська 

мова за професійним спрямуванням» співпрацю з викладачами 

спецпредметів. Використання спеціальної лексики та термінології 

на заняттях можна розглядати, спираючись на конкретну тему, 

наприклад предмета «Залізнична колія». 

Актуальним залишається питання використання 

україномовного термінологічного апарату. 

В умовах білінгвізму слід зважати на можливості 

використання як під час викладання ділового мовлення, так і під 

час викладання спецпредметів порівняльної українсько-російської 

типології. 

Тому доречними на заняттях будуть завдання – переклади 

текстів. 

Вважаємо за потрібне проведення бінарних уроків, занять із 

залученням конкретних тем зі спецпредметів, занять з 

упорядкування документації з предметів «Проекти і кошториси», 

«Економіка». 

У якості міні-завдань слід використовувати диктанти 

«Перевіряю себе», словникові диктанти, диктанти-переклади, 

завдання «fish-bone». 

У такий спосіб студенти матимуть можливість усвідомити, 

що шлях до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший 

спеціаліст» лежить через інтегративне опанування як 

загальноосвітніх, так і спеціальних дисциплін. Одним з пріоритетів 

вони повинні бачити формування конкурентоспроможного 

фахівця, який може претендувати на здобуття певної посади лише 

за умови досконального володіння державною мовою, зокрема 

мовою ділових паперів з спеціальності. 
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Рязанцев В.В., заступник директора з НР, 

 викладач-сумісник ПТ КІСумДУ 

 

ЗНАЧЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ 

МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ТЕХНІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

 

Галузі економіки України, що забезпечують життєво важливі 

сфери життєдіяльності держави і соціальний розвиток суспільства, 

характеризуються специфічними умовами праці та наявністю 

різноманітних форм власності, де перспективи їх розвитку 

залежать від рівня технологічної, технічної та економічної 

підготовки фахівців.  

Освітній процес у технікумі можна поділити на теоретичне й 

практичне навчання. 

Мета теоретичного навчання – теоретичне освоєння 

професії, тобто засвоєння системи професійних знань про техніку, 

технологію, економіку, планування, організацію й управління 

виробництвом, а практичного – формування системи професійних 

умінь та навичок, тобто практичне освоєння професійної 

діяльності. 

Аналіз останніх досліджень закономірностей і специфіки 

практичного навчання свідчить про ефективність практичного 

навчання за принципом наскрізності в окремо взятих освітньо-

кваліфікаційних рівнях: «молодший спеціаліст», «бакалавр», але з 

прийняттям нового Закону України «Про вищу освіту» це питання 

набуває нового, більш глибинного значення, бо молодшого 

спеціаліста після адаптаційно-перехідного періоду готувати не 

будуть, а підготовку молодшого бакалавра необхідно проводити на 

більш високому професійному рівні відповідно до вимог 

Болонського процесу.  
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Мета практичного заняття — розширення, поглиблення й 

деталізація знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі 

самостійної роботи, підвищення рівня засвоєння навчального 

матеріалу, формування умінь і навичок, розвиток практичного 

мислення та усного мовлення студентів.  

Головна функція практичних занять — організація 

відпрацювання навчального матеріалу для формування у студентів 

умінь і навичок щодо застосування знань, самостійно набутих і 

поглиблених. 

Основна перевага практичного навчання перед іншими 

видами навчальної роботи полягає в тому, що воно інтегрує 

теоретико-методологічні знання й практичні вміння студентів у 

єдиний процес діяльності студента і носить навчально-

дослідницький характер. Зіткнення теорії і досвіду, що 

здійснюється в навчальній лабораторії, активізує пізнавальну 

діяльність студентів, додає конкретний характер тому, що 

вивчається на лекціях і в процесі самостійної роботи над 

теоретичним матеріалом, сприяє детальному й міцному засвоєнню 

навчальної інформації. Робота в лабораторіях вимагає від студента 

творчої ініціативи, самостійності в прийнятті рішень, глибокого 

знання й розуміння навчального матеріалу. 

Практичні заняття з різних навчальних дисциплін, технічних 

спеціальностей мають різне призначення і характер. Особливості їх 

постановки щодо певної навчальної дисципліни можуть бути 

враховані тільки під час розроблення методик викладання 

відповідних дисциплін, методик проведення практичних занять. 

Метод практичного навчання — система послідовних 

способів взаємопов'язаної діяльності викладача і студента, 

спрямована на досягнення навчально-виробничих завдань. 

На практиці метод практичного навчання постає як спосіб 

роботи викладача, завдяки якому студент-практикант засвоює 

знання, уміння, навички, розвиває свої пізнавальні здібності. 

Процес практичного навчання спрямований на забезпечення 

взаємозв'язку пізнавальної та практичної діяльності студентів, 

тому він має навчальне й практичне значення. Структурним 

елементом процесу практичного навчання є метод навчання — 

конкретна дія викладача чи студента. 
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До методів практичного навчання належать: пояснення, 

розповідь, бесіда, демонстрування, ілюстрування, самостійне 

спостереження, вправи, самостійне виконання виробничих завдань, 

лабораторний метод, виробничо-практичний метод. 

Найбільш поширений та більш вагомий метод, який 

використовують викладачі технікуму - виробничо-практичний. 

Цей метод спрямований на ознайомлення студентів з тим, що їм 

потрібно виконати, які матеріали чи інструменти використати, як 

спланувати свої практичні дії. До того ж цей метод водночас є 

способом діяльності студента під час виконання реальної 

практичної роботи. Без цього методу студенту неможливо 

осмислити майбутню трудову діяльність, спланувати, уявити та 

скоригувати свої практичні дії. 

Демонстрація в практичному навчанні має відмітну 

особливість - тут здійснюється показ предметів, об’єктів в аспекті 

практичних дій, необхідних для отримання продукту праці.  

Самостійне спостереження як метод навчання передбачає 

формування в студентів умінь складати плани виробничих 

процесів та операцій, використання матеріалів, інструментів, 

машин тощо. Цей метод також  спрямований на розвиток уміння 

аналізувати, порівнювати, узагальнювати те, що спостерігається.  

 Лабораторний метод практичного навчання відносять до 

методів практичного навчання, оскільки лабораторний метод якраз 

і започатковує оволодіння студентами практичними навичками 

роботи з лабораторним технологічним устаткуванням, 

обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, 

методикою експериментальної роботи в конкретній предметній 

галузі.  

Метод самостійного виконання виробничих завдань і 

виробничо-практичний метод дуже схожі між собою за 

організацією, але все ж мають певні відмінності. Перший 

застосовується на базі виробничого підприємства, другий – під час 

роботи безпосередньо в лабораторіях технікуму. 

Самостійне виконання виробничих завдань використовується 

з метою формування раціональної організації праці, підвищення її 

продуктивності.  
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Виробничо-практичний метод передбачає участь студентів у 

виконанні планових завдань на підприємствах та організаціях. Це 

сприяє формуванню організаторських, виробничих, економічних, 

фахових умінь і навичок майбутніх молодших спеціалістів (у 

майбутньому – молодших бакалаврів) технічного спрямування.  

Отже, однією з найважливіших складових якісної підготовки 

фахівців, які відповідають запитам сьогодення, безперечно, є 

практична підготовка, оскільки вона сприяє глибшому оволодінню 

обраною студентом спеціальністю та швидшій адаптації 

випускників до роботи в ринкових умовах на виробництві.  
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

 

Вивчення сучасних педагогічних досліджень показало, що 

теоретичні питання формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців засобами інформаційного середовища Moodle 

недостатньо відображені у науковій літературі та потребують 

подальшої розробки. У результаті проведеного дослідження було 
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виявлено відсутність чітких критеріїв аналізу сформованості 

професійної компетентності, недостатню теоретичну розробленість 

дослідження готовності студентів технічних спеціальностей до 

професійної діяльності в плані компетентністного підходу [1].  

З метою підготовки компетентного випускника необхідно 

використовувати активні методи навчання, технології, що 

розвивають пізнавальну, комунікативну й особистісну активність 

студентів. Впровадження і реалізація компетентнісного підходу в 

освіту дозволить швидко реагувати на потреби ринку праці, на 

його вимоги.  

Кожна професійна компетенція може бути описана за 

допомогою певних стандартів поведінки людини. Таким чином, 

якщо особистісний підхід описує «як?» (за допомогою яких 

ресурсів і які люди можуть виконувати добре роботу), то 

функціональний підхід – «що?» (на якому рівні і за якою якістю 

працівник повинен виконувати професійні дії (функції). 

Функціональний підхід не враховує, за рахунок чого досягаються 

результати: досвіду або знань, здібностей або підвищеної мотивації 

працівника – головне те, що робота буде виконана на належному 

рівні [2].  

Таким чином, прийнятним є визначення професійної 

компетенції – це здатність працівника виконувати роботу 

відповідно до посадових вимог, а посадові вимоги – задачі та 

стандарти, що прийняті в установі або галузі.  

 
 

Рисунок 1 – Схема зростання професійного рівня фахівця [2].  
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На рисунку 1 наведемо схему, що ілюструє професійний 

рівень фахівця. 

Аналіз досліджень показав, що в цілому усі відомі фактори, 

що сприяють формуванню професійної компетентності майбутніх 

фахівців доцільно підрозділити на фактори, пов’язані з:  

1) інформаційними технологіями;  

2) змістом, засобами, формами та методами професійного 

навчання;  

3) суб’єктами навчання.  

У разі використання мережевих технологій на базі 

інформаційного середовища Moodle усі фактори тісно взаємодіють 

між собою, що створює додаткові можливості щодоформуванню 

професійних знань, умінь і навичок та професійного спрямування 

особистості [3].  

До засобів мережевих технологій слід відносити технічні та 

програмні засоби навчального призначення (І. Роберт, С. 

Панюкова, А. Смірнов). І. Роберт та П. Самойленко пропонують 

найбільш загальну класифікацію використання мережевих 

технологій в професійній освіті [1]: 

1) засобів навчання;  

2) засобів, що вдосконалюють процес викладання;  

3) інструментів пізнання навколишньої дійсності та 

самопізнання;  

4) засобів розвитку особистості студента;  

5) об'єкта вивчення в рамках освоєння дисциплін 

комп’ютерного циклу;  

6) інформаційно-методичного забезпечення та управління 

процесом професійного навчання;  

7) засобів комунікацій;  

8) засобів автоматизації процесу обробки результатів 

експерименту та управління;  

9) засобів автоматизації процесів контролю й корекції 

результатів навчальної діяльності, тестування та психодіагностики;  

10) засобів організації інтелектуального дозвілля.  

Всі перераховані умови необхідні для того, щоб формування 

професійних знань, умінь, навичок, особистісних якостей студентів 
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проявлялися не у відповідь на зовнішні впливи оточення, а в 

результаті особистих потреб суб'єкта. 
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ВИКОРИСТАННЯ "ЕКСКУРСІЇ 360" ДЛЯ 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПТ КІСУМДУ 

 

 

Віртуальні панорами можуть бути вкрай корисними тим, хто 

йде в ногу з часом, не відстає від сучасних наукових здобутків та 

прагне вести та рекламувати свій бізнес нестандартним і найбільш 

сучасним способом. 

У всьому світі 3D панорами та віртуальні тури визнані 

незамінним засобом просування товарів і послуг. Багато успішних 

компаній виділяють у своєму рекламному бюджеті статтю саме на 

цю інноваційну рекламну технологію. 

 Перевагами 3D панорам і віртуальних турів можуть з 

успіхом скористатися: 

- агентства нерухомості, будівельні компанії; 

- готелі, будинки відпочинку, санаторії, Spa-салони, ресторани, 

дитячі центри;  

- туристичний та екскурсійний бізнес;  
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- історичні та культурні пам'ятки, музеї, виставки;  

- навчальні заклади. 

Тому для реклами навчання у ПТ КІСумДУ або 

ознайомлення з навчальним закладом іноземних гостей, майбутніх 

абітурієнтів чи їх батьків, колишніх студентів,  зручно 

використовувати проект "ЕКСКУРСІЇ 360", який буде 

розташований на сайті Політеху. 

Програми для створення панорам.  

PTGui Pro - одна з кращих у своїй лінійці програм для 

створення панорамних зображень. Використовується для 

професійного об'єднання фотографій, при цьому доступна у 

використанні і новачкам. PTGui Pro спочатку була розроблена як 

графічний користувальницький інтерфейс для Panorama Tools, 

звідси і отримала свою назву. 

Microsoft Research Image Composite Editor (ICE) - програма 

дуже проста у використанні і невелика за розміром, але при цьому 

відмінно виконує свої завдання. Незважаючи на свій розмір, має 

якісний функціонал для створення і контролю збірки панорамних 

зображень. Головною її перевагою є безкоштовність. 

Photoshop - ця програма не вимагає особливого пояснення. З 

нею знайомий, напевно, кожен користувач ПК. Створення панорам 

здійснюється за допомогою інструменту Photomerge. Якість збірки 

не поступається спеціалізованим програмам. 

Autopano Giga - ще один лідер серед програм для створення 

панорамних зображень. Програма легка у використанні, з широким 

вибором функціональних можливостей. Особливість її - дозволяє 

створювати віртуальні 3D тури. 

Програми для перенесення на web-сторінку 

JavaScript (JS) - використовується для створення 

сценаріїв веб-сторінок, що надають можливість зовні взаємодіяти з 

користувачем, керувати браузером, обмінюватися даними 

з сервером, змінювати структуру  та  зовнішній вигляд  web -

сторінки.  

AdobeFlash-програмна та мультимедійна  платформа, що 

 використовується для авторської розробки векторної 

графіки, анімації, ігор і насичених інтернет-застосунків (RIA), які 

можна переглядати, програвати чи виконувати в Adobe Flash 
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Player. Але оскільки Adobe Flash не підтримує роботу на деяких 

браузерах, більшість веб-сайтів перейшли на використання 

JavaScript. 

Найвідомішим прикладом є картографічний сервіс Google 

Maps, Сервіс являє собою карту та супутникові знімки всього 

світу. 

Тому, за допомогою цих програм розпочато роботу щодо 

створення віртуальної екскурсії стінами навчального закладу з 

метою профорієнтаційної роботи. 

 

 

Дрож Д.Ю. студент ПТ КІСумДУ, 
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ТЕХНІЧНІ ВРАЗЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

 

 

Соціальні мережі в наш час є найпопулярнішим засобом 

обіну інформацією. Але існують певні критичні вразливості  

соціальних мереж,  що можуть  призвести до викрадення, 

видалення або зміни аккаунтів та данних  користувачів. Деякі з них 

уже виправлені, але деякі можливо працюють. 

Отже, перша вразливість була виявлена в 2016 році в 

(соціальній мережі) Facebook індійським спеціалістом з безпеки 

Анандом Пракашем. Вона полягає  в тому, що за допомогою 

форми відновлення пароля,  в час використання якої на телефон 

або емейл вказаний користувачем, відправляється 6-значний код 

підтвердження,  можливо  здійснити брутфорс на цей код.  Але ця 

дія відбувається не через основний сайт Facebook, так як  там 

стоїть обмеження на кількість вводу цього коду,  а через сайти 

бета-тесту, де цього обмеження не було виявлено.  Тому цей код 

можна було перебирати безліч разів поки один з них не підійде, 

Пракаш використовував вразливий POST-запит 

lsd=AVoywo13&n=XXXXX для бета-сторінок. Ця вразливість була 

виправлена вже наступного дня після того, як Пракаш розповів про 

неї  розробникам Facebook. 
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Друга вразливість була виявлена в Facebook Messenger 

Мохамедом Басетом. Її суть полягала в тому,  що будь-які чужі 

голосові повідомлення можна було перехопити за допомогою 

MitM-атаки. Коли користувач записує аудіопослання і відправляє 

його реципієнту, файл завантажується на CND-сервер Facebook 

(тобто формується URL виду https://z-1-cdn.fbsbx.com/...). Після 

цього файл на сервері буде доступний через HTTPS самому 

відправнику повідомлення, а також його одержувачу. Басет 

пояснює, що можна скористатися SSL Strip і витягти абсолютні 

посилання (включають спеціальний токен, вбудований в URL) на 

всі аудіофайли, якими обмінюються користувачі. Потім 

атакуючому треба буде здійснити даунгрейд цих посилань (з 

HTTPS до HTTP), що дозволить йому отримати прямий доступ до 

аудіо без всякої аутентифікації. Така схема атак можлива через 

одну проблему: Facebook не використовує механізм HTTP Strict 

Transport Security (HSTS), основне завдання якого - активувати 

форсоване захищене з'єднання через протокол HTTPS. Станом на 

19/01/2017 ця вразливість не була виправлена, на сьогодні 

невідомо достовірно працює вона чи вже ні. 

І, нарешті, третя вразливість була виявлена компанією 

Bitdefender. Її суть полягає в тому, що за допомогою Facebook 

Social Login, який використовується для входу на інших ресурсах 

за допомогою Facebook, зловмисники могли заволодіти чужими 

аккаунтами на цих ресурсах. Щоб переконатися в тому, що адреса 

дійсно належить користувачеві, Facebook висилає лист з 

перевірочним посиланням. Поки перевірка не пройдена, адреса 

вважається непідтвердженою. Для того, щоб обдурити Facebook, 

треба було зареєструвати обліковий запис на адресу жертви, а 

потім додати ще одну свою адресу. Після реєстрації потрібно свою 

адресу на деякий час зробити основною і туди прийде контрольне 

посилання. Якщо повернути адресу жертви на місце, то перевірки 

вже не буде потрібно. Одразу після того як, компанія розповіла про 

це Facebook, вразливість виправили. Тому необхідно пам’ятати про 

правила безпеки зберігання, передавання та використання 

інформації у соц. мережах.  
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ВРАЗЛИВІСТЬ BAD USB 

 

 

Залізниця є зоною підвищеної небезпеки, тому перевезення 

пасажирів та вантажів, питання правопорядку й безпеки руху в 

транспортній інфраструктурі знаходяться під особливою увагою 

підрозділів правопорядку, які забезпечують охорону громадського 

порядку та запобігають скоєнню правопорушень. Їх діяльність стає 

ще більш важливою у зв'язку з проведенням антитерористичної 

операції на сході України, коли відбувається збільшення в декілька 

разів кількості пасажирів, які користуються залізничним 

транспортом, та підвищується загроза скоєння терактів на 

залізничних коліях, об'єктах залізничної інфраструктури. [1,2] 

Інформаційна безпека — це стан захищеності систем 

обробки й зберігання даних, при якому забезпечено 

конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або 

комплекс заходів, спрямованих на забезпечення 

захищеності інформації від несанкціонованого доступу, 

використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, 

ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні 

частіше використовують термін «захист інформації»). 

Поняття інформаційної безпеки не обмежується безпекою 

технічних інформаційних систем чи безпекою інформації в 

чисельному чи електронному вигляді, а стосується усіх аспектів 

захисту даних чи інформації незалежно від форми, у якій вони 

перебувають. [2] 

Усім відомо про існування та призначення файлу під назвою 

Autorun.inf. Для тих, хто необізнаний: цей файл призначений для 

запуску певного виконуваного файлу з носія даних. У ньому 

прописується назва виконуваного файлу якщо вставити, 

наприклад, диск з програмним забезпеченням, запуститься 

інсталятор цього ПЗ.  

Але є можливі негативні наслідки використання цього 

файлу. За бажанням будь-хто може запустити на вашому 
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комп'ютері шкідливий софт, просто вставивши в нього флешку або 

переконавши вас зробити це. Тому від автоматичного 

використання цього файлу відмовилися вже дуже давно. Натомість 

ви самі можете обрати, що зробити з носієм інформації.  

Не так давно стало відомо про вразливість самого USB в 

цілому. Оскільки цей порт використовується для під'єднання 

різних типів пристроїв: клавіатури, мишки, принтера, сканера, 

носіїв даних та багато іншого, в кожному з пристроїв є плата, що 

вказує комп'ютеру на те, який саме це пристрій. 

Перепрограмувавши таку плату у флешці, можна зробити так, щоб 

вона визначалася комп'ютером, як, наприклад, клавіатура. Далі за 

допомогою певного скрипту з такої "клавіатури" можна буде 

автоматично при підключенні до комп'ютера ввести певні команди 

від імені користувача. Це може завдати серйозної шкоди: від 

втрати персональних даних до нанесення шкоди системі.  

Запобігти цьому напряму дуже складно. Простіше навіть 

відмовитися від використання USB. Але є деякі способи, що 

допоможуть уникнути цієї небезпеки, наприклад, вилучення в 

системі можливості використання двох клавіатур. Однак 

найкращий метод - це не вставляти в робочий  комп'ютер носії 

інформації, що потрапляють до рук, та пам'ятати, що найкращий 

антивірус - ви самі. І, водночас, найбільша вразливість будь-якої 

системи - теж її користувач.  
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Динамічні зміни сучасності значно актуалізувались в 

освітній сфері. Студенти, щоб убезпечити себе від безробіття, 

систематично повинні працювати над підвищенням рівня власного 

професіоналізму, формуванням мотивації до розвитку свого 

інтелектуального потенціалу, самоосвіти, самовиховання, до 

гнучкості у процесі майбутньої професійної реалізації.  

Погодимось з науковцем В. Олійником [1], який стверджує, 

що багато випускників технікумів і професійно-педагогічних 

коледжів, пройшовши етап професійного навчання, не володіють 

необхідними особистісними та професійними якостями, що 

дозволяли б їм успішно реалізовуватись на практиці. З огляду на це 

варто підвищувати вмотивованість молоді стосовно розширення 

кола своїх професійних компетентностей у цілому та професійного 

іміджу зокрема. 

Однією з визначальних тенденцій сучасної вищої освіти є 

підготовка майбутніх фахівців до безперервного професійного 

розвитку, що забезпечується Законом України «Про вищу освіту» 

(2014), Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» (2011), Указом 

Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року» (2013), Національною доктриною 

розвитку освіти (2002), одним з принципів реалізації якої є 

здійснення постійного професійного розвитку, що відкриває 

можливість для поглиблення фахової підготовки під час здобуття 

освіти та професійної реалізації.  

У Книзі національної освіти України йдеться про вплив на 

усі складові процесів професійного розвитку і саморозвитку, 

наголошується на тому, що професійний розвиток як базова 

категорія фактично вбирає в себе усі аспекти конструктивних змін, 

які збільшують можливості людини у виконанні професійної 
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діяльності [2]. Тому мотивування майбутніх фахівців у процесі 

навчання до постійного професійного розвитку та 

самовдосконалення стає необхідною складовою їх фахової 

підготовки. 

Професійне самовдосконалення є специфічним процесом 

професійної діяльності, невід’ємною складовою професійної 

підготовки та результатом свідомої взаємодії майбутніх фахівців з 

конкретним соціальним середовищем, де реалізуються власні 

потреби розвитку таких особистісних якостей, які забезпечують 

успішність у професійній діяльності та життєдіяльності в цілому. 

Даний процес неможливий без вмотивованості до особистісного та 

професійного розвитку. 

Науковці розуміють поняття «мотивація» як систему 

факторів, які обумовлюють поведінку (цілі, інтереси, потреби, 

мотиви, наміри), як характеристику процесу, що підтримує 

поведінкову активність [3]. Ми розуміємо це поняття як сукупність 

індивідуальних цінностей, здатних задовольнити потреби людини 

(психологічне чи фізіологічне відчуття нестачі чогось), які в 

поєднанні викликають рушійний ефект. Саме особистісні мотиви 

та рівень умотивованості майбутнього фахівця слугують 

механізмом спонукання його до особистісної та професійної 

реалізації в майбутньому.  

Нам імпонує позиція Г. Черняєвої, яка наголошує, що рівень 

мотивації професійного розвитку суб’єкта формується на таких 

елементах: ставлення до професійної діяльності; ставлення до 

професійних цінностей; ставлення до суб’єктів професійної 

діяльності; ставлення до себе як професіонала; ставлення до 

особистісно-професійного розвитку; ініціатива особистісного й 

професійного саморозвитку [4]. 

Мотивація майбутніх фахівців до професійного розвитку, як 

і будь-яка мотивація, поділяється на зовнішню та внутрішню. 

Зовнішня мотивація передбачає очікування молоддю винагород, 

заохочень або інших мотивів, які можуть викликати бажання 

активузувати свою діяльність.  Це можуть бути премії за особливі 

успіхи у навчальній, науковій чи громадській діяльності, стипендії 

за гарне навчання, пріоритетність у стажуванні в спеціалізованих 

установах для набуття досвіду та опанування фаху, можливість 
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працевлаштування після закінчення навчання на перспективну 

роботу з гідною оплатою праці, пільги під час оздоровлення чи 

тимчасовому працевлаштуванні, інші моральні стимули 

(виокремлення на «дошці пошани», на сайті чи у газеті закладу; 

вручення медалей, грамот, інших відзнак тощо), залучення молоді 

до сприятливих для професійного розвитку подій та ситуацій, що 

передбачають цілеспрямовану підготовку (конкурси грантів, 

виступи, конференції, семінари тощо). 

Внутрішня мотивація майбутніх фахівців до професійного 

розвитку  ґрунтується на світоглядних орієнтирах та особистих 

потребах студента до самовдосконалення. При цьому ініціаторами 

професійного розвитку є усвідомлення соціальної значущості та 

престижності обраної професії; потреби у визнанні особистісної 

професійної компетентності та самоствердженні; потяг до 

конкуренції з метою самоконтролю та самовираження; прагнення 

реалізувати лідерські устремління;  професійні схильності та 

переконання; задоволення від самого процесу й результату роботи 

тощо. 

Ураховуючи вищесказане, зауважимо, що процес фахової 

підготовки майбутніх фахівців неможливий без формування 

мотивації до особистісного професійного зростання. Освітня 

система ВНЗ має вмотивовувати та спрямовувати студентів до 

активної діяльності, створювати організаційно-педагогічне 

середовище закладу, яке сприяє потребам у різнобічному 

становленні майбутніх спеціалістів. Актуальними науковими 

розвідками у майбутньому можуть бути розробка інноваційних 

методів мотивації до професійного розвитку студентів у 

позанавчальний час.   
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На сучасному етапі життя вимагає від молодих спеціалістів 

бути конкурентоспроможними на ринку праці. Для цього потрібно 

бути всебічно обізнаними, оперативно та оптимально вирішувати 

поставлені завдання. Для реалізації в майбутньому себе як умілого 

спеціаліста в галузі будівництва необхідно, окрім  загальних 

питань зі спеціальності, володіти навиками роботи з 

комп’ютерними програмами  Word, Excel, PowerPoin та іншими 

офісними програмами,  а також  AutoCAD чи Kompas, AutoCAD 

Civil та іншими програмами сімейства САПР, максимально 

корисно використовувати їх при розв’язанні виробничих завдань. 

Під час вивчення фахових предметів спеціальності 

«Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій», 

проходження геодезичних практик, виконання курсових та 

дипломних проектів  виникає необхідність у визначенні параметрів 

плану залізничної лінії, що  представлений  прямими та кривими. 

Прямі характеризуються напрямком (азимут, ° ) та довжиною (Lпр, 

м). Криві мають наступні елементи: кут повороту (α , °), радіус (R, 

м), довжина кривої (К, м), тангенс (Т, м), домір (Д, м), бісектриса 

(Б, м). 
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Зазвичай на практичних заняттях студенти при визначенні 

параметрів кривих використовують технічну літературу («Таблицы 

для розбивки круговых и переходных кривых»), а обчислення 

виконують за допомогою калькулятора. При значній кількості 

кривих на виконання розрахунків та їх перевірку затрачається 

багато часу. Саме з метою пришвидшення визначення елементів 

плану лінії в програмі Excel було створено таблиці для їх 

розрахунку. Файл «Криві».xls має два аркуші: на першому 

розміщені таблиці «Вихідні дані» (рисунок 1)  та «Результат» 

(рисунок 2) , на другому – таблиця «Відомість плану лінії» 

(рисунок 3). Саме за зразком останньої таблиці оформлюють дані 

про план залізничної лінії у курсовому та дипломному проектах.  

 

 
 

Рисунок 1 – Електронна  таблиця «Вихідні дані» першого 

аркуша файлу 

 

Саме з метою пришвидшення визначення елементів плану 

лінії в програмі Excel було створено таблиці для їх розрахунку. 

Файл «Криві».xls має два аркуші: на першому розміщені таблиці 

«Вихідні дані» (рисунок 1)  та «Результат» (рисунок 2) , на другому 

– таблиця «Відомість плану лінії» (рисунок 3). Саме за зразком 

останньої таблиці оформлюють дані про план залізничної лінії у 

курсовому та дипломному проектах.  



113 

 
При створенні даних розрахункових таблиць використані 

формули для визначення елементів кругових кривих та поправок 

для обчислення «сумованих елементів» [1, с.11-12,с.346-347]. 

Наведені електронні таблиці дозволяють визначити параметри для 

чотирьох кривих і п’яти прямих ділянок плану залізниці. При 

потребі виконання розрахунків для  меншої кількості кривих 

студентам при оформленні необхідно відредагувати таблицю 

«Відомість плану лінії»,  видаливши два порожні рядки. При 

необхідності визначення характеристик для більшої кількості 

кривих потрібно додати до таблиць «Вихідні дані» та «Результат» 

стовпчик, скопіювати до нього формули із сусідніх граф, а до 

таблиці «Відомість плану лінії» додати два рядки та заповнити  

залежності для клітинок аналогічно до уже наведених рядків. 

 

 
 

Рисунок 2 – Електронна  таблиця «Результат» першого 

аркуша файлу 

 

Для рахунку елементів достатньо занести до таблиці 

«Вихідні дані» значення кутів повороту, виражені цілими числами 

в градусах, значення радіусів, довжин перехідних кривих, 

положення вершин кутів повороту, положення початку та кінця 

траси (в метрах) та азимут початкового напрямку. Унизу аркуша є 

можливість одразу побачити результати, а, перейшовши на 
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вкладку «Відомість», - оформлену таблицю «Відомість плану 

лінії».  

Використання для розрахунків програми «Excel» 

пришвидшує виконання курсового та дипломного проектів 

студентами, зацікавлює їх, наглядно демонструє важливість 

використання комп’ютерних програм, дозволяє швидше 

перевірити результати обчислень на практичних заняттях та під 

час геодезичних практик. 

У подальшому є можливість удосконалити  представлені 

електронні таблиці, доповнивши вихідні дані рядком «Категорія 

залізниці» та додавши формули для визначення довжини 

перехідної кривої, або залежність значення цього параметра від 

радіуса кривої та категорії залізниці. 

 

 
 

Рисунок 3– Електронна таблиця «Відомість плану лінії» 

другого аркуша файлу 

 

Для побудови плану траси можливим є створення 

електронної таблиці для визначення координат характерних точок, 

які після перетворення можна імпортувати до програми AutoCAD 

Civil, що полегшить та пришвидшить виконання креслення. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 

 

Актуальність теми пов’язана з розвитком цифрової техніки, 

використанням радіотехнічних та радіоелектронних пристроїв і 

систем. Особливу роль у розвитку радіотехніки та 

радіоелектроніки сьогодні відіграє технологія та виготовлення 

вузлів і деталей. Із ускладненням радіоелектронних систем зростає 

і потреба в їх обслуговуванні, управлінні без погіршення їх 

технічних характеристик. З цим завданням може впоратися тільки 

автоматизована система управління й контролю, розроблена на 

базі мікроконтролерів і мікропроцесорів. [1, с.8] 

Щоб вивчати основи електроніки, важливо мати простий і 

доступний інструмент для перевірки теоретичних знань на 

практиці, організації й проведення експериментальних досліджень 

схем широкого класу. Донедавна таким інструментом була тільки 

навчальна лабораторія з досить обмеженим набором схем і 

невеликим набором приладів. Але сьогодні ми є свідками 

стрімкого розвитку інших програмних інструментів, що 

використовують сучасне математичне моделювання для створення 

віртуальної лабораторії. Це призвело до появи нових підходів до 

вивчення таких фундаментальних дисциплін, як електротехніка й 

електроніка. У наш час програми моделювання схем настільки 

розвинені й доступні, що природним чином доповнюють 
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традиційні методи. Використання програм стало вже стандартом у 

всіх зарубіжних технічних університетах. 

Такий спосіб моделювання схем привабливий і зручний для 

широкого кола користувачів лише тоді, коли процес  дослідження 

максимально наближений до реального експерименту. У цьому 

випадку студент, здійснюючи природну послідовність таких 

операцій, як збирання схеми з її елементів, підключення до неї 

вимірювальних приладів, задання параметрів генераторів та 

установка режимів на панелях вимірювальних приладів, отримує 

результати вимірювань у звичній для нього формі завдяки 

зображенню на дисплеї комп’ютера знайомих приладів, таких, як 

амперметр, вольтметр, мультиметр, генератор сигналів, 

осцилограф. Традиційно електротехнічна складова підготовки 

інженерів у системі вищої освіти (бакалавр, магістр) складається з 

курсів електротехніки, електроніки та, схемотехніки.  

Як показує аналіз стану програмного забезпечення щодо 

схемотехнічного моделювання, на етапі початкового засвоєння 

методів автоматизованого проектування та на етапах проведення 

начально-дослідницьких робіт  доцільно розглянути можливість 

використання таких прикладних пакетів проектування 

напівпровідникових пристроїв електроніки: Electronics Workbench 

(Електронна лабораторія); MicroCap – Microcomputer Circuit 

Analysis Program (Програма аналізу схем на мікрокомп’ютерах) та 

інтегрований програмний комплекс MatLab (Matrix Laboratory), 

який орієнтований у першу чергу на обробку масивів даних 

(матриць і векторів). Практика показує, що більша частина 

вищезазначених курсів з успіхом може вивчатися за допомогою 

програм: Electronics Workbench, NI Multisim, LabVIEW. [2, с.10] 

Програма імітаційного моделювання в електроніці 

Electronics Work-bench була розроблена у 1989 році в Торонто, 

Канада, компанією Interactive Image Technologies. Потім компанія 

змінила назву на Electronics Workbench, з 2005 року увійшла до 

складу корпорації National Instruments (США) як підрозділ 

Electronics Workbench Group, а програма отримала назву NI 

Multisim.  

За цей час було розроблено ряд версій, перші з яких 

зорієнтовані переважно на навчальний процес. Починаючи з 
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шостої версії, програма набуває можливостей професійного 

використання, а з 9-ї версії, першій у складі корпорації NI, 

з’являються можливості спільної роботи з програмно-апаратним 

комплексом NI LabVEW.  

Для спільного використання з Multisim розроблений також 

програмний продукт Ultiboard – графічний редактор друкованих 

плат з автотрасуванням з'єднань. Multisim забезпечує введення 

електричних принципових схем, моделювання змішаних аналого-

цифрових пристроїв за допомогою алгоритмів SPICE.  

Наявність вимірювальних приладів, які за зовнішнім 

виглядом та функціональністю нагадують реальні промислові 

прилади, наближує імітаційне моделювання в Multisim до 

реального лабораторного експерименту й може слугувати 

підготовкою до нього. У 9-й версії з’явилися псевдотривимірний 

віртуальний макетний конектор і віртуальна лабораторна 

платформа ELVIS, які є функціональними аналогами реальних 

пристроїв LabVIEW. Ці засоби ще більше наближують імітаційне 

моделювання в Multisim до реального експерименту. 

Програмний пакет імітаційного моделювання в електроніці 

NI Multisim – один зі світових лідерів освітнього напряму. Ця 

програма вже багато років популярна на ринку освітнього ПЗ 

(раніше Electronics Workbench), що дозволило  формувати не 

тільки унікальний набір дидактичних якостей, але й зайняти 

позиції в галузі професійних розробок складних електронних 

пристроїв. Її найважливіші особливості: 

 інтуїтивний редактор введення схем, що заощаджує час для 
творчості в конструюванні; 

 змішане цифрове й аналогове проектування; 

 широкий набір вимірювальних приладів, що нагадують 
реальні прототипи; 

 елементна база з 16000 деталей, що включає: імітаційну 
модель, схематичний символ, електричні параметри, макет для 

розводки; 

 безкоштовний доступ до центру конструювання Design 
Center (більше 12 мільйонів деталей з пошукової бази даних); 

 можливість як ідеального, так і реального моделювання; 
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 єдиний загальноцільовий імітатор для використання з 

частотами понад 100 МГц; 

 можливість групової роботи конструкторів над одним 
проектом у реальному часі через локальну мережу або Інтернет; 

 можливості «наскрізного проектування» (у поєднанні з 
продуктом Ultiboard дозволяє закінчити розробку топологією 

друкованої плати); 

 можливості реалізації замкнутого циклу розробки 

(Multisim+LabVIEW); 

 імітаційна модель, реалізація, віртуальні вимірювання, 
повернення до імітаційної моделі для аналізу розбіжностей. 

Multisim підтримує симуляцію схем з використанням мов 

VHDL (Very high speed integrated circuits Hardware Description 

Language) і Verilog, моделювання і синтез ПЛІС різного рівня 

складності (Multisim VHDL). Multisim включає функції, які 

необхідні для створення документів і звітів для професійного 

проектування схем. [3, с.25] 

Незважаючи на зручний, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, у 

Multisim зконцетровано значний досвід з різних напрямків 

сучасної електроніки, тому для повного використання 

можливостей програми потрібна певна підготовка користувача. 

Основні переваги використання середовища моделювання NI 

Multisim у навчальних цілях проявляються не в зменшенні витрат 

на виконання розрахункових операцій, а в зменшенні 

трудомісткості та в скороченні часу на виконання одиниці роботи, 

тобто в опосередкованій економічній ефективності. Отже, 

реалізацію впровадження комплексу віртуального лабораторного 

обладнання в середовищі NI Multisim можна вважати економічно 

доцільною. 
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ПРОГРАМУВАННЯ – ЦЕ МИСТЕЦТВО 

 

 

Загальноприйнято, що програмування – це сфера, де технарі 

тільки те й роблять, що пишуть код ночами, п'ють каву й іноді 

ходять з довгими бородами (хоча насправді все не так погано, 

будь-які збіги з реальністю випадкові). Саму професію практично 

ніколи не пов'язували з мистецтвом. Вважається, що творчі 

особистості не працюють з технологіями, а розробники суворі й 

логічні. Але в сучасному світі, коли технології вийшли на новий 

рівень, артисти, дизайнери, музиканти,  програмісти та інші творчі 

особистості почали використовувати програмування й технології 

як інструмент для створення чогось більшого. 

DevArt - Art made with Code - це новий вид мистецтва. Тобто 

можливість за допомогою коду й технологій створювати щось 

нове, креативне, поза межами уяви. DevArt -  програмне 

середовище для представлення мистецтва через призму сучасних 

технологій і використання для самовираження власноруч 

створених програм. 

Проект «Box» представляє спосіб синтезувати реальний і 

цифровий простір. Програмісти використовують накладення 

проекцій на рухомі поверхні. Це ще один креативний приклад того, 

що можна створити в сучасному світі. Виконується красиво, 

ефектно і технічно точно. 

Ще один проект від Julian Corrie і James Houston - це 

неординарний ансамбль з SEGA Mega Drive, Commodore 64, 

флоппі дисководів та інших жорстких дисків, контрольованих 

через MIDI.  

Компанії Google і Barbican (такий собі лондонський центр 

мистецтв) створили конкурс для креативних розробників, 

основним завданням яких є створити щось з використанням коду. 

Технологію створення програмного коду кожен обирає власноруч 

за своїми вподобаннями й уміннями. Крім того, одному з 

розробників буде надано можливість зробити замовлення на нову 
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художню інсталяцію, яка демонструватиметься на виставці Digital 

Revolution («Цифрова революція»). 

Переможець творчого конкурсу серед програмістів, за 

підтримки Google Developer, отримає велику грошову винагороду, 

а також наставницьку й виробничу підтримку від центру Barbican, 

що допоможе реалізувати свою концепцію у вигляді цифрової 

художньої інсталяції. Крім того, перша десятка фіналістів 

спілкуватиметься з журі в Google+ Hangout й отримує приз для 

свого сайту. А нижче представлено невеликий перелік головних 

героїв технологічної креативності: 

Зак Ліберман - художник, викладач і дослідник, який вивчає 

нові можливості аудіовізуальної творчості й унікальні форми 

образотворчого мистецтва. 

Карстен Шмідт - дизайнер і програміст, який використовує у 

своїй роботі програми власної розробки, що допомагає йому 

об'єднати у своїй творчості різні напрями й галузі мистецтва. 

Варвара Гуляєва і Марк Карне - креативний дует, який 

поєднує у своїй творчості інформаційні технології та інноваційні 

форми мистецтва. Їхні роботи відкривають нові грані століття 

цифрових технологій. 

 Отже, можна з упевненістю стверджувати, що програмний 

світ все більше стає схожим на художню виставку, а якість 

виставкових творів подібна до реального виразного світу. 

 

 

Сахнюк Ю.В., викладач ПТ КІСумДУ 

 

СТВОРЕННЯ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВНОГО 

СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ 

КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ 

 

 

Актуальність дослідження створення практично-

орієнтованого середовища для якісної підготовки робітників-

будівельників ґрунтується на багаторазових моніторингових та 

соціальних дослідженнях сучасного ринку праці, які показують, 
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що сучасному будівництву вкрай потрібні висококваліфіковані та 

конкурентоспроможні спеціалісти.  

До того ж, серед особистих якостей, що містяться у вимогах 

провідних світових компаній до робітників найважливішими є такі, 

як: знання професії, уміння працювати у команді та вміння 

вирішувати виробничі проблеми [1, с. 21].  

Це безпосередньо стосується будівельників. Отже, 

викладацькому складу, що готує майбутніх будівельників, 

необхідно не тільки забезпечити високий рівень вмінь вихованців, 

а й розвинути їхні здібності нетрадиційно та творчо підходити до 

вирішення різних ситуацій, організовуючи власну діяльність на 

практично-орієнтованій основі.  

Практично-орієнтовані завдання по суті мають пронизувати 

всі види занять від початку й до кінця навчання незалежно від 

теми, цілей і завдань, які планується вирішити. Такі завдання 

допомагають формуванню професійного мислення студентів. Під 

час їх виконання останні мусять погоджувати власні дії з 

характером навчальних завдань. Зорова наочність у комбінації зі 

слуховою дозволяє студентам отримати більш повну уяву про 

особливості навчального завдання та зорганізуватися для пошуку 

оптимального рішення.  

Формуючи практично-орієнтоване середовище для якісної 

підготовки кваліфікованих техніків-будівельників,  викладачу 

доцільно [2, с. 58]:  

- цілеспрямовано робити своєчасні корегувальні 

виправлення при використанні педагогічних технологій та 

інновацій; 

- формувати мету навчання й виховання студентів з 

урахуванням сучасних освітніх, виховних і розвиваючих 

можливостей навчального матеріалу, результатів застосування 

різних методів, прийомів, засобів навчально-виробничого процесу;  

- реалізувати особистісно-орієнтований підхід до навчання 

на основі оцінки потенційних можливостей вихованців: 

інтелектуальних, мотиваційних, емоційно-вольових, професійних 

якостей, рівня комунікабельності, самооцінки особистості; 

- планувати власну подальшу професійну діяльність.  
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У зв’язку з цим педагогічний процес вимагає глибокого 

розуміння рішень і відносин між суб’єктами навчальної діяльності. 

Вихованці очікують від викладачів підтримки, співробітництва, 

створення умов для спільної творчої праці. Таким чином, система 

навчання та виховання майбутніх кваліфікованих робітників 

будівельного профілю у тому вигляді, в якому вона існує сьогодні, 

має насамперед навчати студентів способам ефективного 

використання знань у майбутній практичній професійній 

діяльності. Потрібно стимулювати їх, залучаючи творчий підхід до 

вирішення навчальних завдань і проблем, знаходячи нестандартні, 

оригінальні рішення. Це припускає використання всіх резервних 

можливостей особистості студента, а також створення 

сприятливих соціально-економічних і психолого-педагогічних 

умов для його повноцінної навчальної діяльності. 

Щоб студент зміг самостійно знаходити і виділяти проблемні 

ситуаційні задачі у практично-орієнтованому середовищі, його 

діяльність повинна бути відповідно організована та мати творчу 

складову. Е. Торренс виокремлює п’ять принципів, якими повинен 

керуватись педагог, щоб стимулювати розвиток творчого 

мислення [3]:  

- уважне ставлення до незвичних питань;  
- тактовне ставлення до незвичних ідей;  
- вміння ставитись до ідей вихованців як цінних і формувати 

в них належне ставлення до продуктів власної діяльності;  

- надавати час для самостійного навчання студентів і 

забезпечувати їм підтримку (похвалу);  

- надавати час для практики, яка не оцінюється.  
Приймаючи створене студентом – не оцінюючи з точки зору 

якості, але стимулюючи внесок, педагог (майстер виробничого 

навчання, наставник) може надати вихованцю вибір напряму, як 

рухатись далі, підкреслюючи зацікавленість безпосередньо у 

процесі, а не тільки в продукті праці. Адже результатом навчальної 

творчості може бути не обов’язково конкретний витвір, вирішення 

навчальної проблеми, запропонованої викладачем тощо, а й ті 

зміни, які відбулись в особистості в процесі творчості. Крім того, у 

спільній творчості вихователь може отримати нове бачення, а 

учень – стати особистістю. Отже, дії викладачів мають бути 
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спрямовані на завдання формування практично-орієнтованої та 

творчої особистості. Це припускає виховання в учнів уміння 

творчо ставитися до навчання й надалі до праці.  
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Рязанцева О.В., викладач ПТ КІСумДУ 

 

КРИТЕРІЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

Інтеграція суспільства до європейського політичного та 

економічного простору характеризується стрімким розвитком 

сучасного освітнього та наукового простору. Нині суспільство 

вимагає від вищих навчальних закладів підготовки кваліфікованих 

кадрів усіх сфер діяльності й будівельної та економічної в тому 

числі.  

Проблема професійної підготовки фахівців, їх навчання для 

подальшої успішної виробничої діяльності є одним з пріоритетних 

напрямів соціально-педагогічних та психолого-педагогічних 

досліджень багатьох науковців, серед яких: Б. Агапов, Г. Андрєєва, 

Н. Андрєєнкова, Л. Виготський, В. Гаврилін, Е. Дюркгейм, І. Кон, 

Ч. Кулі, А. Лукіна, Дж. Мід та інші; до того ж, розроблена вона 

достатньо глибоко. Навчальний  заклад в цьому процесі забезпечує 

якісну освіту та сприяє формуванню соціальної і професійної 

компетентності молоді. 
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Для сучасного суспільства рівень спеціальної (фахової) 

підготовки студента є головним поштовхом до професійного 

зростання, тому майбутній фахівець повинен вміло користуватися 

накопиченими знаннями, уміннями та навичками. Якісна освіта на 

сьогоднішній день є необхідною складовою життя сучасної 

людини, з  «інтелектом і освіченістю, широтою і гнучкістю 

професійної підготовки, прагненням до творчості та умінням 

вирішувати нестандартні завдання» [1].   

Завдання сучасних ВНЗ України – виховати особистість, 

спроможну інтегруватися в дійсність, що постійно змінюється, 

долаючи труднощі, досягнути успіху. Перед  вищою школою 

стоїть завдання – створити умови для самореалізації студентів, 

розвитку їх індивідуальності і творчого потенціалу, забезпечити 

розвиток професійної і особистісної культури фахівця [2].  

Результатом професійної підготовки фахівців є готовність їх 

до здійснення того чи іншого виду діяльності. Саме шляхом 

психологічної, моральної, професійної та фізичної підготовки 

досягається готовність до професійної діяльності, яка не буде 

результативною без самоосвіти і самовиховання. 

Науковець В. Ортинський трактує готовність як складне 

особистісне утворення, багаторівнева та багатопланова система 

якостей і властивостей особистості, які у своїй сукупності 

дозволяють певному суб’єкту ефективно виконувати конкретну 

діяльність [3].  

О. Мороз  стверджує, що готовність до праці — це еліпс 

трьох понять, що мають різні значення, (широке, більш конкретне, 

найбільш конкретне). У більш широкому значенні — це бажання 

працювати, розуміння необхідності брати участь у трудовій 

діяльності, в конкретному  — це потреба в праці; найбільш 

конкретному — результат психологічної підготовки та 

психологічної мобілізації  [4]. 

Одним із критеріїв результативності професійної підготовки  

фахівців виступає готовність, яка  пов’язує  процес вузівської 

підготовки і майбутню працю фахівця, при цьому готовність є 

позитивною установкою на майбутню діяльність.  

Готовність особистості до діяльності виявляється перш за все 

в наявності системних та систематично поновлювальних 
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професійних знань, які складають логічну впорядкованість 

взаємопов‘язаних та взаємозумовлених компонентів єдиної 

системи підготовки майбутнього фахівця, введення до її змісту 

знань про способи майбутньої теоретичної та практичної 

діяльності. Такі знання сприяють виконанню онтологічних, 

орієнтаційних та оціночних функцій, а також забезпечують 

реалізацію причинно-наслідкових зв’язків між різними масивами 

інформації, притаманних даній системі.. 

Готовність майбутніх фахівців до професійної діяльності 

включає такі складові: психологічна готовність (мотиваційний 

компонент, компонент комунікабельності, рефлексивний та 

вольовий компоненти), теоретична готовність (інтелектуальний, 

когнітивний та інформаційний компоненти), практична готовність 

(діяльнісний, організаційно-виконавчий та діловий компоненти), 

готовність до подальшого вдосконалення себе як фахівця 

(креативний та евристичний компоненти).  

У процесі фахової підготовки фахівців вважаємо за доцільне 

виділення таких критеріїв готовності до професійної діяльності: 

- критерій усвідомлення цілей підготовки; 

-  критерій вмінь та навичок  професійної діяльності; 

- критерій  самостійності у  професійній діяльності; 

- критерій  сформованості операцій мислення; 

- критерій готовності до самонавчання і саморегуляції. 

Отже, готовність майбутніх фахівців до професійної 

діяльності можлива за умови реалізації відповідних критеріїв, 

сформованість яких дозволяє навчальним закладам випускати 

висококваліфікованих та  конкурентоспроможних спеціалістів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДОГО СПЕЦІАЛІСТА 
 

 

На сучасному етапі розвитку фізичної культури одним із 

головних завдань цієї галузі є організація фізкультурно-оздоровчої 

роботи. Тому значну увагу в фізичному вихованні молоді науковці 

звертають на застосування інноваційних технологій, що сприяють 

не лише удосконаленню рухових якостей та дотриманню 

здорового способу життя, але й підвищенню мотивації до занять 

фізичною культурою та спортом. Водночас недостатньо 

дослідженими залишаються питання, присвячені обґрунтуванню 

сутності та змісту інноваційних технологій у фізичному вихованні. 

Головною метою цієї роботи є аналіз проблеми застосування 

інноваційних технологій у фізичному вихованні  молоді. Ці 

технології в сучасній науковій літературі розглядаються як 

процесуально структурована сукупність прийомів і методів, 

спрямованих на вивчення, актуалізацію та оптимізацію 

інноваційної діяльності. У результаті дослідження процесів 

виникнення оздоровчих інновацій розвитку фізичної культури та 

фізкультурної освіти молоді можна визначити такі ознаки: 

– циклічність розвитку – інновації у розвитку проходять 

однакові стадії; 

– зв’язок з часом – відповідність інновацій сучасним 

вимогам суспільства; 

– новизна якості – революційні зміни в підходах до 

оздоровлення; 
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– системність перетворення – інновації виникають на всіх 

рівнях організації оздоровчої діяльності. 
Запровадження інноваційних програм у фізичному вихованні 

студентів забезпечує покращення всіх складових здоров’я – 

психічного, соціального, фізичного.  

Впровадження інноваційних підходів в організаційному 

забезпеченні фізкультурно-оздоровчої роботи в умовах навчальних 

закладів здійснюється на підставі застосування нових 

організаційних форм спортивно-масової роботи; врахування 

заходів з формування цінностей фізичної культури; 

Перспективним напрямом подальших досліджень визначено 

обґрунтування інноваційної технології секційних занять  

Практика показує, що найбільш раціональним є 

впровадження методу проектів. Це дозволяє вирішувати відразу 

декілька завдань: 

- розвиток особових компетентностей студентів; 
- інтегрованість процесу навчання; 
- заощадження часу на занятті. 
Технологія проектів подобає для учнів середньої школи, 

ДПТНЗ  та студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Проектна технологія на уроці 

фізичної культури дозволяє будувати навчання на активній основі, 

через цілеспрямовану діяльність студента, погодившись з його 

особистим інтересом. 

Проектна діяльність – це створення проблемних ситуацій, 

активізація пізнавальної діяльності студентів у пошуку й 

вирішенні складних питань, що вимагають актуалізації знань, 

побудови гіпотез. Метод проектів завжди орієнтований на 

самостійну діяльність студентів (індивідуальну, парну, групову), 

яку вони виконують у відведений для цієї роботи час (від 

декількох хвилин уроку до декількох тижнів, а інколи і місяців). 

Використання проектних технологій на заняттях зробить 

навчальний процес більш захопливим для студентів, оскільки вони 

самостійно підбирають матеріал до теми, обґрунтовують 

необхідність виконання того або іншого комплексу фізичних вправ 

або опанування тих або інших фізичних умінь і навиків для 

власного вдосконалення, виховання вольових якостей. У студентів 

при розробці власного проекту закладатимуться основи знань у 
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вживанні всіляких методик підтримки здоров'я і фізичного 

вдосконалення. Інформація, самостійно здобута студентами для 

власних проектів, дозволить усвідомити життєву необхідність 

рухових умінь, що набувають на уроках. 

Студенти стануть компетентними з теорії предмета, що є 

необхідним для грамотного виконання фізичних вправ.  

За умов інтерактивних технологій навчання створюється 

сприятливе середовище для формування в підростаючої 

особистості життєвої компетентності. Інтерактивне навчання 

суттєво впливає на свідомість і почуття особистості для виховання 

свідомого, компетентного й відповідального громадянина, який є 

вільною та водночас законослухняною, високоморальною, 

соціально й політично активною особистістю, повноправним 

членом громадянського суспільства; на формування в студентів 

громадянських поглядів, почуттів і переконань, належної 

поведінки, єдності слова й діла. 

Завдяки впровадженню інтерактивних технологій можна по-

новому вплинути на процес становлення особистості, підвищити 

ефективність на уроці фізичної культури, спрямувати його на 

фізичний розвиток підлітка, на розвиток фізичних і психічних 

здібностей.  

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що 

навчальний процес відбувається тільки завдяки постійній активній 

взаємодії всіх студентів на уроках фізичної культури. Ефективність 

впливу інтерактивних технологій навчання на формування 

життєвої компетентності досягається за умови, коли враховуються 

психологічні та фізичні закономірності й особливості спілкування 

студентів на цьому віковому періоді їхнього розвитку. 
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ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕОХОРОННОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ  

 

 

Охорона праці відноситься до фундаментальних прав 

людини, які закріплені в Конституції та законах України. При 

цьому слід зазначити, що виробниче середовище не існує без 

наявних ризиків для здоров’я людини. І зменшенню їх сприяє 

формування працеохоронної компетентності майбутніх фахівців, 

зокрема й залізничної галузі. 

Оскільки «основними функціями Укрзалізниці є: організація 

злагодженої роботи залізниць і підприємств з метою задоволення 

потреб суспільного виробництва й населення в перевезеннях; 

забезпечення ефективної експлуатації залізничного рухомого 

складу, його ремонту та оновлення; розроблення концепцій 

розвитку залізничного транспорту; вживання заходів для 

забезпечення безпеки функціонування залізничного транспорту, 

його інфраструктури та надійності роботи» [1, с. 250], то ступінь 

ризиків щодо безпечності умов праці залишається високим.  

Отже, зростає необхідність формування працеохоронної 

компетентності у майбутніх працівників залізничної галузі та в 

подальшому їхньої готовності до підвищення рівня її 

сформованості протягом професійної діяльності. 
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У зв’язку з цим є підстави стверджувати, що «безпека руху 

на залізничному транспорті залишається однією з найважливіших 

проблем, адже без належного рівня безпеки руху функціонування 

всього залізничного сегменту неможливе» [2, с. 5]. 

Особливо важливого значення набувають заходи, пов’язані 

безпосередньо з фаховою підготовкою. «Випускники вищого 

навчального закладу повинні володіти працеохоронною 

компетентністю та відчувати потребу в професійному розвитку. 

Основою цього є інтеграція аудиторної роботи, виробничого 

навчання та інтенсивної самоосвіти.  

Враховуючи впровадження національної концепції розвитку 

в галузі управління охороною праці на державному, 

регіональному, галузевому, виробничому рівнях, доцільно в 

процесі фахової підготовки не лише акцентувати увагу студентів 

на основних моментах нормативних документів з охорони праці, а 

й обов’язково аналізувати можливі ризики, знаходити шляхи їх 

мінімізації, що сприятимуть формуванню їх працеохоронної 

компетентності» [3, с. 138].  

Відтак сьогодення переконливо доводить, що на перший 

план у вищій школі виходить завдання щодо якості формування 

працеохоронної компетентності у майбутніх спеціалістів, зокрема 

й залізничної галузі.  

Випускники повинні володіти не лише фаховими вміннями 

та навичками, а й мати достатньо високий рівень сформованості 

власної працеохоронної компетентності. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

В СИСТЕМІ INTERNET 

 

 

Єлектронні системи дистанційного  навчання  можуть 

вирішувати такі завдання: 

засоби реєстрації студента у системі;  

засоби контролю успішності студента; 

засоби консультації студента викладачем; 

засоби спілкування між студентом і викладачем; 

засоби поповнення курсів новою інформацією. 

Система дистанційного навчання Moodle. 

Система Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment,  тобто модульне об'єктно-орієнтоване динамічне 

навчальне середовище) є  вільним (розповсюджується за ліцензією 

GNU GPL) веб-додатком, що надає можливість створювати сайти 

для онлайн-навчання. 

 Система Moodle має гнучкий інтерфейс, який можна 

налаштовувати під потреби конкретного користувача. У 

залежності від прав користувача система надає можливість 

працювати  

  як гість; 

  як студент-користувач; 

  як асистент без права корегування інформації;  

  як викладач з повними правами. 
Moodle надає широкий спектр можливостей для підтримки 

процесу навчання в дистанційному режимі – різноманітні способи 
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представлення навчального матеріалу, перевірки знань і контролю 

успішності.   

Система Moodle дозволяє викладачу створювати лекції та 

практичні заняття в текстовому режимі, завантажувати матеріал у 

вигляді текстових файлів, викладати на сайт відеоматеріали.  

Для системи Moodle був розроблений програмний модуль 

Free Dean's Office, що призначений для автоматизації управління 

навчальним процесом і супутнього документообігу у ВНЗ, коледжі 

та школах. Він включає в себе підсистему електронних журналів та 

електронних щоденників 

Система дистанційного навчання "ІНТУІТ" 

Безкоштовне дистанційне навчання в Національному 

Відкритому Університеті "ІНТУЇТ" - це зручний спосіб отримання 

знань, що допоможуть вам знайти нову роботу та зайняти більш 

високу посаду. 

Система"ІНТУЇТ" пропонує наступні програми навчання: 

  професійна підготовка за обраним фахом; 

  підвищення кваліфікації; 

  курси; 

  відео курси; 

  сертифікації; 

  курси фірми Intel; 

  курси фірми Microsoft. 

Після проходження навчання та складання відповідного 

тестування слухачу видається відповідний сертифікат.  

Способи дистанційного навчання за допомогою мобільного 

зв'язку студентів. 

Мобільне навчання пов'язане з електронним та дистанційним 

навчанням, єдиною відмінністю є використання мобільних 

пристроїв.  Навчання проходить незалежно від місця знаходження 

й відбувається при використанні портативних технологій.  

Мобільне навчання полегшує доступ до навчальних матеріалів, 

тому що знімає географічну обмеженість за допомогою 

різноманітних мобільних пристроїв. 

Мобільне навчання – це навчання в умовах, коли студент має 

мобільний доступ до освітніх ресурсів, може взаємодіяти з 

викладачем та іншими студентами. 
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Мобільне навчання реалізує принципи відкритої освіти: 

гнучкість, модульність, незалежність від місця й часу, 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

У мобільному навчанні на перше місце виходять такі дидактичні 

принципи, як мультимедійність, інтерактивність, доступність.  

Апаратними пристроями для мобільного навчання можна 

назвати:  

– звичайні мобільні телефони, смартфони, комунікатори; 

– портативні комп’ютери: ноутбуки, нетбуки, Інтернет-

планшети;  

– пристрої зберігання та відтворення інформації: електронні 

"рідери" (PocketBook, AmazomKindle), MP3/MP4 плеєри. 

Переваги мобільного навчання:  

1) Зручність і гнучкість. Навчальний процес з використання 

мобільних пристроїв може здійснюватися незалежно від часу й 

місця знаходження слухача та викладача.  

2) Мобільне навчання дозволяє використовувати «мертвий 

час». Це, як правило, час у дорозі, у черзі, в очікуванні на зустрічі 

тощо. 

3) Мобільні пристрої можна використовувати для швидкого 

створення й подальшого передавання інформації (фото, відео, 

диктофон, SMS, MMS). 

4) Подолання технологічного бар’єру. 

5) Персоналізація навчання. Уся інформація відображається 

тільки для користувача пристрою, до того ж мобільний пристрій 

налаштований відповідно до індивідуальних потреб слухача.  

6) Мобільне навчання підходить для різних стилів навчання: 

читання, перегляд фото та відео, участь у дискусіях (форум або 

SMS). 

 Додаток Scaner перетворює телефон на сканер для 

документів, текстів і книжок. За допомогою нього можна швидко 

перевірити документ, видрукувати або надіслати по емейлу як PDF 

або JPEG файли. Більше того, можна зберегти PDF-файли у 

пристрої та відкривати їх в інших   додатках. 

 За допомогою додатка "Книга вслух" мижна обирати, 

завантажувати та слухати аудіокниги на ходу. Так час буде 

проходити з подвійною користю. Також 70% книг забезпечені 
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текстовою версією, синхронизованою зі звуковою доріжкою. 

Спеціальний розділ бібліотеки містить безкоштовні аудіокниги, за 

допомогою яких ви зможете випробувати формат. 

Додаток PhotoMath вирішує лінійні рівняння, витягує корені 

чисел, зводить до ступеня, розв'язує арифметичні задачі й навіть 

показує покроковий алгоритм рішення. PhotoMath використовує 

камеру смартфона, оптичне розпізнавання символів і виконує 

потрібні обчислення. 

 

 

Данильченко О.В., викладач ПТ КІСумДУ,    

Довгополий С.М., студент ПТ КІСумДУ 

           

ЗАСТОСУВАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНОМУ 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ  

 

 

   Світовий динамічний розвиток теперішнього суспільства 

посприяв появі «Smart-суспільства», в якому спостерігається ріст 

відкритості й доступності інформації та інформаційних ресурсів на 

рівні розвитку інтеренет-технологій. 

Електронне навчання стало початком «smart-навчання»,  що 

є новим етапом філософії навчання. Основою розвитку «smart-

технологій» є Інтернет. 

Саме цей вид інноваційного навчання об’єднує навчальні 

заклади та викладацький склад для здійснення спільної освітньої 

діяльності в мережі Інтернет на базі спільних стандартів, 

узгоджень і технологій. 

Перехід до нових ринкових умов господарювання ставить 

перед вищою школою нові умови щодо підготовки фахівців різних 

галузей економіки. Відповідно й вимоги до науково-педагогічного 

персоналу ставляться набагато вищі.  

Мета розумного навчання полягає в тому, щоб зробити 

процес навчання ефективним за рахунок переведення навчального 

процесу в електронне середовище. Тому  головним завданням, що 

має бути вирішене за допомогою  «smart-технологій», – це 
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максимальне донесення навчального матеріалу до користувача. 

Основними вимогами є: 

- доступність – усі учасники навчального процесу повинні 

мати змогу використовувати ті чи інші технології; 

-   ефективність – може визначатися як підвищення рівня 

сприйняття навчальної інформації, покращення успішності, 

зростання ініціативності та наукової активності студентів; 

-    економічність – економія часу, ресурсів; 

- комплексність – має дотримуватися принцип 

комплексності, за якого можливий ефект синергізму. 

Тобто студенти отримують можливість самостійно   вивчати 

навчальні дисципліни за електронними матеріалами, дивитись 

лекції в он-лайн або оф-лайн режимах, тестуватися, брати участь у 

телекомунікаційних проектах. 

Smart-освіта відкриває нові можливості для викладачів, а 

саме: обмінюватися досвідом, підвищувати свій професійний 

рівень, економити час та ін. 

Сучасний навчальний курс має забезпечувати якість освіти, 

мотивацію студентів, залучаючи їх до творчої, навчальної  та 

наукової діяльності.   

Тому необхідно дотримуватися таких вимог: гнучкість, 

інтеграція, індивідуальна траєкторія, мобільність та ін. Цим 

властивостям відповідатиме електронний курс, та електронний 

підручник. Для створення смарт-підручника необхідно 

використовувати: хмарні технології, мультимедійні засоби, 

автоматичну фільтрацію за рейтингом знань, інтерактивність, 

спільну роботу в Інтернеті та ін.  

Особлива увага приділяється управлінню навчальним 

контентом і навчальними ресурсами у смарт-навчанні. 

У цьому процесі навчальні матеріали потребують 

регулярного використання викладачами, доповнення з 

професійних сайтів, блогів. Це дає студентам можливість 

формувати професійну компетентність. 

Для здійснення смарт-навчання необхідне відповідне 

технічне забезпечення й доступ до Інтернету.   

Викладачами використовуються у навчальному процесі 

інтерактивні дошки та спеціальне програмне забезпечення. 
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Наприклад, ActivStudio, а також програмне забезпечення Smart 

Notebook, Smart Classroom та ін. Це програмне забезпечення 

використовується для здійснення інтерактивного навчання. 

Наприклад, Smart Classroom Suite – програмне забезпечення, 

що включає інтегрований програмний комплекс, котрий 

використовується в комп’ютерній аудиторії. Цей комплекс 

включає програмне забезпечення: для спільного навчання – Smart 

Notebook, для учнів - Smart Notebook SE. Для управління 

навчальним процесом – Smart Sync; для проведення інтерактивного 

опитування – Smart Response. 

Програмне забезпечення Smart Classroom Suite дозволяє 

управляти навчальним процесом в аудиторії та проводити заняття. 

Отже, важливе місце у підготовці сучасного фахівця у ВНЗ 

має широке використання інформаційно-комунікаційних 

технологій, зокрема, Smart-технологій, що дасть можливість 

закласти фундамент щодо здійснення успішної професійної 

діяльності та кар’єри. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙСТРІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО 

РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

 

Колійне господарство становить одну з важливих галузей 

залізничного транспорту, від якої суттєво залежить здійснення 

перевізного процесу та до якої входять: залізнична колія з усіма 

спорудами; об’єкти виробничого, службово-технічного та 

культурно-побутового призначення; лінійно-шляхові, промислові 

підприємства, що забезпечують поточне утримання і ремонт колії, 

геофізичні та нормативно-інструкторські станції; засоби 

механізації ремонтно-колійних та інших робіт. На долю колійного 

господарства припадає понад 50% вартості основних фондів 

залізниць, п’ята частина експлуатаційних витрат. У колійному 

господарстві зайнята шоста частина працівників залізничного 

транспорту [1]. 

Основним завданням працівників колійного господарства є 

забезпечення стану колії, відповідних споруд і облаштувань, що 

гарантує безперебійний і безпечний рух поїздів зі встановленими 

швидкостями. Досягається це поточним утриманням колії в межах 

встановлених норм і допусків на стан основних пристроїв, 

своєчасним виявленням і попередженням несправностей і розладів 

шляху, усуненням причин, що викликають ці несправності, на 

основі систематичного нагляду та контролю за станом колії за 

допомогою колієвимірювальних та дефектоскопних засобів, а 

також посиленням і ремонтом залізничної колії, штучних споруд і 

земляного полотна. 

Система ведення колійного господарства ґрунтується на 

технічних, технологічних та організаційних заходах. 

Технічні основи включають в себе: 
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- типізацію верхньої будови колії, що передбачає 

найдоцільніші сфери застосування різних конструкцій колії 

залежно від експлуатаційних умов; 

- класифікацію колійних робіт і їхніх обсягів; 

- норми періодичності ремонтів шляху; 

- нормативи й вимоги до утримання колії та її споруд, а 

також до основних елементів верхньої будови; 

- технічну паспортизацію колійного господарства. 

Технологічні основи містять: 

- типові технологічні процеси ремонту та планово-

попереджувальних робіт при поточному утриманні колії, що 

встановлюють послідовність виконання окремих операцій з 

використанням машин і механізмів; 

- проекти організації робіт; 

- типові технічно обґрунтовані норми часу для обліку робіт з 

ремонту та поточного утримання колії; 

- технолого-нормувальні карти на виконання робіт. 

Організаційні основи включають: 

- планування колійних робіт і контроль за їх виконанням; 

- виконання ремонтних робіт в «вікнах» заданої тривалості; 

- прогресивну технологію колійних робіт з використанням 

«технологічного ланцюжка» машин, що забезпечують високий 

рівень механізації і максимальну продуктивність у «вікні» або в 

проміжках між поїздами; 

- систему контролю та оцінки стану колії за допомогою 

колієвимірювальних дефектоскопних засобів; 

- диференційовані норми часу на поточне утримання колії та 

стрілочних переводів. 

Зростання вантажо- й пасажирообігу залізничного 

транспорту, підвищення швидкостей руху, навантажень на вісь і 

маси поїздів істотно збільшують експлуатаційне навантаження 

колійних пристроїв. Дедалі складніші експлуатаційні умови 

вимагають підвищення експлуатаційної стійкості й надійності 

шляхів, створення нових високопродуктивних колійних машин, 

механізмів і інструменту, ефективного їх використання шляхом 

вдосконалення основ ведення колійного господарства. Тому в 
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сучасних умовах пріоритетами розвитку залізничної мережі 

України є модернізація і технічне переоснащення колій [2]. 

Колійне господарство українських залізниць – це майже 50 

тис. км залізничних колій, зокрема, понад 30 тис. км головних 

колій, близько 16 тис. км – станційних, 4 тис. км – під’їзних колій 

та понад 60 тис. стрілових переводів [3]. 

Професія 7129.2 «Монтер колії» належить до розряду 

професій, які потребують спеціальної підготовки в навчальних 

закладах. Дистанції колії не мають ліцензії на їх підготовку. 

На сьогодні в стінах Політехнічного технікуму 

Конотопського інституту СумДУ завдяки співпраці з 

Чернігівським професійним ліцеєм залізничного транспорту 

готують висококваліфікованих фахівців із будівництва, 

обслуговування і ремонту залізничних колій та з робочою 

професією «Монтер колії». Підготовка молодших спеціалістів, у 

першу чергу, здійснюється для Конотопської, Чернігівської, 

Ніжинської, Щорської, Бахмацької, Хутір-Михайлівської 

дистанцій колії, а також колійно-машинних станцій різних районів 

та служби колії КП «Київпастранс».  

Виходячи з вище наведеного, можна з впевненістю 

стверджувати, що в результаті стрімкого розвитку транспортної 

залізничної галузі потреба у висококваліфікованих спеціалістах 

колійного господарства буде лише збільшуватись, а це дасть 

можливість для подальшого співробітництва технікуму, 

професійно-технічного ліцею та виробничих підприємств з єдиною 

метою – підготовка справжніх фахівців для розбудови держави. 
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У сучасних умовах розвитку України особливої актуальності 

набуває питання підвищення дієвості та результативності системи 

вищої освіти України.  

Перспективи розвитку вищої освіти передбачають 

поступовий перехід від пояснювально-репродуктивного типу 

навчання до створення оптимальних умов для інтелектуального 

розвитку студента, творчого застосування ним засвоєних знань, 

оволодіння методами самостійної пізнавальної діяльності, 

усвідомлення потреби постійно розвиватися й 

самовдосконалюватися.   

Проблематика запровадження компетентнісно орієнтованої 

освіти є в наш час дуже актуальною. Поняття «компетентність» 

означає  сукупність знань, умінь, досвіду, теоретичну й практичну 

підготовленість до їх реалізації в реальній професійній діяльності. 

Компетентність формується завдяки власним зусиллям людини, як 

наслідок саморозвитку, професійного та особистісного зростання, 

синтезу професійного та життєвого досвіду [1, с.24].     

Професійна компетентність включає володіння професійною 

діяльністю на достатньо високому рівні, здатність проектувати свій 

подальший професійний шлях (спеціальна компетентність); 

користування прийомами професійного спілкування й співпраці та 

усвідомлення соціальної відповідальності за результати своєї 

роботи (соціальна компетентність); володіння прийомами 

особистісного самовираження та індивідуального саморозвитку в 

рамках професії, готовність до професійного зростання,  позитивне 

ставлення до майбутньої професійної діяльності в цілому 

(індивідуальна компетентність). Сформованість цих видів 

компетентності означає зрілість людини в професійній сфері, що 
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сприяє її особистісному становленню, визначає стартові 

можливості в успішній діяльності [2]. 

Наслідком професійного зростання особистості майбутнього 

фахівця та розвитку його професійних здібностей є фахова 

компетентність, яку набуває студент. Вона характеризується: 

ґрунтовними знаннями із загальноосвітніх і фахових дисциплін; 

володіння уміннями й професійною технологією (технікою); 

здатність мобілізувати у своїй діяльності знання і вміння, 

використовувати узагальнені засоби виконання дій при вирішенні 

професійних завдань.  

Компетентність забезпечує універсальність оволодіння 

професійною діяльністю та характеризує готовність до праці. 

Високий рівень оволодіння професійною діяльністю характеризує 

також поняття професійна культура. Професійна культура – це 

високий рівень професійних знань, професійне мислення, а також 

відповідальність і рефлексивність. Що стимулює самоаналіз, 

оцінку свого «Я», тобто об’єктом самопізнання стає власне «Я».  

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

необхідно завжди розглядати з урахуванням принципу єдності 

свідомості й діяльності: професійна свідомість розглядається як 

теоретична готовність спеціаліста до професійної діяльності, яка 

обумовлює професійну діяльність як практичну готовність 

спеціаліста до виконання професійних обов'язків. Ознаками 

готовності до професійної діяльності студентів можуть бути: 

позитивне ставлення до обраної професії; наявність спеціальних 

знань, умінь, навичок; сформованість професійно важливих 

якостей; сформовані навички самостійної творчої роботи, 

оволодіння методами наукового пізнання, здатність до 

інноваційної діяльності; наявність здібності до професійної 

діяльності; готовність до постійного саморозвитку та самоосвіти, 

здатність до рефлексії; сформованість відповідних психологічних 

якостей особистості, рис характеру, що формують особливий стиль 

професійної діяльності [3]. 

Реалізація особистісно-орієнтованого професійного навчання 

з його індивідуалізованими формами сприятиме переходу від 

масово-репродуктивної до індивідуально-творчої моделі 

підготовки майбутніх спеціалістів. Таким чином, формування 
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компетентності входить у загальний контекст формування 

особистості. Важливим аспектом розуміння компетентності є її 

оцінно-світоглядна спрямованість, що характеризує людину як 

суб'єкта спеціалізованої діяльності в системі суспільного розвитку 

праці. 

Отже, формування компетентності, тобто застосування 

знання та вміння в реальній життєвій ситуації, є однією з найбільш 

актуальних проблем. Формування професійних компетенцій 

майбутнього молодшого спеціаліста нині вимагає від навчального 

закладу принципово нового підходу: інтеграції професійної освіти, 

практичної діяльності та нових інформаційних технологій і 

передбачає вдосконалення технології навчання та виховання, що 

базується на використанні обчислювальної техніки, спеціального 

програмного, інформаційного та методичного забезпечення.  

Застосування інформаційних технологій на заняттях при 

підготовці майбутніх спеціалістів сприяє важливому підвищенню 

рівня пізнавальної самостійності, високому ступеню наочності й 

безперервному самоконтролю, засвоєнню знань та умінь, 

формуванню необхідних професійних компетенцій. Сучасні 

педагогічні програмні засоби дають можливість втілювати в 

практику індивідуалізацію професійного навчання. Використання 

на заняттях технології мультимедіа сприяє підвищенню якості 

професійної підготовки за рахунок поєднання всіх можливих 

впливів на студентів одночасно графіки, тексту, звуку та 

зображення. Для підвищення ефективності навчання 

конкурентоспроможних фахівців в умовах інформаційного 

суспільства, формування професійних компетенцій у майбутніх 

фахівців, актуальним нині стає використання електронних 

підручників, які доповнюють традиційні форми навчання [2]. 

Для формування у студентів необхідних професійних 

компетенцій під час навчання в технікумі за останні роки 

оновлюється як перелік традиційних навчальних дисциплін, так і їх 

зміст. У цьому контексті особливо актуальним стає використання 

інноваційних форм та методів навчання, формування методики 

викладання навчального матеріалу для студентів з особливими 

потребами. 
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Результатом постійної наукової та методичної роботи 

викладачів стають навчально-методичні посібники, рекомендації 

та наукові статті, що знаходять впровадження у навчальному 

процесі у вигляді особистих педагогічних знахідок під час 

навчального процесу.  

Реалізація предметних компетенцій та формування ключових 

компетенцій здійснюється через інтерактивне навчання, 

організацію цілеспрямованої, активної, пізнавальної діяльності 

студента. Уже в перший рік навчання студенти технікуму 

залучаються до таких форм навчання, як проблемна лекція, лекція 

теоретичного конструювання, лекція-діалог, лекція прес-

конференція, семінар-дискусія, семінар-аналіз конфліктних 

ситуацій, семінар-практикум, навчально-пізнавальні конференції, 

різноманітні форми тестування та контролю знань, з 

використанням ігрових методів [2]. 

Отже, сучасна вища професійна освіта повинна 

забезпечувати виконання низки завдань, зокрема, економічний 

успіх країни, сталий розвиток суспільства. Ці завдання можливо 

реалізувати через таку підготовку майбутніх фахівців, яка 

відповідає запитам сучасного ринку праці. Основна увага у вищих 

навчальних закладах повинна приділятися розвитку особистості 

студента, його комунікативній підготовленості, формуванню 

професійних компетенцій, здатності здобувати й розвивати знання, 

мислити і працювати по-новому. 

Отже, час навчання у вищий школі припадає на специфічний 

зламний момент у формуванні особистості людини. Це обумовлено 

рядом вікових та психологічних особливостей. Як відомо, 

особистість людини формується в її активній діяльності. Головною 

ж для студентів протягом навчання у вищий школі є навчально-

пізнавальна діяльність.. У цьому процесі вагому роль відіграє ряд 

чинників, таких чинників: формування позитивної „Я-концепції", 

розвиток спеціальних здібностей, сприятлива атмосфера в 

колективі, включаючи і сферу стосунків студентів та викладачів 

вузу тощо.  

Серед шляхів формування професійної направленості варто 

виокремити такі: роз'яснення соціальної значущості обраної 

спеціальності; переконання студентів в можливості оволодіти 
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професією; організація навчально-виховного процесу із 

урахуванням вимог їхньої майбутньої професійної діяльності.  

Головною передумовою успішного формування професійної 

спрямованості студентів є позитивна мотивація вибору 

спеціальності. Становлення особистості студента як майбутнього 

фахівця супроводжується „професіоналізацією" психологічних 

процесів і станів, розвитком професійної спрямованості й 

самостійності, загальним соціальним і духовним „дозріванням" 

студента. 
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ІНСТИТУТУ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 

Реформування системи освіти, яке нині відбувається в 

Україні, висунуло на порядок денний питання подальшої наукової 

розробки теоретичних і прикладних аспектів проблеми адаптації 

шкільної та студентської молоді до нових умов навчання. 

«Адаптація – це процес вироблення певного режиму 
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функціонування особистості, тобто бачення її в конкретних умовах 

місця і часу в такому стані, коли всі духовні і фізичні сили 

спрямовані й витрачаються лише на виконання основних завдань, у 

нашому випадку – на навчання та виховання» [1, с.182]. 

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що актуальним 

проблемам адаптації молоді до нових умов життєдіяльності та 

взаємин у соціальній групі присвячені праці вітчизняних (В.Л. 

Кікоть, В.А. Петровський, О.В. Симоненко, Т.В. Середа, О.І. 

Гончаров, А.Д. Ерднієв, М.І Лісіна, А.В. Фурман) та зарубіжних 

учених (Е. Еріксон, Д. Клаузен, 3. Фрейд та ін.). В окремих 

психологічних дослідженнях вирішуються завдання адаптації 

молоді до навчання у вищих навчальних закладах (О.І. Борисенко, 

А.В. Захарова, В.А. Кан-Калік, М.В. Левченко, О.Г. Мороз, В.С. 

Штифурак та ін.). 

Навчання у вищому навчальному закладі для сучасної 

молодої людини – один з найважливіших періодів її 

життєдіяльності, особистісного зростання та професійного 

становлення. Пошук шляхів успішної адаптації до змінених 

соціальних умов та нової діяльності є нагальною проблемою для 

кожного, хто переступив поріг вищого навчального закладу. 

Адаптація студента в умовах вищого навчального закладу є 

складним, багатоаспектним, синтетичним, динамічним процесом. 

Усвідомлюючи багатоаспектність проблеми, ми зосередили увагу 

тільки на деяких аспектах досліджуваної проблеми. 

 В адаптації до навчання розрізняють різні форми:                    

1) формальна, суспільна, дидактична;  

2) активна адаптація, пасивна адаптація, дезадаптація. 

«Період адаптації проходять не всі однаково. Залежно від 

активності особистості адаптивний процес може бути двох видів: 

активне адаптування; пасивне, конформне прийняття цілей і 

цінностей нової соціальної групи. Активна адаптація перш за все 

сприяє успішній соціалізації в цілому. Першокурсник не лише 

приймає норми та цінності нового соціального середовища, але й 

будує свою діяльність, відносини з людьми на їх основі. При цьому 

в студента першого курсу нерідко формується нова мета - повна 

власна реалізація у новому соціальному середовищі. Пасивна 

адаптація притаманна студентові-першокурснику, який приймає 
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норми і цінності, але за принципом "Я – як усі", і не прагне будь-

що змінювати, навіть якщо це в його силах. Пасивна адаптація 

проявляється у наявності простих цілей і нескладних видів 

діяльності» [1, с.183]. 

З огляду на зазначене відмітимо, що «істотний вплив на 

перебіг процесів соціально-психологічної адаптації студентів 

мають такі чинники, як ставлення до обраного фаху, професійне 

спрямування, особистісне самовизначення, система ціннісних 

орієнтацій, індивідуально-типологічні особливості, ґрунтовність 

привласнених кожним соціальних норм тощо» [2, с.89]. 

Дослідження процесу адаптації першокурсників в умовах  

Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського 

державного університету дозволяють виділити наступні головні 

труднощі: переживання, пов’язані з  переходом від шкільного до 

студентського життя;  недостатня визначеність мотивації вибору  

спеціальності; недостатня психологічна підготовка до 

самостійності у прийнятті рішень; недостатньо високий рівень 

відповідальності за власні дії і вчинки; відсутність належного 

самоконтролю щодо відвідування консультацій та додаткових 

занять; невміння здійснювати психологічну саморегуляцію 

поведінки й самостійну регуляцію своєї  діяльності; 

непідготовленість першокурсників до особистої участі в 

організації позанавчального життя студентів; пошук  

збалансованого режиму  навчання і відпочинку  в умовах ВНЗ;   

налагодження побуту  під час проживання в гуртожитку й 

самообслуговування та ін.  

«.базою створення сприятливого середовища для 

повноцінної позитивної адаптації студентів-першокурсників є їхня 

позанавчальна діяльність. З огляду на її організаційно-

технологічну специфіку, вона має найбільший адаптаційний 

потенціал. Для успішної адаптації студентства, позанавчальна 

діяльність, організована і здійснювана в умовах вищого 

навчального закладу, має насамперед спрямовуватися на 

налагодження міжособистісних стосунків першокурсників, 

формування їхнього вміння цінувати особистість іншої людини, 

виховання почуття єдності колективу, створення умов отримання 
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інформації відповідно до життєвих уподобань та запитів, для 

творчого самовизначення і самореалізації тощо» [1, с.183]. 

У Політехнічному технікумі КІСумДУ організації 

позанавчальної діяльності приділяється значна увага. Студенти 

мають широкий спектр вибору занять за своїми уподобаннями. 

Серед пропозицій: спортивні секції (настільного тенісу, 

баскетболу, волейболу, міні-футболу), гуртки за інтересами («Made 

in Ukraine», школа англійської мови «LinguaCat» вокальний гурток 

«Елегія», гурток вокально-інструментальної гри), студентські 

клуби («Соціальне Волонтерство», дискусійний клуб «Погляд»), 

предметні гуртки («Робототехніка»), хореографічний колектив 

«Artez», аеробіка, ініціативні творчі групи щодо проведення 

масових заходів, студентське самоврядування тощо. 

Отже, початок навчання в  технікумі – це  звісно складний і  

багатоаспектний  процес,  який включає як   пристосування до 

нових умов студентського життя й відмінної від шкільної 

організації навчально–виховного процесу,  пристосування  до 

нового соціального середовища та прийняття   нової соціальної 

ролі. Тож для кращого протікання адаптації в першокурсника йому 

потрібно відвідувати різноманітні гуртки, дотримуватись порад 

викладачів з поза навчальної діяльності, класного керівника та 

психолога. 

 

Список використаних джерел 

1. Спіріна Т. П. Особливості адаптації студентів-першокурсників 

до умов навчання у вищому навчальному закладі 

[Електронний ресурс] / Т. П. Спіріна, Ю. Є. Зарюгіна – Режим 

доступу до ресурсу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/4651/1/T_SPIRINA_J_ZARYUHINA

%20_NVUNU_32_KSP%26SR_IL.pdf. 

2.  Скрипник В. Особливості перебігу та самосприйняття 

соціально- психологічної адаптації студентів-першокусників // 

Психологія і суспільство. – 2005. – №2. – С. 87 – 93. 

 

 

 

 



148 

 
Бандурка Л.В., завідувач відділенням ПТ КІСумДУ 

Криницька Г.О., лаборант ПТ КІСумДУ 

 

СТИПЕНДІЯ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ 

ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ 

 

 

Формування позитивної мотивації до майбутньої 

професійної діяльності є повною мірою неможливим без стійкої 

мотивації до навчання впродовж життя. Підвищення якості 

підготовки майбутнього фахівця, формування в нього активної 

громадської позиції, ініціативності, почуття відповідальності, 

уміння орієнтуватися в ситуаціях, швидко приймати самостійні 

рішення, постійно оновлювати знання – усе це забезпечує його 

конкурентоспроможність на ринку праці. Питання мотивації до 

навчально-професійної діяльності є завжди актуальним, адже 

ставлення до майбутньої професії, мотиви її вибору визначають 

успішність професійного навчання.  

Проблеми формування позитивної мотивації навчально-

пізнавальної діяльності в студентів ВНЗ вивчали та досліджували 

багато педагогів і психологів. Підвищена увага науковців до 

означеної проблеми зумовлена високими навчальними 

результатами та пізнавальною активністю студентів у різних 

життєвих ситуаціях. Зокрема, у працях вітчизняних і зарубіжних 

учених висвітлено різні аспекти даного питання: аналіз мотивів 

вступу до вищого навчального закладу (С.В. Бобровицька, 

І.І. Вартанова, О.В. Гилюн, Е.П. Ільїн, Г.А. Мухіна, А.Н. Мечніков, 

Ф.М. Рахматуліна та ін.); динаміка змін мотивів на різних курсах 

(С.В. Бобровицька, Н.В. Бордовська, Р.С. Вайсман, А.О. Реан, П.М. 

Якобсон та ін.); умови, які сприяють формуванню в студентів 

позитивної мотивації до навчально- пізнавальної діяльності (Н.П. 

Волкова, А.І. Гебос, С.С. Занюк, В.Я. Кикоть, В.Є. Михайличенко, 

В.В. Полянська, О.Б. Тарнопольський, В.А. Якунін та ін.). Однак 

стипендія як фактор формування позитивної мотивації студентів 

до навчання у вищих навчальних закладах І–ІІ р. а. потребує більш 

глибокого дослідження. 
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Слід зазначити, що «мотиваційна система особистості 

значною мірою визначає результати її навчальної діяльності. Так, 

до елементів мотиваційної системи студентів варто віднести: 

наявність стипендії, здобуття професійних знань, вплив батьків, 

майбутнє працевлаштування, цікаве спілкування з викладачами та 

ровесниками, можливість отримати диплом» [1, с. 130–131].  

Стипендіальне забезпечення, звісно, є соціальною 

підтримкою студентської молоді. Стипендія виступає одним із 

факторів формування позитивної мотивації студентів до навчання. 

Проте, не можна не зазначити, що якщо студент добре вчиться 

лише заради стипендії, то його знання будуть не міцними, тобто 

він вивчить і забуде матеріал. А якщо в нього мотивом навчання є 

успішна професійна діяльність, то «він буде брати від навчання 

все, щоб в майбутньому стати кваліфікованим спеціалістом» [2, с. 

90]. 

«Формування правового поля вищої освіти – одне з 

найбільш актуальних завдань функціонування, розвитку та 

реформування цієї галузі в період змін. Досконалість і повнота 

законодавчої бази у сфері освіти є першою необхідною умовою як 

формування та реалізації самої державної освітньої політики, так і 

забезпечення можливості ефективного функціонування системи 

освіти, зокрема вищої» [3]. Відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 встановлено 

Порядок призначення та виплати стипендії [4]. 

Варто зазначити, що академічну стипендію серед студентів 

вищих навчальних закладів I–II р. а. мають право отримувати 40–

45 % студентів, які навчаються на місцях державного замовлення 

відповідно до рейтингу. У зв’язку з цим, прагнення студентів 

зайняти вищі позиції в ньому з метою підвищити власні шанси 

щодо отримання стипендії сприяють підвищенню мотивації як до 

навчання, так і до громадської роботи, яка складає 10% 

рейтингового балу. Така амбіційність студентів, потяг до 

раціональної конкуренції, постійне перебування на верхніх щаблях 

рейтингового списку дадуть їм змогу в майбутньому довести свою 

конкурентоспроможність на ринку праці. 

Для отримання академічної стипендії студент має бути 

включеним до рейтингу успішності, який складається на підставі 
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навчальних досягнень студента протягом останнього навчального 

семестру по кожному факультету, курсу, спеціальності. При цьому 

складова успішності в рейтингу складає не менше 90% 

рейтингового балу. Рейтинг успішності студентів денної форми 

навчання формується станом на перше число місяця, наступного за 

датою закінчення семестрового контролю, згідно з переліком 

показників оцінювання навчальних досягнень, визначених 

навчальними планами для відповідних відділень, курсів, 

спеціальностей, і включає всі екзаменаційні оцінки з обов’язкових 

дисциплін (предметів), а також з вибіркових, оцінки за 

диференційовані заліки, курсові роботи (проекти), захисти практик 

тощо та з урахуванням участі студента в науковій, науково-

технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності.  

Дані вимоги визначені в Постанові Кабінету Міністрів від 

28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального 

забезпечення» [4]. 

Студенти позбавляються права бути включеними до 

рейтингового списку на призначення стипендії, якщо:  

 протягом навчального семестру до початку семестрового 
контролю або під час семестрового контролю отримали 

незадовільну підсумкову оцінку або не з’явились на контрольний 

захід без поважної причини з будь-якої дисципліни (навчального 

предмета), захисту курсової роботи (проекту), звіту з практики, 

зокрема й у разі успішного повторного складання контрольного 

заходу з метою покращення отриманої раніше незадовільної 

оцінки;  

 до дати завершення семестрового контролю, визначеної 
навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якої 

дисципліни (навчального предмета), курсової роботи (проекту), 

практики, крім випадку, коли особа, яка протягом попереднього 

навчального семестру отримувала академічну стипендію і 

внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою 

закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у 

визначений навчальним планом термін; 

 виконали навчальне навантаження за поточний навчальний 
рік, семестр або з початку навчання в обсязі, меншому ніж 
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мінімальний норматив, встановлений (робочим) навчальним 

планом для відповідного семестру та спеціальності.  

Студентам, які закрили сесію з оцінками 10–12 балів за 

дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною, нараховується 

підвищена стипендія, яка на 45,5% вище стандартної (мінімальної) 

академічної стипендії. 

Розміри академічних стипендій визначаються Постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 «Про 

розміри стипендій у державних та комунальних навчальних 

закладах, наукових установах» [6]. Зміни в системі нарахування 

стипендій студентам студентів вищих навчальних закладів І–ІІ 

рівня акредитації дозволило підвищити її майже до рівня 

прожиткового мінімуму. Сьогодні найнижча така стипендія 

складає 830 грн. На педагогічних, природничо-математичних й 

інженерно-технічних спеціальностях – 1056 грн. Підвищена 

стипендія – 1208 грн. Уперше розмір стипендії майже дорівнює 

прожитковому мінімуму. На технічних і природничих 

спеціальностях підвищена стипендія складає понад 1500 грн. 

Соціальна стипендія призначається відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 

р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам 

(курсантам) вищих навчальних закладів» (зі змінами, внесеними 

Постановою Кабінету Міністрів України від від 8 лютого 2017 р. 

№ 81 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 28 грудня 2016 р. № 1045») [5]. Право на соціальні стипендії 

мають студенти (курсанти), які не отримують академічних 

стипендій, не перебувають на повному державному забезпеченні 

(крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а 

також студентів (курсантів) вищих навчальних закладів, які в 

період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) і 

в академічній відпустці. Зокрема, це стосується: 

 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 

 осіб, визнаних учасниками бойових дій і їхніх дітей; 

 дітей, зареєстрованих як внутрішньопереміщені особи; 
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 дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій 

громадянського протесту; 

 дітей, один з батьків якихзагинув (пропав безвісти) в районі 

проведення АТО, бойових дій або збройних конфліктів; 

 дітей шахтарів, які мають необхідний стаж підземної 

роботи або стали інвалідами I–II групи або загиблих у результаті 

нещасного випадку на виробництві; 

 дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю І–ІІІ групи; 

 студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям». 

Виплата соціальних стипендій проводиться органами 

соціального захисту населення через вищі навчальні заклади на 

підставі відповідних документів. 

Слід додати, що реальна діяльність завжди полімотивована, 

тому в навчальному процесі студента потрібно розуміти ієрархію 

мотивів, їхню підпорядкованість, помічати головні мотиви [2, 

с. 91]. Будь-яка діяльність людини завжди спричинена потребою. 

Отримання стипендії є найважливішим фактором, зазвичай, для 

студентів першого курсу. Проте на старших курсах його 

пріоритетність частково втрачається. 

Таким чином, система стипендій має мотивувати студентів 

до постійних успіхів у навчанні та підтримувати якість знань. 

Однак, безумовно, бажання отримувати стипендію не має бути 

основним фактором мотивації студентства. 
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ПОЗАНАВЧАЛЬНА РОБОТА ЯК ОДИН З АСПЕКТІВ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

 

 

  Підвищення рівня якості освіти   нині є першочерговою 

задачею держави, адже освітня галузь є її стратегічним ресурсом. 

Враховуючи, що «кваліфікаційний рівень – структурна одиниця 

Національної рамки кваліфікацій, що визначається певною 

сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікацій 

даного рівня» [2, с.1], випускники навчальних закладів мають 

відповідати вимогам Національної рамки кваліфікації (НРК) та 

бути носіями переважної більшості відповідних  компетентностей. 
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Наприклад, молодший спеціаліст – це п’ятий рівень 

національної рамки кваліфікації. У НРК виокремлено систему 

компетентностей (знання, уміння (когнітивні та практичні), 

комунікація, автономність і відповідальність) та  визначено 

узагальнений опис рівня, тобто інтегральної компетентності, а 

саме:  «здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в певній 

галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає застосування положень і методів відповідної науки й 

характеризується певною невизначеністю умов» [2, с.1].  

Сформувати відповідні компетентності лише під час навчального 

процесу неможливо. Суттєвим чинником у виконанні даного 

завдання є позанавчальна робота. 

Зазначимо, що вищий навчальний заклад, самостійно 

визначає як структуру, так і планування позанавчальної діяльності, 

виховної системи. З урахуванням нормативних документів та 

відповідних методичних рекомендацій. Однак під час планування 

позанавчальної діяльності головним принципом залишається 

орієнтація на формування гармонійно розвиненої особистості, 

фахівця своєї справи. 

«Виховна робота у навчальних закладах повинна 

проводитися за наступними напрямами: визначення пріоритетних 

напрямів роботи з патріотичного виховання на сучасному етапі, 

збагачення змісту патріотичного виховання; розвиток форм і 

методів виховання на основі нових інформаційних технологій; 

посилення громадянсько-патріотичної спрямованості в програмах 

соціально-гуманітарних дисциплін, необхідність застосування 

інноваційних форм педагогічного впливу на молодих людей, 

підвищення рівня підготовки,  а також рівня сформованості 

патріотичної вихованості студентства» [1с. 6].   

Для успішного здійснення професійної підготовки студентів   

необхідно, щоб під час навчання вони визначились з напрямом 

подальшого професійного навчання,  підвищили рівень особистої 

мотивації до самоосвіти, самовиховання, саморозвитку тощо. Саме 

на формування відповідного середовища й мають бути спрямовані 

позанавчальні заходи.  
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Незаперечним є факт, що особистість формується протягом 

усього періоду свого існування, набуваючи нових якостей, 

цінностей, пріоритетів.   

Отже, дослідження  змісту позанавчальної роботи щодо 

формування майбутнього фахівця – питання подальших наукових 

розвідок. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА, 
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Безумовно, освітній процес ХХІ століття неможливий без 

інноваційного оновлення, залучення нових технологій, їх апробації 

та адаптації до сучасних вимог нового змісту. Сьогодні освіта стає 

інноваційною, тобто передбачає створення нової вищої школи 

України, яка б забезпечувала підготовку висококваліфікованого й 

конкурентоспроможного фахівця, сприяла б розвитку творчої 

особистості. «Державна політика в галузі освіти – це складова 

частина (підсистема) загальнодержавної політики, що включає 

сукупність певної системи цілей, завдань, принципів, програм та 
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основних напрямів діяльності органів управління освітою, 

спрямованих на організацію науково-методичного та 

впроваджувального супроводу стратегій розвитку системи освіти» 

[1, с. 82]. Підвищуються вимоги держави й суспільства до якості 

освіти, кардинально оновлюються технології навчання, 

змінюються організаційні та економічні умови діяльності вищих 

навчальних закладів, загострюється боротьба на ринку освітніх 

послуг. «Освіта – це один із найоптимальніших і найінтенсивніших 

способів входження людини у світ науки та культури» [2, с. 15]. 

Упродовж останніх років реформування освіти в Україні тривають 

наукові дискусії щодо функціонування вищої школи в цілому та 

вищих навчальних закладів І–ІІ р. а. зокрема. Тому формування 

середовища, сприятливого для інновацій у вищих навчальних 

закладах, нині є усвідомленою необхідністю, яка після набрання 

чинності нового Закону України «Про освіту» набуває особливого 

значення. Вітчизняні установи освітньої галузі за відсутності 

стратегічного бачення розвитку вищого навчального закладу, 

системності управління та запровадження інновацій втрачають 

конкурентні переваги. Однак, як свідчить практика останніх років 

реформування освіти, в самих навчальних закладах перехід до 

новацій відбувається повільно, а більш гучними є дискусії, 

обговорення, формування готовності до практичної реалізації 

визначеної стратегії. Причиною цього є й недостатня 

сформованість середовища, сприятливого до інновацій у 

навчальному закладі. 

Слід зауважити, що інновації в українській освітній системі 

почали вивчати в кінці 80-х рр. XX ст. Сутність понять «інновація 

в освіті», «новація», класифікацію, проблеми освітніх інновацій, 

етапи впровадження, структуру інноваційного процесу, 

перспективи застосування інноваційних освітніх ідей розкривають 

у працях такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: К. Ангеловскі, 

В. Андрущенко, І. Бех, І. Богданова, Л. Ващенко, В. Вербицький,  

Л. Даниленко,  В. Загвязинський, В. Ільченко, В. Кремень, 

В. Паламарчук, І. Підласий, М. Поташник, О. Пєхота, О. Пометун, 

А. Пригожин, І. Прокопенко, К. Роджерс, О. Савченко, 

В. Сафонова, В. Сластьонін, С. Сисоєва, А. Хуторський, 

Н. Юсуфбекова, В. Яковлєв, М. Ярмаченко та ін. Дослідженню 



157 

 
становлення інноваційної освіти в Україні присвячені розвідки 

С. Квятковського, О. Марущенко, О. Тягушевої та ін. Інновації в 

освіті як складові частини управління навчальним закладом 

розглядають у своїх роботах такі вітчизняні науковці: В. Григораш, 

Л. Даниленко, Г. Єльнікова, Л. Калініна, О. Козлова, В. Маслов, 

О. Мармаза, Г. Тимошко та ін. Слід відзначити, що вченими не 

лише обґрунтовано теоретичні положення щодо освітніх інновацій, 

розкрито основні поняття, структура інноваційного процесу, 

систематизація, виділено етапи впровадження інновацій в умовах 

школи та вищих навчальних закладів, а й зазначено, що 

впровадження в практику інновацій є все ж таки складним і 

поступовим процесом. 

Без сумніву, в епоху сучасного інформаційного суспільства 

грамотні керівники мають забезпечувати інноваційну політику 

навчального закладу – адекватно сприймати необхідність змін і 

здійснювати організаційні й управлінські інновації у вищих 

навчальних закладах. З огляду на проблему дослідження, 

удосконалення підходів до формування системи стратегічного 

управління інноваційним розвитком вищого навчального закладу є 

однією з першочергових потреб. 

Забезпечення в умовах сьогодення стійкої тенденції щодо 

провідних позицій навчального закладу на ринку освітніх послуг 

обґрунтовує використання саме стратегічного управління його 

інноваційним розвитком. «Той, хто сьогодні працює над 

проблемами завтрашнього дня і таким чином готує себе і свою 

організацію до нових завдань, в недалекому майбутньому займе 

лідируючі позиції. Той же, хто відкладає їх рішення на потім, 

залишиться позаду і, можливо, ніколи не зможе надолужити 

згаяне» [2, 1]. Стратегічне управління інноваційним розвитком 

вищого навчального закладу – це комплекс заходів, що 

забезпечують перетворення як в організаційній структурі установи, 

так і в стосунках учасників освітнього процесу, як у відносинах із 

замовниками, так і зі споживачами освітніх послуг. 

Інноваційним навчальний заклад може бути тоді, коли він 

базується на сприятливому інноваційному середовищі 

(інноваційному кліматі), коли існують можливості освоєння нових 
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технологій та їх впровадження в навчальну й позанавчальну 

діяльність. 

«Інноваційними вважаються ті педагогічні технології, що 

спрямовані на задоволення актуальної потреби системи освіти, 

спираються на використання нових знань, базуються на мотивації 

суб’єктів педагогічної діяльності, мають на меті виведення закладу 

освіти на більш високий, конкурентоспроможний рівень. 

Інноваційною технологія стає тоді, коли вона використовується як 

фактор конкурентної переваги» [3, 83]. 

Однак слід зазначити, що будь-яка новація потребує 

адаптації загальноприйнятої поведінки навчального закладу як 

цілісної соціально-економічної системи, перегляду цінностей і 

пріоритетів, ступеня відповідальності керівників структурних 

підрозділів освітньої установи, зміни механізмів управління та 

відповідного інструментарію. Безперервна адаптація до змін має 

забезпечити ефективне функціонування закладу, досягнення його 

цілей.  

Нині рівень інноваційності навчального закладу забезпечує 

рівень його спроможності. Інновація є тим засобом, який сприяє 

адаптації до змін середовища, забезпечує умови тривалого 

виживання та розвитку на ринку. Саме тому при визначенні 

стратегії розвитку освітньої установи одним із основних аспектів є 

інноваційна діяльність. 

До проблемних питань формування середовища, 

сприятливого для інновацій у вищому навчальному закладу І–ІІ 

р. а., у ході дослідження віднесено: 

  приведення нормативної бази навчального закладу у  

відповідність до діючого законодавства; 

 відсутність можливості достатнього фінансування інноваційної 

діяльності та її стимулювання; 

 недостатня готовність керівників структурних підрозділів до 

здійснення кваліфікованого опосередкованого керування 

процесом формування сприятливого середовища; 

 слабка популяризація досягнень вищих навчальних закладів 

(наукових шкіл, випускників); 



159 

 
 невідповідність рівня професорсько-викладацького складу 

вимогам, що постійно зростають, до якості підготовки 

студентів; 

 неефективність діючої системи профорієнтації; 

 недостатнє інформаційне забезпечення даного процесу в межах 

навчального закладу з урахуванням його можливостей та 

специфіки тощо. 

Проведене дослідження показало, що проблема формування 

у вищому навчальному закладі середовища, сприятливого для 

інновацій, нині є актуальною. Проте для результативності даного 

процесу вищим навчальним закладам І–ІІ р. а. необхідно провести 

низку заходів, а саме: удосконалити нормативну базу закладу з 

даного питання, модернізувати механізм фінансування даного 

напрямку діяльності, забезпечити готовність працівників закладу 

до впровадження новацій в освітній процес, розробити відповідну 

систему заохочень тощо. Усе це потребує більш детального аналізу 

та може бути предметом подальших наукових розвідок. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ПЕРЕВЕРНЕНОГО 

НАВЧАННЯ» ПРИ ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

 

 

Участь України в інтеграційних процесах у галузі освіти 

спонукає до пошуку нових ефективних форм організації 

навчального процесу у вищих начальних закладах та нових форм 

методичного забезпечення. Сьогодні новітні технології та 

можливості мережі Інтернет надають вітчизняним освітянам 

можливість вивчення та застосування провідного міжнародного 

педагогічного досвіду та адаптації найефективніших методик, 

зокрема, й у викладанні економічних дисциплін при підготовці 

молодших спеціалістів у  ВНЗ І-ІІ р.а.  

«Перевернене навчання» або «перевернений клас» 

(англ. Flipped Learning, Flipped Classroom) є однією з методик, що 

набуває все більшої популярності як практичний підхід у навчанні. 

Однією з причин звернення до цієї методики є необхідність 

правильної та ефективної організації самостійної роботи студентів, 

що сприяло б розвитку вмінь активного навчання, пізнавальної 

активності й готовності до безперервної освіти. 

Суть «переверненого навчання»  полягає в тому, щоб 

змінити звичний для всіх підхід «лекція – в класі, домашнє 

завдання і групова робота – поза ним». Натомість, в 

«перевернутому класі» пасивним навчанням (тобто лекціями і 

читанням) студенти займаються вдома, а аудиторний час 

присвячується спільним проектам, відповідям на запитання  та 

обговоренню матеріалу на глибшому рівні. 

Можна виділити такі ключові елементи організації 

переверненого навчання: 

 створення механізму оцінювання знань (тести, що студенти 

виконують до початку заняття, а також практичні завдання  - 

безпосередньо на занятті); 
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 можливість студентів попередньо ознайомитися з матеріалами 

вдома (механізмами ознайомлення можуть бути текст 

підручника, відеолекції, скрінкасти);  

 використання викладачами лаконічних підручників та 

конспектів лекцій; 

 організація та проведення викладачем на занятті короткого 

пояснення матеріалу з обов’язковим зворотнім зв’язком (через 

участь у дискусіях, дебатах студенти використовують час у 

класі для поглиблення свого розуміння нового матеріалу, з 

яким вже ознайомились вдома); 

 дозвіл на використання інформаційних матеріалів 

(статистичні довідники, новини  у ЗМІ, публікації вчених та 

дослідників). 

Організація переверненого навчання потребує ретельної 

підготовки та належного методичного забезпечення. Піонери цієї 

педагогічної технології А. Самс та Дж. Бергман наголошують на 

необхідності створення відеолекцій для домашнього опрацювання 

студентами [2]. Проте перевернене навчання не є тотожним відео-

лекціям, які доступні в мережі Інтернет. Найголовнішим 

компонентом такого навчання є взаємодія та продумані види 

навчальної діяльності, які відбуваються вже під час заняття [1]. 

Основними формами впровадження переверненого навчання є: 

1. Синхронне навчання (в класі) – реалізується за допомогою 

таких методів як лабораторні, практичні роботи, міні-проекти, 

практичні частини вебінарів, індивідуальні завдання, ділові ігри 

тощо. 

2. Асинхронне навчання (вдома) – реалізується за допомогою 

таких методів: відеолекції, вебінари, блоги, форуми, соціальні 

сервіси, чат, електронна пошта, освітні платформи. 

Очевидно, що найбільших переваг переверненого навчання 

можливо досягнути у разі ретельного планування змісту курсу, 

методів навчання та застосування відповідних технічних засобів. 

Дослідники особливостей цього підходу пропонують різні способи 

«перевернути» навчання. Часто йдеться про застосування цієї 

методики не до всього курсу, а лише до певних тем чи навіть 

окремих занять.  
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Зупинимося на особливостях застосування елементів 

переверненого навчання у викладанні дисципліни «Основи 

економічних теорій» для студентів другого курсу. Необхідність 

звернення до цієї педагогічної моделі продиктована перш за все 

співвідношенням кількості годин аудиторної та самостійної  

роботи. Очевидно, що за такого співвідношення зростає значення 

самостійної роботи й успішність досягнення цілей курсу від 

ефективності її організації. Беручи до уваги знання студентів, 

набуті при вивченні забезпечуючих дисциплін, наприклад, 

«Географія», «Людина і світ», «Математика», види діяльності під 

час викладання дисципліни «Основи економічних теорій» доцільно 

розподілити таким чином: 

 вдома: опрацювання вказаних викладачем матеріалів, 

підготовка до словникового диктанту, підготовка презентацій, 

перегляд економічних блогів та новин у ЗМІ; 

 на занятті: словниковий диктант, презентації студентів та їх 

обговорення, дискусії, обговорення економічних новин тощо. 

Звичайно,  технологія переверненого навчання має свої 

переваги та недоліки.  

До переваг можна віднести те, що: 

 студенти самі обирають зручний час, місце і спосіб 

(індивідуально чи в групах) для опрацювання матеріалів та 

мають можливість працювати з ними стільки разів, скільки їм 

потрібно для кращого засвоєння, особливо у випадках, коли 

вони пропустили заняття; 

 студенти стають більш відповідальними, оскільки самостійно 

вони мають кращі можливості опанувати матеріал, ніж просто 

виконати мінімум для оцінки; 

 під час заняття є можливість зосередитися на більш цікавих, 

креативних видах діяльності; 

 використання інтерактивних завдань (діалогів, дискусій, 

дидактичних, рольових ігор тощо) на основі вивченого 

матеріалу заохочує студентів до кращого його опрацювання, 

підвищує мотивацію, дозволяє вчитися один в одного; 

Серед недоліків переверненого навчання, варто вказати такі: 

 студенти не завжди мають доступ до комп’ютера чи 

Інтернету; 
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 викладач повинен розробити чітку систему моніторингу того, 

чи студенти дійсно працюють з матеріалами належним чином 

і чи опрацьовують їх взагалі, особливо, коли система (сайту, 

блогу чи іншої навчальної платформи) не надає такої 

можливості; 

 застосовування елементів переверненого навчання може 

займати у викладача досить багато часу; 

 деякі викладачі й студенти можуть бути не готові до 

використання онлайн-технологій та набуття нових вмінь і 

навичок; 

 необхідність проводити більше часу за комп’ютером може 

спричинити проблеми у навчанні, оскільки не всі здатні 

засвоювати інформацію таким чином. 

Слід зазначити, що  технологія  переверненого навчання 

особливо незамінна для  предметів, які  викладаються  обсягом  2  

год.  на  тиждень, тому  що  вирішує  проблему  дефіциту  часу.  

Отже, можна стверджувати, що попри вказані недоліки, 

технологія переверненого навчання має досить великий потенціал 

щодо застосування у навчальному процесі вищого навчального 

закладу загалом і у викладанні дисципліни «Основи економічної 

теорії» зокрема. Цей підхід не є універсальним вирішенням 

проблем організації навчального процесу, що сьогодні постали 

перед освітянами, але за певних умов може стати ефективним 

способом організації самостійної роботи студентів із залученням 

можливостей новітніх технологій. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ШЛЯХІВ 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

СТУДЕНТІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОГО  

ВИХОВАННЯ 

 

 

Сучасна система освіти потребує нових методів та підходів 

до організації навчального процесу з фізичного виховання 

студентської молоді. До останнього часу метою фізичного 

виховання було формування фізично досконалої людини, готової 

до праці, але на сьогоднішній день пріоритетною є його оздоровча 

спрямованість. Адже, сучасні соціально-економічні умови життя 

висувають високі вимоги до працездатності, рівня фізичного 

розвитку та функціонального стану організму молодого покоління. 

Цим зумовлена необхідність посилення навчальної та виховної 

роботи та обґрунтування ефективних методик навчання та 

виховання студентів, здатних наполегливо сприймати навчальний 

матеріал та займатися фізичною культурою [1, с. 247].  

Пошук нових шляхів удосконалення процесу із фізичного 

виховання у ВНЗ вимагає від фахівців перегляду існуючих методик 

та програм, абсолютної перебудови особистого підходу до 

проведення занять, переорієнтації на студента [2 , с. 22]. 

Це спонукало нас до виокремлення основних вправ, які 

дозволять підвищити мотивацію до занять фізичною культурою: 

- імітаційні вправи із додатковим обтяженням (імітація 

ударів рукою і ногою з додатковим обтяженням (манжетами, 

накладками, гантелями, штангою і т.д. ); махи ногами з додатковим 

обтяженням (манжетами, накладками на гомілці або стопі); 

- силові вправи із власною вагою тіла (віджимання (згинання 

і розгинання рук в упорі лежачи); згинання і розгинання тіла в 

тазостегнових суглобах ("прокачування"); підняття тулуба і ніг під 

кутом з положення лежачи на спині; підняття ніг з положення 

лежачи на спині; підняття тулуба з положення лежачи на спині; 

обертання в тазостегновому суглобі зігнутою в коліні ногою; 

обертання гомілкою і стопою зігнутої в коліні ноги); 
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- силові вправи на гімнастичних снарядах (підтягування на 

перекладині середнім, вузьким або широким хватом руками 

зверху, знизу; підйом силою на щаблині; підйом переворотом на 

щаблині; підняття ніг до щаблини); 

- стрибкові вправи (підскоки на одній нозі з підняттям 

зігнутої в коліні ноги до грудей і через сторону до плечей; стрибки 

на двох ногах вгору з підтяганням колін до грудей; стрибки вгору з 

розведенням прямих ніг в сторони, дістаючи пальцями рук носки 

ніг; підскоки в присіді поперемінно на лівій і правій нозі, 

протилежна нога одночасно з підскоком різким рухом 

випрямляється вперед; стрибки вгору з поперемінним розведенням 

прямих ніг в шпагат; стрибки вгору на підвищення (сходинки, 

дерев'яні тумби і т. д.); стрибки вниз з тумби заввишки 50-100 см з 

подальшим миттєвим вистрибуванням вгору). 

 

 
 

Починати тренування треба 7-10-хвилинної розминки. Під 

час розминки всі органи - серце, легені, м'язи – готуються до 

навантаження. Перед силовим тренуванням важливо добре 

розім'яти зв'язки і суглоби, щоб не пошкодити їх. Рекомендуємо 

таку розминку:  

 швидка ходьба, легкий біг (можна на місці), легкі стрибки 
- 2-3 хвилини; 

 обертання рук - по 10 разів в кожен бік; 

 обертання або махи руками в плечах - по 10 разів в кожен 

бік; 

 обертання в колінах - по 10 разів в кожен бік; 

 нахили в сторони по черзі управо і вліво - по 10 разів; 

 нахилитися вперед, потім прогнутися назад - 10 разів; 
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 обертання корпусом - по 10 разів в кожен бік; 

 повороти або нахили голови - по 10 разів в кожен бік. 
Отже, під час організації фізичного заняття зі студентами 

потрібно організовувати комбінацію базових та ізолюючих вправ 

на кожному із тренувальних занять, що дасть можливість 

підвищити ефективність процесу фізичної підготовки. 
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відокремленого підрозділу Конотопської 

 дистанції сигналізації та зв’язку 

Дюхіна Н.І., викладач ПТ  КІ СумДУ 

 

ПРОФЕСІЙНА ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ 

ПОЛІТЕХНІЧНОГО ТЕХНІКУМУ З УРАХУВАННЯМ 

РЕГІОНАЛЬНИХ ПОТРЕБ 

 

 

Технічні та структурні зміни, що відбуваються у країні, 

потребують від фахівців усіх напрямів активної участі в здійсненні 

зміни напрямів діяльності підприємств регіонів.  

Основним галузевим напрямом в Сумському регіоні є 

забезпечення розвитку та функціонування залізничних колій, а в 
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умовах розвитку технологій та сучасної людини важливо 

реформувати і навчальну діяльність вищих навчальних закладів з 

відповідним профілюванням. 

У місті Конотоп підготовкою фахівців для забезпечення 

фахового складу таких підрозділів залізничного транспорту, як 

дистанція сигналізації і зв’язку (ДСЗ) професійно займається 

Політехнічний технікум КІ СумДУ, відділення «Комп’ютерні та 

електронні технології». 

ДСЗ забезпечує в сфері залізничного транспорту технічне 

обслуговування і ремонт споруд, пристроїв залізничної 

автоматики, телемеханіки та зв'язку, обчислювальної техніки, а 

також інших засобів, які призначені: для забезпечення безпечного і 

безперебійного руху поїздів в заданих розмірах з установленими 

швидкостями; управління перевізним процесом на базі 

застосування автоматизованих систем з метою забезпечення 

виконання відділенням дороги встановлених обсягів вантажних і 

пасажирських перевезень при обов'язковому дотриманні безпеки 

руху поїздів, збережені перевезених вантажів, високоефективному 

використанні технічних засобів, економному витрачанні 

матеріальних і грошових коштів. 

А оскільки всі технічні й програмні засоби стрімко 

розвиваються в усіх сферах життя, такий самий процес 

відбувається й на залізничному транспорті.  

Тому важливо здійснити шляхи реформування професійної 

освіти:  

- переглянути раніш впроваджені  науково  обгрунтовані 

методики визначення загальнодержавних,  регіональних потреб  у  

працівниках сфери виробництва і послуг за професіями,  рівнями 

кваліфікації та потреб у навчальних закладах для їх підготовки;  

- розробка відповідних кваліфікаційних   характерис-тик і 

професіограм  для  різних  груп  професій   на   рівні   досягнень 

науково-технічного прогресу;  

- розробка та  видання  навчальних  планів,  програм,  нового 

покоління   національних   підручників,  навчальних  і  методичних 

посібників,  дидактичних  матеріалів  для  професійного   навчання 

робітників відповідно до оновленого державного переліку 
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професій і спеціальностей та державних вимог щодо якості й 

обсягу професійної освіти; 

- створення матеріально-технічної бази професійних 

навчально-виховних    закладів,    яка   відповідала   б   науково 

обгрунтованим потребам навчально-виховного і навчально-

виробничого процесів та соціально-побутового забезпечення учнів 

і педагогічних працівників;  

- створення системи економічної мотивації професійного 

навчання громадян та заохочення участі підприємств,  організацій, 

установ у розвитку  професійної  освіти,  надання  їм  податкових  

пільг  та економічних стимулів. 
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БУДІВЕЛЬНІ ПРОФЕСІЇ МАЙБУТНЬОГО 

 

 

У усьому світі намагаються передбачити, які потреби в 

професіях виникнуть у найближчому майбутньому [1,2]. 

Уже сьогодні професії стають дедалі більш комплексними, 

змінюється сама їх суть. На перший план виходять навички та 

вміння, які не лише дають людині змогу реалізувати себе як 

фахівця в окремій галузі, а й, за необхідності, кардинально змінити 

сферу професійної діяльності [3]. 

Наприклад, спеціаліст майбутнього повинен: 

 бути крос-функціональним – працювати на стику професій; 

 вміти працювати віддалено; 
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 бути професіоналом «big date» – вміти збирати та 

розпоряджатися великою кількістю інформації; 

 бути здатним до самоосвіти; 
 бути готовим змінювати до 10 професій за життя; 
 знати основи ІТ-технологій; 

 бути готовим до крос-культурних переміщень – працювати в 

різних країнах; 

 знати декілька мов, вміти творчо мислити, володіти «soft skills» 

– вмінням м’яко, терпляче, доброзичливо досягати своєї мети. 

Метою даного дослідження є поширення інформації про нові 

професії в будівництві, професії майбутнього, а також про ті, що 

зникають. Дослідження допоможе навчальним закладам 

зорієнтуватись у фундаментальних тенденціях розвитку ринку 

праці України. 

Проблема відставання системи освіти від кадрових потреб 

реального сектору економіки актуальна майже для всіх країн. 

Стрімкі зміни у галузях настільки потужні, що поки стандарт 

підготовки нового фахівця увійде в практику, галузь може 

«згорнутися». 

Інститутом підготовки кадрів державної служби зайнятості 

України укладено Атлас нових професій для України [4].  

На думку авторів дослідження [4], вже до 2020 року 

незамінними працівниками в будівельній галузі стануть: 

 спеціаліст з перебудови та посилення старих будівельних 

конструкцій — це спеціально навчена людина, яка буде 

оцінювати, наскільки будівля застаріла, і шукати нові рішення, 

за допомогою яких її можна відновити (це особливо важливо 

під час реконструкції будівель в історичних центрах міст); 

 фахівець з модернізації будівельних технологій — той, хто 

може використовувати нові матеріали в реконструкції будівель, 

застосовувати сучасні рішення під час проектування всіх 

комунікацій всередині будинку; 

 виконроб-вотчер — фахівець, який буде здатний оцінювати, як 

ведеться будівництво, і виправляти недоліки процесу, фактично 

не виходячи з офісу, застосовуючи цифрові технології; 
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 BIM (Building Information Modeling)-менеджер -проектувальник 

- фахівець працює над повним життєвим циклом будинку та 

розглядає будівлю і все, що до неї належить, як єдиний об’єкт; 

 проектувальник доступного середовища — облаштовує простір 

в будинку і навколо з урахуванням можливостей дітей, 

пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями; 

 еко-аналітик в будівництві — аналізує об’єкт з точки зору його 

впливу на навколишнє середовище, консультує компанії у 

виборі найменш шкідливих впливів на навколишнє середовище; 

 проектувальник 3D-друку в будівництві; 

 архітектор «енергонульових» будинків (проектування 

енергетично автономних будинків за рахунок використання 

енергоефективних матеріалів і мікрогенерації енергії). 

Необхідно відзначити, що професія кошторисника зникне в 

найближчому майбутньому. Ті ж, хто залишаться в професії,  

будуть контролювати роботу програм, які будуть за них 

розраховувати кошториси. 

Не зрозумілим є майбутнє і такої професії, як архітектор. Їх 

поступово витіснятимуть містобудівники і BIM-менеджери. 

Завдання, що виконуються інженерами з розрахунку 

будівельних конструкцій повністю перейдуть у  майбутньому до 

інтелектуальних програм. Об'єм даних і їх складність зростає, 

людині стає складно швидко і якісно обробляти подібний потік 

інформації. В майбутньому завдання зводитимуться до 

оперативного обслуговування інтелектуальних програм і систем, 

що проводять розрахунки. 

Освіта традиційно вважається досить консервативною 

галуззю, але розвиток технологій змінює уявлення про способи 

отримання знань і змушує серйозно переосмислити звичні підходи 

до навчального процесу. 

По-перше, необхідно обов’язково використовувати 

інструменти навчання із застосуванням ІТ: онлайн-курси, 

стимулятори, тренажери, ігрові онлайн-світи. Це відкриває нові 

можливості — студенти не просто засвоюють необхідні знання, а й 

розвивають вміння працювати з інформацією, навчаються 

доходити до продуктивних станів свідомості, які дають змогу 
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краще концентруватися і вирішувати складні творчі й аналітичні 

завдання. 

По-друге, необхідно зробити освіту більш індивідуальною. 

Не підлаштовуватися під загальні розклади та побажання групи. 

Процес навчання адаптувати до запитів конкретного студента та 

його індивідуальних особливостей.  

Дистанційне навчання використовувати рівноправно до 

альтернативної традиційної стаціонарної освіти. 

Світ змінюється так швидко, що люди більше не зможуть 

дозволити собі п'ять років вивчати теоретичні дисципліни, а потім 

ще деякий час опановувати професію за рахунок роботодавця. 

Тому освіта, особливо для студентів стає дедалі більш 

предметною та орієнтованою на практику. А це означає, що акцент 

зміщується з теорії на реальні проекти студентів, зокрема стартапи. 

Крім цього, необхідно розвивати форми, в яких студент може 

одночасно вчитися і працювати. 

В умовах інформатизації виробництва однією з важливих 

сторін компетентності будівельника середньої ланки (майстри, 

виконроби) є високий рівень володіння комп'ютерною технікою та 

прикладним програмним забезпеченням для здійснення ефективної 

професійної діяльності [5]. 

У зв'язку з цим підготовка студентів за спеціальністю 

«Будівництво та експлуатація будівель і споруд» повинна 

здійснюватися з можливістю формування їх професійної 

компетентності в галузі інформаційних технологій. 

У сучасному виробництві широкого застосування набули 

системи автоматизованого проектування (САПР), які дозволяють 

проектувати технологічні процеси з меншими витратами часу та 

засобів, зі збільшенням точності спроектованих процесів. 

На рис. 1 наведена умовна класифікація програм, 

рекомендованих для підготовки спеціалістів будівельної галузі. 

На сьогодні створено велику кількість програмно-

методичних комплексів для САПР із різними ступенем 

спеціалізації й прикладною орієнтацією. У результаті 

автоматизація проектування стала необхідною складовою 

частиною підготовки інженерів різних спеціальностей. Інженер, 
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що не володіє знаннями та не вміє працювати в САПР, не може 

вважатися повноцінним фахівцем. 

 

Рисунок 1 - Умовна класифікація програм, рекомендованих для 

підготовки спеціалістів будівельної галузі 
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