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СЕКЦІЯ «ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ» 

 

Тютрін С.М., викладач ПТ КІСумДУ  

 

КУРСЬКО-КИЇВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ – ПЕРША ЗАЛІЗНИЦЯ  

У СКЛАДІ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ  

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

 

Україна належить до регіонів зі значним розвитком 

залізничного транспорту, на який припадає основна частина 

вантажообігу і пасажироперевезень. Залізничний транспорт має 

вирішальне значення у забезпеченні економічних зв’язків як у межах 

України, так і в її зв'язках з іншими країнами. Перші залізничні колії, 

які почали прокладатися у кінці ХІХ ст., мали особливий 

стратегічний і соціально-економічний вплив. На сьогоднішній день 

історія створення залізничного транспорту є малодослідженою 

темою. Вивчення окремих питань історії залізничного будівництва, 

становлення залізничної мережі в кінці ХІХ ст. дозволяє більш 

глибоко осмислити сучасний стан регіонального розвитку України та 

з’ясувати рівень досягнень транспортної галузі. 

Слід зазначити, що перший Київський залізничний вокзал 

будувався для використання акціонерними кампаніями двох 

залізниць – Курсько-Київської та Києво-Балтської, а залізничний міст 

через р. Дніпро біля м. Києва свого часу був найбільшим у Європі і 

з’єднував Південно-Західний край імперії із центральними районами 

держави, у першу чергу з Москвою. Окрім того, дільниця залізниці 

Курськ-Київ була однією з перших побудованих залізниць на 

території Лівобережної України і дотепер значна її частина входить 

до складу Південно-Західної залізниці. 

Концесія на будівництво Курсько-Київської залізниці була 

затверджена імператором 24 грудня 1866 р. Предметом концесії стало 

будівництво залізниці від станції Курськ Московсько-Курської 

залізниці протягом 438 верст у напрямку Києва (Бровари) і 

експлуатація Курсько-Київської залізниці акціонерним товариством 

упродовж 85 років. Отримавши право на будівництво залізниці, 

засновники товариства П.Г. фон Дервіз, князь С.О. Долгорукий і К.Ф. 

фон Мекк взяли на себе зобов'язання побудувати залізницю і 

забезпечити її рухомим складом за оптовою ціною, на суму 3 824 285 
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фунтів стерлінгів. У рахунок цієї суми засновники повинні були 

одержати 1 200 000 фунтів стерлінгів, – фунтами стерлінгів, а замість 

іншої суми їм було видано 20 469 425 кредитних рублів. Поверстова 

вартість будівництва була визначена у 68 103 руб. кредитних, при 

довжині залізниці у 438 верст, частина шляху (близько 150 верст) 

припадала на Курську губернію. 

Урочисте відкриття початку робіт зі спорудження Курсько-

Київської залізниці було проведено 30 квітня 1867 р. По всій довжині 

майбутньої залізничної лінії від м. Курська до розливу р. Дніпра біля 

м. Києва було відправлено молебні з нагоди початку земляних робіт. 

Значення Курсько-Київської залізниці для Лівобережної 

України знаходимо у спогадах І.І. Петрункевича «Из записок 

общественного деятеля». І.І. Петрункевич – російський політичний 

діяч, земський гласний, один із засновників і голова Кадетської 

партії, член Державної думи 1 скликання (1906 р.), дворянин і 

великий землевласник, власник маєтку Плиски, по землях якого 

будувалася залізниця. Одна із станцій нової залізниці пройшла на 

відстані кількох верст від маєтку І.І. Петрункевича. Він згадував 

прибуття першого потягу та юрбу селян, що кричали «ура» і 

хрестилися. Хлібороби не відразу усвідомили значення нововведення. 

«До будівництва Курсько-Київської залізниці Лівобережна 

Україна не мала ніяких шляхів сполучення у європейському значенні 

цього слова. Під час Кримської війни продовольство та поранених 

перевозили на конях і волах. Серед населення України було чимало 

людей, які за все життя не відходили від свого села далі, ніж на кілька 

верст. Усе це було закономірним, поки військова могутність Росії 

здавалася недосяжною, а в добробуті населення ніхто не сумнівався. 

За реформи взялися, коли уряд наочно побачив примарність своєї 

військової сили, а також і те, що кріпосне право загрожує йому 

економічним, фінансовим, а можливо і політичним крахом. Разом з 

реформами почалося і будівництво залізниць». 

У погоні за максимальними прибутками будівельники 

заощаджували на всьому, порушуючи нормативні вимоги, 

передбачені проектом. Сучасники згадували, що на окремих ділянках 

рейки прокладали просто по землі, а споруди будувалися швидкоруч. 

Ще в період будівництва на залізниці відбулося кілька аварій, які 

набрали широкого розголосу в суспільстві та привернули увагу 

Імператора. 

У кінці 1868 р. для прийому залізниці в експлуатацію було 

проведено обстеження результатів будівництва Курсько-Київської 
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залізниці Міністерством шляхів сполучення. Призначена для 

проведення цієї роботи комісія під головуванням інженера, генерал-

лейтенанта барона Дельвіга, членів комісії: дійсного статського 

радника барона фон Таубе, статських радників Адамовича, Ратькова-

Рожнова, інспектора залізниці статського радника Кипріянова 

зробила висновок, що «...все земляные работы полотна дороги, 

укрепление откосов, дерновка, планировка черной землей, устройство 

отводных канав и мощение дна канав, в выемках коих высота 

превышает 3 сажени, окончены и вообще полотно дороги приведено в 

окончательный вид». Детально обстеживши стан верхньої будови 

колії, мостових і інших споруджень, комісія відзначила, що від 

станції Ворожба до Дніпра був установлений 191 переїзд з 

обертовими шлагбаумами. 

На залізниці були побудовані станції 1-го – 4-го класів, серед 

яких, приміром, Ніжин – 2-го класу, Плиски – 3-го, Бахмач – 4-го. 

Станція 1-го класу на цій ділянці була лише одна – Конотоп. Вона 

складалась із цегельного пасажирського будинку з імператорськими 

кімнатами та пасажирською платформою довжиною 90 сажень. До 

середини XIX ст. населення Конотопа становило близько 9 тис. 

чоловік; у місті налічувалося 933 будинки, 6 маслоробних фабрик, 

було по одному медобитному, воскобійному та цегельному заводу. 

«Місто розташоване в низинній місцевості, – писав один із 

сучасників, офіцер російського генерального штабу М. Домонтович. – 

І в дощ – бруд такий, що не можна проїхати. Вулиці вузькі та 

звивисті, будинки і господарські прибудови стиснуті, усі криті 

соломою». 

17 грудня (за старим стилем) 1868 р., майже через 20 місяців від 

початку будівництва, Курсько-Київська магістраль була здана в 

експлуатацію до тимчасової кінцевої станції Бровари. А пізніше – 30 

серпня 1869 р. – відкрився рух від Броварів до лівого берега Дніпра. 

Однак відкриття руху на лінії не особливо радувало жителів Києва, – 

через відсутність залізничного мосту через Дніпро киянам, щоб стати 

пасажирами залізниці, доводилося зазнавати багато труднощів: для 

того, щоб потрапити до часу відправлення потяга, необхідно було 

добиратися від Києва до Броварів близько 5 годин. Диліжанси з 

Поштової площі та Хрещатика відправлялися на станцію о 10.00 год. 

ранку, а потяг із Броварів на Курськ – о 15.00 год., що не 

влаштовувало місцевих жителів, особливо купців, які відправляли 

свої товари з наступним їхнім перевантаженням з гужового 

транспорту на річковий, а потім – на залізничний. Питання 
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будівництва залізничного мосту через Дніпро стало на порядку 

денному першим пунктом [1, с. 4-12]. 

Після закінчення будівництва ділянки Курськ-Ворожба-

Бровари Курсько-Київської залізниці міністр шляхів сполучення 

генерал-лейтенант П.П. Мельников доповідав Імператору 17 грудня 

(за старим стилем) 1868 р.: «21-го минулого листопада я мав щастя 

доповісти Вашій Імператорській Величності про відкриття 20 

листопада першої ділянки Курсько-Київської залізниці, саме від 

Курська до станції Ворожба на 165 верстах. Нині відкрита і друга 

ділянка згаданої залізниці від Ворожби до Броварів упродовж 258 

верст. Отже, регулярний рух може проводитися по всій Курсько-

Київській лінії, окрім останніх 18,5 верст від Броварів до Києва». 

Олександр II на представленій доповіді власноручно написав «Дуже 

радий». Пасажирські потяги мали у своєму складі 3 вагони і рухалися 

зі швидкістю до 30 верст на годину, товарні складались із 15 

двоосьових вагонів і рухалися зі швидкістю 20 верст на годину [2, с. 

203-204]. 

Для перевезення пасажирів по Курсько-Київській залізниці 

щодня курсувало два потяги: один – поштовий з вагонами 1-го та 2-го 

класів, інший – пасажирський з вагонами 1-го, 2-го та 3-го класів. 

Поштові потяги відправлялися із Курська в напрямку Києва о 6 год. 

45 хв. із Дніпра (так зазначено у першоджерелах – О.К.) о 3 год. 43 

хв. Прибували у Дніпро о 20 год. 45 хв., до Курська – о 17 год. 43 хв. 

Пасажирські потяги відправлялись із Курська у напрямку Києва о 17 

год. 45 хв., із Дніпра у напрямку Курська о 16 год. 25 хв. Прибували у 

Дніпро об 11 год. ранку, до Курська – в 9 год. 45 хв. Прибуття і 

відправлення потягів по станції Курськ було «прив’язано» до 

розкладу потягів, що прибували чи відправлялись із Москви (на 

Москву) [3]. 

З’єднати у Києві дві залізниці, – Курсько-Київську та Києво-

Балтську, планувалося через будівництво вокзалу для спільного 

використання і відповідних привокзальних колій. Святкові 

урочистості з нагоди початку будівництва першого Київського 

залізничного вокзалу було проведено 25 липня 1867 р. о 18 год. 30 хв. 

Як писала газета «Киевлянин», місце для будівництва було вибране за 

річкою Либідь, навпроти будівлі Кадетського корпусу і казарм 

Арештантських рот. Церемонію закладки будівлі під вокзал для двох 

залізниць з водохрещем проводив митрополит Київський і Галицький 

Арсеній з групою вищого духовенства. У фундамент майбутнього 

вокзалу було закладено дві металеві дошки, на яких були викарбувані 
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такі слова (на одній російською, на іншій – французькою мовами): 

«Киев. 25 июля 1867 года. В царствование Государя императора 

Александра II-го. Заложено это здание в присутствии: 

высокопреосвященного Арсения митрополита Киевского и 

Галицкого; Киевского, Подольского и Волынского генерал-

губернатора, генерал-адъютанта Безака, начальника инспекции, 

генерал-майора Бобрищева-Пушкина и председателя общества 

строителей дороги де-Вриерь, Шакен, Брюно и К г. Филиоль-Броги» 

[4]. 

У пам’ятній книзі Київської губернії за 1890 р. повідомлялося, 

що в Києві, на вокзалі, був розміщений п’ятий відділ управління 

перевезення пошти залізницями. Завідуючим був надвірний радник 

Л.К. Строгий. В обслуговуванні знаходилися лінії Київ – Курськ, 

Київ – Брест – Граєве. З Києва залізницями щодня відправлялася 

пошта до Петербурга, Москви, Бреста, Одеси, Миколаєва тощо. 

Отже, Курсько-Київська залізниця, споруджена однією з 

перших у складі Південно-Західних залізниць Російської імперії, мала 

важливе значення в забезпеченні залізничним транспортом населення 

краю. 

 

Панченко Н.М., викладач ПТ КІСумДУ, 

Тютрін С.М., викладач ПТ КІСумДУ 

 

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕРХНЬОЇ  

БУДОВИ КОЛІЇ 

 

 

Залізнична колія представлена верхньою та нижньою будовою. 

Зрозуміла та лаконічна на сьогоднішній день конструкція верхньої 

будови колії не була такою досконалою в момент появи колійного 

транспорту.  

До моменту, коли на території нашої країни розгорнулося 

залізничне будівництво, верхня будова вже пройшла тривалий шлях 

розвитку й була представлена значною кількістю варіантів. 

Розглядаючи сучасну конструкцію як результат цього розвитку, 

можна виділити основні стадії її формування. 

Провісники залізниць з’явилися ще в античні часи. Під час 

розкопок археологи виявили колійні дороги, які побудовані таким 

чином: у бруківці викладали дві паралельні неглибокі борозни, що 

були направляючими для коліс.  
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Рейки. 

Дороги із дерев’яними рейками з’явилися іще в часи 

Середньовіччя на шахтах і рудниках.  

У гірничодобувній промисловості в XVI- XVIII ст. 

застосовували колійно-лежневі дороги з дерев'яними елементами. На 

них вперше було отримано уявлення про доцільність поєднання 

поздовжніх несучих лежнів і поперечин, що утримують лежні на 

потрібній відстані один від одного. 

У 1738 році на рудниках Великобританії швидкозношувані 

дерев’яні рейки почали замінювати чавунними, які початково мали 

вигляд плит із жолобами для коліс. Поява металевих колій була 

великим кроком у наближенні до сучасної конструкції колії. 

У 1767 р під час труднощів зі збутом металу на одному з 

англійських заводів відлили з чавуну пластини перерізом 11×3,5 см і 

довжиною близько 1,5 м із загинами й розклали їх на існуючій 

колійно-лежневій дорозі з кінною тягою. При поліпшенні ринкової 

кон'юнктури чавун, укладений на дорозі, мали намір переплавити й 

продати. Проте нововведення настільки сильно скоротило потребу в 

конях, що виникло переконання в доцільності укладання чавунних 

смуг на дерев'яні лежні. 

Згодом коліям стали надавати форму, найбільш зручну для 

перекочування коліс. Так, з 1776 року застосовувалися кутникові 

чавунні рейки: вертикальна полиця направляла рух коліс, а по 

горизонтальній вони перекочувалися. Дороги з кутниковими рейками 

призначалися для звичайних екіпажів, що мали колеса з рівними 

ободами. 

Проте кутникові рейки зі зниженою й плоскою поверхнею 

кочення швидко засмічувалися шматками вантажу, землею, що 

вилітала з-під копит коней. Це було перешкодою для перевезення. 

Для усунення цього недоліку розробили конструкцію високих рейок, 

які вимагали вже спеціального рухомого складу з ребордчатими 

колесами. 

Грибоподібні високі рейки, що з'явилися в 1789 р, були близькі 

до сучасних. Вони не тільки направляли рух коліс, але повністю 

сприймали тиск від них, передаючи його на кінцеві опори. Рейки 

мали явно виражену голівку з вертикальним ребром внизу, яке 

переходило в шийку. Підошва виконувалася у вигляді прилитих 

провушин з отворами, через які рейки штирями з'єднувалися з 

опорами. Крихкість чавуну і неоднорідне осідання опор були 

причиною частих зламів рейок. Цей недолік намагалися усунути 
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застосуванням по можливості більш масивних опор, наприклад, 

кам'яних блоків. 

Чавунні рейки неодноразово намагалися вдосконалити. З 1779 р 

почали виготовляти рейки зі змінною висотою ребра. Незабаром 

відмовилися від опорних приливів на кінцях рейки і стали з'єднувати 

їх з опорами за допомогою литих чавунних подушок, які 

забезпечували нежорстке, практично шарнірне обпирання. На кінцях 

рейки мали косий уступ, що стало першою спробою поліпшити стик 

усуненням поперечного зазору. Рейки зміцнювалися в подушках 

(стільцях) за допомогою клинів. Така система опорного кріплення 

збереглася в Англії на довгі роки в колії з двоголовими рейками.  

Винайдення способу профільної прокатки заліза в 1820 р 

дозволило збільшити довжину рейок приблизно в 4 рази. У 30-ті роки 

почали застосовувати різні варіанти прокатних рейок із незмінною по 

довжині висотою. Збільшення опору вигину досягалося потовщенням 

рейки в нижній частині, що, в кінцевому рахунку, призвело до 

утворення другої головки. Так, в 1833 р виникли типові для 

англійських залізниць двоголові рейки, що застосовувались аж до 

другої світової війни. Після зношення верхньої головки її при ремонті 

планували перевернути.  

Пізніше з’явилися залізничні рейки, які за своїм профілем 

нагадують машинобудівний профіль – двотавр. Автором винаходу 

вважається американець Роберт Стівенсон. В Європі винахід був 

удосконалений Чарльзом Блейкером Вінйолем, який, починаючи із 

кінця 1820-х років, працював проектувальником на залізничному 

будівництві, відповідно теперішній профіль залізничної рейки і 

назвали в честь цього інженера «Вінйоль». Уперше удосконалені 

залізничні рейки були використані при будівництві лінії Бірмінгем – 

Кройдон. Окрім рейок, конструкції Вінйоля були й інші варіанти 

рейок. 

Стик рейок за традицією розташовували на опорі. При цьому 

для захисту дерев'яних поперечин від швидкого руйнування 

торцевими ребрами рейок під них стали підкладати чавунні подушки, 

а потім залізні пластини, які згодом перетворилися в підкладки. З 

широкопідошвенними рейками ввійшли в практику і стикові 

накладки, які вперше застосували в 1838 р, але не з вінйолевськими 

рейками. Останні у своїй вихідній формі не допускали накладочно-

болтового з'єднання, так як не мали достатньої висоти шийки. 

До початку 40-х років минулого століття в конструкції верхньої 

будови з'явилися майже всі сучасні елементи. Однак форми та 
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поєднання їх відрізнялися великим різноманіттям, бо тоді в самому 

розпалі була початкова стадія їх пошуку. На дорогах Німеччини, 

Франції, Англії, Америки експлуатувалися рейки різних профілів. 

Крім матеріалу, рейки відрізнялися від сучасних 

несиметричною головкою: із зовнішнього боку вона звужувалася 

більше, ніж із внутрішнього. Довжина рейок становила 3657, 4572 і 

5486 мм; їх укладали без металевих підкладок на 6, 7 або 8 дерев'яних 

ялинових поперечин довжиною близько 2,3 м з розміром перерізу 15 

× 25 × 31 см. Рейки пришивали до поперечин костилями, які готували 

в Росії на виписаній з Америки ковальній машині. 

У Росії раніше, ніж у багатьох інших країнах, зрозуміли 

важливість установлення визначених, єдиних для всієї мережі 

характеристик рейок. До кінця XIX в. на мережі російських доріг 

існувало п'ять категорій казенних рейок: 24; 22 
 

 
; 21 

 

 
; 20 і 18 фунтів. 

У 1903 р був зроблений ще один крок для впорядкування рейкового 

господарства: відпрацьовані чотири типи рейок - I, II, III, IV, значно 

важчі колишніх. У 1908 р їх розміри були кілька відкориговані, у 

результаті чого типові рейки стали позначатися з індексом "а". Вони 

проіснували на наших дорогах без змін чотири десятиліття й винесли 

майже шестиразове збільшення вантажонапруженості. 

Державний стандарт 24182-80 передбачав поділ рейок на 2 (дві) 

групи. Перша група виготовляється із спокійної мартенівської сталі, 

розкисленої комплексними розкислювачами, за винятком алюмінію. 

Друга група виробляється із сталі, розкисленої алюмінієм чи 

марганцево-алюмінієвим сплавом. 

В Україні в 2005 р. введений національний стандарт України 

ДСТУ 4344:2004 ”Рейки звичайні для залізниць широкої колії. 

Загальні технічні умови", який передбачає, що рейки виготовляються 

із мартенівської вуглецевої та вуглецевої мікролегованої сталі. У 

зв’язку з цим металурги розділили якість рейкового металу на чотири 

категорії: вищу |В|, I, II і ІІІ. При цьому спосіб виробництва сталі 

залишився без змін.  

До конструкції верхньої будови колії також належать шпали та 

баласт.  

Шпали. 

Раніше колію укладали на дерев'яні поперечини, хоча були 

експерименти з конструкцією верхньої будови на поздовжніх 

металевих лежнях і на монолітній бетонній плиті. Умови експлуатації 

вимагали розробки особливих конструкцій металевих шпал, і в цьому 



21 

 

напрямку робилися окремі спроби, але вони не були реалізовані. 

Через високі ціни на залізо виникали дуже серйозні перешкоди 

широкому застосуванню металевих шпал. 

Згодом в якості підрейкової основи почали застосовувати 

залізобетонні шпали.  

В ХХІ столітті з’явилися полімерні шпали. 

Баластний шар. 

Під шпали укладали шар баласту з крупнозернистого піску або 

природного гравію. У виїмках товщина баласту під шпалою 

становила 60 см, на насипах - близько 30 см. Для захисту від 

вивітрювання та розмиву шар баласту прикривали гранітним щебнем. 

Товщина верхнього шару становила 18 см. Ширина двошарової 

баластної призми зверху досягала 7,3 м. Під шпалами в баласті 

укладали по осі рейок поздовжні лежні з пластин товщиною близько 

7,5 см, що дозволяло простіше витримати заданий поздовжній ухил 

колії та знизити деформацію профілю через неоднакове просідання 

шпал у перший період роботи колії. 

Згнилі в баласті лежні замінювали при ремонтах колії. Пізніше 

підшпальні лежні не застосовувалися. Основна площадка земляного 

полотна під дві колії мала ширину 9,4 м на насипах і 9,8 м у виїмках. 

Розширенням основної площадки виїмки прагнули запобігти 

несприятливим наслідкам зволоження ґрунтів водою з кюветів. 

Зливну призму влаштовували трикутною, з висотою на переломі 

граней близько 15 см. У виїмках за кюветами залишали берми 

шириною близько 0,5 м для проходу дорожньої охорони. Укоси мали 

крутизну від 1: 1,5 до 1:3 в залежності від характеру ґрунтів, причому 

в нижній частині насипів пологіше, ніж у верхній, а в виїмках 

одноманітну. 

На сьогоднішній день в якості баласту на залізничних коліях 

України застосовують щебеневий баласт з піщаною подушкою, 

потрібна товщина якого установлена відповідно до категорії 

залізниць.  

Безстикова конструкція колії. 

Стикове з'єднання було причиною найбільш інтенсивних 

розладів колії. Тому вдосконалення конструкції верхньої будови 

йшло і за рахунок скорочення кількості стиків, що досягалося 

збільшенням довжини рейок. Недоліки стикових з'єднань 

стимулювали пошуки їх вирішення, у кінці минулого століття і на 

сьогоднішній час застосовують безстикову колію. 
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Пройшло менше двох століть після проходження першого 

потягу по території нашої країни.  За цей відносно невеликий 

проміжок часу конструкція верхньої будови колії зазнала значних 

змін на шляху до теперішнього її вигляду. Проте, як свідчить досвід 

розвинених країн світу, навіть теперішня конструкція сучасних колій 

України не є досконалою. А тому в нашій країні ще є над чим 

працювати для впровадження дійсно швидкісного та комфортного 

руху. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РУХОМОГО 

СКЛАДУ 

 

 

Сьогодні на території нашої країни можна спостерігати 

різноманіття рухомого складу, який використовують при перевезенні 

різних видів вантажів та для пасажирських перевезень. Але ще два 

століття тому ситуація була зовсім іншою. Прослідкуємо за змінами, 

яких зазнали тягові рухомі одиниці потягів (локомотиви) з моменту 

появи залізниць до теперішнього часу. 

Спочатку локомотивами називали тільки паровози, в 

подальшому ця назва поширилася на інші види залізничних тягових 

засобів. Залежно від виду первинного джерела енергії їх поділяють на 

теплові (паровози, паротурбовози, тепловози, газотурбовози) і 

електричні (контактні й акумуляторні електровози). 

Паровоз. 

В 1803 р. англійський винахідник Річард Тревітік запропонував 

застосовувати механічну тягу від паросилової установки і створив 

перший прототип паровоза. 

Батьком паровоза вважають англійського інженера Джорджа 

Стефенсона. Перший паровоз Стефенсона, «Блюхер» (названий на 

честь прусського воєначальника, який відзначився у війні з 

Наполеоном), сконструйований у 1814 р., міг пересувати вісім возів 
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масою 30 т зі швидкістю 6 км/год. Більш досконалим став другий 

паровоз, «Експеримент», побудований у 1815 р. У 1816 р в третьому 

паровозі винахідник вперше застосував «парові» ресори, які пізніше 

були замінені пружинними. 

В 1823 р. Джордж Стефенсон разом із сином Річардом заснував 

перший паровозобудівний завод у Ньюкаслі. У 1825 році ними був 

побудований паровоз «Локомошен № 1», а у 1829 р. для залізниці 

Ліверпуль-Манчестер сконструювали паровоз «Ракета». Паровоз 

«Ракета» розвивав швидкість до 45 км/год. 

У Росії перші паровози (в документах їх називали «сухопутний 

пароплав» або «пароплавний диліжанс») були побудовані в 1834 і 

1835 рр. на Нижньо-Тагільському заводі механіками і винахідниками 

батьком Єфімом та синами Мироном та Амосом Черепановими. 

Паровози розвивали швидкість до 15 км / год, працювали на шахті як 

вивізні локомотиви.  

Першою залізничною лінією загального користування в Росії 

була Царськосільська залізниця довжиною 26 км, яка в 1837 р. 

з'єднала Петербург з Царським Селом і Павловськом. Для її роботи 

були закуплені шість стефенсонівських паровозів в Ньюкаслі і 

один — в Бельгії. Поїзд для перевезення пасажирів складався з 

жовто-блакитних вагонів-карет. Паровози мали назву «Слон», «Лев», 

«Проворний», «Стріла», «Орел». Середня швидкість руху досягала 33 

км/год. Пізніше Росія стала виготовляти свої паровози. 

Протягом всього періоду виробництва і експлуатації паровозів 

зберігалося їх первісне компонування. Праці багатьох інженерів і 

винахідників в різних країнах зробили паровоз досконалим тяговим 

засобом на рівні науки і техніки того часу. 

Тепловоз. 

Бурхливе зростання промисловості і торгівлі в кінці XIX 

століття вимагали збільшення провізної здатності залізниць, 

відповідно підвищення сили тяги, потужності, паливної 

економічності паровоза. З початку ХХ століття економічно розвинені 

країни стали переводити локомотиви на інші види тяги - тепловозну і 

електричну. 

У 1912 р в Швейцарії були проведені випробування першого 

тепловоза потужністю 960 кінських сил (к.с.), створеного Дізелем і 

Клозе. У 1913 р в Німеччині тепловоз намагалися використовувати 

для руху пасажирського поїзда.  

В 20-і роки минулого століття в Радянському Союзі з'явились 

перші електровози і тепловози з електричною передачею. 
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У СРСР також з початку 1950-х рр. здійснювалася програма 

докорінної реконструкції тяги на залізничному транспорті та 

збільшення випуску тепловозів. З'являються тепловози ТЕ1 

потужністю 1000 к.с. і двосекційний тепловоз ТЕ2 потужністю 

2000 к.с. У 1953 р був побудований перший тепловоз ТЕ3 потужністю 

в 2 секціях 4000 к.с., з 1956 р розпочато його серійне виробництво. На 

початку 1950-х рр. виробництво тепловозів було організовано на 

локомотивобудівних заводах Харкова, Луганська та інших міст. 

Електровоз. 

Перші спроби використання електричної енергії для тяги 

поїздів відносяться до кінця 70-х рр. XIX ст. Великий внесок у 

впровадження електричної тяги вніс Вернер Сіменс (1816-1892 рр.), 

електротехнік, винахідник і підприємець, засновник і власник 

великих електротехнічних концернів. У 1879 р. він створив і 

побудував електричний локомотив-електровоз, що нагадував 

сучасний електрокар, на якому був встановлений електродвигун 

постійного струму. 

У Росії ідею використання електричної енергії для тяги 

рейкового транспорту здійснив Ф.А. Піроцький. В 1880 р. в 

Петербурзі був випробуваний вагон з електричним приводом - 

прототип сучасного трамвая.  

Електрифікація залізниць СРСР почалася в 1920-і роки. 

У 1932 р був побудований перший магістральний шестивісний 

електровоз постійного струму - ВЛ-19 (ВЛ означає Володимир Ленін) 

для рівнинних доріг. Він розвивав швидкість до 90 км/год. Для 

залізниць з гірським профілем поставлялися електровози серії СС. 

Роботи щодо електрифікації залізниць були продовжені після 

Великої Вітчизняної війни, рекордними за темпами електрифікації 

були 1960-ті роки. Застосовували три різні системи електричної тяги - 

постійного струму, змінного струму зниженої частоти і змінного 

струму стандартної промислової частоти 50 Гц. До Другої світової 

війни застосовувалися дві перші системи, третя набула поширення в 

1950-60-х рр., коли почався інтенсивний розвиток перетворювальної 

техніки і систем управління приводами. 

Основу сучасного локомотивного парку рухомого складу всіх 

країн становлять електровози і тепловози. 

Із розпадом Радянського Союзу в 1991 р., на його терені 

утворилось 15 незалежних держав, в тому числі Україна. В спадщину 

від союзного Міністерства шляхів сполучень після розподілу 

рухомого складу Україні дісталось біля 330 тис. вантажних вагонів, а 
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також ряд локомотиво- і вагонобудівних та ремонтних заводів, інших 

підприємств союзного підпорядкування. 

На сьогоднішній день парк вагонів та локомотивів ПАТ 

«Укрзалізниця» застарів та потребує поновлення. Абсолютну 

більшість тягового рухомого складу українських залізниць 

побудовано згідно з технічними вимогами 60-х років минулого  

століття. Він характеризується збільшеними, постійно зростаючими 

експлуатаційними витратами та має низьку економічність порівняно з 

локомотивами нового покоління. Темпи старіння локомотивного 

парку залізниць України значно перевищують темпи придбання 

нових сучасних зразків тягового рухомого складу внаслідок 

щорічного недостатнього фінансування для відповідного оновлення.  

Постала гостра необхідність впровадження інноваційних 

технологій ХХI століття, потреба коригування та оптимізації типажу 

локомотивів, створювати нові локомотиви з покращеними 

експлуатаційними характеристиками, більш високими показниками 

надійності і мінімальними витратами на технічне обслуговування і 

ремонт.  

На першому етапі General Electric поставить ПАТ 

"Укрзалізниця" 30 дизельних локомотивів ТЕ33А Evolution. 

Запланований термін поставки - жовтень 2018 року - 1 квартал 2019 

року.Передбачається, що поставка перших 30 дизельних локомотивів 

серії "Evo" буде першим кроком для подальшого партнерства між 

Україною та General Electric, що включатиме також співпрацю в 

енергетичній галузі, інфраструктурі та медицині. Вартість 

локомотивів близько 4-4,5 млн доларів за кожен. Загалом сума 

контракту становить 140 млн доларів з ПДВ. 

На другому етапі американська сторона повинні поставити 

протягом семи років до 175 тепловозів. Серед українських 

підприємств, які будуть співпрацювати з General Electric, називають 

Крюківський вагонобудівний завод. Крім цього, домовленості 

передбачають модернізацію 75 старих локомотивів з парку УЗ. 
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РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ  

НА ЗАЛІЗНИЦІ 

 

 

Мета: теоретичне обґрунтування ресурсозберігаючих 

технологій на залізниці. 

Залізничний транспорт є базовою галуззю національної 

економіки та основою її транспортної системи, забезпечує понад дві 

третини загального вантажо- та пасажирообігу. У подальшому, 

враховуючи вимоги Європейського Союзу щодо необхідності 

зменшення шкідливого впливу автомобільного транспорту на 

навколишнє природне середовище, питома вага залізничних 

перевезень збільшуватиметься. 

Питання енергоспоживання та енергозбереження стають одним 

з визначальних факторів успішного переходу до сталого розвитку. 

Ресурсозбереження – це комплекс заходів технічного, 

технологічного, економічного, організаційного характеру, що 

забезпечують раціональне використання всіх видів ресурсів, робіт, 

послуг, зниження витрат в абсолютному й відносному вираженнях, 

збільшення доходів і прибутку. 

Раціональне використання природних ресурсів, забезпечення 

екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід'ємна умова 

сталого економічного та соціального розвитку України  

Оскільки залізничний транспорт як галузь економіки – один із 

найпотужніших чинників антропогенного впливу на довкілля, то 

деякі види цього впливу, насамперед забруднення повітря й 

посилення шуму, належать до найбільших техногенних навантажень 

на компоненти довкілля окремих регіонів, особливо великих міст.  

Основні фактори впливу діяльності підприємств залізничного 

транспорту на навколишнє природне середовище: забруднення 

атмосферного повітря від пересувних та стаціонарних джерел 

забруднення; водних об’єктів; споживання води; використання надр, 

земельних ресурсів (відвід земель у постійне та тимчасове 
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користування); забруднення ґрунтів; утворення відходів; утилізація та 

можливість вторинної переробки відходів; шумове забруднення; 

електромагнітне забруднення; іонізуючий вплив; аварійні 

забруднення при перевезенні небезпечних вантажів; збереження 

біорізноманіття та середовища існування та інші.  

Ресурсозберігаючі технології – це сукупність послідовних 

логічних операцій, які забезпечують виробництво продукції з 

мінімальноможливим споживанням палива та інших джерел енергії, а 

також сировини, матеріалів та інших ресурсів для технологічних 

цілей. Ресурсозберігаючі технології розраховані на низьке 

споживання природних ресурсів, їх комплексну переробку та 

утилізацію відходів, вторинної сировини (металобрухту, макулатури 

та ін.). Ці технології дозволяють економити природні ресурси й 

уникати забруднення навколишнього середовища. 

У галузі залізничного транспорту України впроваджують 

інноваційні енергозберігаючі технології з використанням 

альтернативних відновних джерел енергії. Використання 

альтернативних джерел енергії є частиною комплексної програми з 

енергозбереження Укрзалізниці. 

Останнім часом збільшується кількість підрозділів, де 

залізничники застосовують геліосистеми для забезпечення гарячого 

водопостачання галузевих підприємств. Сонячну енергію активно 

використовують на Придніпровській та Одеській залізницях. 

Геліосистеми економічно вигідні, екологічно безпечні, вони є 

альтернативою обмеженим природним ресурсам. Використання 

сонячних батарей практично не забруднює навколишнє середовище. 

 Крім сонячних колекторів, залізничники встановлюють котли, 

які працюють на відходах деревини, та теплові насоси, що живляться 

тепловою енергією землі. 

З метою економії енергоресурсів проводять утилізацію 

непридатних дерев'яних шпал, які можна переробляти в паливні 

брикети. Зменшення витрати палива досягнуто переважно завдяки 

реконструкції застарілих котельнь (зокрема, установка сучасних 

високоефективних котлів), а також переведення вугільних і мазутних 

котельнь для роботи на природному газі та електроенергії. 

У перспективі створення об’єктів альтернативної енергетики на 

підприємствах ПАТ «Укрзалізниця» забезпечить: зниження 

енергоємності виробництва, зменшення обсягів використання 

паливноенергетичних ресурсів, підвищення рівня безпеки праці та 
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культури виробництва, зменшення обсягів шкідливих викидів у 

довкілля, а відтак покращення стану здоров’я людей» 

Одним із важливих напрямків ресурсозбереження на 

залізничному транспорті є формування системи логістичних 

центрів на основі інформаційних ресурсів Укрзалізниці. 

Упровадження логістичних технологій у перевізний процес 

забезпечує координацію в роботі залізниць з іншими видами 

транспорту, зокрема морським та автомобільним, внаслідок чого 

скорочуються непродуктивні простої вагонного парку, особливо в 

припортових залізничних вузлах. 
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ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ XYPEX CONCENTRATE ПРИ 

РЕКОНСТРУКЦІЇ БЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ СПОРУД 

 

 

Зведення будівель та їх технічна експлуатація в сучасних 

умовах значною мірою залежать як від кваліфікації будівельників, 

наявності фінансування, так і від спеціалістів-експлуатаційників. 

На сучасному етапі розвитку будівельної галузі України існує 

тенденція до збільшення обсягів робіт з будівництва та реконструкції 

в умовах щільної міської забудови, до освоєння територій із 

складними інженерно-геологічними умовами, до зниження рівнів 

підвалів існуючих будівель та освоєння підземного простору. 

Причиною утворення дефектів у бетонних та залізобетонних 

елементах споруд часто є складні умови бетонування в зимовий 

період. Недостатньо ретельне вичищення опалубки від снігу 

безпосередньо перед бетонуванням  спричиняє той факт, що бетонна 

суміш в окремих місцях не має змоги проникнути до нижньої робочої 

арматури. Під час подальшого розмерзання і танення снігу вода 

витікає з опалубки, залишаючи раковини непробетонованих 

поверхонь. Такі недоліки в процесі експлуатації можливо усунути 

методом торкретування. 



29 

 

Торкретування  - це бетонування конструкцій методом 

нанесення цемент-гарматою на поверхню опалубки чи конструкції 

одного чи кількох шарів цементно-піщаного розчину (торкрет) або 

бетон-шприц-машиною бетонної суміші (набризк-бетон). 

Торкретуванням улаштовують тонкостінні конструкції, забезпечують 

водонепроникність поверхневого шару бетону, виправляють дефекти 

бетонних та залізобетонних конструкцій чи підсилюють їх. 

Торкретування виконують на неармованій чи армованій поверхні. 

До складу торкрету входять цемент і пісок (або гравій 

розмірами частинок до 8 мм), а до складу набризк-бетону, крім того, 

ще додають крупний заповнювач розміром не більше ніж 25 мм. 

На ділянках, де товщина зруйнованого бетону перевищує 10 см, 

перед торкретуванням бажано використовувати кристалізаційний 

матеріал типу XYPEX CONCENTRATE для зміцнення старого 

бетону. 

Згідно з ДБН В.2.7-64-97 "Правила застосування хімічних 

добавок у бетонах і будівельних розчинах" до ущільнюючих 

(кольматуючих пори) належать такі добавки: 

- поліамідна смола №89; 

- диетиленгликолева смола; 

- триетиленгликолева смола; 

- сульфат алюмінію; 

- сульфат заліза; 

- хлорид заліза. 

Їх ефективність оцінюється в підвищенні марки бетону за 

водонепроникністю на 2 ступені й більше, в підвищенні корозійної 

стійкості бетону. Але, як зазначається в ДБН В.2.7-64-97, при цьому 

спостерігається зниження міцності бетону. Оцінка рівня якості 

хімічних добавок для бетонів і композицій для відновлення, що 

використовуються в будівництві показала, що для підвищення 

водонепроникності бетону максимальну ефективність  мають сучасні 

модифікатори, зокрема поширена в Україні система Ксайпекс (Xypex) 

виробництва фірми Xypex Chemical Corporation (Канада). 

XYPEX CONCENTRATE - порошок на основі цементу, 

кварцового піску і ряду спеціальних добавок. Застосовується для 

підвищення водонепроникності бетонних і залізобетонних 

конструкцій як таких, що знаходяться в процесі зведення, так і раніше 

побудованих. 

XYPEX CONCENTRATE створює в бетоні кристалізаційний 

бар'єр, що перешкоджає проникненню води. Робота XYPEX 
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CONCENTRATE заснована на принципі дифузії насичених розчинів. 

При цьому в порах і капілярах вологого бетону відбувається 

утворення й зростання деревовидних кристалів, які пронизують і 

ущільнюють структуру бетону. 

Під час контакту з вологою деревовидні кристали постійно 

зростають всередині капілярів на зустріч воді, забезпечуючи 

ефективну дію на весь період служби бетонної конструкції. 

Найбільша ефективність застосування досягається при 

температурі експлуатації конструкцій в діапазоні від -32º С до + 135º 

С. Ефективність застосування XYPEX CONCENTRATE зберігається 

при постійному впливі навколишнього середовища з рН = 3-11 або 

при періодичному впливі середовища з рН = 2-12. Вологість і 

ультрафіолетове випромінювання не роблять впливу на 

експлуатаційні характеристики бетону, обробленого XYPEX 

CONCENTRATE. 

Обробка захищає поверхню бетону від хімічної агресії різних 

середовищ, включаючи хлориди, а також запобігає корозії арматурної 

сталі. 

XYPEX CONCENTRATE не токсичний і може застосовуватися 

для ємностей питної води в будівлях і спорудах харчової 

промисловості. 

На поверхню конструкції XYPEX CONCENTRATE наносять у 

сухому або попередньо змішаному з водою стані. При цьому 

конструкція (або оброблювана поверхня) повинна бути вологою. 

Беззаперечною перевагою використання цього матеріалу є те, 

що, на відміну від інших видів гідроізоляції, для застосування 

XYPEX CONCENTRATE не потрібні: 

• суха поверхня бетону (навпаки, поверхня повинна бути 

зволожена); 

• дороговартісна грунтівка і вирівнювання поверхні; 

• захист поверхні обробленої конструкції при зворотній засипці, 

монтажі арматури або установки сітки; 

• дороговартісні заходи щодо посилення гідроізоляції у 

внутрішніх і зовнішніх кутах і кромках конструктивних елементів 

(додаткове армування склотканиною або багатошарова наклейка 

рулонних матеріалів). 

Сучасні методи посилення будівельних конструкцій, як 

цегляних, металевих, так бетонних і залізобетонних, допускають або 

введення додаткових елементів, або збільшення розмірів існуючих. 
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Практично в усіх випадках елементи посилення бетонних і 

залізобетонних конструкцій виконуються з бетону, що повинен мати 

визначені експлуатаційні властивості, які забезпечують його 

довговічність і спроможність сприймати навантаження без руйнації. 

Крім цього, при посиленні будівельних конструкцій повинна 

забезпечуватися спільна робота елементів посилення з існуючими 

елементами будівельних конструкцій. Матеріали, що використовують 

для реконструкційних робіт, повинні мати високу міцність зчеплення 

з існуючими конструктивними елементами, а бетони, призначені для 

посилення будівельних конструкцій, що експлуатуються в умовах дії 

агресивних середовищ, ще й високу щільність і стійкість до 

негативного впливу цих середовищ. 

Подальша розробка обраної теми є важливою в тому аспекті, 

що вибір матеріалів, призначених для посилення будівельних 

конструкцій, відіграє первинну роль у формуванні технології 

реконструкції будівель та споруд.  
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ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМЕРНИХ ШПАЛ ЯК ОДИН ІЗ 

ЧИННИКІВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА ЗАЛІЗНИЦЬ 

 

 

В останні десятиліття у світі спостерігається стійка тенденція 

використання залізничних шпал з вторинного поліетилену, 

одержаного в результаті переробки побутових відходів. Крім 

очевидної ефективності позбавлення людства від цього шкідливого 

тягаря, отримані матеріали мають ряд відповідних фізико-механічних 
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властивостей: достатню міцність, пружність, не підвладні гниттю. 

Поліетилен – найдешевший полімер, що посідає перше місце в 

світовому виробництві поліолефінів і який поєднує в собі найцінніші 

властивості і здатність до переробки усіма високопродуктивними 

методами, існуючими для термопластів.  

З кінця минулого століття провідні залізничні компанії США 

Chicago Transit  і  Union Pacific Railroad  почали випробування шпал, 

виготовлених з відходів поліетилену низького тиску високої 

щільності (ПЕНД-ВП). Зацікавленість цих компаній в застосуванні 

полімерних шпал пояснювалася тим, що такі конструкції мають 

перевагу перед дерев'яними насамперед за терміном експлуатації. З 

урахуванням високого рівня гниття в областях з жарким і вологим 

кліматом, термін життя  дерев'яних шпал коливається від 5 до 15 

років, тоді як пластмасові не гниють, як і не розколюються, і деякі їх 

виробники дають 50-річну гарантію експлуатації, що особливо 

забезпечує перевагу в місцях з дорогою установкою залізничного 

полотна, наприклад, на мостах або транзитних лініях з лімітованим 

часом для відновлювальних робіт.  

  Крім того, всі дерев'яні шпали обробляються креозотом, їх 

використання та утилізація вимагають великих витрат і завдають 

шкоди навколишньому середовищу.   

Є три найпоширеніші способи утилізації дерев'яних шпал. 

Перший - це спалювання, недолік якого полягає в тому, що шпали 

просочені креозотом. При такому методі утилізації виділяється 

велика кількість токсичних речовин, таких як: феноли,  ацетон, 

бутанол, які потрапляють в навколишнє середовище. Ці речовини 

несприятливо впливають не тільки на навколишнє середовище, але і 

на людину, сприяючи появі та розвитку онкологічних захворювань.  

Спосіб другий - застосування відпрацьованих шпал в якості 

будівельного матеріалу. Але і цей спосіб неекологічний і шкідливий 

для здоров'я, завдяки все тому ж креозоту. 

 Спосіб третій - переробка шпал в деревне вугілля. Дана 

технологія передбачає попередню нейтралізацію з'єднання креозоту 

за допомогою хімічних реагентів. І тільки після цього можна 

починати безпосередньо переробку деревини. Але це зовсім не 

дешевий спосіб.  Утилізація просочених креозотом дерев'яних шпал з 

розрахунку на одиницю коштує від 5 до 25 доларів США,  і ця ціна 

має постійну тенденцію до зростання. 

Вимоги з охорони навколишнього середовища можуть в 

майбутньому обмежити застосування дерев'яних шпал, просочених 
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креозотом, що змушує залізниці шукати нові, екологічно нешкідливі 

рішення. Так, досвід використання шпал з композитних матеріалів 

уважно вивчають залізничники Нідерландів. Дерев'яні шпали, 

просочені креозотом, вже заборонені в цій країні з міркувань 

екологічної безпеки.  

Як відзначають залізничники, в порівнянні з дерев'яними 

шпалами, полімерні вироби набагато більш довговічні і екологічно 

безпечні, оскільки не вимагають обробки спеціальним нафтохімічним 

просоченням для захисту від комах і вологи, яке при попаданні в 

залізничний насип призводить до отруєння ґрунту, а при високих 

температурах виділяє отруйні випаровування. Крім того, 

композитний склад пластмасових шпал не проводить електрику і не 

вбирає воду, а також допомагає уникнути передчасної корозії рейок. 

При установці полімерних шпал застосовується той самий шляховий 

інструмент і кріплення, що і для дерев'яних шпал.   

Пластмасові шпали мають великі переваги і перед 

залізобетонними. Вони можуть бути прокладені за допомогою того ж 

устаткування, що і дерев’яні, при цьому дерев’яні шпали можуть 

замінюватися складеними пластмасовими шпалами поступово. А 

встановлення залізобетонних шпал вимагає абсолютно іншого 

устаткування і баластна подушка має бути повністю бетонною. 

Важливою перевагою застосування полімерних шпал є 

можливість їх повторної переробки та використання. Всі пластмасові 

шпали  містять  принаймні 50 відсотків вторинного ПЕНД-ВП. До 

композитного складу шпал входять і інші вторинні пластмаси, а 

також скловолокно, яке збільшує міцність і довговічність цих 

залізничних виробів.  Для  рециклінгу можуть використовуватися 

брикетований поліетилен, кіноплівка, витягнута з вуличного сміття, 

суміш пластикових пляшок, високоякісний жорсткий пластик і навіть 

килимові покриття, включаючи клеєний підкладковий матеріал. 

  Виготовлення пластикових шпал освоєно декількома фірмами 

в різних країнах.  Поки лідерами виробництва є американські 

компанії.  Plastic Lumber випускає шпали з відходів ПЕНД-ВП з 

наповненням від 10 до 40 відсотків первинного або вторинного 

скловолокна. З метою здешевлення виробництва ця фірма розробляє і 

нову рецептуру, засновану на інших типах пластиків на базі 

поширених поліолефінів, що призводить до економії сировини на 25-

30 відсотків. Компанія пробувала застосувати у виробництві 

залізничних шпал 10-40 відсотків наповнювача з волокна, отриманого 

в результаті переробки килимового покриття з нейлону.   
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Polywood Ink  виробляє пластмасові шпали з відходів ПЕНД-

ВП і ПС з високою міцністю розплаву. При змішуванні компоненти 

створюють масу скручених волокон полістиролу, розподілених в 

матриці поліетилену. Волокна формуються безпосередньо в ході 

змішування в результаті відмінності в температурі плавлення 

полімерів, таким чином, формується суміш з мікроскопічними 

полістирольними волокнами. 

Шпали фірми PolySum складаються з відходів ПЕНД-ВП, 

наповнених 50 відсотками гіпсу. Випробовуються також шпали, 

виготовлені з композиційних матеріалів з  довговолоконним 

наповнювачем. 

Відмова від дерев'яних шпал - вирішення проблеми збереження 

навколишнього середовища, одночасно використання пластикових 

шпал допомагає вирішити і проблему відходів пластиків.   

Незважаючи на те, що полімерні шпали вдвічі дорожчі, вони 

коштують близько 60 доларів США, в той ча,с як дубові коштують 

30-35 доларів, - за рахунок збільшення часу їх експлуатації в два або 

три рази економія при використанні полімерних шпал складає 140 

доларів на один виріб.  

Відмова від дерев'яних шпал на користь пластмасових 

конструкцій вирішує проблему збереження навколишнього 

середовища та допомагає утилізувати відходи пластиків. 

При цьому композиційні шпали порівняно з дерев'яними мають 

кращі механічні характеристики і, незважаючи на те, що вони 

дорожчі за дерев'яні, відрізняються високими економічними 

показниками за рахунок багаторазового збільшення терміну 

експлуатації. 
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АНАЛІЗ АТАК НА ПРОТОКОЛИ SS7 

 

 

SS7 - це набір сигнальних телефoнних протоколів, щo 

використовуються для роботи більшості телефонних станцій по 

всьому світу. 

Фізична реалізація. ЗКС-7 повністю розділяє голосові канали та 

сигнальні пучки (сигнальні канали або лінксети). Мережа ЗКС-7 

складається з декількох типів з'єднання (A, B, C, E і F) і трьох 

сигнальних вузлів - точок комутації (SSP), точок передачі сигналізації 

(STP) і точок контролю сигналізації (SCP). Кожен вузол 

ідентифікується мережею ЗКС-7 за номером, так званим пойнт-

кодом. Додаткові сервіси надаються інтерфейсами бази даних на рівні 

SCP за допомогою X25. 

Пучок сигналізації між вузлами - це повнодуплексний потік 

даних 56 кбіт/с або 64 кбіт/с. В Європі часто використовуються 

таймслоти TS16 всередині тракту E1. У США сигнальні пучки 

зазвичай йдуть по мережах, відокремлених від голосових каналів. На 

противагу мережам США, у Європі транки з сигнальними пучками 

часто містять і голосові канали. Змішаний метод схожий на non-

associated signaling, але використовує невелике число STP для 

підтримки пучка сигналізації. Зловмисник підключається до 

сигнальної мережі SS7 і відправляє службову команду Send Routing 

Info для SM (SRI4SM) в мережевий канал, вказуючи номер телефону 

абонента, якого атакують, в якості параметра. Домашня абонентська 

мережа відправляє у відповідь таку технічну інформацію: IMSI 

(International Mobile Subscriber Identity) і адресу MSC, за якою в даний 

час надаються послуги людині. 

Після цього зловмисник змінює адресу білінгової системи у 

профілі передплатника на адресу своєї власної псевдобіллінгової 

системи (наприклад, повідомляє, що абонент прилетів на відпочинок і 

в роумінгу зареєструвався на новій білінгової системи). Як відомо, 

ніяку перевірку така процедура не проходить. Далі атакуючий 

вводить оновлений профіль в базу даних VLR через повідомлення 

«Insert Subscriber Data» (ISD). 



36 

 

Коли абонент, якого атакують, здійснює вихідний дзвінок, його 

комутатор звертається до системи зловмисника замість фактичної 

білінговій системі. Система зловмисника відправляє комутатору 

команду, що дозволяє перенаправити виклик третій стороні, що 

контролюється зловмисником.  

У сторонньому місці встановлюється конференц-зв'язок з 

трьома передплатниками, два з них є реальними (абонент A і 

викликається B), а третій вводиться зловмисником незаконно і 

здатний прослуховувати й записувати розмову. Відповідним чином 

отримуємо і SMS людини яку атакують. Маючи доступ до 

псевдобіллінгової системи, на яку вже зареєструвався наш абонент, 

можна отримати будь-яку інформацію, яка йде на телефон або 

виходить з нього. 

Нелегальний доступ до SS7 мережі доступ продається в 

даркнеті, а при бажанні можна знайти й безкоштовно. Така 

доступність обумовлена тим, що в мало розвинутих державах 

отримати статус оператора дуже просто, відповідно і отримати 

доступ до SS7 хабам. Є недобросовісні працівники серед операторів. 

У даний момент оператори повільно закривають численні дірки 

в SS7 незважаючи на те, що деякі навіть не визнають їх наявність. 

Проте, на сьогоднішній день цьому питанню не приділяється 

належної уваги з боку операторів, а доступність експлуатації цієї 

уразливості, як ніколи велика. 

Спocoби захисту від перехоплення СМС і прослухування 

дзвінків. Представники інтернет послуг, які насправді турбуються про 

своїх клієнтів, вже або мають чи  успішно готують альтернативи SMS 

верифікації. Наприклад,в Battle.Net можна включити двухфакторную 

авторизацію за допомогою Blizzard Authenticator. 

Компанія Apple готує новий механізм двофакторної авторизації 

для захисту Apple ID. Нагадаємо, що заволодівши обліковими даними 

Apple ID можна ні багато ні мало заблокувати і повністю стерти всі 

ваші Apple пристрої віддалено. На жаль, на даний момент пароль 

можна відновити через SMS, яке в свою чергу, як ви дізналися, можна 

перехопити. 

Хотілося б виділити важливу пораду, яку рідко можна знайти 

на просторах інтернету. Вона дуже проста, але дієва. З огляду на, що 

псевдобіллінговие системи зловмисників в більшості випадків 

надаються іноземними операторами (повідомляють, що ви в 

міжнародному роумінгу), то досить просто відключити на телефоні 

можливість міжнародного роумінгу. Це можна зробити у вашого 
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оператора стільникового зв'язку безкоштовно. Якщо вам немає 

гострої необхідності саме з цього телефону спілкуватися в роумінгу, 

то це рішення сильно убезпечить вас від тих неприємностей, які були 

описані в цій статті. 
 

Шуляк М.С., викладач ПТ КІСумДУ, 

Шолопутов В.Д., викладач ПТ КІСумДУ, 

Морщ В.O. студент 731 гр. ПТ КІСумДУ 

 

ПРОТОКОЛИ ЗАХИСТУ WI-FI 

 

 

25 червня 2018 року Wi-Fi Alliance  представив світу найбільше 

оновлення безпеки Wi-Fi  за останні 14 років. Протокол безпеки 

WPA3 запроваджує дуже потрібні оновлення в порівнянні з WPA2, 

представленими в 2004 році. WPA3 концентрується на нових 

технологіях, які повинні закрити вразливості, що почали з’являтися в 

WPA2.   

Wi-Fi Alliance також представив два додаткові, окремі  

протоколи сертифікації, що впроваджуються паралельно з WPA3. 

Протоколи Enhanced Open та Easy Connect не залежать від WPA3, але 

покращують безпеку для певних типів мереж та ситуацій. На даний 

момент усі протоколи вже доступні для впровадження їх у пристрої.   

Simultaneous Authentication of Equals, SAE. SAE – новий метод 

аутентифікації пристроїв, який використовують на заміну PSK. Його 

використання ускладнює перебирання пароля зловмисником. SAE 

працює на основі рівноправності між пристроями, замість того, щоб 

вважати один пристрій відправляючим запити, а другий 

встановлюючим право на підключення (клієнт та маршрутизатор 

відповідно). Будь-яка із сторін може відправити запит на з’єднання, а 

потім вони починають незалежно відправляти ідентифікуючу їх 

інформацію. Це забезпечує захист від атаки KRACK.  

SAE пропонує ще й додатковий захист – використання прямої 

секретності. Якщо атакуючий отримає доступ до даних в мережі 

маршрутизатора, (раніше він міг зберегти їх та розшифрувати в 

випадку вдалого підбору пароля), то тепер при кожному новому 

з’єднанні шифруючий пароль змінюється. Дані, передані до 

проникнення зловмисника в мережу, йому розшифрувати не вдасться. 

 SAE описаний в стандарті IEEE 802.11-2016, що становить 

близько 3500 сторінок. 192-бітні протоколи захисту. WPA3-Enterprise, 
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версія WPA3, призначена для роботи в установах, що потребують 

особливого захисту. Зараз використовується 128-бітне шифрування, 

192-бітне не буде обов’язковим.  Ключ шифрування при цьому буде 

256-бітним. 

Easy Connect – спроба wifi альянсу зробити приєднання всіх тих 

пристроїв, що має в наявності середньостатистична сучасна людина, 

до мережі є більш інтуїтивною та простою. В певному сенсі це заміна 

WPS. У пристроїв будуть свої QR-коди, які можна буде відсканувати 

зі смартфону для під’єднання пристрою до мережі. Для використання 

цієї технології WPA3 не обов’язковий, пристрої повинні мати хоча б 

сертифікат WPA2. 

Enhanced Open – окремий протокол, розроблений для 

використання в відкритих мережах (кафе, аеропорти і т.п.) Коли до 

мережі підключена велика кількість клієнтів, вона може бути 

вразлива до пасивних атак. Зловмисник може зібрати певну кількість 

даних просто фільтруючи загальнодоступну інформацію.  

Enhanced Open використовує опортуністичне бездротове 

шифрування (OWE) для захисту від пасивного прослуховування. 

OWE також передбачає просту ін’єкцію пакетів, коли зловмисник 

створює та передає особливі службові пакети з метою порушити 

роботу мережі.  

 

Кузько О.Л., завідувач навчально-виробничою  

практикою ПТ КІСумДУ 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ СТІН 

 

 

Звукоізоляція — послаблення звуку при його проникненні 

через убезпечення будівель; в більш широкому сенсі - сукупність 

заходів щодо зниження рівня шуму, що проникає в приміщення 

ззовні. Кількісна міра звукоізоляції огороджувальних конструкцій, що 

виражається в децибелах (дБ), називається звукоізолюючої здатністю. 

Розрізняють звукоізоляцію повітряного та ударного шуму. 

Звукоізоляція повітряного шуму характеризується зниженням 

рівня звуку (мова, спів, звук телевізора) при проходженні його через 

огорожу і оцінюється частотною характеристикою звукоізоляції в 

діапазоні частот 100-3200 Гц з урахуванням фонду звукопоглинання в 

ізольованих приміщеннях. 
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Звукоізоляція ударного шуму (звук кроків, пересування меблів і 

т.п.) залежить від рівня звуку, що виникає під перекриттям, і 

оцінюється частотною характеристикою приведеного рівня ударного 

шуму в тому ж діапазоні частот при роботі на перекритті стандартної 

ударної машини (tapping machine), також з урахуванням фонду 

звукопоглинання в ізольованих приміщеннях. [1] 

Звукоізоляція починається з архітектурно-планувального 

рішення. Це означає, що приміщення, яке потбебує звукоізоляції 

треба розміщувати якомога далі від джерел шуму і вібрації (ліфтова 

шахта, сміттєпровід, вентиляційна камера, санвузли тощо) не тільки 

по горизонталі, а й по вертикалі будівлі.  

Чим ближче розташоване джерело, тим складніше і дорожче 

будуть звукоізоляційні заходи. У деяких випадках розташування 

поблизу приміщень потужних джерел шуму унеможливлює 

використання цих приміщень за призначенням та їх подальшого 

перепрофілювання. [2] 

Звукоізоляційні конструкції повинні бути герметичними, без 

найменших щілин і отворів. Ретельно герметизуються нетверднучим 

силіконовим герметиком місця установки електофурнітури, стояки 

опалення, стики між панелями перекриттів і стінами і т.п. 

Якщо перегородка виконується за каркасною гіпсокартонною 

технологією, то потрібно збільшити кількість шарів гіпсокартону. Це 

найпростіший і дешевий спосіб збільшити масу. Якщо дозволяє 

несуча здатність перекриття, то ефективнішим буде звести масивну 

стіну з повнотілої червоної цегли. Найефективнішою конструкцією 

для ізоляції потужного музичного сигналу є стіна з пустотілих 

бетонних (шлакобетонних) блоків з попередньою засипкою пустот 

прожареним сухим піском. 

Подвійні стіни кращі за одношарові конструкції. Це стосується 

і огорож з масивних матеріалів і каркасних конструкцій. Акустична 

розв'язка або фізичне виключення жорстких зв'язків між 

двошаровими перегородками радикально знижує передачу шуму і 

вібрацій з одного боку подвійної стіни на іншу.  

Звукоізоляція подвійної цегляної стіни (цеглина 125 мм — 

повітряний проміжок — цегла 125 мм) вища, ніж у одношарової стіни 

з цегли 250 мм.\ 

Звукоізоляція каркасною перегородкою з ГКЛ на двох 

незалежних каркасах 2х50 мм завжди вища, ніж у перегородки на 

одному каркасі 100 мм. Навіть якщо обидві сторони перегородки 

механічно розв'язані, існує пружний зв'язок через повітряний 
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проміжок. Виникає коливальна система “маса-пружина-маса” (МПМ) 

зі своєю резонансною частотою, на якій спостерігається зниження 

звукоізоляції огорожі.  

Вплив цього небажаного явища можна значно знизити шляхом 

заповнення повітряного проміжку спеціальною акустичною 

мінеральною ватою. Це призводить до зниження резонансної частоти 

системи МПМ і збільшення звукоізоляції.  

Якщо стоїть завдання ізолювати тільки побутові шуми (середні 

частоти), то економнішим буде заповнити повітряний проміжок 

акустичною мінеральною ватою на 50-60%. 

Звукоізоляція збільшується, якщо застосовувати облицювання 

матеріалами різної жорсткості. Наприклад, облицювання загальною 

товщиною 25 мм і складом ГКЛ 15 мм + 9,5 мм краще у порівнянні з 

облицюванням ГКЛ 12,5 мм + 12,5 мм. Застосування шару 

в'язкоеластичного матеріалу між листами ГКЛ дозволяє демпфувати 

небажані резонанси, що знижують звукоізоляцію перегородки на 

середніх і високих частотах. 

Більш висока звукоізоляція у каркасних перегородок, 

облицьованих масивними, але гнучкими листовими матеріалами. 

Тому застосування в облицюванні гіпсокартонних листів із 

збільшеною щільністю і меншою жорсткістю (ГВЛ, Knauf Piano, 

Diamant, Silentboard) краще ніж застосування стандартних 

гіпсокартонних плит з аналогічною товщиною.  

Треба робити зв'язок між облицюванням та елементами каркаса 

по можливості менш жорсткими. Цього можна досягти, застосувавши 

пружні прокладки між облицюванням з ГКЛ і металевими профілями 

каркаса. 

Каркасні перегородки з двома облицюваннями ГКЛ мають 

більш високу звукоізоляцією в порівнянні з перегородками з трьома 

облицюваннями ГКЛ (при рівній загальній товщині перегородки і 

однаковою сумарною товщиною шарів ГКЛ).  

Для збільшення звукоізоляції гіпсокартонних перегородок 

(облицювання стін) необхідно: 

- будувати гіпсокартонні перегородки на незалежних подвійних 

каркасах; 

- звукоізоляційні облицювання стін монтувати за допомогою 

звукоізолюючих еластичних кріплень; 

- збільшувати, наскільки можливо, товщину конструкції; 

Збільшувати, наскільки можливо, відстань між стартовими 

профілями; 
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- збільшувати, поверхневу масу облицювання; 

- застосовувати облицювання з масивних, але гнучких листових 

матеріалів; 

- заповнювати каркас спеціальною акустичною мінеральною 

ватою на всю глибину; 

- застосовувати у складі облицювань шари з в'язкоеластичних 

матеріалів; 

- закріплювати перегородки (облицювання стін) до підлоги і 

стелі за допомогою звукоізолюючих профілів. 

Завжди потрібно звертати увагу на ізоляцію непрямих шляхів 

поширення звуку по прилеглих будівельних конструкціях, 

трубопроводах опалення та водопостачання, транзитних 

вентиляційних каналах, простору підвісної стелі або підлоги на лагах. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО 

ВЕДЕННЯ ПОЛЬОВИХ РОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ 

 

 

Першим етапом будь-якого топографо-геодезичного 

виробництва є польові землевпорядні розвідки, які складаються з 

таких етапів і видів робіт: 

- підготовчі організаційно-технічні роботи; 

- навантажувально-розвантажувальні й транспортні роботи; 

- рекогносцирування геодезичних пунктів; 

- закладання центрів, марок, реперів, побудова нових і знесення 

непридатних геознаків; 

- спостереження на пунктах триангуляції та робота зі світло- та 

радіодалекомірами, електронними тахеометрами SЕТ-500, SЕТ-5, 

GTS-220 та іншими приладами; 

- встановлення віх та щогл, зйомка підземних інженерно-тех-

нічних комунікацій та ін. 

Польові топографо-геодезичні роботи відрізняються від інших 

такими специфічними особливостями: 
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- працівники землевпорядних партій знаходяться в експедиції 

впродовж усього польового сезону, і через це їх праця і побут 

невіддільні; 

- у процесі польових розвідок на працівників можуть шкідливо 

впливати численні травмонебезпечні фактори (рухомі машини та 

обладнання, конструкції й деталі, що падають, загострені кромки й 

краї заготовок та інструментів, електрострум, горючі та вибухові 

речовини, хвороботворні мікроорганізми, отруйні комахи і змії та 

багато іншого); 

- роботи часто виконуються у складних кліматичних і то-

пологічних умовах (спека, холод, гори, яри, ліси, ріки, автозалізничні 

магістралі) [1]. 

Усі види польових топографо-геодезичних робіт мають про-

водитися відповідно до вимог техніки безпеки, що містяться в 

технічних інструкціях і технічних проектах. 

Польові топографо-геодезичні роботи у важкодоступних ра-

йонах у зимовий час можуть проводитися тільки з дозволу кері-

вництва підприємства при забезпеченні відповідних безпечних умов 

праці. 

Проведення робіт на відкритому повітрі за температури 

нижче – 25°С, зверху геодезичних знаків і різних монтажних 

конструкцій за температури нижче – 1°С допускається тільки за 

особливим регламентом праці, установленим адміністрацією та 

профкомом підприємства [2]. 

Перед початком польових топографо-геодезичних робіт на 

об'єкті керівники експедицій, польових партій і бригад повинні 

інформувати про це місцеві органи влади, а ід час виконання робіт на 

об'єктах автомобільних і залізничних доріг, трубопроводів, об'єктах 

спеціального призначення й інші організації та підприємства, у 

підпорядкуванні яких знаходяться ці об'єкти. Під час проведення 

робіт у лісових районах керівники топографо-геодезичних підрозділів 

зобов'язані повідомити місцеві лісгоспи, передати їм в установленому 

порядку схеми маршрутів пересування бригад із зазначенням засобів 

пересування, запланованих термінів проведення робіт на маршрутах і 

розташування місць базування бригад і партій, а також уточнити най-

більш вогненебезпечні зони на ділянці робіт, наявність струмків, 

водоймищ, боліт, великих полян, де можна сховатися на випадок 

пожежі, визначити порядок дій у зв'язку з аварійними ситуаціями. 

За наявності в районі робіт пожежонебезпечної ситуації не-

обхідно переглянути проект організації польових робіт, конкре-
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тизувати місця знаходження бригад і маршрути їх руху, сповістити 

всіх працівників про можливу небезпеку й затвердження відповідних 

заходів на випадок пожежі. У період лісових пожеж, що загрожують 

життю людей, заборонити проведення польових робіт і забезпечити 

термінову евакуацію бригад із пожежонебезпечних зон до безпечних 

місць. 

Під час підготовки до польових робіт необхідно звернути 

особливу увагу на засвоєння правил безпечного проведення робіт у 

пожежонебезпечних районах, а також поведінки персоналу при 

гасінні лісових пожеж в екстремальних умовах. 

З метою оперативного керівництва польові партії і бригади, що 

виконують топографо-геодезичні роботи в лісових, гірських районах, 

на водних акваторіях, в інших важкодоступних місцевостях, а також в 

обжитих районах поза населеними пунктами на відстані 5 км і більше 

від пунктів державного телефонного зв'язку, повинні забезпечуватися 

радіостанціями певної потужності або мобільним телефонним 

зв'язком для встановлення надійного двостороннього зв'язку з базою 

експедиції та між собою. 

У малонаселених і важкодоступних районах усі польові бри-

гади, крім звичайного запасу продовольства, повинні забезпечуватися 

аварійним запасом продуктів, норми якого встановлюються 

керівництвом підприємств за узгодженням з профкомом, залежно від 

конкретних умов і місця роботи. 

У період підготовки до польових робіт керівники підприємств 

та експедицій зобов'язані встановити через місцеві органи санітарно-

епідеміологічного нагляду вогнища епідемічних захворювань і 

райони розповсюдження кліщового енцефаліту.     

Усі робітники, інженерно-технічні працівники та студенти-

практиканти, що відряджаються на польові роботи в зазначені 

райони, підлягають обов'язковим протиепідемним і профілактичним 

щепленням у встановленому Міністерством охорони здоров'я порядку 

і мають бути ознайомлені із заходами проведення особистої 

профілактики від ураження кліщовим енцефалітом. 

До початку польових робіт на підприємствах, в експедиціях і 

польових партіях мають бути повністю вирішені питання 

організаційно-технічного порядку: 

- забезпечення польових підрозділів транспортними засобами, 

матеріалами, інструментами, спорядженням  і продовольством на 

весь польовий сезон, а також їх доставка на місця робіт; 
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- організація й облаштування польових баз і підбаз на об'єктах 

робіт з урахуванням природно-кліматичних умов району робіт; 

- розробка календарних планів і складання схем пересування 

бригад по ділянках робіт з урахуванням часу проведення робіт і 

місцевих природно-кліматичних умов, із зазначенням місць переправ 

через річки, інші водні перешкоди, важкопрохідні ділянки та ділянки 

підвищеної небезпеки; 

- визначенняй затвердження складу польових підрозділів, при-

значення керівників робіт (бригад), а також відповідальних осіб за 

експлуатацію транспортних засобів, бурових установок, механізмів та 

ін.; 

- розробка планів заходів щодо охорони праці та пожежної 

безпеки на період організації й проведення польових робіт, 

визначення термінів завершення польових робіт і порядку повернення 

працівників на бази партій та експедицій. 

Під час підготовки до польових робіт необхідно передбачити 

розробку оптимальних маршрутів пересування бригад по ділянці (з 

урахуванням усіх відомостей про наявність доріг, мостів, поромних 

переправ, пристаней, лісоділянок, лісових кордонів, хатинок і т.д.), 

використовуючи матеріали аерофотозйомок, відомості лісгоспів, 

інших організацій і місцевих Рад. 

У важкодоступних районах кожен працівник повинен мати 

індивідуальний пакет першої допомоги, олівець, папір, компас та 

індивідуальний недоторканий запас продовольства, включаючи 

харчові концентрати, сірники в непромокальній обгортці, ніж, 

рибальські знаряддя для ловлі риби. Індивідуальна забезпеченість 

потрібними засобами перевіряється керівником бригади. 

Перед виїздом на польові роботи з бази партії начальник партії 

разом із соціальним інспектором з охорони праці зобов’язані 

перевірити забезпеченість працівників спорядженням, продовольст-

вом, засобами індивідуального й колективного захисту, засобами 

зв'язку й подачі сигналів, дати всі необхідні вказівки керівникам 

бригад і встановити контрольні бази та місця зустрічі. 

Тривалість польових робіт повинна плануватися з урахуванням 

конкретних умов і специфіки роботи. Продовження термінів 

польових робіт на осінньо-зимовий період допускається у виняткових 

випадках відповідно до існуючих Правил. 
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ЗНАЧИМІСТЬ ТА ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО  

ІНТЕЛЕКТУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 

 

Штучний інтелект – машинний код, який характеризується 

властивістю інтелектуальних систем виконувати творчі функції, які 

традиційно вважаються прерогативою людини. 

Після виходу iOS 12 оглядачі прогнозували, що розвиток двох 

запропонованих фішок - AR і Shortcuts - буде залежати від зусиль не 

Apple, а сторонніх розробників. Скриптовий движок Shortcuts 

дозволяє відчути себе програмістом кожному. 

З допомогою Shortcuts користувачі самі створили сценарії 

взаємодії різних додатків, викликаючи їх натисканням або за 

допомогою голосового помічника Siri. Police починає роботу після 

фрази «Ей, Сірі, мене скрутили». Після цього скрипт заглушає 

музику, якщо ви її слухали, знижує яскравість дисплея до мінімуму і 

переводить телефон в режим «не турбувати». 

Паралельно фронтальна камера телефону починає записувати 

те, що відбувається, а після закінчення запису автоматично розсилає 

файл за вказаними контактами і зберігає в хмарі Dropbox. 

Завдяки Duplex власники нового смартфона Google можуть 

заощадити час, доручивши голосовому помічнику деякі завдання, 

пов'язані з дзвінками. Наприклад, асистент може самостійно 

відповісти на дзвінок, представитися і запитати, хто і з якого приводу 

дзвонить 

У всіх випадках голосовий асистент буде повідомляти, що 

дзвінок записується, а розмовляє абонент з роботом, а не з людиною. 

Також Duplex навчили бронювати столик в ресторані. Поки ця 
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функція тестується голосовий помічник зможе зв'язатися тільки з 

чотирма закладами. 

Це допоможе людям швидше вибрати, де повечеряти, а 

ресторанам - знайти нових клієнтів. Компаніям не потрібно 

впроваджувати будь-які технології, щоб відповідати на дзвінки 

Duplex. Як і у випадку із вхідним дзвінком, асистент попередить 

співробітників ресторану, що вони говорять з ШІ. 

Google показав публіці можливості Duplex у травні. Тоді навіть 

виникли підозри в тому, що розмова асистента з людиною була 

постановочною, - настільки легко було сплутати робота з живою 

людиною. 

IT-корпорація бачить в Duplex великий потенціал: на основі цієї 

технології можна розробити ШІ для call-центрів. 

Система розпізнавання осіб і зараз використовується в деяких 

аеропортах. Так, з її допомогою особа людини звіряється з 

фотографією, записаної в чіп паспорта. В деяких аеропортах систему 

підключили до відеоспостереження для виявлення підозрілих осіб. 

Однак у лондонському аеропорту планують повну 

автоматизацію, запровадивши систему розпізнавання осіб на всіх 

етапах проходження процедури реєстрації на рейс. Наприклад, при 

підході до стійки реєстрації ПО звірить особу пасажира з 

фотографією в базі і з паспортними даними з тієї ж бази, після чого 

миттєво зареєструє і прийме багаж. Те ж саме з проходженням 

прикордонного контролю. 

Головним розробники системи вважають відсутність 

необхідності взагалі діставати документи. Ніхто не буде порпатись у 

кишенях, шукаючи паспорт і квиток. Підійшов, посміхнувся в камеру, 

пройшов на посадку. 

У Британії стартує експеримент із системою розпізнавання осіб. 

До кінця року супермаркети, в яких є автоматичні каси, впровадять 

ШІ-систему контролю віку. Алгоритм автоматично вирахує 

неповнолітнього, який намагається купити алкоголь. 

Група індійських дослідників навчила алгоритм самостійно 

шукати людей на кадрах відеоспостереження. Для цього системі 

досить повідомити зріст, стать і колір одягу потрібної людини - і 

через деякий час система позначить на екрані людей за таким описом. 

Розробники говорять, що їх система найбільше нагадує пошуковий 

движок - тільки, на відміну від звичного всім Google, цей працює з 

потоком відео. Вчені змогли змусити алгоритм асоціювати дані про 

зріст, стать і кольори одягу людини з тим, що фактично відбувається 
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на відео. Для цього вони використовували архітектуру надточних 

нейронних мереж.  

На практиці це виглядає так: у відповідь на прохання «знайти 

чоловіків зростом 180 см, одягнених у червоні сорочки» алгоритм 

може видати набір кадрів, які відповідають запиту. Необхідність у 

перегляді всього відео людиною відпадає. На даний момент система 

вірно ідентифікує 28 осіб з 41. 

Зараз відправити повідомлення можна через десятки різних 

додатків, але з різними енерговитратами. Так, Skype споживає в три 

рази більше, ніж WhatsApp. Ймовірно, через те, що інженери не 

завдали собі клопоту заздалегідь оптимізувати споживання енергії. 

Інструмент, створений фахівцями Університету Пердью 

(США), називається DiffProf і використовує ШІ для того, щоб 

автоматично визначити функції, які слід оптимізувати, і спосіб 

оптимізації. Одну і ту ж задачу можна вирішити різними способами, 

DiffProf знаходить ці відмінності і порівнює їх на предмет 

енерговитрат. 

Перевіривши роботу ШІ на пристрої Android, розробники 

встановили, що Google Hangouts, наприклад, не такий 

енергоефективний, як WhatsApp або Facebook's Messenger. Також 

DiffProf виявив зайві витрати енергії в антивірусі Касперського і 

музичному додатку Pandora. 

 

Грано Н. В., к.т.н., 

старший викладач КІСумДУ,  

Руденко А. Є., студентка 231 групи ПТКІСумДУ 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОБУДІВНИЦТВА  

В УКРАЇНІ  

 

 

Екологічне будівництво, або «зелене будівництво», - це підхід 

до проектування, облаштування та утримання споруд з метою 

скорочення негативного впливу на навколишнє середовище й 

підвищення благоустрою населення [1].  

Велике зацікавлення до даної теми демонструє зростання 

кількості конференцій, семінарів та форумів, присвячених 

екологічному будівництву як за кордоном, так і в Україні. До того ж 

все частіше у пресі з’явл яється інформація про будівельні проекти, 

які реалізуються з використанням технологій «зеленого будівництва» 
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у відповідності до міжнародних систем оцінки екологічності об’єктів 

нерухомості.  

Усе це свідчить про те, що питання активного розвитку 

інноваційного екологічного будівництва в Україні є досить 

актуальним. У зв’язку з цим метою цього дослідження є аналіз 

проблем та перспектив «зеленого будівництва» та аналізу можливості 

розвитку екобудівництва в Україні. 

Для зведення екологічної будівлі ще на стадії розробки 

проектно-кошторисної документації необхідно закладати такі 

принципи: використання енергоощадних технологій, ефективне 

використання обмежених ресурсів, проектування будівель з 

урахуванням впливу на здоров’я людини та на навколишнє 

середовище, а також наскільки гармонійно будівля вписується в 

архітектурний стиль і природний ландшафт.  

Завданнями «зеленого будівництва» є:  

1. Скорочення сукупної (за весь життєвий цикл будівлі) згубної 

дії будівельної діяльності на здоров’я людини й навколишнє 

середовище, що досягається за допомогою застосування нових 

технологій і підходів. 

2. Створення нових промислових продуктів.  

3. Зниження навантажень на регіональні енергетичні мережі та 

підвищення надійності їх роботи.  

4. Зниження витрат на утримання будівель нового будівництва. 

Перевагами «зеленого будівництва» для навколишнього 

середовища є: 

1. Значне скорочення викидів парникових газів, сміття та 

забруднених вод. 

2. Розширення й захист природного середовища існування та 

біологічного різноманіття. 

3. Збереження природних ресурсів. 

Для здоров’я і суспільства основні переваги полягають у: 

1. Створенні більш комфортних умов у приміщеннях за якістю 

повітря, а також щодо теплових та акустичних характеристик. 

2. Зниженні рівня забруднень, що потрапляють у  воду, ґрунт і 

повітря, і як наслідок, скорочення навантаження на міську 

інфраструктуру. 

Експлуатація «зелених будівель» у порівнянні з традиційними 

спорудами є економічно більш вигідною: 

1. На 25 % знижується енергоспоживання, і відповідно 

досягається зменшення витрат на електроенергію. 
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2. Скорочення витрат на обслуговування будівлі досягається за 

рахунок більш високої якості сучасних засобів управління, 

ефективного контролю та оптимізації роботи всіх систем. 

3. Постійне зниження собівартості. Більшість «зелених 

будівель» дорожче від звичайних не більше ніж на 4%, а в 

найближчому майбутньому застосування «зелених технологій» стане 

найефективнішим засобом для зниження собівартості будівництва. На 

даний момент додаткова собівартість може бути амортизована в ході 

експлуатації будівлі й зазвичай компенсується протягом перших 3-х 

або 5-ти років за рахунок зниження експлуатаційних витрат [2]. 

Ринок «зеленого будівництва» недостатньо розвинений в 

Україні, незважаючи на те, що українці споживають в 5-6 разів більше 

енергії, ніж середня європейська країна, і дискусії про 

енергоефективність відбуваються протягом десятків років на 

законотворчому рівні [3].    

Частка «зеленого будівництва» в Україні складає близько 2% 

від загального обсягу ринку будівництва, що приблизно в 15 разів 

менше, ніж в середньому в країнах Європи [4].    

В Україні розвитку екологічного будівництва заважають: низька 

проінформованість і недостатнє розуміння суті «зелених підходів» 

навіть фахівцями; відсутність законодавчої та нормативно-правової 

бази в цій сфері, низька зацікавленість різних учасників ринку 

будівництва у впровадженні даної концепції, відсутність з боку 

держави комплексного бачення вирішення зазначеної проблеми. 

У роботі [5] запропоновані деякі заходи для стимулювання 

впровадження екологічного будівництва в Україні, а саме: 

- впровадження економічного заохочення (стимулювання) з 

боку держави;  

- активізацію інвестиційної діяльності;  

- розвиток системи екологічної освіти та виховання суспільства; 

- орієнтацію держави на ресурсозберігаючі програми; 

- формування ринку попиту на екологічно чисту продукцію. 

Подальші дослідження в цьому напрямку допоможуть у 

майбутньому розробити заходи щодо стимулювання розвитку 

екобудівництва в Україні.  
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У КАПІТАЛЬНОМУ 

БУДІВНИЦТВІ 

 

Економічна діяльність окремих господарюючих суб’єктів в 

цілому характеризується обсягом здійснюваних інвестицій. Термін 

«інвестиції» походить від латинського слова «invest», що означає 

вкладення грошей. У широкому трактуванні інвестиції –це вкладення 

капіталу з метою дальшого його збільшення. У господарській 

діяльності  інвестиції мають фінансове та економічне значення. 

Інвестиції виражають усі види майнових та інтелектуальних 

цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності, у 

капітальному будівництві, унаслідок чого формується прибуток. 

Розробка плану капітального будівництва включає планування 

інвестицій, проектно-дослідних робіт, будівельного виробництва та 

його матеріально-технічну базу. План капітального будівництва 

розробляється на загальних принципах планування, що потребують 

забезпечення планомірності та пропорційності розвитку галузей і 

підприємств народного господарства, колишнього характеру розвитку 

економіки, народногосподарського підходу до  вирішення  соціально-

економічних проблем, всебічного виробництва. 

Відповідно до цих принципів під час розробки планів 

капітального будівництва інвестиції необхідно направити: 
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- у галузі виробництва, що забезпечують прискорення науково-

технічного прогресу та підвищення технічного рівня в усіх галузях 

народного господарства; 

- на збільшення виробничих потужностей підприємств завдяки 

розширенню, реконструкції, технічному переобладнанню, 

упровадженню прогресивних новітніх технологій, модернізації 

обладнання. 

Сутність інвестицій проявляється у процесі зміни форм вартості 

та перетворення їх у кінцевий продукт інвестиційної діяльності у 

визначеному періоді. Іншими словами – це частина доходу за даний 

період, яка не може бути використана на споживання. 

Інвестиції – це ланцюжок метаморфоз (перетворень): 

- ресурси (цінності) – вкладення (витрати); 

- отримання доходу(ефекту) внаслідок інвестування. 

Головними етапами інвестування є: 

- перетворення ресурсів у капітальні вкладення (витрати), 

- тобто процес трансформації інвестицій у конкретні об’єкти 

інвестиційної діяльності (власне інвестування); 

- перетворення вкладених засобів у приріст капітальної 

вартості, що характеризує кінцеве перетворення інвестицій та 

отримання нової споживчої вартості; 

- приріст капітальних вартостей у формі доходу або 

соціального ефекту, тобто реалізація кінцевої мети інвестиційної 

діяльності. 

Початкова та кінцева ланки замикаються, утворюючи новий 

взаємозв’язок: дохід-ресурси, тобто процес нагромадження 

повторюється. Процес нагромадження грошових ресурсів, які не 

належать до інвестиційної діяльності, є його необхідною 

передумовою. Інвестиційна діяльність - основа індивідуального 

кругообігу інвестицій на підприємстві. Інвестиційний цикл (період) 

включає один оборот інвестицій, тобто рух вартості, що авансована в 

капітальне будівництво від моменту акумуляції коштів до моменту їх 

відшкодування.  

 Інвестори мають право виступати як замовники, вкладники, 

кредитори, покупці, а також виконувати інші функції учасників 

інвестиційного процесу. Якщо замовник не є інвестором, то він 

отримує права володіння, користування  та розпорядження 

інвестиціями на період і за умов, що визначені договором між 

учасниками інвестиційного процесу. 
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Інвестор має право володіти, й розпоряджатися об’єктами та 

результатами інвестицій, у тому числі здійснювати торгові операції та 

реінвестування. 

Інвестор може передавати за договором свої права щодо 

інвестицій, їх результатів юридичним та фізичним особам, державним 

органам.  

Учасники інвестиційної діяльності, які виконують відповідні 

види робіт, повинні мати ліцензію. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕПЛОВОГО ОПОРУ 

КОНСТРУКЦІЙ 

 

 

Зростання вартості енергоносіїв в Україні вимагає підвищення 

енергоефективності будівель. При будівництві житлових будівель 

обов’язковою умовою є впровадження сучасних технологічних 

методів утеплення зовнішніх стін, покриття й перекриття 

неопалювальних горищ, підвалів, заповнення віконних прорізів, 

балконних дверей, вхідних дверей у багатоквартирні житлові будинки 

та квартири [1]. Тому аналіз технологій для підвищення термічного 
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опору огороджувальних конструкцій будівель шляхом застосування 

інноваційних технологій утеплення є актуальним. 

Найбільшу поверхню огороджувальних конструкцій будинку 

мають зовнішні стіни, тому їхній вплив на втрати теплоти будівлею, 

поряд із втратами теплоти через вікна є основним. 

Основні нормативні вимоги до теплозахисних характеристик 

зовнішніх огороджень будівель викладені у  відповідних державних 

будівельних нормах [1, 2, 3]. 

Досягнення зазначених у ДБН показників теплозахисту 

зовнішніх стін для районів України, які знаходяться в першій 

температурній зоні (більшість областей України), є можливим за 

умови використання ефективних теплоізоляційних матеріалів, до 

яких можна віднести скловату, плити з кам’яної (базальтової) вати, 

пінополістирол та екструдований пінополістирол, пінополіуретан, 

піноізол, ековата, піноскло та інші матеріали. Властивості матеріалів 

наведено в додатку Л ДБН В.2.6-31:2016 "Теплова ізоляція будівель" 

[1]. 

Порівняльний графік коефіцієнтів теплопровідності 

найпоширеніших будівельних матеріалів та утеплювачів 

представлений на рис. 1  

 

Рис. 1. Порівняльний графік коефіцієнтів теплопровідності 

найпоширеніших будівельних матеріалів і утеплювачів 
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Конструктивні рішення системи зовнішнього утеплення фасадів 

поділяють на дві групи:  

- системи утеплення фасадів з вентильованим повітряним 

прошарком (метод вентильованого фасаду); 

- штукатурні системи зовнішнього утеплення (метод скріпленої 

теплової ізоляції). 
Системи зовнішнього утеплення фасадів з вентильованим 

повітряним прошарком – це конструкція, в якій між утеплювачем і 

захисним облицюванням є вентильований повітряний прошарок. У 

холодну пору року водяна пара дифундує з приміщення назовні і 

потрапляє в утеплювач. У результаті вологість утеплювача зростає, а 

його теплозахисні властивості погіршуються. Завдяки наявності 

вентильованого повітряного прошарку волога не затримується в 

товщі утеплювача, а видаляється з неї висхідним потоком повітря.  

Вентильовані повітряні прошарки мають бути завтовшки не 

менше ніж 40 мм і не більше ніж 150 мм. Поверхню теплоізоляції, що 

повернена у бік вентильованого прошарку, потрібно захищати 

повітрогідрозахисним шаром. До системи з повітряним 

вентильованим прошарком ставляться вимоги пожежної безпеки з 

негорючості. Це обумовлює застосування в її конструкції тільки 

матеріалів на основі плит із мінеральної вати або скляного 

штапельного волокна.  

Штукатурна система утеплення фасадів   передбачає кріплення 

теплоізоляційного матеріалу до стіни за допомогою анкерів, дюбелів і 

клейових сумішей з подальшим нанесеням штукатурного шару. 

Даний тип утеплення можна виконувати з використанням мокрих 

процесів за температури зовнішнього повітря не нижче +5°С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            а)     б) 

Рис. 2. Схеми утеплення зовнішніх стін: а - метод 

вентильованого фасаду; б - метод скріпної теплової ізоляції. 
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 Товщина шару ізоляції залежить від конструкції стіни і виду 

утеплювача. Результати, виконаних нами теплотехнічних розрахунків, 

представлені в табл. 1, 2. Розрахунки до таблиці 1, 2 проводили 

відповідно до [1, 4]. Значення розрахункових теплофізичних 

характеристик матеріалів приймали згідно додатка Л ДБН В.2.6-

31:2016. Розрахункові характеристики матеріалів приймали в умовах 

експлуатації Б [1]. В розрахунку конструкцій з повітряним прошарком 

враховували опір теплопередачі повітряного прошарку 0,21 м
2 

С/Вт 

відповідно до [5]. Внутрішній та зовнішній шари оздоблення в 

розрахунку не враховували. 

 

Таблиця 1. Рекомендована товщина утеплювача для стін при 

утеплені методом вентильованого фасаду 

 

 

 

 

Внутрішній 

оздоблюва-

льний шар 

Штукатурка, гипсокартонні листи, вагонка 

Матеріал 

стіни 

Кладка з 
керамічної 

порожнистої 

цегли густиною 

1400 кг/м3 на 

цементно-

піщаному розчині 

Кладка з глиняної 

звичайної цегли 

густиною 1400 кг/м3 на 

цементно-піщаному 

розчині 

Бетони 
ніздрюваті 

густиною 600 

кг/м3 

Керамзито-
бетон 

густиною 

600 кг/м3 

380 мм 510 мм 380 мм 510 мм 640 мм 300 мм 400 мм 250 мм 400 мм 

Утеплювач з 

коефіцієнтом 
  теплопровідн. 

λp = 0,035 

Вт/(м·К) 
λp = 0,040 

Вт/(м·К) 

λp = 0,045 

Вт/(м·К) 

λp = 0,050 

Вт/(м·К) 

 

 
 

85 мм 

 
97 мм 

 

110 мм 

 

122 мм 

 

 
 

77 мм 

 
88 мм 

 

100 мм 

 

110 мм 

 

 
 

92 мм 

 
105 мм 

 

118 мм 

 

131 мм 

 

 
 

86 мм 

 
98 мм 

 

110 мм 

 

123 мм 

 

 
 

80 мм 

 
92 мм 

 

103 мм 

 

115 мм 

 

 
 

50 мм 

 
57 мм 

 

64 мм 

 

71 мм 

 

 
 

30 мм 

 
35 мм 

 

40 мм 

 

44 мм 

 

 
 

70 мм 

 
80 мм 

 

90 мм 

 

100 мм 

 

 
 

47 мм 

 
54 мм 

 

60 мм 

 

68 мм 

Вітрозахист Вітрозахисна паропроникна мембрана 

Вентильо-

ван. повітр. 

прош. 

Товщина 60 мм 

Зовнішнє 
оздоблення 

Вагонка, сайдинг, декоративні плитки та дошки по дерев’яних або металевих 
профільованих каркасах 
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Таблиця 2. Рекомендована товщина утеплювача для стін при 

утеплені методом скріпної теплоізоляції 

 

Проаналізувавши результати розрахунків, можна зробити 

висновки: необхідно обирати утеплювач з найменшим коефіцієнтом 

теплопровідності; для досягнення нормативного опору теплопередачі 

стінової конструкції з будь-якого матеріалу необхідно передбачати 

утеплення; найдоцільніше використовувати стінову конструкцію з 

бетонів ніздрюватих (пінобетон, газобетон); наявність вентильованого 

повітряного прошарку дає змогу зменшити товщину утеплювача на 8-

10%.  
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Внутрішній 
оздоблюва-

льний шар 

Штукатурка, гипсокартонні листи, вагонка 

Матеріал  

стіни 

Кладка з 

керамічної 
порожнистої 

цегли густиною 

1400 кг/м3  
на цементно-

піщаному 

розчині 

Кладка з глиняної 

звичайної цегли 
густиною 1400 кг/м3  

на цементно-піщаному 

розчині 

Бетони 

ніздрюваті 

густиною  
600 кг/м3 

Керамзито-

бетон 

густиною 600 
кг/м3 

380 мм 510 мм 380 мм 510 мм 640 мм 300 мм 400 мм 250 мм 400 мм 

Утеплювач з 

коефіцієнтом 
 теплопровідн. 

λp = 0,035 

Вт/(м·К) 
λp = 0,040 

Вт/(м·К) 

λp = 0,045 
Вт/(м·К) 

λp = 0,050 

Вт/(м·К) 

 

 
 

93 мм 

 
105 мм 

 

120 мм 
 

132 мм 

 

 
 

85мм 

 
97 мм 

 

110 мм 
 

120 мм 

 

 
 

100 мм 

 
113 мм 

 

127 мм 
 

140 мм 

 

 
 

93 мм 

 
107 мм 

 

120 мм 
 

133 мм 

 

 
 

88 мм 

 
100 мм 

 

113 мм 
 

125 мм 

 

 
 

57 мм 

 
65 мм 

 

74 мм 
 

82 мм 

 

 
 

37 мм 

 
43 мм 

 

50 мм 
 

54 мм 

 

 
 

77 мм 

 
90 мм 

 

100 мм 
 

110 мм 

 

 
 

55 мм 

 
62 мм 

 

70 мм 
 

78 мм 

Зовнішнє 
оздоблення 

Декоративна штуктурка, фарбування 
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Гуц Н.М., викладач ПТ КІСумДУ 

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ СТАЛЕФІБРОБЕТОННИХ 

БЕЗНАПІРНИХ ВОДОПРОПУСКНИХ ТРУБ ІЗ ДОДАВАННЯМ  

ДОБАВКИ ДО БЕТОНУ PANTARHIT RC 360
0
  

У ДОРОЖНЬОМУ БУДІВНИЦТВІ 

 

 

У сучасній практиці будівництва широко використовуються 

залізобетонні безнапірні труби,  зокрема в промисловому, 

цивільному, міському (системи водовідведення), а також і в 

дорожньому будівництві. Проте значним недоліком залізобетонних 

безнапірних труб є їхня недостатня жорсткість та тріщиностійкість.  

Останнім часом широкого розповсюдження набувають бетонні 

конструкції, у які для збільшення міцності,  тріщиностійкості та 

інших механічних характеристик додають стальні фібри. 

Водопропускні труби в дорожньому будівництві – це штучні 

споруди,  призначені для пропуску під насипами дороги невеликих 

постійних або періодично діючих водостоків.  В окремих випадках 

труби використовуються як шляхопроводи тунельного типу, а також 

як скотопрогони.  Під час проектування дороги, особливо при 

невеликих висотах насипу, часто доводиться вибирати одну з двох 

можливих споруд – малий міст або трубу. Водопропускні труби 

розрізняють за матеріалом тіла труби.  Вони бувають бетонні, 

залізобетонні, металеві, полімерні.  Крім того, за формою 

поперечного перерізу, тобто круглі, прямокутні, овальні.  Розрізняють 

труби за кількістю очок в перерізі - одноочкові,  двохочкові,  

багатоочкові труби.  Безнапірні труби працюють неповним перерізом 
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на всій довжині, напірні працюють повним перерізом на всій 

довжині,  а напівнапірні працюють у вхідного оголовка повним 

перерізом, а на решті довжини неповним.  

У світі проводять експериментально-теоретичні дослідження 

будівельного композиту – сталефібробетону. Цей матеріал широко 

використовується в країнах Європи у сфері будівництва.  

Сталефібробетон(СФБ) – це різновид дисперсно-армованого 

залізобетону. Він виготовляється з дрібнозернистого важкого бетону, 

де як арматура застосовуються сталеві фібри, рівномірно розподілені 

по всьому об'єму.   

Використання сталевої фібри під час виробництва 

сталефібробетону зумовлює різке підвищення стійкості до утворення 

відколів, тріщини. Вдається зменшити кількість стиків і швів, істотно 

знизити період наступних ремонтів, а також їх вартість. При цьому 

також збільшується вібраційна стійкість бетону, тому що у випадку 

застосування арматурної сітки вібрація поширюється по всій сітці, 

тим самим руйнуючи структуру бетону, а в разі застосування сталевої 

фібри така ситуація повністю виключається. Застосування технологій 

армування сталевою фіброю дозволяє досягати проектних 

характеристик з меншою металоємністю й товщиною конструкцій, 

підвищуючи при цьому надійність під час експлуатації. Наприклад, 

якщо товщина шару з використанням традиційного залізобетону 

становить 22 см, то з використанням сталефібробетону тільки 13 см.  

Сталефібробетон, армований сталевою фіброю, володіє 

особливою стійкістю до впливів зовнішніх чинників. Сумарний 

економічний ефект при застосуванні фібри досягає близько 24% за 

рахунок скорочення або повного виключення витрат на арматурні 

роботи й зменшення товщини покриття на кілька сантиметрів.  Не 

менш перспективним є застосування ідеї використання 

сталефібробетону під час посилення та ремонтів залізобетонних 

конструкцій, схильних до істотного фізичного зносу, в тому числі й 

аварійних конструкцій, таких як плити залізнично-дорожніх переїздів 

і трамвайних шляхів, кільця стінових колодязів, водопропускних 

труб, безнапірні труби різних діаметрів, колектори, резервуари, 

виготовлення тонкостінних конструкцій, павільйонів, зупинок 

громадського транспорту, шумопоглинаючих огороджень, навісів, 

бар'єрів, роздільних смуг, огороджень і т.д.   

Високу ефективність у застосуванні фібра мала б у 

виготовленні безнапірних водопропускних труб, тому що різниця в 

технології виготовлення звичайної залізобетонної труби досить 
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суттєва щодо економічності й ефективності. У цьому випадку 

використання такого матеріалу значно спрощує процес укладання 

бетону (особливо на поверхнях складної форми), виключає виконання 

опалубних робіт. Унаслідок чого зменшується обсяг, а також вартість 

будівельних робіт, що в поєднанні з конструктивними перевагами 

застосування СФБ для підсилення будівельних об'єктів робить такий 

метод досить конкурентоспроможним, а в окремих складних 

випадках фактично безальтернативним.   

Отже, можна зробити висновок, що сталефібробетон (СФБ) має 

низку переваг над іншими видами бетону, під час виробництва яких 

застосовувалися методи традиційного армування. Зростання 

властивостей СФБ порівняно зі звичайним бетоном: межа 

пропорційності при розтягуванні й вигині в 2 рази, межа міцності при 

розтягуванні в 2,5 раза, межа міцності при вигині в 3,5 раза, межа 

міцності при стисненні в 1,5 раза, ударна міцність у 10 разів, в'язкість 

при досягненні межі міцності в 10-20 разів (до 34), тріщиностійкість 

порівняно із залізобетоном: при розкритті тріщини до 0.005 мм в 2,5 - 

6 разів, а при розкритті тріщини до 0,2 мм у 3–3,5 разів, 

деформативність у 2-10 разів, опір кавітації в 3 рази,  опір абразії 

(стирання) у 2 рази, морозостійкість у 1,5-2 рази, термостійкість у 5 - 

7 разів, корозійна стійкість у 2 рази. 

Існує ряд рекомендацій: приготування сталефібробетонної 

суміші здійснюють, як правило, в серійних бетонозмішувачах 

примусової дії. Допускається використання також інших видів 

змішувачів, які забезпечують отримання однорідної бетонної суміші. 

Для забезпечення рівномірності розподілу фібр по об’єму суміші 

рекомендується введення пластифікуючих добавок. За показником 

руйнування фібробетон може в 15-20 разів перевершувати звичайний 

бетон.   

Спираючись на досвід світового та вітчизняного будівництва, 

можна виділити найбільш успішні сфери застосування 

сталефібробетону(СФБ): збірні конструкції й елементи (балки, 

трубопроводи, залізничні шпали, стінові панелі, сходи, покрівельні 

панелі, морські споруди, модулі плаваючих доків, вибухостійкі 

конструкції, палі, карнизні елементи мостів, елементи просторових 

споруд); монолітні споруди й конструкції (вирівнюючі підлоги, 

промислові підлоги, ємності для рідин, вогнезахисна штукатурка, 

вибухостійкі споруди), автомобільні дороги, мостові настили, 

іригаційні канали, водовідбійні дамби, оздоблення тунелів, ремонт 

монолітних конструкцій. 
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З кожним роком обсяги застосування фібри зростають. У 

країнах Європейського Союзу в 2017 році в середньому було 

використано більше 150000 тон сталевої фібри, що орієнтовно 

відповідає 3000000 м
3
 конструкцій з бетону.   

Добавка PantarHit дозволяє економити 10-20% цементу залежно 

від якості складових бетонної суміші, підвищувати відпускну та 

проектну міцність на 30-40% і значно покращувати показники щодо 

водонепроникності, морозостійкості й економії ПЕР. Завдяки всьому 

вищевикладеному технологічний процес стає простішим та 

ефективнішим. Добавка PantarHit може забезпечити перевагу під час 

використання в таких випадках:  

1. Коли переслідується мета зменшення вмісту води в 

порівнянні з бетоном без присадок при аналогічній будiвельнiй 

конструкції. Таким чином досягається збільшення механічної 

міцності.  

2. Коли переслідується мета збільшення водонепроникності й 

довговічності. 

3. Коли переслідується мета підвищення перекачування 

бетонної суміші за збереженням її рухливості та показника 

розшарування, водовідділення і розчиновідділення суміші до й після 

перекачування її через бетононасос.   

Використання добавки PantarHit дозволяє скорочувати терміни 

зведення будівель і споруд, збільшувати оборотність форм і випуск 

продукції, що створює додатковий економічний ефект, отримувати 

високоміцні екологічні бетони марки 600 і вище, в 1,5 рази 

скорочувати час бетонування за рахунок легкого укладання бетонної 

суміші, скорочувати час укладання, витрати електроенергії і до 30% 

трудовитрат. 

З вище зазначеного видно, що завдяки новітнім технологіям і 

матеріалам ми можемо досягти високих експлуатаційних якостей та 

багаторічного терміну служби об'єкта з використанням 

сталефібробетону.  
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРИ 

КОНТРОЛІ ЦІЛІСНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ 

 

 

Актуальність автоматизації та підвищення контролю стану 

залізничних колій пов’язана з тривалим часом їх експлуатації, тим 

паче в сьогоденних умовах та негативного матеріального стану справ 

у країні повної заміни зношених колій не відбудеться. А можлива 

лише часткова їх реконструкція. 

Ультразвук був і залишається найбільш надійним засобом 

неруйнівного контролю на залізничному транспорті. Інші методи 

(магнітні, емісійні і т.п.) залишаються або допоміжними, або мають 

суто наукове, а не прикладне значення. Вагони та автомотриси, 

оснащені засобами контролю, при уявній високій продуктивності 

дають висновок про підозрілу ділянку рейки з великою затримкою, і 

ця інформація потребує вторинної перевірки. 

Контроль рейок ультразвуковими знімними дефектоскопами 

забезпечує оперативне виявлення більшої частини дефектів. Основна 

частина парку знімних рейкових дефектоскопів працює більше десяти 

років, тому застаріла, а сучасні умови експлуатації рухомого складу 

вимагають переходу на якісно новий рівень контролю, що враховує 

останні досягнення в області інформаційних технологій. 

Основні завдання при розробці нової дефектоскопічної техніки 

- забезпечення високого рівня виявлення дефектів, реєстрація 

отриманої діагностичної інформації і дій оператора, можливості 

оперативного перегляду інформації та її архівування. 

Майже три роки тому автори представили один з можливих 

варіантів відповідного даним завданням програмно-апаратного 

рішення - дефектоскоп нового покоління АДС-02 [1]. 

За цей час прилад пройшов різноманітні випробування, була 

випущена дослідна партія, і на сьогодні накопичено чималий досвід 

його експлуатації на залізницях Росії. Ми не самотні у своєму 

прагненні дати дефектоскопістам сучасний надійний інструмент 

контролю. У СНД ультразвукові знімні рейкові дефектоскопи нового 

покоління розробляються і виробляються в основному трьома 

організаціями: НПП «РДМ» (Кишинів) - РДМ-2, НВО «Радіоавіоніка» 
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(Санкт-Петербург) - Авикон 01 і НТФ «Медуза» (Нижній Новгород) - 

АДС-02 [2]. 

Усі три прилади пройшли технічні та експлуатаційні 

випробування, мають сертифікати Держстандарту РФ і МПС РФ і 

внесені до Реєстру засобів вимірювань, дозволених до експлуатації в 

мережі федеральних залізниць. З точки зору функціональної та 

експлуатаційної всі три прилади досить близькі, незважаючи на 

численні відмінності в конструктивній частині й схемах 

ультразвукового контролю рейок. Основні відмінності полягають у 

сервісних функціях і можливостях відображення інформації. 

В Україні на сьогоднішній час не глибоко опрацьоване дане 

питання. Найбільш часто зустрічаються відомості пошуку нових 

варіантів покращення дефектоскопів від авторів Харківського 

політехнічного інституту.  

Сучков Г.М. стверджує [3], що найбільшу якість контролю 

можуть забезпечити прилади, що працюють за принципом 

електромагніто-акустики (ЕМА), як способу збудження та прийому 

ультразвукових імпульсів. 

Автор дослідив традиційну роботу ЕМАП при живленні його 

котушки індуктивності імпульсами струму ударного типу. 

У цьому випадку енергія сигналу поширюється в широкому 

діапазоні частот. При вимірюванні товщини виробу деякі 

низькочастотні компоненти збігаються з механічними резонансними 

частотами. У процесі дефектоскопії низькочастотні складові 

ультразвукового  сигналу через дифракцію майже не беруть участі у 

виявленні дефекту. Оскільки зменшення впливу шумів та завад з 

вхідного сигналу здійснюється за рахунок використання вузької 

частотної смуги, то ефективність контролю способом електромагніто-

акустики стає низькою. 

Перелічені недоліки можна усунути шляхом збудження ЕМАП 

пакетними імпульсами струму із заданими амплітудою, тривалістю, 

фазою, частотою заповнення.  

Живлення ЕМАП пакетними імпульсами струму з точно 

заданими параметрами дозволить використовувати сучасні методи 

обробки. Одним з найбільш відомих методів є кореляційний, але 

повністю застосувати закономірності його використання для ЕМА 

способу контролю неможливо. 

Це пов’язано з тим, що виділення корисних імпульсів на фоні 

шумів і завад імпульс живлення ЕМАП повинен бути якнайдовшим, 

оскільки ефективність кореляційного аналізу цілком залежить від 
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енергії сигналу. Але для забезпечення контролю виробів малої 

товщини імпульс живлення ЕМА перетворювача повинен бути 

коротким, бо прийняті ультразвукові імпульси будуть перекриватися 

в часі.[3] 

Отже, для якісної роботи методу необхідно розпочинати з 

товщинометрії металовиробів з низьким рівнем послаблення енергії 

ультразвукових коливань таких, як алюміній та його сплави. Для 

даних матеріалів досить створити однополярний імпульс з 

регульованою амплітудою та тривалістю, що дає можливість  

оптимізувати робочу частину спектру сигналу для його підсилення й 

обробки приладом. 

При роботі з металевими виробами, що мають середнє 

послабленням енергії ультразвукових імпульсів, потрібно 

скористатися для живлення ЕМАП імпульсами у вигляді пакету з 

регульованими частотою,  амплітудою та тривалістю.  
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ПЕРСПЕКТИВНІ МАТЕРІАЛИ НАПІВПРОВІДНИКОВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 

 

 

Найбільш широке застосування як самостійний 

напівпровідниковий матеріал має кремній. В останні десятиліття 

активно ведуться дослідження інших матеріалів, здатних з часом 

прийти на зміну кремнію. Основними з них є графен, германій і 

молібденіт. 
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Поступово список матеріалів, здатних замінити кремній, 

розширюється. Проте найперспективнішим з них є графен. Спосіб 

його отримання був відкритий не так давно - усього 14 років тому, 

дослідження активно проводяться й зараз для успішного 

впровадження нової технології виробництва напівпровідників. 

Цей матеріал складається з одного шару атомів вуглецю і може 

бути отриманий з графіту - такого самого графіту, який 

використовується в простих олівцях. Його основними перевагами 

вважаються такі характеристики як міцність, теплопровідність і 

гнучкість. Графен міцніший матеріал, ніж алмаз. До того ж він має 

кращу теплопровідність, ніж мідь. За цим параметром його також 

порівнюють з кремнієм, проте, на відміну від чотирнадцятого 

елементу періодичної таблиці елементів Д. І. Менделєєва, 

електропровідність графену набагато ефективніша. На додаток до 

всього, він гнучкіший, ніж кремній, і навіть гнучкіший, ніж гума. 

Завдяки своїй одношаровій структурі його можна легко розтягувати і 

згинати. До його переваг варто віднести й те, що матеріал добре 

протистоїть різного роду руйнуванням під впливом зовнішніх 

процесів. 

Такі характеристики й зумовили те, що графен має величезний 

потенціал у використанні в різних пристроях. Він електрично 

сумісний з багатьма іншими матеріалами, у тому числі й з кремнієм. 

Це робить можливим його використання в гібридних пристроях. 

Поки що одним з недоліків графену є його вартість. 

Проблема графену полягає в тому, що ширина забороненої зони 

у нього зовсім відсутня і він завжди поводиться як ідеальний 

провідник. Тому у своєму первинному стані графен не пристосований 

до використання в транзисторах, де потрібні його напівпровідникові 

властивості. 

Дотепер проблема напівпровідникових властивостей графену 

розв'язана лише частково. 

У 2011 році компанія IBM вже демонструвала в роботі 

дослідний зразок найшвидшого графенового транзистора, що 

функціонує на частоті 155 ГГц. Транзистор був розроблений спільно з 

оборонним агентством DARPA (Defense Advanced Research Projects 

Agency), яке дуже зацікавилося дослідженнями в цій галузі. 

Остаточний дослідний зразок було виготовлено на поліпшеній 

підкладці із застосуванням алмазоподібного вуглецю. Цікаво, що 

транзистор продемонстрував стабільну роботу при екстремально 

низькій температурі -268 градусів Цельсія. Дослідники назвали її 
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"температурою гелію". Прикметно й те, що розмір транзистора 

складав всього 40 нм. За словами представників IBM, їхній 

експериментальний зразок був виготовлений за допомогою 

стандартних виробничих технологій. 

У тому ж у 2011 році вчені з Колумбійського університету в 

Нью-Йорку також зуміли наділити графен напівпровідниковими 

властивостями. Під час отримання графену за допомогою CVD- 

процесу в суміш метану і водню був доданий аміак, що дозволило 

графену стати напівпровідником. 

У 2013 році група фізиків з Массачусетського технологічного 

університету провела експеримент, під час якого розмістили графен 

на нітриді бору. 

В результаті учені отримали гібридний матеріал з достатньою 

шириною забороненої зони для використання в транзисторах. Цього 

вдалося досягти, поєднавши кращі властивості обох матеріалів: 

електропровідність графену й ізоляційні якості нітриду бору. Для 

ідеальної роботи гібридного матеріалу ученим довелося вирівнювати 

кристалічні решітки як графену, так і нітриду бору, які є рядом 

пов'язаних шестикутників. 

У процесі з'єднання цих речовин можуть виникати певні 

труднощі. Пов'язані вони із забрудненням отримуваного матеріалу, 

яке зводило нанівець усі його переваги. Розв'язання проблеми стало 

під'єднування нітриду бору до графену не згори, а збоку. 

Найдивовижніше те, що властивостями результованого 

гібридного матеріалу можна управляти, змінюючи кути перетину 

кристалічних решіток нітриду бору і графену. Це дозволить 

створювати матеріали з різними електричними характеристиками. 

Проте на цьому етапі ширина забороненої зони недостатня для 

використання речовини в масовому виробництві електроніки, за 

винятком оптоелектронної сфери (наприклад, таких приладів як 

фотодетектори). 

Згодом було проведено ще декілька досліджень, але до 

дослідного зразка справа так і не дійшла. 

Довгий час висловлювалися припущення про те, що 

двошаровий графен може мати напівпровідникові властивості. У 

цьому випадку один із шарів речовини був плоским, інший мав 

хвилясту форму. Результат експерименту, по суті, підтвердив 

висунені раніше припущення про двошаровий графен. Хвилястий 

шар виступив у ролі провідника, а плоский - у ролі напівпровідника. 
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У 2016 році вчені розробили новий тип транзистора на основі 

двошарового графену й за допомогою моделювання довели, що він 

має рекордно низьке енергоспоживання в порівнянні з існуючими 

аналогами, про що говориться в статті, опублікованій в журналі 

Scientific Reports. Поки виріб існує лише в моделі, але розрахунки 

показали, що воно має рекордно низьке енергоспоживання в 

порівнянні з транзисторами що існують на основі кремнію і 

металевих провідників [1]. 

Германій також є одним з перспективних матеріалів 

напівпровідникової продукції. Багато хто про це не знає, але в 

перших транзисторах, що з'явилися понад 65 років тому, 

використовувався далеко не кремній, а германій. З ряду причин від 

використання цього матеріалу було вирішено відмовитися, проте 

дослідження германію останніми роками поновилися. Так, виявили, 

що шар германію одноатомної товщини має в 10 разів кращу 

електропровідність, ніж кремній, і в 5 разів кращу, ніж звичайний 

германій. 

Новій формі германію було дано назву "германан". Спроби 

створення цього матеріалу робилися й раніше. Проте лише зовсім 

недавно вченим вдалося отримати речовину в кількості, достатній для 

дослідження її властивостей. 

За своєю природою германій має багатошарову атомну 

структуру, де всі шари сполучені між собою. Складність же 

отримання германану полягає в тому, що такий матеріал украй 

нестабільний. Тому для його отримання вчені використали 

спеціальну технологію. 

До речі, в плані стабільності германан є навіть прийнятнішим 

матеріалом, ніж кремній. Причина цього криється в тому, що 

германан менш схильний до процесу окислення як у повітрі, так і у 

воді. Отже, в процесі виробництва з ним простіше працювати. 

За результатами тестування матеріалу, продуктивність 

германану також вища, ніж у кремнію. Якщо говорити в цифрах, то 

по германану електрони рухаються в 10 разів швидше, ніж по 

кремнію, і приблизно в 5 разів швидше, ніж по традиційному 

германію. 

Як і у випадку з графеном, невідомо, коли германан 

використовуватиметься в серійному виробництві і чи буде взагалі. 

Проте подальші його дослідження тривають. 

Ще одним матеріалом, який є потенційною заміною кремнію, є 

молібденіт. Молібденіт - коротка назва речовини дисульфіду 
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молібдену (MoS2). Нині він широко використовується при 

виробництві металевих сплавів і мастильних матеріалів, проте також 

має важливі напівпровідникові властивості. 

У кремнію-напівпровідника є один недолік: його неможливо 

використати при товщині шару речовини менше ніж 2 нм. Технічно 

нанесення тонших шарів можливе, проте в цьому випадку кремній 

вельми схильний до окислення, що в результаті перетворює його на 

оксид з хімічною формулою SiO2 - у звичайне скло. Ученими вже 

отриманий молібденіт завтовшки всього 0,65 нм. Мініатюрні розміри 

молібденіту сприятимуть створенню компактніших пристроїв. 

Цікавою особливістю молібденіту є те, що матеріал дуже 

гнучкий і при цьому зберігає всю свою функціональність. За словами 

дослідників, молібденіт можна скрутити в трубочку, але він не 

втратить своїх властивостей. Тому молібденіт в якійсь мірі здатний 

дати новий стимул до розвитку вбудованих пристроїв. 

Дослідники вже представили світу зразок світлочутливого 

датчика, поверхня якого містить шар молібденіту. У порівнянні з 

кремнієвими фотодіодами, які традиційно використовуються в такого 

роду пристроях, молібденовому датчику для електричного імпульсу 

досить у 5 разів менше світла. Тобто камери з виготовленими із 

застосуванням молібдену датчиками зможуть робити набагато 

якісніші знімки в умовах поганого освітлення. Наприклад, вони 

дозволять виразно фотографувати зоряне небо [2]. 

Альтернативні кремнію матеріали є дуже цікавою 

перспективою. Їх потенціал може на певний час відстрочити появу 

принципово нових архітектурних рішень для транзисторів. Проте 

перед впровадженням нових матеріалів інженерам належить пройти 

великий шлях. Ні у графену, ні у молібденіту, ні в германію немає 

необхідної стабільності в роботі для застосування їх у масовому 

виробництві. При цьому не варто забувати, що використання 

відмінних від кремнію матеріалів, поза сумнівом, спричинить зміни у 

виробничому процесі. Тому, найімовірніше, знадобиться оновлення 

виробничих потужностей. 

Однак, головне, що нові матеріали відкривають нові 

перспективи для подальшого розвитку напівпровідникової продукції. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 

ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УКРАЇНІ 

 

 

Існуюча в Україні система охорони здоров’я не забезпечує 

пріоритетне медико-санітарне обслуговування працюючих. Як 

наслідок – нагальна потреба підвищення ефективності профілактики 

й лікування професійних захворювань. Отже, необхідна розробка 

комплексу заходів з охорони здоров’я та організації медичної 

допомоги працюючим. Цей комплекс заходів повинен ґрунтуватися 

на достовірній інформації щодо здоров’я працюючих. Достовірна 

інформація щодо професійної захворюваності є важливою для оцінки 

та управління професійними ризиками. 

Професійна захворюваність в Україні – це складна гігієнічна та 

соціально-економічна проблема багатьох років. У різні періоди 

соціально-економічного розвитку країни увага до цієї проблеми з 

боку вчених, практичної охорони здоров’я, суспільства в цілому була 

не однаковою. За період незалежності в Україні було сформовано 

правову базу, використання якої може дати позитивні результати 

щодо попередження розвитку професійних захворювань. Проте 

правове врегулювання соціально-економічних відносин на 

виробництві поки що не дає позитивних результатів, оскільки не є 

обов’язковою умовою забезпечення безпечних умов праці та гарантій 

збереження життя і здоров’я працюючих [1]. 

Зареєстровані в Україні рівні професійної захворюваності, 

незважаючи на погіршення умов праці на підприємствах майже всіх 

галузей промисловості України, є значно нижчими, ніж у більшості 

країн Європи [2]. Це говорить про явну невідповідність статистики 

професійної захворюваності істинному стану справ. Причин та 

факторів, що впливають на рівні професійної захворюваності, багато. 
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Реальне і приховане безробіття також впливає на виявлення 

професійних захворювань. Небезпека втратити роботу змушує 

працівника до певного моменту приховувати ознаки 

профзахворювання. Однак після досягнення передпенсійного та 

пенсійного віку ці особи зацікавлені у виявленні захворювання і 

встановленні його зв’язку з професією, що дозволяє їм поліпшити 

матеріальне становище за рахунок виплат з відшкодування шкоди 

здоров’ю. Також має місце приховування професійних захворювань 

як з боку  роботодавця, так і з боку медичних працівників. 

На рівень професійної захворюваності впливає доступність і 

якість первинної медичної допомоги. Наявність медико-санітарних 

частин, які здійснюють лікувально-профілактичну роботу на 

підприємствах, (у тому числі проведення періодичних медичних 

оглядів), сприяє більш ранньому й повному виявленню 

профзахворюваності. На жаль, чисельність їх суттєво скоротилася за 

останні роки. 

Зниження рівня виявлення профзахворюваності сьогодні не є 

ознакою покращення ситуації, а скоріше потребує додаткового 

ретельного аналізу, уваги державних інституцій до гігієни та охорони 

праці [2]. 

У І півріччі 2018 року в порівнянні з І півріччям 2017 року 

кількість професійних захворювань зменшилась на 15,5 %, або на 159 

захворювань (з 1 029 до 870).  

Найбільше зниження професійних захворювань відбулося у 

Львівській області – на 58,3 % (з 331 до 138) та Донецькій області – 

на 10,3 % (з 165 до 148). 

Основними обставинами, внаслідок яких виникли професійні 

захворювання у І півріччі 2018 року, є: недосконалість механізмів та 

робочого інструменту – 25,6 %, недосконалість технологічного 

процесу – 17,4 % та неефективність роботи засобів індивідуального 

захисту – 14,4 % від їх загальної кількості. 

Загальна кількість встановлених діагнозів професійних 

захворювань у І півріччі 2018 року по Україні – 1 469 діагнозів. 

У структурі професійних захворювань перше місце належить 

хворобам органів дихання – 38,9 % від загальної кількості діагнозів 

по Україні (571 випадок). На другому місці – захворювання опорно-

рухового апарату (остеохондрози, артрити, артрози) – 28,7 % (421 

випадок). Третє місце – за хворобами слуху – 12,5 % (184 випадки), 

четверте – за вібраційною хворобою – 7,4 % (108 випадків). 
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Найбільше професійних захворювань трапилося в галузі 

добувної промисловості та розроблення кар’єрів – 80,8 % від 

загальної кількості по Україні (703 осіб), що на 18,7 % (162 особи) 

менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. 

У І півріччі 2018 року в порівнянні з І півріччям 2017 року 

кількість страхових нещасних випадків зменшилась на 4,2 % (з 2 489 

до 2 385), кількість смертельно травмованих осіб збільшилась на 4,2 

% (з 166 до 173). 

Значне зниження страхових нещасних випадків відзначається у: 

Полтавській області – на 24,7 % (з 93 до 70), Хмельницькій області – 

на 24,6 % (з 61 до 46), м. Києві – на 22,5 % (з 275 до 213) та Донецькій 

області – на 17,5 % (з 361 до 298). 

На підприємствах України травмовано 70,7 % (1 687) чоловіків 

та 29,3 % (698) жінок від загальної кількості травмованих по Україні. 

Найбільше в І півріччі 2018 року травмувалися робітники таких 

професій: водії автотранспортних засобів (129), гірники очисного 

забою (65) та прохідники (58). 

Найвищий рівень виробничого травматизму спостерігався серед 

працівників віком від 50 до 59 років (640 осіб, що складає 26,8 % від 

загальної кількості травмованих по Україні за І півріччя 2018 року). 

Серед причин нещасних випадків переважають організаційні – 

64,8 % (1 546) нещасних випадків. Через психофізіологічні причини 

сталося 22,7 % (540) нещасних випадків, а через технічні причини – 

12,5 % (299) нещасних випадків. 

До основних травмонебезпечних галузей економіки та видів 

робіт відносяться: 

- добувна промисловість та розроблення кар’єрів – кількість 

травмованих складає 18,0 % від загальної кількості травмованих по 

Україні (430 особи, в т.ч. 18 - смертельно); 

- транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 

діяльність – 9,3 % (222 травмованих осіб, в т.ч. 28 – смертельно); 

- охорона здоров’я – 7,8 % (186 травмованих осіб, в т.ч. 4 – 

смертельно). 

Кількість травмованих осіб у цих галузях складає 35,1 % від 

загальної кількості травмованих по Україні. 
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НОВІ МЕТОДИ ПІДСИЛЕННЯ ҐРУНТІВ У БУДІВНИЦТВІ 

 

 
У випадку, коли основа характеризується високим ступенем 

стисливості та недостатньою несучою здатністю доцільно 
використовувати штучне покращення властивостей ґрунтів або повну 
заміну основ ґрунтів. Влаштування штучних основ у складних 
інженерно-геологічних умовах дозволяє знизити витрати на 
будівництво, попередити можливе виникнення деформацій в 
результаті нерівномірних осідань та збільшити терміни експлуатації.  

Широкому впровадженню струминної цементації заважає 
маловивченість фізичного процесу, відсутність взаємозв'язків 
параметрів технології з конкретними інженерно-геологічними 
умовами, відсутність методик проектування, що дозволяють 
визначати технологічні параметри з необхідним рівнем надійності, а 
також низька керованість технології.  

Введення швидкісного руху поїздів як пріоритетного вектору 
розвитку Укрзалізниці вимагає покращення стану колійного 
господарства. Для перетворення України на потужну транзитну 
державу виникає необхідність побудови нових залізничних колій, 
підвищення пропускної здатності існуючих залізничних ліній, а 
також збільшення частки залізничного транспорту в перевезеннях, що 
висуває підвищені вимоги до якості складових елементів колії, 
зокрема до земляного полотна.  

На земляне полотно і розташований під ним ґрунт впливають 
статичні і динамічні навантаження. Вплив статичних навантажень 
відомий, динамічні навантаження, що викликають додаткові 
напруження в земляному полотні і в ґрунті, залежать від різних 
впливів, таких, як: вид ґрунту та його шаруватість, тип рухомого 
складу і його стан, швидкість руху потягів тощо. До несучих шарів 
земляного полотна висувають певні вимоги стосовно до розмірів, 
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виду ґрунту, його щільності та проникності. При цьому слід віддавати 
перевагу полотну і ґрунту, що має рівномірно розподілену несучу 
здатність і щільність. Для цього існують методи проведення робіт з 
суцільним динамічним контролем ущільнення, що дозволяє виявити 
дефектні місця. При спорудженні нового полотна на етапі вибору 
траси можна оминати ділянки з нестабільними ґрунтами. У випадку 
неможливості уникнення слабких основ необхідно провести ряд 
заходів з укріплення основ насипу. В деяких випадках за 
геотехнічними і будівельними умовами слід споруджувати пробні 
ділянки, а іноді проводити натурні досліди. Інакше виглядає ситуація 
при реконструкції ліній, земляне полотно яких було споруджено 
більш ніж 100 років назад. Таке полотно вже не може сприймати 
високі навантаження внаслідок незадовільної несучої здатності, 
недостатнього дренажу, низької щільності шарів земляного полотна і 
підстилаючих ґрунтів.  

Способи покращення основ можна поділити на декілька 
принципово різних груп:  

1. Конструктивні методи – влаштування піщаних подушок, 
кам’яних, піщано-гравійних відсипок, влаштування шпунтового 
огородження, армування ґрунтів – використовуються при підсиленні 
мулів, торфів, насипних ґрунтів, слабких піщаних і зв’язних ґрунтів.  

Конструктивні методи засновані на обмеженні розвитку 
деформацій в зоні впливу споруди в будь-якому напрямку. Загальною 
перевагою конструктивних методів є можливість їх застосування в 
будь-яких умовах, оскільки вони не пов’язані з поліпшенням 
характеристик ґрунтів. Недоліком – значна трудомісткість.  

2. Механічні методи: поверхневе ущільнення – ущільнення 
ґрунтів укатуванням, віброплитою, важкими трамбівками, - 
використовуються при рихлих піщаних і макропористих ґрунтах, 
свіже укладених насипних і зв’язних ґрунтах;  глибинне ущільнення – 
ущільнення ґрунтів вапняними та ґрунтовими палями, 
пневмопробійниками, розкатуванням свердловин, обтиск ґрунтів 
статичними навантаженнями з улаштуванням вертикальних дрен, 
ущільнення динамічними впливами, попереднє замочування, 
ущільнення водозниженням – використовуються при макропористих 
просадочних ґрунтах, пилувато-глинистих ґрунтах, торфах, рихлих 
піщаних ґрунтах, слабких сильно стиснених ґрунтах.  

Механічні методи покращення основ пов’язані з ущільненням 
ґрунтів і отриманням властивостей, які б гарантували стійкість і 
допустиму осадку споруд, що будуть будуватися. Для зміцнення 
слабких глинистих, рихлих піщаних ґрунтів, насипних і просадочних 
ґрунтів використовується поверхневе або глибинне ущільнення.  
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При поверхневому ущільненні в межах масиву основи або її 
частини, що зазнає деформації, вплив ущільненням відбувається з 
поверхні ґрунту.  

При глибинному ущільненні – в межах всієї товщини рихлих 
ґрунтів основи вплив ущільненням відбувається по всій глибині 
масиву або по частині.  

3. Фізико-хімічні методи:  
- температурні – термічне закріплення і заморожування ґрунтів 

використовуються при макропористих просадочних і інших зв’язних 
ґрунтах, структурно-нестійких водонасичених ґрунтах;  

- ін’єкційні – цементація, силікатизація, закріплення ґрунтів 
синтетичними смолами – використовується при гравелистих і 
крупних пісках, макропористих просадочних ґрунтах; 

 - електрохімічні – електросилікатизація, електроосмос, 
електрохімічне закріплення – використовуються при слабких 
пилувато-глинистих ґрунтах; - які порушують цілісність ґрунтів 
(розривні) – струменеві технології, напірні ін’єкції, високонапірні 
ін’єкції.  

Фізико-механічні методи засновані на використанні спеціальної 
обробки ґрунтів і супроводжуються штучним перетворенням їх 
властивостей. В ґрунті при цьому відбуваються незворотні процеси 
зміни структури зв’язків між окремими частинками, в результаті чого 
зростає міцність ґрунту, зменшується його стискуємість і 
водонепроникність.  

З кінця 50хх років для зміцнення слабких ґрунтів 
використовуються методи напірних ін'єкцій. При технології 
гідророзриву тиск нагнітання значно перевищує структурну міцність 
ґрунту. На сьогодні існують різновиди даної технології, які 
дозволяють зміцнювати будь-які ґрунти за допомогою багатьох 
розчинів. Тиск ін'єктування сягає 0,05…50 МПа високошвидкісними 
струменями цементного розчину, які обертаються, що, на відміну від 
цементації, дозволяє розчину поширюватись крізь тріщини в 
ґрунтовому масиві. Розчин розповсюджується шляхом найменшого 
опору, в послаблені зони ґрунту, порушуючи суцільність ґрунту у 
вигляді щілеподібних розривів, які наповнюються розчином 
ін'єктування. Оточуючий ґрунт ущільнюється і відбувається 
покращення його властивостей. Несуча здатність та жорсткість 
зміцненої основи збільшуються завдяки ефекту армування ґрунтового 
масиву лінзами, які утворились з розчину, який було ін'єктовано, і 
міцність якого часом тільки підвищується. Для ін'єктування 
використовуються розчини грубодисперсного складу на основі 
цементного в'яжучого.  
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Підбір суміші ін'єкційних розчинів проводять в лабораторних 
умовах. Визначається співвідношення різних складових, що входять 
до розчину. В ґрунт розчин подають через спеціальний ін'єкційний 
монітор. Даний монітор має отвір для подачі матеріалу в нижній 
частині, допоміжні трубопроводи і пристрій для занурення монітора в 
свердловину в своїй верхній частині, та спеціальні сопла на бічних 
поверхнях. Умовно процес струминної цементації можна розділити 
на наступні етапи: буріння лідерної свердловин до проектної відмітки 
із зануренням в неї монітору; повільне піднімання бурової колони з 
одночасним обертанням монітору, крізь який відбувається подача 
розчину. Після даних операцій замість свердловини отримуємо стовп 
з ґрунторозчину. Змінюючи співвідношення параметрів ін'єктування 
можливо отримати різноманітні форми укріпленого масиву. При 
використанні методу в зв'язних ґрунтах, які є непроникними для 
розчину, який нагнітається, утворюються тріщини гідророзриву, за 
якими відбувається неконтрольоване його поширення, яке не завжди 
призводить до очікуваного ефекту. Створення вертикальних і 
горизонтальних екранів дозволяє обмежити обсяг поширення розчину 
і цим знизити ймовірність його виходу за межі зміцнюваного масиву.  

Основним недоліком методу високо напірної цементації є 
недостатній обсяг рекомендацій з вибору параметрів технологічного 
процесу.  

Висновки. Посилення земляного полотна за допомогою 
напірної ін'єкції розчину є універсальним і відносно недорогим 
методом, який виявився доцільним та ефективним на багатьох 
об'єктах в різних країнах.  

Основною перевагою використання ін'єкційних методів для 
стабілізації основ земляного полотна залізниць, що експлуатуються в 
порівнянні з традиційними заходами є можливість виконання робіт 
без будь-яких обмежень руху поїздів.  

Серед розглянутих ін'єкційних методів зміцнення ґрунтів 
напірна ін'єкція має ряд переваг:  

1) висока швидкість спорудження ґрунтоцементних паль та 
можливість роботи в обмежених умовах - поблизу існуючих споруд, 
на укосах тощо. У цьому випадку на об'єкті встановлюється тільки 
малогабаритна бурова установка, а весь ін'єкційний комплекс 
розташовується на більш зручному віддаленої майданчику;  

2) маленький діаметр лідерної свердловини дозволяє, 
наприклад, при посиленні фундаментів виконувати палі діаметром 
500-1500 мм через отвір діаметром до 112 мм;  

3) широкі межі інженерно-геологічних умов використання 
методу, в тому числі незалежність від проникності ґрунтів;  
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4) екологічна чистота матеріалів, які використовуються для 
приготування розчину (цемент, глина, пісок);  

5) виробництво робіт не вимагає спеціального 
високотехнологічного обладнання;  

6) метод дозволяє зміцнювати слабкі і обводнені ґрунти, де 
використання інших способів з тих чи інших причин ускладнене.  
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НАДІЙНІСТЬ ПАЯНИХ З’ЄДНАНЬ 

 

 

Нині в електронній промисловості спостерігається тенденція до 

мініатюризації пристроїв і збільшення загальної щільності упаковки. 

Особливо актуальним є для ринку мобільних пристроїв, де з 

одночасним підвищенням функціональності, розміри продуктів 

постійно зменшуються, що вимагає впровадження нових способів 

упаковки компонентів. На сьогодні це досягається або завдяки 

зменшенню розмірів електронних компонентів, або за допомогою 

переходу від 2d до 3d рішень. Одним з перспективних 3d методів є 

розроблена технологія вбудовування електронних компонентів в 

основу друкованої плати (ДП), яка дозволяє зменшити розміри 

сучасних електронних пристроїв разом з підвищенням їх 

функціональності.  
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Надійність паяних з'єднань (ПЗ) виводів/контактів компонентів 

на поверхню контактних майданчиків друкованих плат, будучи 

однією із складових надійності електронного модуля, залежить від 

великої кількості чинників, які повинні враховуватися (при 

проектуванні модуля, починаючи з вибору компонентів і матеріалів, 

при проектуванні топології ДП) і реалізується за рахунок якості 

виконання паяних з'єднань у процесі складання модуля. 

Надійність ПЗ забезпечується дотриманням комплексу вимог, 

норм, правил і процедур при проектуванні і виготовленні модулів, 

сформульованих у IPC-D-279, у "Керівництві по проектуванню 

надійних складань на друкованих платах з використанням технології 

поверхневого монтажу", а також у ряді стандартів IPC, що наслідують 

дотримання трьох основних принципів: технологічності, 

контролепридатності та надійності [1]. 

При виборі типу компонента, окрім його функціональних 

можливостей і здатності працювати в необхідних умовах 

експлуатації, важливе значення має тип корпусу, форма його виводів і 

матеріал фінішного покриття виводів, що зумовлює 

контролепридатність. якість і металургію паяного з'єднання, а значить 

і його надійність. 

Застосування імпортних компонентів вже на етапі їх вибору 

дозволяє оцінити очікувану надійність паяних з'єднань. Відомості про 

надійність паяних з'єднань, наведені в технічних умовах цих фірм – 

виробників компонентів, корисні для порівняння і прогнозування в 

першому випробуванні експлуатаційної надійності паяних з'єднань. 

Важливе значення на потенційну надійність паяних з'єднань 

має якість матеріалів використовуваних при монтажі. 

Контрольні перевірки і процедури мають на меті забезпечення 

вимог до якості паяних з'єднань, встановлених  в конструкторській 

документації, і недопущення в готовому модулі явних і прихованих 

дефектів паяних з'єднань, що впливають на їх надійність. 

Контрольні процедури здійснюються в такому комплексі дій: 

  перевірка паяних поверхонь виводів/контактів компонентів; 

  перевірка паяної поверхні друкованих плат; 

  контроль якості пасти припою; 

  дотримання правил зберігання і застосування волого-

чутливих компонентів до паяння оплавленням;  

  дотримання вимог по захисту компонентів і ЕМ від статичної 

електрики;  
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  контроль повноти і правильності установки компонентів на 

плату;  

  контроль температурних профілів при паянні конвекційним 

оплавленням і хвилею припою;  

  контроль якості паяних з'єднань за стандартом;  

  внутрішньосхемний контроль;  

  контроль функціонування модуля з термопрогоном 

(електротермотренування) [2]. 

Отже, забезпечення надійності паяних з’єднань – одна з 

найактуальніших проблем сьогодення. Оскільки кількість контактів 

на одній ДП складає тисячі, а інколи й десятки тисяч. При цьому 

більшу частину цих контактів складають виводи компонентів, 

припаяні до контактних площадок плати.  

На сьогодні надійність вбудованих пасивних дискретних 

компонентів не досить досліджена. А разом з надійністю компонентів 

важливим питанням є вибір правильних технологічних параметрів 

при вбудовуванні компонентів у друковану плату.  

Надійність ПЗ компонентів, виконаних на ДП, грунтується на 

широкому застосуванні комплексу стандартів IPC і забезпечується: 

1) суворим дотриманням норм, вимог і правил проектування; 

2) використанням якісних матеріалів для складання 

електронних модулів (припої, паста, флюси); 

3) виконанням необхідних перевірок і контрольних процедур 

при підготовці виробництва (якість пасти припою, паяння плат і 

компонентів та інше); 

4) жорстким дотриманням і контролем процесу складання 

(нанесення пасти установки компонентів на плату, конвекційного 

паяння, візуальний і/або автоматичний і рентгенівський контроль, 

внутрішньосхемний і функціональний контроль). 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ ПОКРИТТІВ  

НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ 

 

 

Транспорт є однією із найголовніших рухомих сил в 

суспільному та економічному розвитку країни. Завдяки глобалізації 

та інтеграції світової економіки, більшість сучасних інноваційних 

рішень на транспорті обумовлені формуванням єдиної світової 

транспортної системи, що приведе до утворення комунікаційної 

транспортної системи світу, якою будуть рухатися інтелектуальні 

транспортні потоки. 

Розвиток дорожньої мережі став стратегічним значенням для 

всієї країни. Вирішення «дорожніх» проблем передбачає не тільки 

розширення самої мережі магістралей, але й пошук найбільш 

ефективних матеріалів і конструкцій для улаштування дорожнього 

одягу автомобільних доріг. Сучасні технології будівництва 

автомобільних доріг і їх конструкцій в країні базуються на двох 

альтернативних видах дорожнього покриття – асфальтобетонного та 

цементобетонного. 

Асфальтобетонні дороги отримали широке розповсюдження 

завдяки важливій, але короткотривалій діючій перевазі – можливості 

практично негайної їх експлуатації після завершення робіт щодо 

влаштування дорожнього покриття. При цьому рух дорогами з 

бетону, як правило, необхідно відкривати не раніше, ніж через 7 днів 

при середньодобовій температурі навколишнього середовища вище 

10
0
 С. Застосування бетону з набором експлуатаційної міцності в 

більш ранні строки або при більш низькій середньодобовій 

температурі можливе. Технічні рішення для перерахованих умов 

існують, але такий бетон і технологія укладання покриття будуть 

дорожчими. 

Але асфальтобетон в дорожньому будівництві все більше 

поступається місцем цементобетону, завдяки більшій довговічності 

останнього. 

 В Українському інституті майбутнього провели розрахунки, 

які показали, що цементобетон завдяки своїй стійкості до руйнувань і 

доволі малими витратами по їх утриманню виходить дешевшим на 

40%, ніж асфальтові дороги. 
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Автомагістралі з цементобетонним покриттям є поширеними в 

країнах Європейського Союзу. Найбільше їх у Німеччині -42%, 

менше у Франції та Великобританії – по 10%. Але і ці відсотки 

суттєво зростуть, бо 60-70% нових доріг, які сьогодні проектують в 

країнах ЄС, саме з цементобетонну. В США частка бетонних доріг 

понад 50%. В Україні лише 1% бетонних доріг, решта – з 

асфальтобетонним покриттям. Цементобетонні дороги мають такі 

основні переваги в порівняні з асфальтобетонними: 

1) при правильному обліку перспективних навантажень, 

природно-кліматичних впливів на стадії проектування і технології 

будівництва у відповідності до вітчизняних норм несуча здатність 

цементобетонної дороги стає практично необмеженою незалежно від 

кліматичних впливів; 

2) довговічність цементобетонного покриття значно вища, ніж 

асфальтобетонного покриття, гарантована безремонтна експлуатація 

протягом 40-50 років при дотриманні попереднього положення і 

правил експлуатації доріг . За даними німецьких дослідників, через 23 

роки експлуатації ремонт був потрібний тільки 5% доріг з 

цементобетонним покриттям, а з асфальтобетонним покриттям - 85-

100%. У США існують ділянки доріг, які експлуатуються без ремонту 

72 роки; в Україні – 50 років; Росії – 60 років. Крім того, 

спеціалістами США розроблено норми проектування і технології 

будівництва бетонних доріг на 120 років без ремонту; 

3) відсутність утворення колій; 

4) підвищення коефіцієнту зчеплення коліс транспорту з 

покриттям; 

5) зниження кількості ДТП. За даними німецьких дослідників, 

кількість ДТП на бетонних дорогах на 32% нижча, ніж на 

асфальтобетонних; 

6) економія пального під час руху автомобіля цементними 

дорогами складає – 7-10% в порівнянні з рухом асфальтобетонними. 

Перераховані переваги в високій якості цементобетонних доріг 

є результатом грамотного проектування і врахування природно-

кліматичних факторів, а також перспектив зростання навантажень та 

інтенсивності руху на дорогах; високого рівня технології будівництва 

доріг; використання добре збалансованих компонентів бетону високої 

якості. На сьогодні за результатами аналізу договорів щодо 

виконання дорожніх робіт за 2017 рік – середній гарантійний термін 

асфальтобетонних доріг складав 5 років. 
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Щодо впливу на макроекономічні показники. Цікаво, що 56% 

вартості матеріалів на будівництво асфальтобетонних доріг – складає 

бітум, який імпортується в Україну. Якщо порахувати загальний 

обсяг бюджету Дорожнього фонду в розмірі 69,8 млрд. грн, то 17, 4 

млрд. грн витрачатимуться на імпортований бітум і працюватимуть 

на економіку інших держав. Своєю чергою для будівництва 

цементобетонних доріг використовується вітчизняна сировина. Від 

цього цементобетонні дороги не лише дешевші, але й 

«патріотичніші» – завдяки використанню власної сировини, 

збільшенню кількості робочих місць, меншим витратам на 

утримання, і як результат маємо – позитивний вплив на 

макроекономіку. 

Непоодинокі випадки, коли щойно збудовані чи відремонтовані 

асфальтобетонні автошляхи через рік починають руйнуватись та 

покриваються коліями під тиском великогабаритного транспорту. В 

Україні практично немає аасфальтових доріг, які б протримались  

свій максимальний гарантійний термін експлуатації. Щонайбільше 

п’ять років – і починається по-новому латання-ремонтування. 

При проектуванні доріг повинні враховуватись фактори, які 

вкорочують віку нашим дорогам – це інтенсивність руху, 

навантаження та кліматичні умови. Якщо це регіон з підвищеною 

температурою, то ми розуміємо, що асфальтована дорога нагрівається 

швидше(асфальтобетон акумулює до 96% сонячної енергії) А якщо 

по цій дорозі ще й інтенсивний рух великогабаритного транспорту, та 

ще й перевантаженого, то для такої асфальтової дороги це руйнуючий 

вплив четвертого степеня. От і виходить, що замість десяти років 

експлуатації такої дороги починається її ремонтування вже через рік. 

І лише один ваговий контроль вантажного транспорту не здатен 

виправити цю ситуацію. Зрозуміло, що для доріг в регіонах з 

підвищеною температурою та великими навантаженнями повинні 

обирати покриття підвищеної міцності. 

Тому і постало питання: чому Україні не поширити практику 

будівництва цементобетонних доріг як альтернативу 

асфальтобетонним дорогам? Адже це економічно вигідніше і такі 

дороги мінімум 20 років не потребуватимуть ремонту. 

Єдиним умовним мінусом цементобетонних доріг є тривалий 

час облаштування покриття. Якщо по асфальтних дорогах відразу 

можна їхати після перекриття, то цементобетонне покриття має 

певний час вистоятись. Але якщо врахувати, що такі дороги 

слугуватимуть по 20-25 років без ремонтів – це швидше технологічні 
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особливості, ніж недоліки. Окрім того, рівень шуму на 

цементобетонних дорогах може бути трохи вищим. Хоча цей недолік 

вже теж усувають за допомогою нанесення спеціального візерунку 

під час будівництва. 

Також завдяки застосуванню нових технологій вже давно 

будують бетонки без специфічних, як раніше, деформаційних швів на 

поверхні  та менш шумні. Більше того, є технології укладання 

цементобетонного покриття поверх зруйнованих асфальтобетонних 

доріг і такі дороги служитимуть ще 20 років. Українці повинні їздити 

на кращих і довговічніших дорогах. Як альтернатива асфальтовим в 

Україні повинні будуватись бетонні дороги. Під час розробки 

проектної документації для таких доріг проектант повинен 

обов’яково проводити техніко-економічне порівняння жорстких і 

нежорстких конструкцій і, якщо це дорога з підвищеною 

інтенсивністю та навантаженням – забезпечити підвищену міцність 

конструкцій. 

На сьогодні немає ні технологічних проблем, ні проблем з 

ресурсами, щоб  почати будувати дороги підвищеної міцності з 

терміном експлуатації 20 років. Це дасть можливість ефективно 

використовувати кошти на будівництво доріг, а економіці України – 

швидше розвиватись.  
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СИСТЕМИ ПЕРСОНАЛЬНОГО СТЕЖЕННЯ ANDROID 

 

 

З розвитком мобільної індустрії майже всі сучасні моделі 

телефонів мають операційні системи, які часто прирівнюються до 

windows. Відповідно почало з'являтися і багато корисних програм, 
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котрі все частіше використовуються нами в повсякденному житті. 

Деякі з таких спеціальних утиліт приносять реальну користь. 

Ми все більше звикаємо за їх допомогою здійснювати 

безготівковий розрахунок в інтернет-магазинах, спілкуватися з 

друзями з різних куточків світу, а також бути в курсі подій, що 

відбуваються в глобальній мережі. Якщо виникне така необхідність, 

як додаткова перевірка кола спілкування вашої дитини, 

прослуховування розмов колег по роботі або родичів, контролювання 

місце знаходження певної людини, вам стане в пригоді шпигунська 

програма для android, яку можна легко завантажити та встановити на 

будь-який сучасний девайс. Вона може знадобитися для контролю за 

людьми похилого віку, дітьми, підлеглими чи співробітниками фірми. 

Існує декілька варіацій програм віддаленого контролю за 

смартфонами, а саме: 

 прослуховування дзвінків; 

 шпигування за окремими месенджерами VK, Viber,  

WhatsApp, Facebook, і так далі; 

 керування на відстані відеокамерою на пристрої для контролю 

в режимі реального часу; 

 програми видаленого перегляду браузеру і його історії; 

 стеження за розсилкою SMS, голосових повідомлень; 

 визначення географічних координат контрольованого апарату 

[1].  

Перераховані можливості дозволяють організувати повноцінне 

слідкування за телефоном Android і за його власником, що не вимагає 

прямого візуального контакту. Здійснюючи контроль за обраним 

гаджетом, спеціальна утиліта виконує операції відстеження і 

протоколювання всіх виконаних маніпулювань об’єкта. Вся отримана 

інформація, в залежності від типу обраних вами функцій, може бути 

представлена вам в зручній формі. Це може бути скріншот екрану, 

таблиця дзвінків, смс, записи розмов. 

Існує досить велика кількість шпигунських програм, які можуть 

бути віддалено встановлені на смартфон в "тихому режимі" і 

шпигувати за його власником, не видаючи своєї присутності. В наш 

час жертвою мобільного шпигунства може стати будь-хто, навіть 

якщо дотримуватись загальноприйнятих правил кібербезпеки та 

уникати ризикованої поведінки в мережі, використовуючи 

найсучасніший захист та найсвіжіше оновлення програмного 

забезпечення. 
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Існують як платні, так і безкоштовні шпигунські утиліти, але 

останні, як показує практика виявляються не досить ефективними. 

Для отримання якісних та повних можливостей необхідно витратити 

кошти на збір, зберігання аудіоінформації, фотографій та відеофайлів. 

Необхідна особиста реєстрація на сайті розробника програми. Після 

чого програма для стеження за апаратом Android повинна бути 

непомітно від користувача завантажена, встановлена та активована на 

смартфоні. 

Більшість мобільних шпигунів поширюються як легальні 

додатки, які без перешкод можливо скачати з Google Play, - під 

виглядом так званих систем батьківського контролю і подібних до 

них. Усі вони приховують свої дії від власника смартфона. 

Переважна більшість подібних програм для Android мають 

функції маскування свого функціонального встановлення в 

смартфоні. Вони можуть не відображуватися у списку встановлених 

додатків, не виявляти ніяких ознак своєї активності в періоди 

користування телефоном. Визначення такого програмного 

забезпечення можливе за допомогою деяких антивірусних програм. 

Необхідно перевірити наявність таких програм або іншого 

шкідливого програмного забезпечення, якщо були виявлені такі 

ознаки: 

1) гальмування роботи смартфону; 

2) швидше розрядження батареї, ніж звичайно; 

3) невідоме зникання трафіку інтернету; 

4) нагрівання телефона в стані спокою; 

5) з’явилися якісь нові встановлені додатки; 

6) спостерігається фоновий шум під час розмови по телефону. 

Однією з найчастіше використовуваних шпигунських програм 

для смартфонів є Neospy - це проста і ефективна програма 

віддаленого стеження. 

Грошова плата використання програми залежить від вибраних 

функцій. 

При використанні цієї утиліти ви завжди будете в курсі: 

 географічного розташування телефону (GPS- координат); 

 SMS та MMS листування; 

 списку вхідних і вихідних дзвінків (у вигляді списку 

викликів); 

 тексту, набраного на клавіатурі. Можливо побачити 

переписку в соцмережах; 

 фотографій, знятих на телефон [2]. 
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Наразі очевидно, що в ситуації, коли все більше людей 

починають бути присутніми в "інформаційному просторі", виникає 

потужний інтерес стежити за їхніми діями, щоб використати цю 

інформацію з певною метою. Інколи це може відбуватися через 

злочинні наміри. 

Тому необхідно убезпечити свій сучасний девайс від 

зовнішнього стороннього стеження за допомогою спеціальних 

програм. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ КОНСТРУЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 

ПРИСТРОЇВ 

 

 

Актуальність теми пов’язана з проектуванням сучасних 

електронних пристроїв (ЕП). Це складний процес, у якому взаємно 

пов'язані принципи дії електронних систем, схеми і конструкції 

апаратури і технологія її виготовлення. Як частина цього загального 

процесу конструювання має відповідати всім вимогам, що ставляться 

при проектуванні ЕП.  

Конструювання може бути реалізовано різними методами. 

Існуючі методи конструювання ЕП поділяються на три взаємозалежні 

групи: 

1) за видами зв'язків між елементами; 

2) за способом виявлення та організації структури зв'язків між 

елементами; 

3) за ступенем автоматизації виявлення структури зв'язків між 

елементами. 

Вибір зазначених методів конструювання ЕП залежить     від 

призначення апаратури та її функцій, переважаючого виду зв'язків, 

рівня уніфікації, автоматизації і т. д. Так, наприклад, при 
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конструюванні пристроїв із застосуванням інтегральних мікросхем 

(ІС) застосовують топологічний метод (переважають фізичні зв'язки), 

функціонально-модульний (в якості функціональних модулів 

використовуються ІС), автоматизований (розміщення ІС на ПП, 

трасування з'єднань виконується за допомогою ЕОМ). У свою чергу 

ІС конструюються методами топології на базі автоматизації.  

Дамо коротку характеристику сформованих методів 

конструювання ЕС. [1, с.12] 

Геометричний метод. В основу методу покладена структура 

геометричних і кінематичних зв'язків між деталями, що представляє 

собою систему опорних точок, число і розміщення яких залежить від 

заданих ступенів свободи і геометричних властивостей твердого тіла. 

Метод доцільно застосовувати для конструкцій, в яких має 

дотримуватися точне взаємне положення деталей або забезпечуватися 

їх точне переміщення при величинах деформації, значно менших 

похибок виготовлення деталей. Однією з основних рис геометричного 

методу є те, що при ньому характер взаємозв'язку двох деталей майже 

не залежить від похибок їх виготовлення. Властивості, якими 

володіють конструкції, створені за цим методом, дуже важливі в 

масовому виробництві, побудованому на взаємозамінних деталях.  

Машинобудівний метод. В основу цього методу покладено 

структуру геометричних і кінематичних зв'язків між деталями, що 

представляє собою систему опорних поверхонь, число і розміщення 

яких вибирається, виходячи з мінімізації їх маси та допустимої 

міцності конструкції. Метод доцільно застосовувати для конструкцій 

з відносно великими величинами деформацій. Він знайшов 

застосування при проектуванні несучих конструкцій ЕП всіх рівнів, 

кінематичних ланок функціональних вузлів, а також всіх видів 

нерухомих з'єднань (болти, гвинти, заклепки, скоби і т. д.). 

Можливість забезпечення механічної міцності при мінімальній масі, 

простота конструкції і висока економічність роблять цей метод для 

окремих видів конструкцій ЕП в тому числі і несучих, ефективніший 

за геометричний.  

Топологічний метод. В основу покладено структура фізичних 

зв'язків між електрорадіоелементами (ЕРЕ), тобто подання 

конструктивного виду принципової схеми та її геометричної 

(топологічної) зв'язності, незалежно від її функціонального змісту. 

Він використовується, якщо не можна застосувати геометричний і 

машинобудівний методи. Топологічний метод в принципі може 

застосовуватися для виявлення структури будь-яких зв'язків, проте 
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конкретний його зміст виявляється там, де зв'язність елементів може 

бути порівняна з графом. Під графом в загальному випадку 

розуміється графічне вираження структури зв'язків між елементами 

принципової схеми і елементами конструкції. 

Топологічний метод конструювання застосовується, в першу 

чергу, для створення плівкових ІС, друкованих плат, гнучких 

друкованих з'єднувачів, електромонтажних креслень, реалізації 

принципу "безперервної схеми" в пристроях НВЧ-діапазону і т. д. 

Метод проектування моноконструкцій заснований на 

мінімізації числа зв'язків у конструкції, він застосовується для 

створення функціональних вузлів, блоків, РТУ на основі оригінальної 

несучої конструкції (каркасі, шасі) у вигляді моновузла (моноблока) з 

оригінальними елементами. Тривалий час конструювання ЕП велося 

тільки з використання моноконструкцій.  

Відомо, що розробка моноконструкцій ЕП пов'язана з 

численними труднощами і має ряд недоліків, а саме: тривалий час 

конструювання та впровадження в серійне виробництво, обмежені 

можливості типізації та уніфікації, недостатньо висока надійність, 

низька ступінь ремонтопридатності, складність внесення змін до 

принципової схеми без переробки конструкції , значна вартість 

розробки і виготовлення конструкцій. 

Базовий метод конструювання. В основу методу покладено 

розподіл апаратури на конструктивно і схемно закінчені частини. 

Базовий метод конструювання і його різновиди (функціонально-

модульний, функціонально-вузловій і функціонально-блочний метод) 

ґрунтується на принципах агрегатування, функціональної та 

розмірної взаємозамінності, схемної і конструкторської уніфікації. 

Розподіл базового методу на різновиди пов'язані з обмеженнями 

схемної і конструкторської уніфікації структурних рівнів (модулів, 

функціональних вузлів, блоків). [2, с.18] 

Базовий метод є основним при проектуванні сучасних ЕС, він 

має багато переваг у порівнянні з методами моноконструкцій: 

- на етапі розробки: 

1) дозволяє одночасно вести роботу над багатьма вузлами і 

блоками, що скорочує терміни проведення розробки; 

2) спрощує налагодження і сполучення вузлів в лабораторії, 

оскільки робота функціональних вузлів визначається роботою 

відомих модулів і ІС; 

3) різко спрощує конструювання та макетування; 

4) скорочує обсяг оригінальної КД; 
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5) дає можливість постійно вдосконалювати апаратуру без 

корінних змін конструкції; 

6) спрощує і прискорює внесення змін до принципової схеми, 

конструкції і КД; 

Метод автоматизованого (автоматичного) конструювання 

заснований на використанні ЕОМ для вирішення завдань 

форматування ЕРЕ, трасування міжз'єднань різних структурних 

рівнів, виконання креслень і випуску КД. 

Вчені дійшли висновку, що велике розмаїття задач 

автоматизованого конструювання призвела до розробки алгоритмів 

для вирішення однотипних завдань, що відрізняються точністю, 

малим часом виконання, достатнім обсягом машинної пам'яті і т. п. 

Системи автоматичного конструювання ЕП - це системи типу 

"людина-машина", вони містять комплекс технічних засобів (ЕОМ, 

координатографа, друкуючі і запам'ятовуючі, табло і т. д.) і 

математичне забезпечення, призначене для вирішення завдань 

конструювання РЕА різного ієрархічного рівня. 
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ВПЛИВ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

НА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

Кадровий потенціал – це трудові можливості 

підприємства,здатність персоналу до генерування ідей, створення 

нової продукції, його освітній, кваліфікаційний рівень, 

психофізіологічні характеристики і мотиваційний потенціал. 

У загальному плані сутність кадрового потенціалу відображає 

якісну і кількісну характеристики трудового потенціалу постійних, 

перш за все кваліфікованих працівників підприємства, тобто 

акціонерного товариства. 
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Конкурентоспроможність підприємства формується за рахунок 

багатьох внутрішніх факторів. Персонал завжди був ізалишається 

головним ресурсом підприємства, а отже, і головним фактором 

формування та забезпечення його конкурентної спроможності. Тому 

ефективне використання персоналу стає одним із головних завдань із 

забезпечення конкурентних переваг підприємства на ринку. 

Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими 

ресурсами, їхнє раціональне використання, високий рівень 

продуктивності праці мають велике значення для підвищення 

ефективності функціонування будь-якого підприємства. 

Для оцінювання трудових ресурсів використовується 

інформація оперативної і бухгалтерської звітностей, дані табельного 

обліку, первинних документів, матеріали хронометражу і фотографій 

робочого дня, позаоблікові матеріали. 

Підвищення ефективності використання трудових ресурсів є 

одним з основних чинників збільшення виручки від продажу, 

рентабельності діяльності організації і продуктивності праці. 

Важлива роль в розв’язанні цих завдань належить оцінці 

ефективності використання трудового потенціалу на основі 

застосування системи економічних показників, до яких відносять: 

коефіцієнт збалансованості, коефіцієнт охоплення працівників 

атестацією, коефіцієнт якості набору персоналу, рентабельність 

персоналу. 

Розвиток кадрового потенціалу виступає важливим 

стратегічним напрямком розвитку кожного підприємства та засобом 

досягнення стійких конкурентних переваг в умовах жорсткої 

конкурентної боротьби. Для того, щоб діяльність окремого 

підприємства була успішною та прибутковою, щоб підприємство 

мало стійку позицію на ринку серед конкурентів, йому потрібно 

постійно розвиватись та вдосконалюватись; треба безперервно 

планувати та підтримувати високий кадровий потенціал розвитку. 

Головна мета формування кадрового потенціалу підприємства – 

забезпечити підприємство необхідними трудовими ресурсами, 

здатними вирішити завдання та досягти поточних і стратегічних 

цілей. 

Зокрема, наявність високопрофесійних співробітників 

забезпечує виживання підприємств у короткостроковій і 

довгостроковій перспективі. 

Поєднання вмінь і знань персоналу є унікальним джерелом 

підвищення рентабельності підприємства за рахунок комбінації 
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науково-технічного, виробничого, організаційного, управлінського й 

кадрового потенціалів; створюються умови для розробки нових видів 

продукції, які забезпечують належну якість всієї продукції, що 

випускає підприємство. Також висококваліфіковані працівники на 

підприємстві відіграють важливу роль в реалізації стратегічних 

планів підприємства, оскільки є довгостроковою основою для 

розробки й прийняття гнучких, стратегічно важливих рішень.   

Загалом успіх підприємства залежить від усієї сукупності 

складових його діяльності. Однак основоположним фактором, на 

нашу думку, виступає саме персонал. Останній є підгрунтям 

успішного функціонування будь-якої організації. Без кваліфікованих 

спеціалістів жодна організація не зможе досягти своєї мети. Зокрема, 

від забезпеченості підприємства персоналом та ефективності його 

використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, 

продуктивність використання техніко-технологічної бази і, як 

наслідок, ефективність діяльності загалом. 
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ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОІНТЕРФЕЙСУ 

 

 

Як відомо, існує безліч каналів, за допомогою яких людина 

спілкується із зовнішнім світом: це так звані сенсорні системи, які 

постачають людині інформацію про зовнішній світ, і різні моторні 

реакції, за допомогою яких вона реагує на ці дії або реалізує власні 

прагнення. Травми спинного і головного мозку, церебральний 

параліч, м'язова дистрофія, розсіяний склероз, захворювання органів 

зору та слуху, численні інші захворювання можуть створювати 

серйозні труднощі і навіть практичну неможливість реалізації такої 

взаємодії. Ідея полягає в тому, щоб надати мозку хворого з 

моторними ушкодженнями новий, не м'язовий канал комунікації і 

контролю. 

Саме цей напрям, відомий сьогодні як Brain-computerinterface 

(BCI) або нейро-комп'ютерний інтерфейс (НКІ). Він пов'язаний з 

практичною реалізацією  щодо створення каналу, який здатний 

передавати повідомлення і команди безпосередньо від мозку до 

зовнішнього світу. Це фізичний інтерфейс прийому або передачі 

сигналів між живими нейронами біологічного організму (наприклад, 

мозком тварини) з одного боку, і електронним пристроєм (наприклад, 

комп'ютером) з іншого боку буває односпрямованим, коли пристрої 

можуть або приймати сигнали від мозку, або посилати йому сигнали, 

або двонаправленим, коли дозволяють мозку і зовнішнім пристроям 

обмінюватися інформацією в обох напрямках. Існуючі технології НКІ 

можна розбити на два напрямки – безпосередню взаємодію з 

нейронами та імплантацією в тіло спеціальних пристроїв або зняття 

зовнішніх сигналів (в основному, імпульсів мозкової активності) за 

допомогою зовнішніх датчиків. 

У середині XIX століття Еміль Дюбуа-Реймон довів 

взаємозв'язок між електричним струмом і нервовим імпульсом. Він 

показав, що мозок володіє електогенезом – здатністю породжувати 

слабкі струми. Значущою персоною в дослідженнях мозкової 

активності можна назвати і українського вченого – професора 

Володимира Володимировича Правдича-Немінського. Саме він 1912 



91 

 

року, працюючи на кафедрі фізіології Київського Університету, 

отримав першу в світі електроенцефалограму мозку живої істоти. 

У 2016 році Ілон Маск став одним зі співзасновників компанії 

Neuralink, яка має на меті поєднати мозок людини із комп’ютером, 

створивши пристрій мікронного розміру, який буде введений в мозок 

хірургічним шляхом. «Метою стартапу є з’єднати ваш мозок 

безпосередньо з комп’ютерами та іншими електронними пристроями, 

переважно через кібернетичні імплантати, які дозволять вашому 

розуму взаємодіяти з гаджетами та програмами», – пояснює газета 

DigitalTrends. 

Більше того, компанія хоче за допомогою чіпів суттєво 

покращити здатність людини зберігати та обробляти інформацію. 

Однак саме на таку технологію, за оцінками науковців, знадобиться 

набагато більше часу. 

Наразі не так багато відомо про деталі роботи стартапу Маска, 

але за деякими оцінками перші результати «покращення» людського 

мозку з’являться приблизно у 2021 році, а інтерфейс – у 2027-му. Чи 

зможе компанія Маска досягти цих завдань у повній мірі – питання 

досить суперечливе.  

Поняття трансгуманізму, яке набуло особливої популярності на 

початку 90-х років, стосується світогляду, який передбачає віру в 

суттєве вдосконалення людської природи за допомогою технологій у 

будь-якій формі. 

 «У майбутньому ми зможемо використовувати імплантати для 

посилення наших почуттів, щоб ми могли безпосередньо виявляти 

інфрачервоне або ультрафіолетове випромінювання, або ж посилити 

наші пізнавальні процеси, приєднавшись до чипів пам’яті. Зрештою, 

з’єднавши людину й машину, наука дозволить створювати людей, які 

значно підвищать свій інтелект, силу й тривалість життя – майже 

втілення богів», – мовиться в статті газети TheGuardian. 

Майбутнє трансгуманістичного суспільства є доволі сумнівним, 

його моделі можуть не вміщуватися в рамки світосприйняття 

сучасної людини, але незалежно від ставлення до цієї проблеми 

різних громадян, факт вірогідності настання нової реальності не 

можна заперечити. Головне, щоб у цьому модернізованому світі 

знайшлось місце і звичайним людям, які самі його колись і 

створять… 
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АНАЛІЗ ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ  

У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ 

 

 

Ще донедавна в суспільстві поширювалась думка про можливе 

реформування залізниці України шляхом її роздержавлення та 

приватизації. Проте цей міф спростовано після підписання в червні 

2016 року президентом України прийнятого Верховною Радою 

законопроекту, в якому Публічне акціонерне товариство "Українська 

залізниця" ("Укрзалізниця") включено до списку заборонених до 

приватизації підприємств. Головною метою закону є збереження 

100% акцій "Укрзалізниці" у державній власності і гарантування 

економічної безпеки країни. Хоча, враховуючи наявну нестабільність 

прийнятих урядом рішень, можливе повернення до даного питання. 

Світовий досвід показує, що залежно від кон'юнктури ринку та 

зміни керуючих партій в різних країнах відбувається приватизація 

або націоналізація залізниць. 

Для другої половини 90-х років минулого та для початку нового 

століття характерною є приватизаційна тенденція. Вона закріпила 

суто ринкові механізми роботи залізниць у Великій Британії, 

Німеччині, Швейцарії, ряду інших країн. Очікувалось, що це дасть 

змогу знизити витрати, стимулювати інноваційну діяльність у галузі, 

домогтися її більшої рентабельності, підвищити якість послуг.  



93 

 

Перша хвиля приватизації у кількох розвинутих 

капіталістичних країнах пройшла ще наприкінці 70-х — у 80-ті роки. 

Першим провів приватизацію компанії залізничного транспорту 

"Конрейл" уряд США.  

Приватизація залізниць у Великій Британії викликала негативні 

наслідки для економіки держави та життєдіяльності людей. 

Отримавши у власність сталеву магістраль, приватні підприємці 

постарались видавити з неї все, що можливо, не вкладаючи коштів у 

розвиток інфраструктури, яка з часом занепала. Це призвело до серії 

залізничних катастроф в Англії. 

У Швейцарії приватизація залізниць супроводжувалась злетом 

у декілька разів тарифів і паралічем руху поїздів. Але в Європі країни 

в основному багаті та порівняно невеликі за територією. Їм поки що 

вдається компенсувати збитки, завдані приватизацією. 

Естонія виставила на аукціон свою залізницю, 66% акцій якої 

купила компанія Rail Estonia. Новий власник відмовився від 

ремонтних потужностей й закупив локомотиви, які до цього були в 

експлуатації. В результаті постраждали працівники естонської 

залізниці. Міністр економіки та комунікацій Едгар Савісар назвав 

приватизацію залізниці найбільшою посадовою халатністю за весь 

час незалежності Естонії. Виправляючи помилку, уряд Естонії 

готовий викупити 66% акцій у компанії- власника. Проте остання 

запросила коштів у три рази більше, ніж було заплачено під час 

приватизації залізниці.  

Приватизаційний процес у Литві розпочався ще в 1999 р. 

Перший етап передбачав приватизацію лише 30% майна через те, що 

більшого не допускав закон про акціонерні товариства 

спецпризначення. Нині ж все майно литовських залізниць, частина 

якого належить державі, оцінюється у 300 млн дол. Проте уряд не 

повною мірою виділяє необхідні кошти, скоротивши частину дотацій 

на пасажирські перевезення, чим поставив залізницю у скрутне 

становище. 

У Німеччині залізниці знаходилися у власності концерну. З 

2001 року влада почала розпродавати найбільш прибуткові 

підприємства концерну приватним власникам.  

Безперервна реструктуризація та зміна керівництва призвели до 

скорочення кількості робочих місць, особливо у колійному 

господарстві. Уряд обіцяв, що реформа забезпечить зростання 

заробітної плати та покращення залізничного сполучення. Насправді 

ж багато спеціалістів втратили свої робочі місця. На їх посади 
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прийшли некомпетентні в питаннях залізничного транспорту 

управлінці.   

В процесі реалізації ідеї створення на залізниці конкуренції 

виявилось, що приватні фірми, орієнтовані виключно на отримання 

прибутків, не в змозі забезпечити ні безпеки руху, ні дотримання 

точного графіку руху поїздів. За оцінкою профспілок Німеччини, 

курс на приватизацію залізниць був помилковим. 

У процесі реструктуризації білоруських залізниць розглядалися 

варіанти їхнього акціонування та приватизації. Білоруська залізниця 

являє собою десятки розрізнених структур і підприємств, об’єднаних 

в межах шести областей. Але необхідно, щоб магістраль була єдиною 

юридичною особою, здатною проводити господарсько-фінансову та 

організаційно-управлінську діяльність, розвивати й оновлювати 

основні виробничі фонди, встановлювати економічно-обґрунтовані 

тарифи, активніше залучати національних і зарубіжних інвесторів  

Одна із небагатьох країн, в якій реформа залізниці пройшла 

успішно, - Японія. Загальна довжина залізниць Японії - 23 670,7 км, з 

них 2893,1 км електрифіковані. За вантажообігом залізниць вона 

посідає лише 10-те місце. Але за пасажирообігом (380 млрд пас.) 

поступається лідерством Китаю та Індії - країнам з мільярдним 

населенням. 

Профспілки залізничників багатьох країн світу вважають, що 

приватизація залізниць невпинно веде до зростання тарифів, 

децентралізації управління, подальшого зношування основних 

фондів. 

Негативними є й соціальні наслідки приватизації - зростання 

безробіття, збільшення травматизму, інтенсифікація праці робітників, 

скасування соціальних пільг для користувачів залізничним 

транспортом, припинення реалізація діючих нині програм з надання 

матеріальної допомоги малозахищеним пенсіонерам - залізничникам, 

недофінансування галузевих лікувальних, оздоровчих, освітніх та 

спортивно-культурних закладів тощо. 

Якщо ж питання приватизації буде поставлене на порядок 

денний, то всі ці негаразди стануть актуальними й для України. 
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ЕФЕКТИВНЕ ЗАСТОСОВУВАННЯ ГНСС ТА ІНШИХ 

СУЧАСНІИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИМІРЮВАНЬ 

НА ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЯХ УКРАЇНИ 

 

 

Постановка проблеми 

Одним зі шляхів забезпечення підвищення ефективності роботи 

Укрзалізниці є впровадження нових технологій вимірювань та нових 

інформаційних технологій оброблення результатів вимірювань, 

зберігання та використання одержаних результатів. До нових 

технологій вимірювань належать не тільки технології застосування 

електронних тахеометрів і цифрових нівелірів, а й технології 

застосування глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС) і 

лазерного сканування. Одним із шляхів впровадження перерахованих 

передових технологій є створення Системи координатно-часового 

забезпечення роботи Укрзалізниці (далі Системи) [1], призначеної 

для збирання, збереження, оброблення та комплексного використання 

службами й підрозділами Укрзалізниці всієї інформації, яка так чи 

інакше зв’язана з просторовими координатами об’єктів Укрзалізниці 

та їх зміною в часі.  

В кінцевому підсумку вирішуються завдання, пов'язані з 

визначенням дислокації рухомих об'єктів на колії й управлінням ними 

в просторі і часі, у тому числі забезпечення їх навігації в реальному 

часі, що вимагають координатно-часового забезпечення, що 

заснованого на використанні, в основному, глобальних навігаційних 

супутникових систем (ГНСС). 
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Тому для забезпечення роботи згаданої вище Системи важливе 

значення має єдина система координат, яка, з одного боку, добре 

сполучається й Всесвітніми системами координат [2-3], з іншого, 

максимально відповідає потребам залізничників. 

Основний зміст роботи 

Колійні машини та колієвимірювальні вагони, які курсують на 

залізницях України, при виконанні ремонтних робіт не мають 

прив’язку до пунктів геодезичної реперної мережі. Тому 

використання реперних точок в автоматичному режимі неможливе. 

Найбільш перспективним напрямком підготовки вихідних даних для 

виправки колії (в плані і профілі) є формування файлів з 

використанням інтегрованих колієвимірювальних комплексів, 

наприклад, колієвимірювальних візків Amberg Technologies AG 

(Швейцарія); Terra Vermessunger AG (Швейцарія); Trimblе Gedo CE 

(Німеччина); Leica SiTrack: One (Швейцарія) [11], які в 

автоматизованому режимі визначають просторове положення та деякі 

геометричні параметри рейкової колії. За результатами оброблення 

цих результатів вимірювань формуються дані, що використовуються 

для вводу в комп’ютер машин важкого типу, для виконання колійних 

робіт. Виконання таких і багатьох інших робіт буде значно 

ефективнішим при застосуванні єдиної на всю країну системи 

координат. 

Установленим на колієвимірювальнім візку ГНСС-приймачем 

вимірюються просторові координати в ITRF20ХХ, які самим 

приймачем перераховуються в геодезичну систему координат й 

одержуються геодезичні широта iB , довгота iL  та висота iH . За 

виміряними значеннями міжрейкової відстані та підвищення однієї 

рейки над іншою і ще деякими даними результати вимірювань ГНСС-

приймачем приводяться до фактичної осі колії. Такі вимірювання 

доцільно проводити з кроком 1…3 м вздовж осі колії. Таким чином, 

фактична вісь колії, через похибки вимірювань і деформацій колії, 

буде являти собою деяку ламану в плані й профілі лінію. 

Перш ніж перейти до викладення послідовності обчислень, 

наведемо відомі формули [2-6] для обчислення радіуса меридіана та 

першого вертикала в точці на поверхні еліпсоїда з геодезичними 

координатами – широтою B  і довготою L    

2/322 )sin1()1(  BeeaM ; 
2/12 )sin1(  BeaN , (1) 

де a   - велика піввісь еліпсоїда; 
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22 2  e  - квадрат першого ексцентриситету; 

   - стиснення еліпсоїду. 

Послідовність обчислень  

1.  У базу даних (БД) скидаються файли з виміряними за 

допомогою ГНСС-приймачів геодезичними координатами точок на 

осі колії. Геодезичні широта iB  і довгота iL  виражені у радіанах і 

геодезична висота над еліпсоїдом iH . 

2.  Для кожної колії обирається початок колійної системи 

координат і за допомогою ГНСС-приймача визначаються його 

геодезичні широта 0B  і довгота 0L . Їх широта і довгота, виражені у 

радіанах, заносяться в БД. 

3. При обробленні вибирається невелика ділянка колії (така, 

щоб лінійні викривлення при проектуванні на площину були 

незначні), яка об’єднує декілька структурних елементів колії (прямих, 

перехідних і кругових кривих). За геодезичними координатами 

розраховуються пласкі прямокутні координати, в прямокутній 

конформній системі координат Гауса-Крюгера всіх точок, які 

належать до цих структурних елементів за наведеними нижче 

формулами з [2-6]. 

Відстані за меридіаном від екватора до точок з широтою 0B  і 

iВ  обчислюються за формулами: 
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де 0a , 2a , 4a , 6a , 8a  - деякі коефіцієнти, які залежать від 

геометричних параметрів конкретного еліпсоїда, що перераховані 

після формули (1). 

Пласкі прямокутні координати в прямокутній конформній 

системі координат Гауса-Крюгера обчислюються за спрощеними 

формулами: 

iiiiiii BNlBNLLy coscos)( 0  ;   

0sin
2

XB
l

yXx i
i

iii  .(3) 
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Більш компактними формулами для обчислення координати ix

, але такими, якими рекомендовано користуватись тільки в межах 

України, є формули: 

0BBB ii  ;  2/)( 0BBB im   ; (4) 

33
22

2cos2cos
8

)1(
imimimi BBBB

eea
BMX 


    (5) 

ii XXx  0  .      (6) 

Координати ix , iy  є координатами в Умовній системі 

координат Укрзалізниці УСКУ-20ХХ. 

4. Виконується апроксимація цих координат прямими, 

клотоїдами та колами, відповідно, на прямих ділянках колії, 

перехідних та кругових кривих. За результатами обчислень 

визначаються координати характерних точок колії й інші необхідні 

геометричні параметри: 

- для прямих – координати початку і кінця прямої, а за ними їх 

довжина й азимут, а між прямими кути повороту траси; 

- для кругових кривих – їх радіус, координати центра кола, а 

також їх довжина та координати початку і кінця кривої; 

- для перехідних кривих – зміщення між прямою і кривою, їх 

довжина, координати початку і кінця перехідних кривих. 

Розрахунки перерахованих вище координат і геометричних 

параметрів у процесі апроксимації, а також розрахунки їх точності є 

темою окремого розгляду. Наведемо тільки деякі розрахунки для 

розуміння процесу формування колійних координат: 
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iiiii 11    ;     iii RSk  ,   (9) 

де 0x , 0y ; 1x , 1y … ix , iy  - координати початку і кінця прямої, 

одержані з апроксимації; 

iiSp 1 , 1iiSp , … - довжини прямих у проекції на площину; 

ii 1 , 1ii , … - дирекційні кути прямих на площині; 
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i  - кут повороту колії в горизонтальній площині; 

iR  - радіус кола колії в горизонтальній площині, одержаний з 

апроксимації;  

iSk  - довжина горизонтальної кривої. 

5. Вибирається наступна ділянка колії і перераховані вище 

обчислення повторюються. 

Висновки: 

1. Ефективно застосовувати ГНСС та інші сучасні геодезичні 

технології вимірювань на залізничних коліях України. 

2. Використовуючи ГНСС, забезпечити однозначне визначення 

положення рухомого об’єкта на колії або будь-якого елемента колії 

чи інфраструктури, а також їх дефектів у режимі реального часу. 

3. СКП вимірювань координат відносно найближчих пунктів 

геодезичної мережі Укрзалізниці не будуть перевищувати 1…3 см в 

плані і 2-5 см по висоті та 10 см у межах країни. 

4. Знизити експлуатаційні витрати Системи за рахунок високої 

мобільності й оперативності вимірювань і знаходження необхідних 

точок за виміряними координатами, універсальності й 

багаторазовості використання одних і тих самих даних. 

5. Забезпечення проектування, модернізації, будівництва та 

ремонту колії, верхньої будови шляху та об’єктів інфраструктури.  

6. У перспективі забезпечення визначення пікетажного 

положення потягів у режимі реального часу з похибкою порядку 1 

метра.    
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ПОЗДОВЖНЯ СТІЙКІСТЬ СУЧАСНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

ВЕРХНЬОЇ БУДОВИ КОЛІЇ  

 

 

При застосуванні температурно-напруженої конструкції 

безстикової колії виникають великі поздовжні температурні сили у 

зв’язку зі зміною температури навколишнього середовища. Ці сили 

мають основний вплив на поздовжню стійкість колії, тому умові 

забезпечення поздовжньої стійкості особлива увага приділяється при 

безстиковій конструкції колії та більш суворі вимоги висуваються до 

конструкції рейкового скріплення.  

Очевидно, що від того, наскільки точно можуть бути визначені 

сили угону в рейкових плітях безстикової колії, залежить точність 
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визначення їх стійкості, тобто точність визначення параметрів, що 

забезпечують безпеку руху поїздів. 

Для аналізу роботи безстикової колії з різними конструкціями 

рейкових скріплень у поздовжній площині були проведені теоретичні 

розрахунки. На основі отриманих результатів розрахунків 

поздовжньої стійкості зроблений аналіз роботи підкладкової та 

безпідкладкової конструкції колії з епюрами укладання шпал 1840 

шт/км і 1680 шт/км за наступними показниками: зміна забезпеченості 

поздовжньої стійкості колії при зміні конструкції колії з підкладкової 

на безпідкладкову; зміни величини погонного опору рейкової нитки 

по підошві рейки r  при зміні конструкції колії та епюри шпал; 

зміни діючих поздовжніх сил угону при різних режимах гальмування: 

службовому .ñëóãîíóÐ , екстреному .åêóãîíóÐ , рекуперативному 

.ðåêóãîíóÐ . 

Аналіз порівняння вказаних характеристик дозволяє зробити 

наступні висновки: 

- поздовжня стійкість рейкової колії при безпідкладковій 

конструкції колії при русі вантажного поїзда вагою 4500 т із 

швидкістю руху 90 км/год та різних режимах гальмування на 5% має 

більшу забезпеченість порівняно з підкладковою конструкцією колії; 

- величина погонного опору рейкових ниток при зміні епюри 

шпал з 1840 шт/км до 1680 шт/км зменшується при усіх видах 

скріплень приблизно на 8-9%; 

- сумарні діючі поздовжні сили угону рейкових ниток 

(температурні від вигину і гальмування) при службовому та 

екстреному гальмуваннях пасажирських і вантажних поїздів не 

перевищують сил погонного опору, що забезпечуються скріпленнями 

при всіх конструкціях колії, які розглянуті в розрахунках. Поздовжня 

стійкість рейкової колії може бути втрачена при підкладковій 

конструкції рейкової колії з скріплення КБ з середнім зусиллям 

затискання клем та безпідкладковій конструкції колії зі скріпленням 

КПП-1 при русі пасажирського поїзда масою 1600 т зі швидкістю 

руху 160 км/год при екстреному гальмуванні.  

- найгірші умови для рейкових ниток за діючими поздовжніми 

силами угину створюються в екстремальних умовах при сумісній дії 

вигину рейок від колісного навантаження, температурних сил і 

рекуперативного гальмування. 
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СЕКЦІЯ «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ» 

 

Сабаніна Л.Є., керівник фізичного 

 виховання ПТ КІСумДУ, 

Арзанов В.І., викладач ПТ КІСумДУ 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ З ПІДЛІТКАМИ 

НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

 

Кожний учитель фізичної культури в повсякденному житті 

вирішує психологічні й педагогічні проблеми. Жоден урок, жодне 

спортивне змагання не обходяться без цього. 

На урок, на відміну від змагань, приходять учні з різним рівнем 

фізичної підготовленості, з різними можливостями. Завдання вчителя 

- навчити всіх підлітків тих чи інших вправ навчальної програми; 

кожен учень повинен піти з уроку з відчуттям перемоги, радості від 

того, що навчився чогось нового. Учні з низьким рівнем фізичної 

підготовленості й психічною стійкістю зазнають більше проблем під 

час засвоєння нового матеріалу. Діти різного темпераменту по-

різному здатні долати проблеми й зносити невдачі, а особливо 

підлітки. 

Так, наприклад, сангвініки й холерики бурхливо реагують на 

невдачі, але при цьому готові вирішувати проблему; зауваження вони 

сприймають з незадоволенням, вагаються, коли відстоюють свою 

думку (часто неправильну), проте згодом погоджуються з педагогом. 

З флегматиками працювати зручніше: вони згодні виконувати 

завдання багато разів, розуміють, що можуть допустити помилку, 

зауваження сприймають спокійно, без зайвих емоцій і конфліктів. Як 

правило, ці підлітки показують на уроках хороші результати. 

Меланхоліки не завжди адекватно реагують на критику, як 

правило, не впевнені у собі, можуть «замкнутися» після невдачі, 

відмовитися від виконання завдання. Викладачу потрібно пам’ятати 

про те, що ці діти дуже вразливі, у спілкуванні з ними потрібно 

зберігати дипломатичність. 

Чого ж не вистачає сучасному викладачу? Мабуть, уміння 

реалізовувати повсякденно той самий принцип індивідуального 

підходу до учнів-підлітків, про важливість якого майбутньому 
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вчителю розповідають вже на першій лекції в університеті, а потім 

постійно нагадують на педрадах, семінарах, зі сторінок педагогічної 

преси. 

Проблеми в теорії і практиці фізичного виховання щодо 

навчання дітей-підлітків на уроках фізичної культури 

Щоб виховати вчителя, як вважає П.П. Блонський, потрібно 

навчити його бачити індивідуальні особливості учнів, помічати, чим 

кожен з них відрізняється від усіх інших, що це виявлення 

індивідуальності учнів. А тому вчитель, який розуміє, яке значення 

мають в його діяльності індивідуальні особливості учнів, неодмінно 

помітить їх і знайде можливість використати. 

Кожному (особливо молодому) викладачу варто пам’ятати, що 

результати фізичного виховання студентів залежать не тільки від 

викладача фізичної культури, а й від загальної орієнтації на процес 

навколишнього середовища, потреби викладача тримати його в полі 

зору. У цьому полягає складність професії вчителя, його велика 

відповідальність. Водночас сьогоднішній рівень професіоналізму, 

педагогічна й, особливо, психологічна підготовка викладача не 

відповідають вимогам освіти. Досі чимало викладачів фізичної 

культури не вирізняються широкою освіченістю, високим рівнем 

культури (зокрема, фізичної), духовністю, інтелігентністю. Слабке 

знання своєї спеціальності, низька методична майстерність не дають 

змоги обирати найкращі для конкретних умов методи або їх 

сукупність. У декого з викладачів не сформована здатність 

співпереживати, розуміти мотиви поведінки студентів, не 

стимулюють підліткову ініціативу, творчість, самоуправління у сфері 

фізичної культури. Багато вад фізичного виховання студентів 

пояснюються загальним станом нашої школи, притаманним їй 

адмініструванням, догматизмом. Звідси - муштра, авторитарність. 

Кваліфікованим педагогам невід’ємно притаманна 

доброзичливість і щирість, які допомагають їм правильно виховувати 

підлітків. Ніщо так не спонукає молодих людей бути відвертими з 

вихователем, з довірою приймати поради і вказівки хорошого 

спеціаліста, як його простота, товариськість, душевність і 

доброзичливість. 

Не годиться й інша крайність – офіційні стосунки зі 

студентами. Спокійна стриманість, ввічлива суворість, ненастирлива 

пунктуальність найбільш сприятливі для хорошого контакту. І 

навпаки, різкість, неповажливий тон ускладнюють контакт викладача 

зі студентом. Відсутність взаєморозуміння між педагогом і студентом 
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(або навіть цілою групою) – явище не виключне. І природним є 

бажання викладача навчитися орієнтуватися у складних життєвих 

ситуаціях, вступати у дружні контакти з іншими людьми, зберігати 

добрі стосунки упродовж тривалого часу. Цьому допомагають знання 

механізмів взаєморозуміння. 

Чим грамотніший і досвідченіший педагог, чим більше він 

схильний до осмислення, аналізу своїх стосунків, перш за все, зі 

студентами, тим менше в нього проблем, тим точніше він оцінює 

ситуацію, тим авторитетніший він для своїх підлеглих. 

Ознакою сучасного життя є збільшення агресивних проявів у 

поведінці людей, особливо молоді. «Віктимізація» (від англ. victim - 

жертва) освіти, ви- падки шкільного, студентського насильства, 

підліткова агресивність активно обговорюються засобами масової 

інформації. Несприятливий психологічний клімат має деструктивний 

вплив на учасників педагогічної взаємодії. Стосунки базуються на 

диктаті та маніпулюванні, примусі, ігноруванні потреб і можливостей 

особистості. Відповідно, агресія педагогів провокує зворотну агресію 

з боку учнів. 

Нині розповсюдженим є педагогічний діагноз «агресивний 

учень», який передбачає різні прояви дезадаптивної поведінки 

(невихованість, жорстокість, некерованість тощо). Ярлик 

«агресивний» навішується на будь- якого неслухняного, 

незрозумілого для педагогів підлітка, поведінка якого не відповідає їх 

вимогам. Засобом перевиховання агресивної дитини часто (фізично, 

вербально, оцінкою) є покарання, її не сприймають, негативно 

оцінюють, засуджують, звинувачують, шантажують або ігнорують 

(коли зовсім не можуть нічого вдіяти). Таке виховання, звісно, не дає 

ефекту. Навпаки, конфлікт загострюється. 

Усі все знають про підлітка й про його швидкий і 

дисгармонійний фізіологічний розвиток, про перепади в 

психологічному стані; про те, що в нього розвивається здатність до 

самоусвідомлення особистості, відчуття дорослості, що, у свою чергу, 

надзвичайно посилює «протистояння вихованню». 

Нам, педагогам, катастрофічно не вистачає цілісного уявлення 

про унікальний період життя, який проживають доросліші діти, 

знання про дорослішання, його непорушні закони, неподоланні сили, 

етапи і межі. Про мову, якою говорить дорослішання, і способи 

підтримки людини в цей критичний період. Однак, деякі педагоги не 

розуміють вікових особливостей підлітків, коли конструктивна 

агресія, демонстративна поведінка є закономірною ознакою. Агресія з 
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наміром розкриття та знецінення впливу дорослих часто супроводжує 

психологічне дорослішання, відокремлення, емансипацію. Тому важ-

ливою є адекватна здорова реакція вчителя на агресивну поведінку 

підлітків, його розуміння та прийняття її причин, а не боротьба з 

учнем за своє домінування. Зниження ж психологічного насильства в 

освітньому середовищі дозволить зберегти здоров’я всіх його 

учасників. 

Взаємодія підлітка і викладача фізичної культури 

З-поміж вчителів у викладача фізичної культури найбільші 

можливості зберігати «приховану педагогічну позицію», а отже, й 

отримувати найбільш легко досяжні результати. Підліток буває 

настільки захоплений спортивною діяльністю, що не бачить в 

учителеві й тренері вихователя і «забуває», що його виховують. 

Є у психології таке поняття як «провідний тип діяльності». 

Воно означає діяльність, яка в житті людини займає за особистісною 

значимістю, за часом і за роллю в загальному розвитку перше місце. 

Фізична культура і спорт для багатьох підлітків стають «провідним 

типом діяльності». Навчання відходить на другий, іноді - на третій 

план, головне для підлітка в цьому випадку – його спортивна діяль-

ність і спортивні досягнення. Спортивна діяльність веде за собою 

розвиток, отже, вона повинна бути гранично педагогічно грамотно 

організована. 

Потрібно робити все, щоб «важкі» учні не відчували себе 

«зайвими» в колективі, щоб у них не розвивалось почуття 

неповноцінності, відчуженості. Навпаки, їх потрібно ставити в такі 

умови, де поряд з дисциплінованістю є можливість проявити 

колективізм, товариське ставлення до однолітків, де індивідуальні дії 

впливають на загальнокомандний результат у грі, естафеті, змаганні. 

Життєвий досвід багатьох тренерів і педагогів ще й ще раз свідчить, 

що, зацікавивши «важких» дітей заняттями фізичною культурою і 

спортом, можна відволікти їх від випадкових вуличних зустрічей, від 

бездіяльності, позбавити шкідливих звичок, привчити до дисципліни, 

до суворо регламентованого розпорядку дня і таким чином 

спрямувати формування їхньої особистості, розвиток характеру в 

потрібному напрямку. 

У практиці медицини є таке поняття як «конституційна 

гіпермобільність», про яку повинні знати як лікарі, так і працівники 

фізичного виховання, яку слід розглядати як один з варіантів 

нормального розвитку дитини. Цей стан обумовлений вродженими 

індивідуальними особливостями м’язової регуляції. 
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В основі загальної гіпотонії м’язів лежить конституційний 

фактор. Конституційна гіпермобільність стає патологічною лише 

тоді, коли навантаження перевищує здатність мускулатури 

переносити його. Зовнішньо вона проявляється як неспритність, 

невмілість, незграбність дитини. Гіпермобільні діти погано 

справляються із завданнями на уроках фізичної культури, незграбні, 

неспритні. Між дорослими і дітьми з цього приводу часто виникають 

конфлікти. А між іншим, фізичне навантаження таким дітям вкрай 

необхідне. 

Висновки. Фізична культура і спорт для багатьох підлітків є 

«провідним типом діяльності», яка займає за часом і своєю роллю в 

загальному розвитку дітей перше місце, тому вона повинна бути 

гранично спланована і організована. 

Заняття фізичною культурою і спортом – найкращий засіб 

відволікання підлітків від шкідливого впливу «вулиці», вони 

допомагають розвинути організованість і дисципліну, привчають до 

колективних дій, дають можливість виховати у підлітка почуття 

громадянина, завоювати повагу товаришів, подолати почуття 

пригніченості й самотності. 
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ІСТОРИЧНИЙ КІНОЛЕКТОРІЙ ЯК ФОРМА НАВЧАННЯ 

СУЧАСНОГО СТУДЕНТА – ЗАЛІЗНИЧНИКА  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

  

 

Постановка проблеми. Мета історичної освіти в старшій школі 

чітко зазначена в навчальній програмі з історії України та всесвітньої 
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історії, затверджених МОН України на 2018-2019 навчальний рік: 

«сприяти формуванню в студентів національно-культурної ідентичності, 

патріотичного світогляду, активної соціальної та громадянської позиції, 

почуття власної гідності в результаті осмислення соціального та 

морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури 

України в контексті історичного процесу.  

Ця мета має конкретизуватися в комплексі завдань, серед яких 

пріоритетними є: 

– поглиблення інтересу до історії як сфери знань і навчального 

предмета, розвиток мисленнєвих здібностей та умінь, необхідних для 

розуміння сучасних викликів; 

–  набуття системних знань; 

– розвиток історичного, критичного й творчого мислення, 

здатності розуміти загальний хід історичного процесу, проблеми, що 

стоять перед країною та світом; 

– спонукати до усвідомлення національного інтересу, необхідності 

захисту суверенітету, територіальної цілісності своєї держави в умовах 

реальних військово-політичних, інформаційних та інших викликів; 

– долучення до духовних і культурних надбань і цінностей, 

історико-культурних традицій українського й інших народів; 

– сприяння формуванню політичної та правової культури, 

громадянської самосвідомості, пошани до державної символіки України 

в гармонійному поєднанні з національними та загальнолюдськими 

цінностями».[1, c. 2] Реалізація їх здійснюється різними педагогічними 

прийомами, методами, формами, однією з яких і є історичний 

кінолекторій.  

Аналіз останніх публікацій. Як виявилося, історичний 

кінолекторій як форма навчання (певна структурно-організаційна та 

управлінська конструкція навчального заняття залежно від його 

дидактичних цілей, змісту й особливостей діяльності суб’єктів та 

об’єктів навчання) недостатньо висвітлений у публікаціях. Хоча 

сьогодні відбувається жвава дискусія про відмінності між формами та 

методами навчання, є багато публікацій про медіаосвіту, аудіовізуальні 

засоби навчання (Л.Л. Коношевський, Я.О. Токарчук, С. 

Архангельський, В. Безпалько, Г. Сувора, В. Толль, Л. Чашка, С. 

Шаповаленко, М. Шахмаєв), інформаційно-комунікаційні технології 

(В.В. Літостанський, В.Ф. Іванов), технічні засоби навчання (ТЗН), 

медіакомпетентність (О.В. Третьякова, С. Шейбе) тощо, а от 

акцентування уваги на історичному кінолекторії немає.  
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Мета статті. Визначити роль історичного кінолекторію як 

одного із засобів аудіовізуальних та інформаційно-комунікаційних 

технологій, однієї з ефективних форм у навчальному процесі, 

проаналізувати можливості використання кінолекторію у процесі 

формування пізнавальної активності студентів-залізничників. 

Виклад основного змісту. Перед кожним педагогом стоїть 

проблема, вибору форм і методів навчання задля досягнення 

найкращого результату. Однак, поза сумнівом, основним сучасним 

інструментом навчання стають аудіовізуальні засоби. Це зумовлено 

захопленням молоді відеофільмами, інтернетом, тощо. 

 З цього приводу дуже цікава так звана «піраміда навченості 

студентів», за результатами американських досліджень, згідно з якою 

засвоєння навчального матеріалу відбувається в обсязі: лекція-

монолог - 5 %; читання (самостійне) - 10 %; аудіовідеонавчання - 20 

%; показ (демонстрація) - 30 %; дискусійна група (обговорення 

навчального матеріалу в малій групі) - 50 %; практика в процесі 

діяльності - 75 %; навчання інших  - 90%.  Відповідно до українських 

досліджень візуальні форми навчання та їх опрацювання дають змогу 

засвоювати від 30 до 50 відсотків отриманої інформації. 

Коли в навчальному процесі не допомагає нерухома ілюстрація 

чи таблиця, ефективним є відео сюжет. Невеликий навчальний фільм, 

фрагмент найкраще допоможе візуалізації, перенесенню в ті віддалені 

на сотні чи десятки років реалії, що дасть можливість краще 

зрозуміти й запам’ятати матеріал. Відео фрагмент має бути коротким 

але змістовним, при цьому викладач повинен забезпечувати 

зворотний зв’язок з аудиторією. Конкретні питання розвивального 

характеру спонукають студентів до діалогу, коментування чи 

дискусії. Студенти не повинні бути пасивними глядачами, а 

відеоматеріал може перериватися живою мовою викладача чи 

дискусією, що може виникати інколи не заплановано після 

проблемних запитань викладача. До кожного відеоуроку слід 

ретельно готуватися, продумувати структуру так, щоб відеосюжет не 

знижував темп заняття, а, навпаки, допомагав заощаджувати час на 

рефлексію, закріплення. Необхідно чітко продумувати зміну ритму, 

урізноманітнювати види й форми навчальної діяльності, продумати, 

як забезпечити позитивний емоційний стан студентів. Викладач має 

можливість бачити реакцію студентів, вчасно реагувати на зміну 

ситуації, постійно «тримати руку на пульсі». 

Особливості використання кінолекторію в навчальному закладі: 

- достатня матеріальна база; 
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- використання змістовних відеоматеріалів із серії «20 кроків до 

мрії», «День в історії», «Уроки Пітона Каа»; 

- розробка й використання електронного навчально-

методичного комплексу «Всесвітня історія», зокрема розділу 

«Відеоматеріали»; 

- трактування вечірніх кінолекторіїв для студентів гуртожитку, 

студентів-заочників; 

- проведення спільних відеозанять в кількох навчальних групах 

одночасно. 

Особливістю навчання та виховання студентів-залізничників 

мають стати відеоуроки ще й про історію розвитку залізничного 

транспорту, від перших залізниць, паровозів і аж до сьогодення 

найновітніших технологій у цій галузі. Це спонукає студентів-

залізничників до більш творчого, пошукового ставлення до навчання, 

професійного зростання. Таке навчання можливе й за кордоном, а 

отримавши сучасні, знання, попрацювавши в іноземних залізничних 

компаніях, студенти зможуть реалізувати себе і в Україні, 

оновлюючи, модернізуючи наші залізниці за найкращими світовими 

стандартами. А можливо, хтось повернеться в стіни нашого закладу в 

новому статусі, в статусі викладача сучасних залізничних технологій. 

Історичний кінолекторій, найрозумнішим, найкреативнішим, може 

показати, а точніше, підказати перспективи залізничного транспорту 

майбутнього. В такому разі ми не наздоганятимемо світ, а зможемо 

запропонувати свою версію транспорту майбутнього. 

Висновки. Використання аудіовізуальних засобів, особливо, 

історичного кінолекторію, у навчанні підвищує пізнавальну 

активність студентів, сприяє формуванню їхньої мотиваційної 

діяльності та дозволяє реалізувати особистісні і соціально-професійні 

якості, а також істотно впливає на ефективність навчання, дозволяє 

зробити його пізнавальним, захоплюючим (наявність оригінальних 

завдань), цікавим.  
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ 

ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗРАХУНКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ 

СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

 

При вивченні базових предметів студенти практично всіх 

спеціальностей нашого технікуму зустрічаються з необхідністю 

виконувати велику кількість математичних розрахунків. Курсовому  і 

дипломному проектуванню передують теоретичні заняття та 

практичні роботи, практики, на яких студенти знайомляться з 

правилами розрахунків, вчяться виконувати такі розрахунки, 

вибираючи потрібні дані з відповідних нормативних документів та 

використовуючи дані з індивідуальних завдань та дані, отримані за 

допомогою вимірювальних приладів..  

Студенти досить часто повинні багато разів повторювати 

обчислення за одними і тими самими формулами з різними 

вихідними даними, щоб дібрати ті значення параметрів, які б 

задовольняли поставлені умови. 

На жаль, у більшості випадків студенти виконують розрахунки 

за допомогою калькуляторів, витрачаючи на це багато часу. Це не 

додає знань, швидко втомлює, збільшує ймовірність допущення 

помилок. І, звичайно, така методика не відповідає потребам 

сьогодення. Тоді як можна значно спростити процес математичних 

розрахунків, використовуючи табличний процесор Microsoft Excel 

або геоінформаційний комплекс «Геопроект».  

З іншого боку, якщо вивчення можливостей прикладних 

програм  на заняттях з інформатики не супроводжувати розв’язанням 

конкретних задач, з якими студенти будуть зустрічатись у 
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подальшому навчанні, то таке навчання стає для них нецікавим і 

малоефективним. 

На виробництві для таких розрахунків користуються 

спеціальними прикладними програмами. Але для навчального 

закладу використання цих програм недоцільне з кількох причин. По – 

перше, вони працюють за таким алгоритмом, що користувач задає 

мінімум інформації, а вибір потрібних нормативів і даних з цих 

нормативів відбувається автоматично. У навчальному процесі 

потрібно, щоб студент сам умів це робити. По – друге, такі програми 

недоступні для багатьох навчальних закладів через їх високу вартість. 

Саме тому ми стимулюємо студентів використовувати 

прикладне програмне забезпечення для оптимізації навчального 

процесу. Так , у процесі геодезичної практики студенти, вивчаючи 

будову і принцип роботи теодоліта, виконують громіздкі обчислення, 

розраховуючи теодолітні ходи, лінійно-кутові мережі. Виконавши 

один раз такі розрахунки і зрозумівши їхню суть, вони надалі для 

цього використовують геоінформаційну систему «Геопроект», яка 

дозволяє автоматично виконати ці розрахунки [3, с.19]. 

У тих випадках, коли студентам потрібно дібрати деякі 

параметри, повторюючи обчислення за одними й тими самими 

формулами з різними вихідними даними, вони можуть 

використовувати табличний процесор Microsoft Excel, а саме функцію 

Підбір параметра та надбудову Пошук рішення [2, с.339]. 

Також нами розроблено власні програми, за допомогою яких 

студенти можуть виконувати розрахунки різних видів кошторисів, а 

також об’ємів земляних робіт по головній колії. 

Програма для обчислення кошторисів дозволяє у середовищі 

Microsoft Excel виконати розрахунки. таких етапів: 

1. Локальний кошторис1 на розчистку траси від чагарнику; 

2. Локальний кошторис2 на спорудження земляного полотна в 

звичайних ґрунтах; 

3. Локальний кошторис3 на укріплення земляного полотна; 

4. Локальний кошторис4 на спорудження труб; 

5. Локальний кошторис5 на спорудження мостів; 

6. Локальний кошторис5 на спорудження земляного полотна на 

болоті І, ІІ, ІІІ типу; 

7. Зведений кошторисний розрахунок; 

8. План будівельної ділянки майстра; 

9. Таблицю розподілу заробітної плати. 
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Користувач повинен самостійно згідно з завданням вибрати 

шифр і номер позиції нормативу для кожного найменування робіт і 

витрат, вибрати з цих таблиць дані і занести їх до відповідних 

клітинках електронної таблиці, а розрахунки за формулами 

виконуються автоматично. Перерозрахунки у випадку помилково 

введених даних займуть декілька секунд. 

Нами також розроблена програма, яка дає можливість значно 

прискорити процес створення відомості підрахунку земляних робіт. 

Користувач повинен задати пікетажні значення та робочі відмітки 

згідно докладного повздовжнього профілю, визначити межі кривих 

ділянок. У багатьох формулах використовуються логічні функції [1, 

с.274]. Це дозволяє зробити програму універсальною, придатною для 

виконання підрахунку об’ємів земляних робіт по головній колії для 

різних категорій доріг. 

Таким чином, використання прикладних програм, які 

вивчаються на заняттях з інформатики дозволяє: 

 підвищити мотивацію студентів до вивчення предмета; 

 навчитись швидко і якісно виконувати необхідні розрахунки; 

 активізувати пізнавальну діяльність студентів на заняттях; 

 якнайповніше реалізувати професіонально-освітні можливості 

кожного студента. 
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ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМСТВ-РОБОТОДАВЦІВ 
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ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

 

 

Основним індикатором якості підготовки фахівців у вищому 

навчальному закладі є успішне працевлаштування його випускників.  
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Землевпорядники є основними учасниками землевпорядної, 

кадастрової та оціночної діяльності. Вони займаються відведенням 

земель підприємствам, організаціям для суспільних потреб та 

громадянам під індивідуальне будівництво, здійснюють оформлення 

та видачу документів на право власності. Вони організують 

раціональне використання та охорону земель, займаються 

експертною оцінкою землі та нерухомості. 

 Інтеграція вищої професійної освіти України згідно 

Болонського процесу вимагає підвищення рівня соціально корисної 

віддачі системи освіти, забезпечення можливості реструктуризації 

кадрового складу підприємств, усунення серйозних перешкод 

професійному та спеціальному розвитку молодих фахівців, що, у 

кінцевому підсумку, повинно позитивно вплинути на економіку та 

добробут громадян. 

 Щоб стати хорошим спеціалістом у своїй справі, потрібно 

добре навчитися своєї професії, але не завжди ці всі знання 

допомагають у роботі. Тому в усіх вищих навчальних закладах 

передбачена виробнича практика, при проходженні якої студент  

може теоретичні знання підкріпити практичною діяльністю. При 

цьому практикантів залучають до всіх видів робіт – від геодезичної 

зйомки земельної ділянки до виготовлення технічної документації.  

 Особливістю нового освітнього стандарту є зміна ролі 

роботодавця. Оцінка кваліфікації випускника має проходити при 

провідній ролі роботодавця. 

 Сьогодні вкрай необхідна розробка системи взаємовигідного 

співробітництва ВНЗ і підприємств-роботодавців. 

 Дослідження ефективності працевлаштування випускників 

ВНЗ свідчить про певні перешкоди в цій сфері: 

- використання молодих фахівців найчастіше як дешевої 

робочої сили на низько кваліфікованих посадах; 

- відсутність інноваційної взаємодії ВНЗ та роботодавців з 

метою якісного покращення забезпечення кадрами; 

- недостатня практична підготовка випускників, що не дає їм 

можливості, виходячи з ВНЗ, працевлаштуватися за спеціальністю. 

 Зміна парадигми вищої освіти на основі компетентного 

підходу вимагає введення й дію нових стандартів, базовою основою 

яких є проголошення компетентного підходу й має за мету 

перенесення акцентів з організації навчального процесу на 

його кінцевий якісний результат. Отже, за таких умов у процесі 

навчання необхідно формувати не кваліфікації, а компетенції.  
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 На розвиток компетенції впливають: 

- інтеграція навчального і виробничого процесів; 

- інноваційний характер діяльності. 

З погляду роботодавців сучасні підходи до організації навчання 

забезпечують ефективне формування загальних та професійних 

компетенцій з певних дисциплін. Випускник повинен вміти: 

- орієнтуватися в суміжних галузях знань; 

- застосовувати нетрадиційні підходи до вирішення різних 

проблем, знаходити конкурентоспроможні рішення проблем; 

- володіти сучасними засобами комунікації; 

- демонструвати результати своєї професійної діяльності на 

відповідних ринках; 

- підтримувати професійну конкурентоспроможність на всіх 

етапах професійної кар’єри.  

Практика доводить, що найбільш ефективні форми та 

механізми взаємодії ВНЗ з роботодавцями такі:  

 а) з боку ВНЗ : 

- погоджувати з підприємствами (підготовка офіційної рецензії) 

навчальні плани спеціальностей; 

- розробити нові форми залучення представників підприємств 

до навчального процесу (керівництво курсовими та дипломними 

проектами); 

- створення комплексної системи договірних відносин з 

роботодавцями, що передбачає гарантоване працевлаштування 

випускників; 

- моніторинг випускників ВНЗ; 

-розробка за посередництвом роботодавців профорієнтаційних 

тестів з метою надання студенту вибору відповідних факультативних 

та варіативних предметів, а потім і теми для дипломних проектів; 

- залучення роботодавців до надання консультацій студентам 

щодо правового забезпечення працевлаштування, щодо правильного 

планування своєї спеціальності, як головного гарантування 

працевлаштування; 

- інформування випускників щодо технологій пошуку роботи, 

ознайомлення з правилами проведення співбесід випускників з 

роботодавцями.  

 б) з боку роботодавця: 

 - розроблення та запровадження програм адаптації випускників 

вищих навчальних закладів на виробництві; 
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 - проведення оцінки рівня компетенцій студентів старших 

курсів і молодих спеціалістів на підприємствах; 

 - надання матеріально-технічної бази для проходження 

практик, науково-дослідницької діяльності студентів та ін.; 

 - участь у розробці навчальних планів і рецензуванні робочих 

програм дисциплін; 

 - участь у формуванні тематики курсових і дипломних 

проектів; 

 - створення вхідної тренінгової системи для ВНЗ з метою 

конкурсного відбору випускників на вакантні місця. 

 Таким чином роль ВНЗ у схемі сприяння працевлаштування 

своїх випускників полягає у: 

- розробці ефективної технології роботи з випускниками щодо 

проведення моніторингу у кар’єрному рості випускників ВНЗ; 

 - освоєнні нової технології та розробці критеріїв оцінки 

«якості» випускника згідно з вимогами працедавців до підготовки 

сучасного фахівця; 

- проведенні системної пропаганди студентської праці серед 

потенційних роботодавців і майбутніх випускників; 

 Дуже важливо, коли вищий навчальний заклад має зв'язок з 

підприємствами, які беруть студентів на таку виробничу практику, де 

вони можуть здобути досвід зі своєї спеціальності. Таким чином 

студенти ще до закінчення навчання – зможуть зрозуміти, чи 

працюватимуть в такій сфері діяльності.  

Дуже важливо, якби студенти були впевнений у своєму 

майбутньому, і знали, що після закінчення вищого навчального 

закладу вони зможуть працювати за своєю спеціальністю. Є надія, що 

сфера землеустрою та кадастру в нашій країні набуде ще більшого 

поширення і молоді спеціалісти відразу після здобуття освіти 

зможуть працювати в цьому напрямку. 
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МЕТОДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ ТЕХНІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

 

Основа методики викладання відрізняє викладання іноземної 

мови студентам немовних спеціальностей від тих, для кого іноземна 

філологія є майбутнім фахом. Закономірним є той факт, що діти, які 

надають перевагу точним наукам, менше уваги приділяють 

гуманітарним. Специфіка дисципліни полягає в тому, що провідним 

компонентом змісту навчання є не основи наук, а розвиток 

комунікативних видів мовленнєвої діяльності – говоріння, 

аудіювання, читання, письмо. Тому для навчання студентів різним 

видам мовленнєвої діяльності необхідно надати кожному з них 

можливість практичного оволодіння тим або іншим її видом. У цьому 

полягає основна специфіка дисципліни та основна трудність 

викладання, особливо якщо мова йде про формування умінь 

говоріння. Отже, метою навчання іноземних мов є не тільки система 

мови, а й іншомовна діяльність.  

Вивчення іноземної мови потребує значних зусиль, є 

передумовою для особистісних, культурних, професійних та 

економічних контактів і розглядається як особистісний розвиток 

студента. У студентському віці розвивається мовленнєве мислення, 

бажання поділитися думками, враженнями, отриманою інформацією, 

оскільки іноземна мова виступає як засіб комунікації, спілкування з 

представниками інших націй. Навчання іншомовного мовлення 

студентів немовних спеціальностей базується на доступному 

сучасному професійно-орієнтованому навчальному матеріалі, який 

часто засвоюється при використанні сучасних освітніх технологій.  

Зміст навчально-методичних комплексів повинен бути не 

ускладнений і не спрощений, а однозначно змістовний і сучасний 

містити рівневі завдання в рамках вищезазначених годин. На наш 

погляд, певною мотивацією для студентів можуть бути запропоновані 

альтернативні завдання, які є більш цікавими оскільки стосуються 

безпосередньо фахової підготовки студентів немовних 

спеціальностей. Якісна мовна підготовка студентів неможлива без 

використання інформаційних та телекомунікаційних технологій, 
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комп’ютерних програмам з іноземних мов, інтернетресурсів тощо. 

Традиційні навчальні матеріали підкріплюються підручниками або 

електронними курсами. Електронні підручники, практикуми, 

мультимедійні навчальні програми можна використовувати не тільки 

для роботи над мовним матеріалом, але й для розвитку основних 

видів мовленнєвої діяльності. У такому випадку реалізується принцип 

викладання іноземної мови як мови професійного спілкування, що 

поєднує в собі знання мови та профілюючого фаху. 

Специфіка іноземної мови як навчального предмета дозволяє 

здійснювати безпосередній вплив на особистісні якості людини, 

розвиток їх творчості, формування системи знань і понять. Вивчення 

іноземної мови накладає відбиток на всі психічні процеси того, хто її 

вивчає: особливими є процеси відчуття та сприймання, де особливо 

важлива диференційована слухова і моторна чуттєвість. Особливу 

важливу і своєрідну роль в процесі оволодіння іноземною мовою 

відіграє мислення. Не можна не відмітити важливу роль позитивних 

емоцій під час вивчення іноземної мови. Оволодіння іншомовною 

культурою передбачає чітку організацію волі та уваги. Згідно з 

психологічною теорією діяльності, навчання будь-якого виду 

діяльності відбувається в процесі виконання цієї діяльності, дій та 

операцій, пов'язаних із нею. Оскільки в основі формування умінь в 

будь-якому вигляді іншомовної мовленнєвої діяльності лежать 

комунікативні навички, пріоритет у навчанні іноземних мов має бути 

за усними вправами. мовленнєва діяльність, причому не сама по собі, 

а як засіб міжкультурної взаємодії. 

Мова - елемент культури, він функціонує в рамках певної 

культури. Ми повинні бути знайомі з особливостями цієї культури, 

особливостями функціонування мови в цій культурі. Мова йде про 

необхідність формування країнознавчий компетенції. Предметом 

мовної діяльності є думка. Мова ж - засіб формування і 

формулювання думки. Звідси випливають методичні висновки, 

істотні для предмету нашого обговорення.  
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ФОРМУВАНННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ  КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ 

БУДІВЕЛЬНИКІВ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

 

Вища освіта сучасної України реформується в умовах 

євроінтеграції держави. «Безумовно, вища освіта у третьому 

тисячолітті стає одним із найважливіших чинників успішного 

розвитку суспільства»  [1, с. 41 - 42]. Відтак зростають вимоги до 

професійної підготовки майбутніх професіоналів, у тому числі й 

будівельної галузі. Адже «стан будівельного комплексу країни – 

індикатор її економічного та соціального розвитку. Розвинута галузь 

будівельної індустрії на основі інноваційної складової свідчить про 

позитивний напрям руху країни» [4, с. 192].   

Враховуючи, що «особливостями професійних знань є їхня 

комплексність (потребує вміння синтезувати матеріал, аналізувати 

педагогічні ситуації, обирати засоби взаємодії), натхненність 

(висловлення власного погляду, своїх міркувань, розуміння 

проблеми)»  [2, с. 72], саме формування управлінської культури  

майбутніх будівельників як складової їх професійної підготовки є 

актуальною педагогічною проблемою сьогодення. 

«Як свідчить практика, управлінська культура керівників різних 

рівнів будівельних організацій не є сформованою на належному рівні. 

Тому й персонал відповідних структур часто недостатньо 

мотивований на покращення результатів своєї діяльності» [3, с. 93]. 

Покращенню даної ситуації сприяє пошук нових підходів до 

професійної підготовки майбутніх будівельників в аспекті 

формування управлінської культури. 

«Під час виконання обов’язків керівника-будівельника у 

процесі професійної діяльності питання підвищення рівня 

сформованості управлінської культури відходять на останні позиції 

щоденного планування й усе частіше потрапляють до розряду 

необов’язкових. Розв’язання виробничих завдань в умовах постійних 

ризиків залишають ці питання без вирішення. Таким чином, 

формування управлінської культури майбутніх будівельників є 

педагогічною проблемою, яка має вирішуватися на етапі їхньої 

професійної підготовки у вищій школі» [3, с. 94]. 
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Безумовно, управлінська культура є показником відношення до 

професійної діяльності та рівня  мотивованості людських ресурсів 

будівельної галузі. Тому управлінська культура виступає невід’ємною 

складовою професійної підготовки майбутніх будівельників та 

впливає на якісне виконання виробничих завдань,  свідчить про 

корпоративну культуру будівельної організації.   При цьому слід 

відмітити, що у будівельній організації на формування управлінської 

культури колективу вагомий вплив має безпосередньо особистість 

керівника. Тому важливо під час навчання, коли й закладається 

основа професіоналізму здобувачів вищої освіти будівельної галузі, 

майбутніх керівників різних рівнів, формувати їх управлінську 

культуру та мотивувати до підвищення рівня її сформованості під час 

професійної діяльності.  

Отже, управлінська культура майбутніх будівельників постає 

невід’ємною складовою їх  професійної підготовки під час навчання у 

закладі вищої освіти. Тож питання змісту та структури управлінської 

культури майбутніх будівельників потребують подальших наукових 

розвідок.  
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МІСЦЕ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ 

ОРГАНІЗАТОРІВ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

  

Трансформація соціально-економічного середовища 

сьогодення, складність і багатогранність функціонування сучасного 

суспільства вносять зміни до змісту й характеру праці на 

виробництві, обумовлюючи нові вимоги до конкурентоспроможного 

фахівця. Поява інноваційних засобів та технологій виробничої 

діяльності призвела до стрімкого розвитку будівельної індустрії, що 

визначає вагомий приріст потреби у висококваліфікованих 

виробничих кадрах, здатних до динамічного нарощування 

професіоналізму та прояву адаптивності за постійно змінних вимог 

роботодавця.  

Нині в будівельній галузі наявні зміни щодо зміст й характеру 

праці, а саме: поява нових виробництв, постійне оновлення 

будівельних матеріалів, інструментів, технологій, поява нових зразків 

продукції, збільшення потреби у висококваліфікованих робітниках, 

інтеграція наявних професій, збільшення частки розумової праці, 

органічне поєднання функцій фізичної і розумової праці, підвищення 

культурного рівня працівника. Таке тлумачення є важливим з точки 

зору стрімкого розвитку будівельної індустрії, викликаного 

впровадженням нових технологій та матеріалів, формування нових 

осередків освітньої політики щодо підготовки фахівців окресленої 

галузі. Це вимагає в свою чергу пошуку шляхів модернізації змісту 

професійної підготовки, інтенсифікації освітнього процесу на основі 

застосування інноваційних підходів та володіння майбутніми 

фахівцями сучасними будівельно-технічними технологіями загалом 

та сприяння підвищенню їх престижності будівельної галузі.  

Результатом підготовки фахівців до будь-якої діяльності є їхня 

професійна компетентність у виконанні професійних обов’язків, 

здатність швидко адаптуватися до умов праці, здійснювати 

самопідготовку та подальше професійне самовдосконалення. 

 Отже, конкурентоспроможний фахівець, який формується в 

процесі професійного становлення у ВНЗ, характеризується 

прагненням і здатністю до високої якості та ефективності діяльності, 

а також до лідерства в умовах  суперництва і напруженої боротьби з 
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конкурентами.  

 Тому за сучасних умов випускник вищого навчального 

закладу повинен володіти не тільки професійними знаннями, 

вміннями та навичками, а й якостями, які дозволять йому успішно 

реалізувати свій творчий потенціал у практичній діяльності. 

Важливим аспектом підготовки педагогів професійного 

навчання в закладах вищої освіти є їхня практична підготовка. 

Опанування практичної діяльності та формування професійної 

компетентності можливе за умов інтеграції теоретичного та 

практичного компонентів професійної підготовки, що не можна 

реалізувати лише в аудиторних умовах освітнього процесу ВНЗ. 

Практична підготовка є вагомим складником підготовки майбутніх 

педагогічних фахівців. 

Практика (грец. рraktike, від рraktikόs − діяльний, активний) – 

матеріальна, чуттєво-предметна, цілеспрямована діяльність людини, 

мета якої – засвоєння та перетворення природних та соціальних 

об’єктів. В Енциклопедії професійної освіти під поняттям «практика» 

подано таке визначення: «Складова навчально-виховного процесу, 

передбачена навчальними планами та програмами, організована в 

реальних умовах (або наближених до них) з метою формування в 

учнів уявлення про певну професійну галузь, опанування практичних 

знань, навичок та вмінь, набуття досвіду самостійної роботи за 

обраною професією» [с. 298]. 

«Практика – це самостійна робота студентів безпосередньо на 

робочих місцях, виконання ними конкретних службових обов’язків», 

– зазначає В. Курок [2, с. 5]. 

У Положенні «Про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України» зазначено, що «метою практики є 

оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та 

знаряддями праці в галузі їхньої майбутньої професії, формування в 

них на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань 

професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під 

час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, 

виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо 

їх застосовувати в практичній діяльності» [3, с.5]. 

«Виробнича практика для вищого навчального закладу – це 

спроба об’єднати теоретичну підготовку з формуванням практичних 

навичок у студентів для полегшення їх виходу на ринок праці, це 

спроба отримати зворотний зв’язок з боку компаній та організацій, 

що приймають студентів на практику, в аспекті якості навчання, а 
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також отримати додаткову інформацію про те, над чим потрібно 

працювати студентам, щоб відповідати сучасним вимогам ринку 

праці» [4].  

Під час організації якісного освітнього процесу в закладі вищої 

освіти варто забезпечити не тільки потрібний обсяг теоретичних 

знань за спеціальністю, а й формування використовувати їх у процесі 

практичної роботи, що є одним з головних завдань підготовки 

майбутніх організаторів будівельного виробництва.  

Отже, виробнича практика займає принципово пріоритетне 

місце в процесі формування професійної компетентності майбутніх 

організаторів будівельного виробництва і має бути дотична до усіх 

аспектів їх професійної підготовки. 
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Нині досягнення високої якості освітньої діяльності в 

підготовці майбутніх фахівців у закладах вищої освіти є важливим 

завданням, у тому числі в аспекті працеохоронної компетентності.   

Розв’язання проблеми формування працеохоронної 

компетентності майбутнього інженера галузі знань «Електроніка та 

телекомунікації» здійснюється в межах психолого-педагогічної 

діагностики педагогічного процесу. 
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Термін «діагностика» походить від грецького «diaqnostikos» – 

здатний розпізнавати. О.Рудницька трактує  дане поняття як 

«розпізнавальне пізнання». Науковець  наголошує, що обґрунтовані 

критерії розвитку особистості застосовуються для його реалізації, що, 

у свою чергу, дає можливість   простежити динаміку педагогічного 

процесу,  проаналізувати його недоліки та спланувати діяльність по їх 

усуненню  [1].  

За доцільне вважаємо діагностувати рівень сформованості    

працеохоронної компетентності здобувачів вищої освіти, у тому числі 

й майбутніх   інженерів  через комплекс критеріїв і показників.  

У понятійному словнику теорії діагностики поняття  «критерій» 

визначено як   величину, що змінюється, набуваючи різних значень  у   

різних випадках або для різних моментів часу в рамках одного  

випадку, а також   надає можливість визначати стан об’єкта 

діагностування [3].  

«Показник»  (від пізньолат. indicator – покажчик) – міра прояву 

критерію, його кількісна або якісна характеристика, що допомагає    

визначити  різні стани конкретного об’єкта. При цьому   критерій 

характеризується як якісно, так і кількісно певною групою 

показників[4].    

З метою визначення   рівня сформованості  працеохоронної 

компетентності майбутніх інженерів галузі знань «Електроніка та 

телекомунікації»  у процесі професійної підготовки визначено 

однойменні компонентам критерії та показники  її сформованості та 

розроблено діагностичний інструментарій, який представлено  у 

додатках (таб.1) 

 На основі визначених критеріїв було розроблено комплекс 

діагностичного інструментарію, а саме: анкета-відзив керівника   

практики щодо  наявності  потреби до пізнання професійних ризиків 

та усвідомлення важливості створення безпечних умов праці у 

професійній діяльності; адаптована автором дисертаційної роботи 

мотивація професійної діяльності (методика к. замфір у модифікації 

а. реана); авторська анкета «Ініціативність та потребово–ціннісні 

орієнтації майбутнього інженера у контексті безпечної діяльності»; 

авторський тест «Знання понятійно-термінологічного апарату, 

необхідного для здійснення працеохоронної діяльності» – 

комп’ютерне тестування; тест-опитувальник   для визначення  

готовності майбутнього  інженера до аналізу ситуації з точки зору 

безпеки; тест «Знання про наявні небезпеки та їхнє безпечне 

усунення»; анкета, спрямована на виявлення рівня сформованості у 
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майбутнього інженера галузі знань «Електроніка та телекомунікації» 

проблемно – безпечного орієнтування;  зовнішнє спостереження 

(протокол зовнішнього спостереження прояву  умінь щодо 

координації працеохоронної діяльності майбутнім інженером галузі 

знань «Електроніка та телекомунікації» розроблено автором 

дисертаційної роботи); адаптований автором дисертаційної роботи 

тест смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) Д. Леонтьєва.  

 

Таблиця 1. Взаємозв’язок компонентів, критеріїв, показників    

працеохоронної компетентності  здобувачів вищої освіти 

 

компоненти/ 

критерії 

Показники 

потребово-

мотивацій-ний 

наявність потреби до пізнання професійних ризиків та 

усвідомлення важливості створення безпечних умов праці в 
професійній діяльності 

сформованість мотивів до розвитку працеохоронної 

компетентності 

 ініціативність та наявність потребово-ціннісних орієнтацій   
щодо забезпечення безпеки праці 

знаннєво-
оцінюваль-ний 

 знання понятійно-термінологічного апарату 

необхідного для здійснення працеохоронної діяльності 

аналіз ситуації з точки зору безпеки 
 

 оволодіння знаннями про можливі безпеки галузі 

особистісно-
діяльнісний 

сформованість професійно-безпечного орієнтування 

 сформованість умінь щодо координації працеохоронної діяльності 

 особистісні якості (рішучість, ініціативність, готовність до ризику 

як вияв соціальної відповідальності),  

самостійність розв’язання працеохоронних задач   

 

У ході дослідження визначено чотири рівні сформованості 

працеохоронної компетентності здобувачів вищої освіти, а саме: 

низький, середній, достатній, високий.  

Характеристика показників працеохоронної компетентності 

майбутніх професіоналів у відповідності до рівнів сформованості їх 

працеохоронної компетентності є предметом детального вивчення. 
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Кабанова О.Є., викладач ПТ КІСумДУ,  

Бондаренко О.Є., викладач ПТ КІСумДУ 

 

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ ПСИХОЛОГІЇ 

СПОРТУ 

 

 

Психологія спорту - це наука, що займається вивченням 

поведінки людей у спортивній діяльності. Спортивні психологи 

досліджують поводження людей шляхом консультування, навчання, 

розробляють рекомендації, що сприяють розвитку спортивної 

діяльності. Психологи-клініцисти займаються профілактикою й 

корекцією емоційних розладів, розладів харчування та зловживання 

лікарськими препаратами. Педагоги приділяють велику увагу 

розвитку комунікабельності, упевненості і т.д. 

Більшість дослідників вивчають, як впливає психологічний 

фактор на фізичну активність людини, а занять спортом - на фізичний 

та психічний розвиток. 

Виділяють 3 підходи до вивчення особистості: 

1. Заснований на припущенні, що основні структурні одиниці 

особистості - це її особливості, котрі є відносно стабільними й 

постійними. Знання характерних рис людини не завжди дозволяє 

прогнозувати її поводження у визначеній ситуації. 
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2. Взаємозалежний підхід - відповідно до нього ситуація й 

людина - це 2 змінні, які спільно обумовлюють поводження 

особистості, а для цього потрібно зрозуміти її характерні риси. 

Розвиток особистості та фізичних навантажень взаємозалежні. 

Є взаємозв'язок і між типами поведінкових реакцій А і В та фізичним 

навантаженням. 

Тип А - "тут і тепер" - характеризується дуже сильним 

почуттям терміновості, надлишком змагального спонукання. Люди 

імпульсивні, агресивні. У них часто зустрічаються серцево-судинні 

захворювання. 

Тип В - "там і тоді". Проводилися 12-тижневі дихальні 

тренування, у людей знизилася реакція на ворожість, агресивність, 

таким чином знімався психічний стрес, особистість стабілізувалася й 

приймала деякі характеристики протилежного типу. Це говорить про 

те, що зміна структури поводження типу А за допомогою 

навантажень може позитивно впливати на стан здоров'я. 

Проблеми мотивації: нечітке визначення поняття мотивація; 

дослідник не завжди знає, як взаємодіють спортсмени, через це між 

ними немає взаєморозуміння. 

Існують різні види мотивації: внутрішня та зовнішня, мотивація 

досягнення, яку в спортивному світі називають змагальністю.  

Суперництво - це процес, що охоплює ряд явищ та етапів. 

Об'єктивна змагальна ситуація містить у собі стандарт для 

порівняння щонайменше ще однієї людини. Результат спортсмена 

порівнюють зі стандартом у присутності хоча б ще однієї людини, 

якій відомий критерій порівняння. 

Суб'єктивна змагальна ситуація. Незалежно від того, чи 

знаходяться люди в об'єктивній змагальній ситуації, чи тому, що 

змусили до цього обставини, вони повинні будь-яким чином її 

оцінити. При цьому велику роль відіграють особистісні якості 

людини. На цьому етапі порівнюються загальноприйняті стандарти й 

результати спортсмена. 

Зворотний зв'язок необхідний для того, щоб спортсмен міг 

знати рівень своїх досягнень, наскільки добре він виконує дії. 

Принципи підкріплення: 

1. Якщо виконання чого-небудь приводить до гарних наслідків, 

люди намагаються повторити дану поведінку для отримання 

позитивного результату. 
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2. Якщо виконання чого-небудь приводить до неприємних 

наслідків, люди намагаються не повторювати дану поведінку, щоб 

уникнути більш негативних наслідків.  

Є формальні й неформальні лідери. 

Якості, властиві лідеру, - інтелект, емпатія, внутрішня 

мотивація, гнучкість, амбіційність, упевненість у своїх силах, 

оптимізм. 

 4 компоненти ефективного лідерства: 

1. Стиль тренера (демократичний, авторитарний). 

2. Ситуаційні фактори - тренер повинен враховувати ситуацію й 

навколишнє середовище.  

3. При характеристиці осіб, які займаються спортом, необхідно 

зазначити стать, рівень здібностей, національність, вік, досвід. 

4. Процес спілкування – довірливе, поважне, потрібно 

дотримуватися дистанції. 

У процесі спілкування можуть виникнути 2 проблеми: 

конфронтація й критика. 

Тренування психічних умінь (ГНУ) виховного напрямку сприяє 

поліпшенню спортивних результатів. Етапи програми ТЛУ: 

1. Ознайомлення. Тривалість фази може коливатися від години 

до декількох днів. 

2. Засвоєння. Спрямована на вивчення методів і способів 

психологічних 

умінь і навичок. 

3. Фаза практичного оволодіння. Доведення вмінь і навичок до 

автоматизму, навчання регулярному інтегруванню психологічних 

умінь і навичок у ситуації практичної діяльності; імітація вмінь і 

навичок, що застосовуються в умовах змагання. 

Програму варто здійснювати з початком сезону фізичних 

тренувань. Краще проводити тренування короткі, але частіше, 

зустрічі проводити 2-3 рази на тиждень. Психолог повинен сам 

відвідувати фізичні тренування. 

Проблеми, що зустрічаються при здійсненні програми ТНУ: 

відсутність переконаності, нестача часу, відсутність спостереження за 

здійсненням програми, нестача знань в області спорту. 

Теорія "драйву". Фізична й психічна активність лінійні по 

відношенню одна до одної. Є припущення, що стан збудження більше 

впливає на досягнення позитивного результату. 

Теорія (переверненого У) – зі збудженням зростає рухова 

активність, але на якомусь етапі спортсмен може «зірватися». 
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Багато тренерів вважають, що чим вище рівень збудження, тим 

вище може бути результат, тому потрібно знати індивідуальний 

рівень збудження. 

Техніка зниження рівня тривожності: 

1. Прогресивне розслаблення (розслаблення починається від 

дрібних м'язів до великих). Техніка повинна доводитися до 

досконалості. Цьому сприяє: гарне, тихе місце, зручний одяг, бажано 

лягти. 

2. Контроль подиху (відслідковування руху діафрагми). 

3. Релаксація. 

4. Аутогенне тренування (самонавіювання). 

5. Когнітивно-афективне тренування зняття тресу (позитивні 

думки, логічне обґрунтування того, що все нормально, засвоєння 

умінь і навичок). 

Рекомендації щодо здійснення релаксації: 

1. Посміхайтеся, коли відчуваєте занепокоєння. 

2. Одержуйте задоволення від ситуації. 

3. Улаштовуйте стресові ситуації під час тренувань. 

4. Не кваптеся. 

5. Зосереджуйте увагу на сьогоденні. 

Перетренованість - обсяг навантаження тренувань перевищує 

норму, веде до зниження спортивних результатів. Необхідно 

працювати за більш гнучким графіком тренувань.  

Перевтома - визначається як кінцевий результат 

перетренованості. Основна характеристика - депресія. 

Перегоряння (або вигоряння) – це складна психофізіологічна 

реакція, обумовлена частим, іноді надмірним, але малоефективним 

зусиллям, спрямованим на те, щоб задовольнити надмірні 

тренувальні чи змагальні потреби. Вигоряння включає 

психологічний, емоційний, фізичний хід від активності у відповідь на 

надмірний стрес чи на незадоволеність. 

Характеристики вигоряння: 

1. Виснаження як фізичне, так і психічне - втрата інтересу, 

енергетичних 

 ресурсів і віри. 

2. Виснаження є причиною негативної реакції по відношенню 

до інших. 

3. Знижений рівень самооцінки, відчуття невпевненості, невдачі 

та депресії - усе це часто виявляється в низькій продуктивності чи 

зниженні рівня спортивних результатів. 
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4. Реакція на постійний, повсякденний стрес. 

Причини перетренованості: 

1. Надмірний рівень стресу й тиску. 

2. Надмірний обсяг тренувальної та змагальної діяльності. 

3. Одноманітність унаслідок занадто великої кількості 

повторень. 

4. Недостатній відпочинок і відсутність нормального сну. 

5. Фізичне виснаження. 

Причини вигоряння: 

1. Тяжкі умови тренувальних занять. 

2. Надмірне фізичне стомлення. 

3. Нестача часу для повного відновлення після фізичних 

навантажень. 

4. Одноманітність. 

5. Емоційне й фізичне виснаження.  

Симптоми перетренованості й вигоряння: 

1. Швидке фізичне стомлення. 

2. Психічна знемога. 

3. Апатія, нудьга та порушення сну. 

 Профілактика й усунення вигоряння: 

1. Визначення короткострокових змагальних і тренувальних 

цілей. 

2. Спілкування: тренер, психолог і спортсмен повинні постійно  

 спілкуватися. Уесь процес тренувань повинен бути 

побудований на  

 зворотних зв'язках. 

3. Використання "тайм-аутів". 

4. Оволодіння уміннями та навичками саморегуляції. 

5. Збереження позитивної точки зору. 

6. Контроль посттренувальних емоцій (як позитивних, так і 

негативних). 

7. Підтримка високої спортивної форми (і в період відпочинку). 
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Бандурка Л.В., завідувач  відділенням ПТ КІСумДУ 

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФОРМА ВИКЛАДАННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В ПТ КІСУМДУ 

 

 

Постановка проблеми. Реформування освітньої галузі Україні 

відбувається поступово та прогресивно і основним пріоритетом в 

даному напрямку є визначення потреб здобувача вищої освіти та його 

розвиток як особистості. Застосування інноваційних методів 

навчання, зокрема дистанційного навчання, надає кожному 

здобувачеві вищої освіти доступ до світових ресурсів знань, 

інформації та дозволяє підвищити його професійний рівень. 

Актуальність дистанційного навчання проявляється у 

можливості впровадження новітніх педагогічних, психологічних і 

методологічних розробок з членуванням матеріалу на окремі 

функціонально завершені модулі (теми), які вивчаються по мірі 

засвоєння і відповідають здібностям окремого студента або групи 

загалом [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Проблему 

розроблення та впровадження дистанційної форми навчання у 

практику роботи навчальних закладів досліджували: В. Гравіта, Н. 

Клокар, Л. Ляхоцька, В. Олійник, Є. Полат, О. Самойленко, А. 

Хуторський.  

Метою статті є визначення особливостей дистанційного 

навчання  економічної теорії студентів ПТ КІ СумДУ 

Виклад основного матеріалу. Одним із засобів інформаційно-

комунікаційних технологій, який відповідає зазначеним умовам, є 

система модульного об’єктно-орієнтованого динамічного 

середовища навчання Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment), яка є вільно поширюваною системою 

управління навчальним контентом. В основу Moodle покладені 

принципи, які сформулював ідеолог і керівник проекту розробки 

середовища – Maртін Дугіамас: 

 в освітньому середовищі всі є одночасно потенційними вчителями 

і учнями; 

 навчання здійснюється у діяльності. Особливо добре ми вчимося, 

коли створюємо щось або намагаємося щось пояснити іншим 

людям; 
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 на навчання суттєво впливає спостереження за діяльністю інших 

учнів. Це змушує всіх учасників навчального процесу працювати в 

загальному режимі; 

 розуміння інших людей створює можливість вчити їх більш 

індивідуально, тому потрібно забезпечувати можливості для 

самопрезентації і самореалізації учнів; 

 навчальне середовище повинно бути гнучким, надавати учасникам 

навчального процесу можливості для реалізації їхніх освітніх 

потреб. 

З метою підвищення ефективності надання освітніх послуг 

укладено електронний навчальний курс з дисципліни циклу 

професійної та практичної підготовки «Економічна теорія». 

Інтеграція технологій дистанційного навчання в 

Політехнічному технікумі Конотопського інституту СумДУ 

здійснюється завдяки використанню систем підтримки 

дистанційного навчання (СПДН). СПДН Політехнічного технікуму 

КІ СумДУ побудована на основі системи Moodle, яка розміщена на 

web-сервері навчального закладу: http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/. Вибір 

системи Moodle обумовлений можливістю гармонійної інтеграції 

останньої у навчальний процес, що забезпечує нові можливості для 

викладачів, і студентів. 

Створення навчально-методичного комплексу дисципліни 

«Економічна теорія» здійснювалося на основі моделі, запропонованої 

Є. Полат. Для найбільш оптимального проектування та 

конструювання електронного курсу необхідне розуміння основних 

характеристик електронних навчальних матеріалів. Як вважає Є. 

Полат [2], дистанційний курс повинен містити такі структурні 

компоненти: 

 загальні відомості про курс: його призначення, цілі, задачі, зміст 

(структура), умови запису на курс, підсумкові документи; 

 довідкові матеріали; 

 блоки для установлення контакту з користувачами; 

 навчальний курс, структурований за модулями; 

 блок завдань, направлений на засвоєння матеріалу, формування та 

закріплення практичних умінь і навиків; 

 блок творчих завдань; 

 блок моніторингу та контролю. 

Електронний навчальний курс (ЕНК) — це електронний 

освітній ресурс, що є комплексом навчально-методичних матеріалів в 
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електронному вигляді і освітніх сервісів для організації 

індивідуального і групового навчання з використанням технологій 

дистанційного навчання. 

Далі наведений інтерфейс курсу «Економічна теорія» у Moodle, 

що пропонується до впровадження і реалізації в Політехнічному 

технікумі Конотопського інституту СумДУ. На рисунку 1 наведена 

стартова сторінка курсу «Економічна теорія». 

У навчальному курсі «Економічна теорія» 

використовуватиметься декілька технологій дистанційного навчання. 

З обов’язковим дотриманням принципу: якщо дидактична задача 

може бути реалізована за рахунок застосування більш простих 

технологій, то перевага повинна бути віддана саме їм. 

 

  
 

Рис. 1 – Screenshot з екрана комп'ютера. Вигляд інтерфейсу 

головної сторінки ЕНК «Економічна теорія» 

 

Головна сторінка ЕНК курсу складається з розділів. Вміст 

курсу створюється шляхом додавання ресурсів і елементів курсу до 

певних розділів з урахуванням програми курсу, його навчально-

методичного забезпечення відповідно до вимог, які має задовольняти 

ЕНК, що розробляються на основі чинних нормативних документів і 

затверджуються на методичній раді ВНЗ. 

Робота з ЕНК розпочинається зі знайомства з блоком «Загальні 

відомості про курс». У цьому блоці знаходяться відомості про мету і 

завдання курсу, програму курсу, структуру курсу, форми контролю і 

критерії оцінювання навчальної діяльності, відомості про друковані 

та інші інформаційні ресурси з курсу, термінологічний словник (рис. 

2), блок «на допомогу студенту» (рис. 3).  
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Рис. 2 − Screenshot з екрана 

комп'ютера. Термінологічний 

словник 

 

Рис. 3 − Screenshot з екрана 

комп'ютера. На допомогу 

студенту 

 

Навігація в ЕНК «Економічна теорія» забезпечує зручний 

перехід від одного елемента курсу до іншого. 

Наступним кроком у вивченні дисципліни є знайомство з 

теоретичним навчальним матеріалом з тем курсу, який представлено 

конспектами і/або презентаціями лекцій і додатковими навчальними 

матеріалами. (рис. 4, 5). 

 

  
 

Рис. 4 − Screenshot з екрана 

комп'ютера. Приклад подання 

лекційного матеріалу в 

супроводі візуальних 

зображень 

 

Рис. 5 − Screenshot з екрана 

комп'ютера. Приклад подання 

лекційного матеріалу в 

супроводі презентацій 

 

Інформаційні навчально-методичні матеріали курсу – це 

структуровані матеріали, зміст яких відображає логіку вивчення 

дисципліни і надає студентам теоретичні відомості з тем. 

Вони можуть мати вигляд файлів, які завантажуються в базу 

даних Мoodle, чи посилань на зовнішні сайти. 

В якості ресурсів курсу можуть використовуватися різні 

формати електронних документів. У ЕНК «Економічна теорія» 
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інформаційні навчально-методичні матеріали представлені у вигляді 

файлів у форматі Word. 

Інформаційні навчально-методичні матеріали також містять 

презентації лекцій. Матеріал лекцій розбитий  на блоки, у кінці 

кожного з яких розміщуються питання щодо засвоєння відповідного 

навчального матеріалу. Перехід до вивчення матеріалу наступного 

блоку можливий лише після засвоєння і перевірки попереднього 

матеріалу. Якщо відповідь на запитання неправильна – можна 

повернутись до попередньої сторінки (або іншої, визначеної 

викладачем) і повторно опрацювати матеріал. 

Електронний навчальний курс «Економічна теорія» містить 

завдання для самостійної роботи студентів денної і заочної форм 

навчання. Для студентів денної форми навчання передбаченні 

питання для самостійного опрацювання і підготовки до тестів. 

Завдання для студентів заочної форми навчання місять тексти завдань 

і методичні матеріали щодо їх виконання. Для кожного виду завдань 

рекомендується форма подання результатів його виконання, критерії 

оцінювання, терміни виконання, перелік рекомендованої літератури. 

Для контролю знань, умінь і навичок студентів 

використовуються тести (рис. 6, 7). 

 

  
 

Рис. 6 – Screenshot з екрана 

комп'ютера. Поточний контроль 

знань. Тестування  

 

Рис. 7 – Screenshot з екрана 

комп'ютера. Залікове 

тестування 

 

Використання ресурсу «Завдання» надає можливість викладачу 

здійснювати керівництво написанням курсової роботи, а також 

написанням рефератів та есе, адже викладачі можуть залишати 

коментарі для зворотного зв’язку і завантажувати файли (рис. 8). 
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Рис. 8 – Screenshot з екрана комп'ютера. Приклад 

використання ресурсу «Завдання» 

 

Окрім зазначених вище розділів, ЕНК містить запитання і 

типові завдання до модульного контролю, методичні рекомендації до 

виконання розрахункових робіт, завдання розрахункових робіт, 

питання і типові завдання до підсумкового контролю, семестровий 

тест з курсу, методичні рекомендації до виконання курсової роботи. 

Використання Moodle передбачає вибір студентом зручного 

часу для виконання самостійної роботи, що реалізує особистісний 

підхід у навчанні. Студент має змогу слідкувати за електронним 

журналом своїх оцінок, що разом з використанням комп’ютерного 

тестування забезпечує прозорість та об’єктивність оцінювання 

результатів навчання. Також студенти мають можливість 

спілкуватися з викладачами та іншими студентами, що реалізує 

інтерактивну взаємодію між учасниками навчального процесу. 

Висновки: Упровадження Moodle у підготовку майбутніх 

менеджерів за денною і заочною формами навчання надає такі 

переваги: 

1) створює студенту найзручніші умови для засвоєння 

матеріалу, забезпечує широкий доступ до освітніх ресурсів;  

2) завдяки використанню інтерактивних форм і методів 

навчання підвищує мотивацію студентів до навчання;  

3) забезпечує можливість самоосвіти, планування та здійснення 

індивідуальної освітньої траєкторії залежно від власних можливостей 

і потреб; 

4) у Moodle змінюється роль викладача, він перетворюється на 

наставника, що скеровує студента у процесі навчання. 
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Сосненко О.В., завідувач  навчально- 

методичним кабінетом ПТ КІСумДУ   

 

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

 

 

Постановка проблеми. Для інноваційного розвитку сучасного 

навчального закладу важливу роль відіграє ефективне використання 

ІКТ в навчальному процесі. Тому предметом сучасних досліджень є 

виявлення тенденцій розвитку інформаційного освітнього 

середовища у контексті появи інноваційних інформаційно-

комунікаційних платформ, зокрема, на основі хмарних обчислень. 

Серед напрямів розвитку ІКТ хмарні технології є одними з 

найсучасніших. Завдяки низці пріоритетів, які надають хмарні сервіси 

в сфері зберігання та обробки даних, стало неможливим ігнорувати 

всі переваги використання даних ресурсів, зокрема і в освітньому 

процесі ЗВО I-II рівнів акредитації. Тому на викладачів ЗВО 

покладається завдання пошуку, розроблення та впровадження в 

освітній процес ефективних засобів формування та розвитку 

компетентностей студентів на основі хмарних технологій. 

Аналіз останніх публікацій. Дослідженням щодо 

використання хмарних технологій у професійній підготовці студентів 

присвячено багато робіт зарубіжних та вітчизняних авторів. У роботі 

Борисової С.П. досліджено засоби електронного навчання у 

професійній підготовці майбутніх економістів [1]. У докладі Триуса 

Ю.В. розглянуті хмарні технології у професійній підготовці студентів 

комп’ютерних спеціальностей [4]. Сейдаметова З.С., Сейдаметов Г.С. 

запропонували зміст та засоби викладання навчальної дисципліни 

«Хмарні технології» для підготовки інженерів-програмістів [3]. 

Значення інформаційних технологій у підготовці сучасного 

бухгалтера розглянуто у роботі Сидорової М.І.  



137 

 

Мета статті. Метою даної статті є дослідження практичної 

можливості використання хмарних сервісів у навчанні майбутніх 

фахівців економічній теорії для їх якісної професійної підготовки. 

Виклад основного змісту. У сучасних умовах якісна 

підготовка майбутніх фахівців значною мірою залежить від якості 

отриманих знань й наявності практичних навичок роботи з 

передовими інформаційними системами й технологіями у різних 

сферах. Особливого значення набувають хмарні технології як 

потужний інноваційний засіб для бізнесу. Проаналізуємо можливості 

використання хмарних сервісів у навчальному процесі при 

викладанні предмету «Економічна теорія». 

Сьогодні Інтернет надає різні сервіси сучасному користувачеві, 

які мають вплив на освіту, що відкриває безліч можливостей для 

покращення та інтенсифікації освітнього процесу, при цьому 

стимулює появу нових методик навчання. З упровадженням хмаро-

орієнтованих засобів навчання в освітній процес ЗВО I-II рівнів 

акредитації можна вирішити наступні задачі: 

-  удосконалити організацію та зосередитись на індивідуалізації 

навчання, 

-  покращити продуктивність самостійної підготовки студентів, 

- вивести мотивацію до навчання на вищий рівень,  

- активізувати навчальний процес, залучити студента  до 

дослідницької діяльності,  

- забезпечити гнучкість навчання (індивідуальна траєкторія 

навчання). 

Найбільш поширеними у використанні є хмарні сервіси 

призначені для набуття навичок роботи з веб-сервісами та 

звичайними документами. Виділяють такі хмарні сервіси: SaaS 

(Software-as a Service) – «програмне забезпечення як сервіс», PaaS 

(Platform as a Service) - «платформа як сервіс», IaaS (Infrastructure as a 

Service) - «інфраструктура як сервіс», DaaS (Desktop as a Service) - 

«віртуальне робоче місце як сервіс». 

Відмінна особливість використання саме хмарного SaaS – 

сервісу в тому, що цей вид послуг зручний для споживача тим, що не 

вимагає авансових інвестицій в сервер або ліцензування програмного 

забезпечення. В будь-якій аудиторії можна організувати сучасний 

навчальний процес, використовуючи ноутбуки (нетбуки або 

планшетні комп’ютери) і доступ до мережі Інтернет. Наповнення 

електронного освітнього навчального простору здійснюють викладачі 

і (або) студенти. 



138 

 

Університети багатьох країн світу активно використовують 

web-орієнтовані системи підтримки навчання для надання освітніх 

послуг у глобальній мережі Internet з використанням 

вільнопоширюваної системи MOODLE [2]. Останнім часом для 

підтримки роботи цієї системи, а також розширення функціоналу її 

підсистем і ресурсів почали активно застосовуватися хмаро-

орієнтовані сервіси, використання яких відкриває ЗВО нові 

можливості для організації освітнього процесу. 

MOODLE значно розширює її функціонал для організації 

освітнього процесу навчальних закладів на різних формах навчання.       

Для забезпечення online-консультацій, проведення вебінарів та 

online-лекцій в системі MOODLE можна використовувати 

безкоштовний сервіс від компанії Google Aps – Hangouts On Air, 

інтеграція якого з MOODLE описана на офіційному сайті Moodle. 

Hangouts On Air надає можливість викладачам здійснювати відео-

трансляцію в режимі реального часу, при цьому створений канал 

може спостерігати необмежена кількість пасивних слухачів і брати 

безпосередню активну участь у трансляції до 10 слухачів. Для роботи 

з Hangouts On Air необхідно налаштувати канал YouTube і аккаунт в  

Google+, які повинні бути пов'язані між собою. Під час трансляції 

відбувається запис, який потім можна переглянути на YouTube і в 

Google+. 

Крім хмаро-орієнтованих сервісів, за допомогою яких можна 

створювати та зберігати навчальні матеріали, можна використовувати 

хмаро-орієнтовані сервіси, в яких зберігаються вже розроблені 

іншими користувачами навчальні матеріали, програми, симулятори 

тощо. Одним із таких модулів може бути модуль EJSApp. За 

допомогою цього модуля викладач може додавати Java-аплети, 

створені з Java симуляторів, в систему MOODLE. 

Також за допомогою системи MOODLE можна додавати такі 

елементи курсу: LAMS (Learning Activity Management System), Wiki, 

база даних, глосарій, завдання,опитування, семінар, тест, урок, 

форум, чат та ін. Охарактеризуємо стандартні типи ресурсів, які 

можуть бути використані під час створення курсу «Економічна 

теорія». 

Wiki - за допомогою цього модуля можна організувати спільну 

групову роботу студентів, які навчаються. Ця технологія спеціально 

була розроблена для колективної роботи, зберігання та структуризації 

даних (в основному гіпертексті). Будь-який учасник курсу може 

редагувати wiki-статті. Усі виправлення wiki-статей зберігаються в 
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базі даних, користувач має змогу запитувати будь-який попередній 

варіант статті або для порівняння різниці між будь-якими двома 

попередніми варіантами статей. Використовуючи інструментарій 

Wiki, студенти, які навчаються на курсі, працюють разом над 

редагуванням однієї wiki-статті, відновленням і зміною її змісту. За 

допомогою редактора, вбудованого у Wiki, можна вставляти в текст 

статті, таблиці, малюнки й формули. Під час колективної роботи 

викладач, використовуючи функцію «Історія», може відстежити 

внесок кожного учасника в створенні статті й оцінити його. 

Так, під час вивчення економічної теорії студентам у модулі 

«Wiki» пропонувалося попрацювати над дослідженням проблеми 

виявлення аспектів міжнародної діяльності у сучасних умовах (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1  Приклад використання модуля «Wiki» у системі LMS 

MOODLE 

 

 Глосарій  (Glossary) – використання цього елементу курсу 

надає можливість створювати й редагувати список визначень, як у 

словнику. Наявність глосарію, що пояснює ключові терміни, 

використані в навчальному курсі, просто необхідна в умовах 

дистанційної самостійної роботи студентів при вивченні економічної 

теорії. Зразок глосарію, що сформований для вивчення студентами 

економічної теорії, наведено на рис. 2. 
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Рис. 2  Приклад використання модуля «Glossary» у системі 

LMS MOODLE 

 

Використання  різних елементів LMS MOODLE дає можливість 

створити активне практичне заняття з економічної теорії, під час 

якого студент не лише опрацьовує теоретичний матеріал, а й 

розв’язує задачі, вирішує тести, обирає шлях та послідовність 

опанування матеріалу, що значно впливає на підвищення якості 

освітнього процесу. 

Висновки. Перед освітнім середовищем у зв'язку зі стрімким 

поширенням хмарних обчислень постає завдання інтеграції хмарних 

сервісів в систему освітнього закладу, перегляду своєї  ІТ-

інфраструктури та впровадження інноваційних технологій в освітній 

процес. Застосування  хмарних сервісів з метою розвитку освітнього 

середовища ЗВО I-II рівнів акредитації  дасть змогу не тільки 

підвищити ефективність навчального процесу і зручність роботи 

викладачів та студентів, а й знизити економічні витрати. 
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Рудиця С.В., викладач  ПТ КІСумДУ 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ 

БУДІВЕЛЬ І КОМПЛЕКСІВ 

 

 

  Вигляд міста залежить не тільки від правильного планування 

житлових кварталів і їх раціональної забудови, але й від того, як 

розташовані в ньому суспільні будівлі, наскільки вони зручні, 

функціональні та красиві зовні. Що собою представляють ці будови, 

як їх правильно проектувати, як використати застарілі приміщення – 

усе це необхідно знати фахівцям архітектурної справи, щоб 

створювати згідно вимог сьогодення сучасні, витончені та водночас 

час практичні споруди для людей. Необхідно розглянути типологію 

суспільних будівель і знайти методи проектування таких будівель на 

прикладі спортивних комплексів. Об'єктом даного дослідження є 

суспільні будівлі. Предметом дослідження служать сучасні тенденції, 

вживані до них. 

Архітектура суспільних будівель і комплексів – сфера 

професійної діяльності, спрямована на формування одного з 

найважливіших архітектурно-просторового середовища 

життєдіяльності людини і суспільства – суспільних просторів з їх 

різноманітністю типологічних груп, функціонального змісту й 

композиційних прийомів. Суспільні будівлі служать для забезпечення 

зручності та комфорту жителям мегаполісів і маленьких міст, 

задовольняючи всі потреби. 

Установи й підприємства суспільного користування 

поділяються на три групи: установи й підприємства епізодичного, 

періодичного й повсякденного користування. 

Суспільні будівлі епізодичного користування обслуговують 

населення всього міста, планувальні райони і складають суспільне 
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обслуговування міського значення на шляхах громадського 

транспорту. 

Суспільні будівлі повсякденного й періодичного користування 

складають суспільне обслуговування місцевого значення в житлових 

районах. 

За функціональним призначенням усі суспільні будівлі 

поділяються на торгові й культурні центри. Суспільні будівлі 

бувають: 

1. Об'єкти охорони здоров'я, спорту й фізичної підготовки. Це 

насамперед лікарні і спеціальні санаторії, лікувальні центри, будинки 

відпочинку, пансіонати. У цю категорію входять різноманітні 

стадіони для спортивної гри й центри навчання, палаци спорту і т. д. 

2. Наукові і освітні центри (школи, дитячі сади, університети, 

науково-дослідні інститути). 

3. Торгові суспільні будівлі й споруди. Різноманітні магазини, 

універмаги, криті ринки та схожі будови. 

4. Культурні центри: музеї, театри і кінотеатри, виставочні зали, 

палаци культури і т. д. 

5. Готелі й мотелі, гуртожитки, кемпінги і т. д. 

6. Транспортні суспільні будівлі - авто- і залізничні вокзали, 

аеропорти та річкові вокзали. 

7. Будівельні організації, проектні центри. 

8. Створені для задоволення фінансових потреб - банки, 

ощадкаси, страхові організації. 

Перелік можна додавати й подовжувати, цей список далеко не 

повний. Такі будови треба проектувати особливо ретельно й 

продумано, адже в більшості випадків мова йде про будівлі, в яких 

постійно проходить людський потік, і вимоги до техніки безпеки та 

раціональної організації простору надзвичайно високі. Насамперед 

необхідно чітко дотримуватися рекомендацій, згідно з якими 

зводяться суспільні будівлі – ДБН (будівельні норми і правила) для 

них розроблені фахівцями. Вони досить жорсткі та обмежені, тому ми 

звикли до їх стандартних архітектурних рішень і простого 

зовнішнього вигляду.  

Але сучасні технології не стоять на місці і в області 

будівництва та архітектури йде активна розробка нових цікавих 

проектів не тільки функціональних 

Детально розглянемо на предмет виявлення сучасних тенденцій 

спортивні комплекси та споруди. 
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Сучасна спортивна споруда – це складний організм, в якому 

переплетені й одночасно йдуть найскладніші процеси, безперервна 

робота над спортивними досягненнями й оздоровленням нації. Але 

паралельно з цим складні інженерні та інженерно-технічні системи 

допомагають людям спорту домагатися перемоги як в районній 

першості і олімпіадах, так і просто відчувати себе краще, займаючись 

улюбленим видом спорту. 

У нашій країні до спорту завжди відносилися з повагою, але 

останнім часом він з цікавого і захоплюючого заняття перетворився в 

модне з усіма витікаючи ми звідси наслідками. Спортивна індустрія 

невпинно розвивається, породжуючи велику кількість нових 

матеріалів, технологічних рішень. Варто відмітити зростаючі вимоги 

не тільки до високих функціональних характеристик споруд, але і до 

оформлення (дизайну). 

Для підтвердження цих слів приведемо приклад: гірськолижний 

комплекс Буковель. 

Найближче майбутнє спортивних споруд пов'язано з 

упровадженням нових технологій і нових конструктивних систем, що 

часто застосовуються в інших країнах, але потребують серйозної 

адаптації до вітчизняних кліматичних умов будівництва та 

експлуатації.  

Мова йде, передусім, про тентові і пневматичні оболонки 

(повітряно-опорних і повітряно-наповнених), збірні або швидко 

зведені металоконструкції, блокові комплекти інженерно-

технологічного обладнання для катків і басейнів. Адаптація цих 

систем є справою далеко не швидкою і не простою. 

Сучасний об'єкт спорту вимагає ряд нових «зобов'язань» перед 

суспільством. Спорт, фізична культура займають усе більше місця в 

свідомості й житті людей, їх роль постійно розширяється і стає все 

впливовішою, Сьогодні приходить розуміння того, що спортивна 

споруда - не просто «коробка», перекрита фермами; не тільки 

проблеми безпеки, - але і образ країни, який транслюється по ТВ на 

весь світ». 

Аналіз сучасних вітчизняних і зарубіжних багато 

функціональних спортивних комплексів  дозволяє визначити ряд 

очевидних тенденцій розвитку просторової структури спортивного 

середовища в багаторівневих, насичених різними функціями 

структурах. 
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Насамперед, простежується тенденція інтеграції суспільних 

функцій у предметно-просторове середовище міських 

багатофункціональних комплексів.  

У той час як суспільні простори (вестибюлі, пішохідні мости, 

пасажі і т. п.) в сучасних торгових, транспортних і пішохідних 

системах міста в основному виконують зв’язуючі функції, то в 

розвинених багато функціональних спортивних комплексах вони 

стають «центрами» дозвільно-оздоровчої активності як для 

спортсменів (професіоналів і аматорів), так для глядачів і просто 

відвідувачів, бажаючих провести своє дозвілля (в т. ч. сімейне). 

 

 

Тараба Т. І., викладач ПТ КІСумДУ 

 

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ СПІЛКУВАННЯ 

 

 

Гендер – це складний соціокультурний конструктор, що 

відображає відмінності між чоловіком і жінкою в ролі, поведінці, 

ментальності та емоційній характеристиці. Це модель соціальних 

відносин між чоловіками та жінками, яка характеризує їх 

спілкування, визначає взаємини між ними в основних інституціях 

суспільства. 

Поняття «гендер» введено в соціальні науки Елеонорою Оклей 

у 70-х рр. ХХ ст. й означає соціальне очікування від представників 

кожної статі. 

Одна з особливостей гендерних взаємин – домінування 

маскулінного (чоловічого) і вторинність фемінінного (жіночого), 

тобто чоловіче вважається пріоритетним, жіноче – підлеглим, 

вторинним. 

8 вересня 2005 року Верховна Рада України прийняла закон 

«Про забезпечення однакових прав і можливостей жінок і чоловіків». 

Отже, в Україні маємо дискримінацію жінок.  

Гендерна стереотипізація позначається на ставленні до людей 

на підставі їхньої статі. Щодо гендерлекту (особливостей мови 

чоловіків і жінок, включаючи лексику, граматику, синтаксис), то слід 

відзначити, що гендерні ролі представлені в мовній картині України з 

порушенням прав жінок. У Словнику української мови в 11 томах 

(академічне видання) є некоректні вирази, що свідчить про 

дискримінацію жінок у сучасному світі. Складною і важливою 
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сьогодні вважається проблема номінації осіб жіночої статі в офіційно-

діловому стилі мови, тому що перевага віддається формам чоловічого 

роду (директор, керівник, завідувач, майстер, робітник, економіст та 

ін.). Отже, стереотипи й упередження все ще впливають на 

слововживання і взаємини між жінками та чоловіками, у тому числі й 

у професійній комунікації. 

У спілкуванні науковці виділяють три взаємопов’язані аспекти: 

комунікативний (обмін інформацією), інтерактивний (взаємодія між 

людьми) і перцептивний (сприймання один одного). Характер 

спілкування великою мірою залежить від гендерних і комунікативних 

статусів учасників спілкування. На думку психологів, жінки більш 

товариські, активні, співчутливі, тоді як чоловіки більш автономні, 

вони є лідерами і їх самооцінка дещо завищена. Для чоловіка в 

спілкуванні багато важить інформація, для жінки – інтерактивні 

аспекти. Чоловіки зорієнтовані на владу, вони є більш 

категоричними, жінки – на партнерські стосунки, гармонійну 

комунікацію.  

Як стверджують науковці, стиль спілкування жінок і чоловіків 

найповніше виявляється у професійній та діловій сферах. Чоловікам 

властиві самовпевненість, зосередженість на завданні, правильною 

вони здебільшого вважають лише власну думку – це авторитарний 

стиль спілкування.  Жінки за колегіальне прийняття рішень, 

нестандартні творчі розв’язання завдань – демократичний стиль 

спілкування. Чоловіки виокремлюють своє «я», демонструючи власну 

переконаність, жінки ж – «ми» під час налагодження професійних 

стосунків, при цьому починають і підтримують розмову, тоді як 

чоловіки контролюють її. Жінки дивляться в очі співрозмовнику, 

чоловіки здебільшого уникають прямого погляду. 

На думку австрійських науковців, для жінок, за К. Опперман, 

«людська близькість є ключем до світу зв’язків, стосунків, метою 

якого є згода й мінімізація відмінностей», для чоловіків, за Е. Вебер, 

«незалежність – ключ до світу, зорієнтованого на статус. 

Формулювати накази і їх виконувати – це реалізація правил ієрархії».  

Дослідження, проведені науковцем Є. А. Горошко, виявили, що 

чоловічому писемному мовленню порівняно з жіночим властиві такі 

особливості: 

1. Речення в середньому коротші від жіночих. 

2. Наявність граматичних помилок. 

3. Використання іменників і прикметників, більше якісних і 

присвійних, набагато менше дієслів і часток. 
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4. Перевага раціоналістичних оцінок. 

5. Використання підрядного зв’язку в текстах. 

6. Рідше зустрічаються неповні речення, окличні, питальні. 

7. Інверсія менш властива мові чоловіків.  

Жіночому писемному мовленню притаманні: схильність до 

використання кліше; значна образність мови, використання 

прислівників та прикметників, що емоційно забарвлює мовлення; 

прості та складносурядні речення.  

Щодо гендерних стереотипів у професійній комунікації, то 

чоловіки і жінки по-різному сперечаються: чоловіки рідше 

погоджуються з критикою, частіше посилаються на авторитети, 

вдаються до іронії, справляють враження більш упевнених у собі 

спеціалістів. Жінки віддані стилю співробітництва, чоловіки ж 

використовують стиль конкуренції. 

Отже, гендерні аспекти спілкування найчастіше є критерієм 

комунікації, і професійної зокрема. 
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ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 

 

 

Громадянське виховання як багатокомпонентна структура 

дозволяє викладачеві ВНЗ вести постійний системний пошук на тлі 

його окремих елементів. Уроки зарубіжної літератури, української 

мови та літератури від початку мають містити серед виховних цілей 

елементи формування усталеної чіткої громадянської позиції як 

частини світогляду молодої людини. 

Вдало підібраний, чітко структурований та продуманий  
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історичний матеріал може не тільки сприяти формуванню позитивної 

мотивації до вивчення предмета, а й виховувати  такі якості, як: 

зацікавленість історичним минулим своєї місцевості, прагнення 

співставляти історичні події та наукові джерела про них, вміння 

співчувати, співпереживати, почуття власної національної гідності. 

Досвід проведення заходів до Дня української писемності та 

мови свідчить про сталий інтерес студентів до історії української 

мови, до формування правильної літературної мови. 

Нами було проведено опитування серед студентів І курсу з 

метою з’ясування рівня сформованості їхнього прагнення володіти 

українською літературною мовою, а також рівня мовної 

толерантності. 

Опитування студентів показало, що 80% першокурсників 

небайдуже, чи правильним буде їхнє вербальне спілкування; 90% 

опитаних підтверджують, що в побуті користуються  суржиком; 60% 

студентів вказали на те, що їх сім’ї є двомовними (українська та 

російська), 100% опитаних вважають, що мають право в побуті 

послуговуватися мовним стереотипом своєї сім’ї (суржик, місцеві 

лексичні та акцентологічні діалекти, російська мова тощо), 50% 

студентів звикли відповідати  тією мовою, на якій до них звертаються 

співрозмовники. 

У рамках заходів, присвячених до Дня української писемності, 

жвавий інтерес серед студентів викликало виготовлення стіннівок на 

тему «Суржик – бур’ян рідної мови», написання есе «Заговори, щоб я 

тебе побачив», «Чи вважаєте ви грамотність мірилом освіченості?» 

Не менш важливим фактором формування громадянської 

позиції студентів є звернення викладача на уроках української мови 

та літератури до історичних фактів, у тому числі до таких, що 

пов’язані з рідним краєм. 

Напередодні вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні 

(остання субота листопада) за доцільне вважаємо звернення на 

заняттях як мови, так і літератури до історичних матеріалів про цю 

трагічну сторінку в житті українського народу. Різноманітні, 

наприклад, газетні публікації можуть стати потужним джерелом для 

проведення переказів, ілюстраціями під час розгляду роману У. 

Самчука «Марія», поезій П. Тичини про Голодомор. 

Багатоплановою може стати тематика виховних годин: про 

долю мешканки Конотопа Людмили Андрійович (яка народилася 

1926 р. у заможній сім’ї, але яку також торкнувся голод), що мешкає в 

Торонто; матеріали місцевих істориків про ті трагічні події, свідчення 
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родичів студентів, обговорення вірша Е. Дуброва «Почорніла земля 

від горя»; знайомство з літературою про Голодомор; бесіди про 

цінність та святість хліба як символа достатку та благополуччя 

родини. 

Такий різноманітний, просочений трагізмом матеріал ілюструє 

одну з функцій літератури – компенсаторну. Молоді люди, які 

належать до зовсім іншої історичної епохи, можуть за допомогою 

знайомства з історичними, художніми матеріалами доторкнутися до 

тих подій і винести власний моральний урок про те, що народ, який 

зміг пережити геноцид, є сильним духовно. 

Виховна, компенсаторна функції гуманітарних предметів тісно 

пов’язані з формуванням цілісної громадянської позиції студентів 

ВНЗ. Усвідомлення викладачами системності та наступності 

громадського виховання є запорукою успішності всього навчально-

виховного процесу в навчальному закладі. 

 

 

Данилова А.А., викладач ПТ КІСумДУ, 
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РОЗВИТОК НАВИЧОК СПІЛКУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ 

МОВОЮ В ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА ЗАЛІЗНИЧНИХ ДОРІГ 

ЯК ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

 

 

Вивчення англійської мови пов’язує Україну зі світом, 

глобальною конкуренцією, розриває зв'язок зі світом 

посттоталітарним. Євроінтеграція України зумовила зростання 

попиту на фахівців зі знанням англійської мови у різних галузях 

економіки. Будучи мовою міжнародного спілкування, вона є вікном у 

світ: дає можливість обміну знаннями, досвідом, передовими 

технологіями в соціальній, економічній, культурній, політичній та 

інших сферах життя між українськими фахівцями та їх зарубіжними 

партнерами. Тому володіння англійською мовою дає можливість 

майбутнім фахівцям у галузі будівництва залізничних доріг 

реалізувати соціальну та професійну мобільність, самоосвіту та 

самовдосконалення, а її викладання має бути направленим  на 

професіоналізацію навчання, використання студентами англійської 
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мови як інструмента майбутньої професійної діяльності та 

професійного пізнання. 

Володіння навичками спілкування англійською мовою 

дозволить майбутнім фахівцям мати краще оплачувану роботу, 

читати фахову літературу мовою оригіналу, знаходити бізнес-

партнерів, інвесторів, замовників на міжнародних виставках, 

самостійно брати участь у міжнародних конференціях, семінарах, 

тренінгах, проводити переговори з іноземними партнерами, їздити у 

відрядження тощо. 

Розвиток навичок спілкування англійською мовою в 

професійному середовищі майбутніх фахівців у галузі будівництва 

залізничних доріг забезпечується вивченням навчальної дисципліни 

«Англійська мова за професійним спрямуванням» (АМПС), метою 

якої є формування у студентів англомовної професійної 

комунікативної компетентності, що має забезпечити практичне 

використання англійської мови в професійній діяльності, вивчення 

зарубіжного досвіду, налагодження ділових контактів з колегами з 

інших країн, а також участь у різноманітних наукових, фахових і 

міжкультурних заходах. АМПС використовує професійно 

орієнтований підхід  до вивчення мови, що передбачає формування у 

майбутніх фахівців здатності до іншомовного спілкування в 

конкретних сферах і ситуаціях: професійних, ділових, наукових, 

навчально-дослідницьких [4, с. 305].  

Навчання АМПС майбутніх фахівців у галузі будівництва 

залізничних доріг полягає у читанні літератури за фахом, вивченні 

професійної лексики й термінології та спілкуванні в модельованих 

ситуаціях, характерних для професійної комунікації в будівельній 

сфері. Оскільки викладання АМПС відбувається одночасно з 

вивченням предметів за спеціальністю, це дозволяє майбутнім 

фахівцям поєднувати отримані знання та навички із спеціальних 

дисциплін, практичну професійну діяльність та використання навичок 

і знань з англійської мови. Для того щоб викладання англійської мови 

не зводилося лише  до передачі фрагментарних предметних знань 

студентам, у той час як майбутня практична діяльність спеціаліста 

потребуватиме використання навичок та знань з англійської мови в 

комплексі, навчання АМПС має бути інтегроване в спеціальні 

дисципліни з метою отримання додаткових професійних знань і 

формування професійно значущих якостей особистості майбутніх 

фахівців у галузі будівництва залізничних доріг [3, с. 20-21].  
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Навчання АМПС дає можливість розвивати навички 

спілкування англійською мовою в професійному середовищі за 

умови, що програма з англійської мови  бере до уваги специфіку 

лексичного наповнення та особливий формат усних і писемних 

текстів, властивих саме галузі будівництва залізничних доріг [1]. Для 

розвитку навичок спілкування англійською мовою в професійному 

середовищі АМПС має бути не тільки об’єктом засвоєння, а й 

засобом розвитку професійних умінь. Це можливо за умови 

використання в навчанні не тільки професійно орієнтованих 

навчальних матеріалів, а й видів діяльності, спрямованих на 

формування професійних умінь студентів [4]. Професійна 

спрямованість вивчення англійської мови майбутніми фахівцями в 

галузі будівництва залізничних доріг передбачає: 

– інтеграцію АМПС з профілюючими дисциплінами;  

– навчання майбутніх фахівців на основі міжпредметних 

зв’язків, використання іноземної мови як засобу систематичного 

поповнення професійних знань,  формування професійних умінь і 

навичок; 

– використання форм і методів навчання, спрямованих на 

забезпечення формування необхідних професійних умінь і навичок 

майбутнього фахівця. 

Розвиток навичок спілкування англійською мовою потребує 

ретельного відбору змістового матеріалу, що має базуватися на 

останніх досягненнях у галузі будівництва залізничних доріг та 

демонструвати наукові досягнення в цій галузі, які стосуються 

професійних інтересів студентів і надають їм можливості для 

професійного зростання. За цих умов відбувається становлення 

професійної спрямованості студентів як домінанти свідомості, образу 

світу, професії, усвідомлення себе як суб’єкта професійної діяльності. 

Вивчення англомовного професійно орієнтованого матеріалу 

дозволяє встановити двосторонній зв’язок між прагненням студента 

отримати спеціальні знання й успішним оволодінням англійською 

мовою. Важливим фактором формування навичок англомовного 

спілкування в професійному середовищі є мотивація, що має значний 

вплив на мовленнєво-розумову діяльність.  Мотив пояснює характер 

будь-якої мовної дії, тоді як комунікативний намір виражає те, яку 

комунікативну мету переслідує мовець. Саме тому необхідно 

враховувати мовні й навчальні потреби студентів, їхні цілі навчання, 

а також особливості фахових дисциплін та вимог ринку праці до 

претендентів на посади в галузі будування залізниць [1].  
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Ефективність предмета АМПС для розвитку навичок 

англомовного говоріння значною мірою залежить від співвідношення 

обсягів мовного матеріалу з кількісними характеристиками видів 

мовленнєвої діяльності. Навчальний час повинен розподілятися з 

урахуванням вимог до професійних умінь, які майбутні фахівці 

мають використовувати англійською мовою, реальних можливостей 

студентів і викладачів. До видів діяльності, які мають найбільш 

вагомий вплив на розвиток навичок англомовного професійно 

орієнтованого спілкування, можна віднести ситуації, в яких студенти 

повинні обстоювати свою думку, брати участь у дискусіях та 

обговореннях, ставити питання своїм товаришам і викладачам, 

оцінювати відповіді одногрупників,  знаходити декілька варіантів 

можливого вирішення проблеми, створювати ситуації самоперевірки, 

аналізу особистих пізнавальних і практичних дій [1].  

В умовах обмеженого часу вивчення дисципліни (одне заняття 

на тиждень) ефективний процес формування англомовних 

комунікативних компетенцій повинен відбуватися в рамках 

комбінованого навчання, що є інтегрованою формою традиційного 

навчання та різних видів Інтернет-навчання, електронного або/та 

дистанційного, за яких навчальний матеріал у будь-якому 

електронному виді передається студентові через Інтернет або 

локальні мережі для самостійного опрацювання, а закріплення та 

перевірка якості здобутих студентом знань і навичок проводиться в 

аудиторії під безпосереднім керівництвом викладача з використанням 

традиційних і мультимедійних засобів навчання [1]. Комбіноване 

навчання дозволяє об’єднати можливості традиційного навчального 

процесу й переваги інформаційно-комунікаційних освітніх технологій 

та максимально враховує не тільки індивідуальні здібності й 

можливості студентів (вибирати темп засвоєння матеріалу, 

пріоритети в навчанні, час виконання завдань), а й потреби 

майбутнього фахівця в галузі будівництва залізниць. [2].   

Для реалізації потенціалу АМПС у професійній та соціальній 

орієнтації майбутніх фахівців у галузі будівництва залізниць 

необхідно дотримуватись таких умов: 

– чітко формулювати цілі іншомовної мовленнєвої діяльності; 

– забезпечувати соціальну й професійну спрямованість цієї 

діяльності; 

– формувати у студентів уміння творчо підходити до вирішення 

окремих завдань, пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю 

[5]. 
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 В умовах глобалізації та інтеграції економіки України, 

стрімкого розвитку науки й техніки оволодіння англійською мовою є  

обов’язковим для фахівця будь-якого профілю і дає можливість 

професійної самореалізації, самоосвіти й самовдосконалення. Роль 

навчального предмета «Англійська мова за професійним 

спрямуванням» є ключовою у формуванні вмінь та розвитку 

комунікативних навичок майбутніх фахівців, а ретельний вибір 

навчального матеріалу та систематична інтеграція АМПС у 

дисципліни за спеціальністю дозволяють  майбутнім фахівцям у 

галузі будівництва залізниць оволодіти навичками спілкування  

англійською мовою в професійному середовищі на 

конкурентоспроможному рівні.  
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Коросташівець Т.М., викладач ПТ КІСумДУ 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАВТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ СПЛАВІВ 

МЕТАЛІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 

 

 

Залізничний транспорт – це один з провідних сучасних видів 

транспорту. Поєднання досліджень хімічної науки з практичними 

вимогами щодо оновлення та вдосконалення конструкцій, механізмів, 
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електрокомунікацій, комп’ютерних систем на залізниці повинно не 

відставати від світових стандартів. Хімічна наука продовжує 

досліджувати й апробувати різноманітні сплави, необхідні на 

залізничному транспорті. 

Велике значення сталі як сплаву, що є основою всіх 

металоконструкцій. 

В Україні загальна потужність сталеплавильного виробництва 

становить приблизно 40 млн. тонн сталі за рік. Приблизно 49,2 % 

усієї сталі виробляється в конвертерах, 47,9 – у мартенівських печах і 

2,8% – в електропечах. 

Сталь – це сплав заліза з вуглецем та іншими хімічними 

елементами (домішками), розчиненими в залізі. Домішки впливають 

на властивості сталі як позитивно, так і негативно, тому їх поділяють 

на корисні та шкідливі. Основною домішкою в сталі є вуглець, вміст 

якого становить від 0,05 до 2,14%. Корисні домішки – це Мn (0,3-0,6), 

Si (0,15-0,3%), Cr, Ni, Co, W. Шкідливі домішки – S, Р, N, О, вміст 

яких обмежується сотими й тисячними частками відсотка. Змінюючи 

вміст вуглецю, можна отримати сталі з різними механічними 

властивостями. Але фізичні властивості сталі поліпшують 

додаванням легуючих елементів, отримуючи особливі фізико-хімічні 

властивості, яких вуглецеві сталі не мають. Такі сталі називають 

легованими. 

За призначенням сталь поділяють на:  

- конструкційну – використовують для виготовлення металевих 

конструкцій (для спорудження будинків та мостів, виробництва 

різних машин). Конструкційна сталь може бути як проста вуглецева, 

так і легована. Легована сталь дорожча, але має кращі механічні 

властивості;  

- інструментальну – використовують для виготовлення 

інструментів, валків прокатних станів, деталей ковальського та 

штампувального устаткування. Інструментальна сталь зазвичай 

містить велику кількість вуглецю (іноді до 2 %), а в деяких марках – 

легуючі елементи: хром, вольфрам, молібден та ін.  

- низьковуглецеву сталь, яку використовують для виготовлення 

парових котлів і топок. Вона повинна мати певні пластичні 

властивості в холодному стані, добре зварюватися, не старіти;  

- для залізничного транспорту – для виготовлення рейок, осей, 

бандажів залізничних коліс. Це середньовуглецева сталь, до якої 

ставлять високі вимоги, наприклад, на втому та на суцільність 

структури металу;  
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- підшипникову – для виготовлення кулькових та роликових 

підшипників. До цієї сталі, що містить близько 1% С і 1,5% Сr, 

ставлять дуже високі вимоги за вмістом неметалевих вкраплень. Крім 

цих, є сталі, призначення яких випливає з їх назви: ресорно-пружинні, 

електротехнічні, трансформаторні, динамні, нержавіючі, гарматні, 

трубні та ін. 

Спеціальні сталі (сталі з особливими властивостями) 

застосовують для роботи в агресивних середовищах, при високих 

температурах, ударних навантаженнях тощо. 

Зносостійка (аустенітна) сталь 110Г13Л (сталь 110Г13 містить 

1,10% вуглецю, 13% марганцю) використовується для виготовлення 

деталей, що працюють в умовах абразивного тертя й високого тиску 

та ударів (наприклад, траки гусеничних машин, деталі подрібнювачів, 

хрестовини залізничних і трамвайних колій, черпаки землерийних 

машин). Характерна особливість марганцевого аустеніту – здатність 

сильно наклепуватись і перетворюватися в мартенсит, що призводить 

до підвищення твердості й опору зношення. 

Сталі групи В використовують для виробів, що виготовляють із 

застосуванням гарячої обробки (ковка, зварювання, термічна 

обробка). Механічні властивості гарантуються. 

Вуглецеві сталі звичайної якості (усіх трьох груп) призначені 

для виготовлення металоконструкцій, а також малонавантажених 

деталей машин і приладів. 

Сталі групи В також застосовуються для котло- мосто- і 

суднобудування. Сталі Ст4 і СтЗ застосовуються у 

сільськогосподарському машинобудуванні. Середньовуглецеві сталі 

номерів 5 і 6, що мають велику міцність, призначені для рейок, 

залізничних коліс, валів, шківів та ін. 

Цирконій Zr зовні схожий на сталь. Він дуже стійкий до дії 

кислот. За цією властивістю перевершує титан та високолеговані 

сталі. За міцністю не поступається конструкційним сталям. Із 

цирконію виготовляють оболонки паливних елементів для ядерних 

реакторів. Він не тільки стійкий до корозії та механічних 

навантажень, а й практично «прозорий» для нейтронів. Цирконій 

використовують як ефективну легуючу добавку до сталей: він надає 

їм в'язкості й запобігає крихкості за низьких температур. 

Тантал Та також застосовується як легуюча добавка до 

спеціальних сталей: вони стають ще більш тугоплавкими. Адже 

температура плавлення танталу досягає 3000 °С. Для сплавів танталу 

характерні висока міцність і надзвичайна стійкість до впливу 



155 

 

хімічного агресивного середовища. Тому його використовують у 

хімічній промисловості для виготовлення теплообмінників та інших 

апаратів, в електроніці – як конструкційний матеріал. 

Чистий тантал добре «уживається» з біологічними тканинами. 

Він з ними хімічно не взаємодіє і не викликає подразнення у м'язах і 

кістках. Ось чому хірурги для скріплення кісток і м'яких тканин 

використовують танталові пластинки, дріт, стержні, шурупи. 

Нові металеві матеріали в таких галузях техніки як сучасні 

машинобудування, електроніка, медична, ядерна, космічна техніка 

взагалі незамінні. 

Металічний кальцій широкого застосування не знайшов. Його 

використовують у виробництві чавуну й сталі для очищення їх від 

кисню, сірки, фосфору та для добування сплавів із свинцем, з яких 

виготовляють підшипники. Завдяки великій хімічній активності 

кальцій використовують для відновлення деяких тугоплавких металів 

(титан, цирконій тощо) з їхніх оксидів. 

Металічний алюміній широко використовується в 

промисловості. За обсягом виробництва серед металів він посідає 

друге місце після заліза. Основна маса алюмінію йде на виготовлення 

алюмінієвих сплавів. Найпоширеніший з них дюраль або 

дюралюміній. Це сплав алюмінію з міддю й невеликими кількостями 

магнію, мангану та інших компонентів. Використовується як 

конструкційний матеріал в авіа- й машинобудуванні. 

Магналії – сплави алюмінію з великим вмістом магнію (5-13%), 

Mn (0,2-1,6%), Ni (1,75-2,25%), Be (до 0,15%), Ti (до 0,2%), Zr (0,2%), 

іноді Zn (3,5-4,5%). Магналії відрізняються високою міцністю й 

стійкістю до корозії в прісній і навіть у морській воді, стійкі до 

кислот. Застосовують для виготовлення арматури будівельних 

споруд, деталей холодильних установок, декоративних побутових 

предметів, в авіа-, судно- й машинобудуванні. 

Силуміни – сплави на основі алюмінію з високим вмістом Si. 

До їх складу входять: Si (3-26%), Cu (1-4%), Mg (0,2-1,5%), Mn (0,2-

0,9%), Ni (0,8-2%), іноді Zn (2-4%), Cr (0,1-0,4%), Ti (0,05-1,5%) та ін. 

Силуміни використовують в авіабудуванні, вагонобудуванні, 

автомобілебудуванні, будівництві сільськогосподарських машин, 

деталей коліс, корпусів і деталей приладів. 

Бронза – це сплави міді з іншими речовинами: Cu–Sn, Cu–Al (5-

10%), Cu–Pb (33%), Cu–Si (4%), що використовують для 

виготовлення деталей машин, посуду. Для виготовлення 
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електронагрівальних приладів використовують сплав ніхром (Ni 

(67%), Cr (15%), Fe (16%), Mn (1,5%)). 

Чавун – це сплав заліза, в якому міститься більше 1,7% 

Карбону, а також домішки Силіцію, Мангану, Сульфуру, Фосфору. 

Він твердіший від заліза, крихкий, не піддається куванню й 

прокатуванню і розбивається внаслідок удару. 

Розрізняють два види чавуну: сірий і білий. 

Сірий чавун (ливарний) містить Карбон у вигляді графіту і на 

зломі має сірий колір. У техніці він застосовується для відливання 

важких частин машин, маховиків, плит, труб, ґрат для мостів, 

хімічної апаратури. 

Білий чавун (переробний) містить Карбон у складі цементиту 

Fe3C, світліший за сірий. Цей чавун переробляють на сталь. 
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ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

УКРАЇНИ 

 

 

Вплив на довкілля, яке спричиняє залізничний транспорт, 

можна розглядати за такими напрямами: зміна природного 

ландшафту, забруднення повітря й ґрунту, шумове, вібраційне та 

біологічне забруднення. Незважаючи на те що залізничний транспорт 
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з-поміж інших видів транспорту є найбільш безпечним, ця проблема 

особливо актуальна для України, тому що вона за щільністю 

залізничної мережі й вантажонапруженістю перевищує багато інших 

країн Центральної Європи. З огляду на те що в Україні напружено 

функціонує й автомобільний транспорт, ці два фактори можуть 

значно вплинути на екологію країни. Крім того, більшість 

залізничних ліній України споруджувалися 30-40 і більше років тому 

переважно без дотримання екологічних вимог, давно вичерпали свою 

пропускну здатність і мають потребу в модернізації. Крім 

магістральної мережі, господарство залізничного транспорту містить 

у собі тисячі вокзалів і вантажних дворів, велику кількість 

локомотивних і вагонних депо. Тому проблема екологізації  

залізничного транспорту є вкрай важливою. 

  Залізничний транспорт залишається головним перевізником 

лісових, земельних і мінеральних ресурсів, а також вагомим 

споживачем палива, негативно впливаючи на навколишнє 

середовище, викликаючи порушення стійкості ландшафтів 

транспортної інфраструктури шляхом розвитку ерозії та зсувів, 

забруднення атмосфери відпрацьованими газами, постійне зростання 

рівня забруднення землі нафтою, свинцем та іншими важкими 

металами, продуктами видування та падіння сипучих вантажів 

(вугілля, цемент).  

Слід зазначити, що при забрудненні ґрунту залізничними 

потягами враховується відстань 1 км, при цьому на 1 км шляху за рік 

скидається 200 м
3
 стічних вод, 12 тонн сухого сміття, 3,5 тонни сажі. 

За результатами аналізу Л. В. Лапчинської та багатьох інших 

дослідників, який проводився вздовж залізничних шляхів Харківської 

області, було з'ясовано, що тільки на віддалі 100 м обабіч шляхів 

залізничних колій вміст свинцю в ґрунті та рослинах перевищує 

гранично допустимі концентрації в 5-10 разів, а кадмію, нікелю, міді, 

цинку – в 2-3 рази. Це зони зовсім не придатні для випасу худоби, 

заготівлі сіна, а тим паче для посадки плодово-ягідних культур. 

Сьогодні відбувається забруднення ґрунту також металевою 

стружкою та пилом вантажів, які перевозяться залізницею. 

 За даними Національного центру Інституту ґрунтознавства і 

агрохімії, нині близько 20% території України забруднено важкими 

металами, що призводить до утворення кислої або лужної реакції 

ґрунтового середовища, зниження обмінної ємності катіонів, втрати 

поживних речовин, до зміни щільності, розвитку ерозії, дефляції, 
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скорочення видового складу рослинності, її пригнічення або до 

повної загибелі. 

Залізничний транспорт постійно впливає на природне 

середовище. Характер впливу транспорту на навколишнє середовище 

визначається складом техногенних факторів, інтенсивністю їх впливу, 

екологічною вагомістю впливу на елементи природи. Техногенний 

вплив може бути локальним від одиничного фактора або 

комплексним від групи різних факторів, характеризуватися 

коефіцієнтами екологічної вагомості, які залежать від виду впливу, їх 

характеру, об'єкта впливу.  

Екологізація залізничного транспорту повинна бути 

пріоритетним напрямком розвитку Укрзалізниці. Таким чином постає 

дуже актуальне питання щодо цілісності лісозахисних смуг, які 

розташовані паралельно до магістралі. На жаль, останнім часом 

набула значних обертів тенденція тотального вирубування захисних 

лісових насаджень на всій території України. Шкода від таких 

неконтрольованих вирубок становить мільйони гривень в 

економічному вимірі і є колосальною щодо завданих збитків для 

навколишнього природного середовища. При зменшенні площі таких 

насаджень суттєво збільшується зона розсіювання й розповсюдження 

шкідливих речовин, які пов’язані з роботою залізничного транспорту 

та перевезенням вантажів. Збільшується рівень шуму та вібрації, які 

впливають на розташовані поруч населені пункти.  Також нищення 

лісосмуг є однією з найбільших причин автомобільних аварій та 

зупинок залізниці в зимовий період. 

Українські захисні насадження мають охоронний статус, але за 

ними здебільшого нікому доглядати. Одна з причин – у тому, що за 

роки незалежності уряд України так і не створив єдиної служби, яка б 

займалася проблемами захисних лісосмуг. Необхідні нормативно-

законодавчі зміни, створення структур, які нестимуть 

відповідальність за такі насадження.  Також під час вирішення 

національних екологічних проблем слід звернути увагу на соціальні 

передумови екологізації. 

Забезпечити рівновагу в природі можна за допомогою 

правових, соціально-економічних, організаційних, технічних, 

санітарно-гігієнічних і біологічних методів. Правові методи 

регламентують норми та порядок природокористування, виходячи з 

умови збереження відносної рівноваги в навколишньому середовищі. 

Соціальні методи засновані на відповідальності всіх верств 

суспільства за стан охорони довкілля. Економічні методи 
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передбачають певні види витрат на збереження рівноваги 

навколишнього середовища, раціональну плату за ресурси, 

відшкодування збитків. Організаційні методи засновані на науковій 

організації природокористування та виконанні адміністративних і 

правоохоронних заходів щодо запобігання шкідливій дії на 

навколишнє середовище. Технічні методи засновані на створенні 

нових технологій і виробничого устаткування, що зменшують 

шкідливу дію на природне середовище, впровадженні ефективних 

засобів очищення викидів в атмосферу й у водоймища. Санітарно-

гігієнічні методи передбачають обов’язковий контроль за станом 

навколишнього середовища з метою своєчасного вживання заходів 

щодо запобігання шкідливому впливу забруднень на людей і 

природу. 
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО 

МОВЛЕННЯ 

 

 

У нових соціально-економічних умовах розвитку державності 

зростає значення та вимоги до формування культурної особистості. 

Однією з основних умов є набуття навичок вільно володіти рідною 

мовою. 
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Основою мови є слово, яким уміло повинна користуватися 

кожна людина в будь-якій сфері діяльності  й за будь-яких  умов 

спілкування - цілеспрямовано, своєчасно, переконливо, виразно. 

Недарма народна мудрість повчає: говори не так, щоб тебе зрозуміли, 

а говори так, щоб тебе не могли не зрозуміти. Це особливо важливо 

для тих людей, які постійно спілкуються з великою аудиторією, 

виконують адміністративні, державні обов’язки й покликані активно 

впливати на співрозмовника. 

Професійне мовлення – це процес обміну думками в певній 

галузі знань, в якому б вигляді воно не здійснювалося, це 

функціональна дійсність мови в усіх її матеріальних і ситуативних 

формах [1]. 

Професійне мовлення людини свідчить про її духовний, 

інтелектуальний розвиток, внутрішню культуру. Дослідниками 

встановлено, що представник ділового світу протягом дня вимовляє 

близько 30 тисяч слів. Уміння правильно говорити – це не віяння 

моди, а нагальна потреба [2]. 

Спеціаліст будь-якого фаху повинен володіти грамотною, 

фаховою, логічно вибудованою мовою, уміти вести ділові 

переговори, готувати публічні виступи, застосовувати певні форми 

ведення дискусії, проводити обговорення проблем загальнонаукового 

та професійного характеру. Саме на професійно-комунікативний 

розвиток студентів спрямований курс «Українська мова за 

професійним спрямуванням». 

Майбутній спеціаліст повинен володіти нормами сучасної 

української літературної мови; користуватися фаховою 

термінологією; доречно використовувати власне українську лексику 

та слова іншомовного походження; вільно користуватися різними 

функціональними стилями у професійному вжитку; поповнювати та 

активно використовувати особистий термінологічний тезаурус. 

Професійне мовлення повинно передбачати формування 

системи інтегрованих професійних знань та вмінь, зокрема мовної 

спеціалізації, найтіснішого зв’язку курсу мови з профілюючими 

дисциплінами, насамперед у координації викладання фахових 

дисциплін та української мови. 

Безумовно, викладачі всіх навчальних дисциплін слідкують за 

мовою студентів: пояснюють значення нових слів, рецензують усні 

відповіді, виправляють мовленнєві помилки, проте лише на заняттях з 

української мови студенти можуть набути осмисленого мовленнєвого 
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досвіду, а це сприяє формуванню загальної культури майбутнього 

спеціаліста. 

Головною метою навчання професійного мовлення є 

формування у студентів високого рівня інтелекту, розвитку 

особистісних якостей, оскільки значущість знань може усвідомити 

лише людина з високим рівнем мовленнєвої культури[1]. 

Найпродуктивніше мовленнєві навички студентів формуються 

на занятті, умови якого максимально наближені до майбутньої 

мовленнєвої діяльності, спонукають до реального спілкування й 

розв’язання типових комунікативних завдань. 

Роботу з формування мовленнєвих навичок студентів доцільно 

проводити за такими напрямками: 

- характеристика та контроль правильного використання норм 

української мови; 

- формування й  розвиток основних комунікативних навичок. 

Для оптимізації процесу формування мовленнєвих умінь 

необхідно: 

 - навчати української мови за професійним спрямуванням у 

цілісній системі здобуття студентами фахової освіти, не розділяючи 

дисципліни на фахові та нефахові; 

- виробляти у студентів навички ретельного добору мовних 

засобів залежно від мети та  завдань висловлювань;  

- стимулювати їх до вдосконалення власного мовлення;  

- забезпечувати діяльнісний підхід до формування мовленнєвих 

навичок у професійному спілкуванні;  

- організувати процес формування мовленнєвих навичок на 

матеріалі мовленнєвих ситуацій, максимально наближених до 

майбутньої професійної діяльності. 

Оволодівши системою мовленнєвих умінь і навичок, студент 

матиме змогу встановлювати вербальні контакти із співрозмовником, 

будувати висловлювання в різних стилях та жанрах, використовуючи 

відповідну термінологію. Проте прагнення до унормування власного 

мовлення, усвідомлення мовної доцільності виникає у студентів лише 

як наслідок безперервної копіткої праці викладачів усіх предметних 

дисциплін. 

Отже, культура мовлення – це сукупність таких якостей, які 

найкраще  впливають на адресата з урахуванням конкретної ситуації, 

поставлених мети й завдань. До них належать: точність, зрозумілість, 

чистота мови, багатство й розмаїтість, виразність, правильність. 

Кожен, хто прагне поліпшити свою культуру мовлення, має розуміти, 
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що таке національна мова, у яких формах вона існує; чим книжна 

мова відрізняється від розмовної, чому в мові існують фонетичні, 

лексичні, морфологічні, синтаксичні варіанти; що таке мовна норма. 

Про справжнього  спеціаліста можна говорити тоді, коли він не 

лише має блискучу кваліфікацію, а й володіє високою мовленнєвою 

культурою. Це означає, що професійний успіх значною мірою 

залежить від того, наскільки адекватно фахівець сприймає людей, чи 

знаходить відповідний тон і стиль спілкування, чи вміє чути 

співрозмовника, чи намагається зрозуміти його, які добирає слова, 

щоб підтримати або переконати. 

Культура мовлення фахівця має відповідати сучасним 

літературним нормам, характеризуватися лексичним багатством. 
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ФІЛОСОФІЯ І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ  

МАЙБУТНЬОГО ЗАЛІЗНИЧНИКА 

 

 

Сучасна наукова література містить багато робіт про роль 

філософії у формуванні особистості. Ця проблема цікава не лише 

викладачам-практикам, методистам, а й вченим-теоретикам, які 

досліджують фундаментальні засади людського буття. Що не є дивним, 

адже особистість та процес її формування складають по суті основну 

проблему філософії. Тому природно виникає питання: чи здатна сучасна 

філософія справитися з цією проблемою?  Чи зможе філософія 

самостійно, тільки власними зусиллями вирішити проблему становлення 

особистості, людини з великої літери? Про це писали ще Сократ, Платон 
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та багато інших античних філософів.   У працях Сократа є свідчення про 

вирішальну роль філософії у формуванні моральності людини, за що він 

згодом був критикований, а його концепція отримала назву «етичний 

раціоналізм», що означає абсолютизацію ролі знання ( філософії ) у 

становленні доброчесної людини. У чому ж  суть позиції Сократа?  Він 

пояснював аморальні вчинки людей виключно незнанням, невмінням  

відрізняти зло від добра, як він стверджував, невіглаством. Реальне 

життя сьогодні не вписується в таке розуміння, але це не означає, що 

знання взагалі, і філософські зокрема, не потрібні.  Знання, а в нашому 

випадку професійні, майбутнім залізничникам потрібні, але їх 

недостатньо для того, щоб винятково завдяки їм стати особистістю, 

фахівцем своєї справи. Професійна освіта дає фахові знання, виховання 

формує бажання реалізувати отримані знання на практиці. Виховання не 

існує окремо від знання, але тільки до нього не зводиться. Особистість, 

вихована людина відрізняється від невихованої тим, що вона має 

усталені звички діяти за всіх обставин морально, навіть тоді, коли це, 

здавалося б, неможливо або й невигідно. Формуються такі звички 

регулярним повторенням одних і тих же дій та вчинків. А тому 

формування особистості в навчальному процесі вимагає не лише 

вивчення філософії, але й такої його організації, коли студент 

змушений буде систематично працювати над засвоєнням навчального 

матеріалу. Звичка до систематичної праці сформує такі риси 

особистості, які потім проявляться і в усіх інших сферах 

життєдіяльності. Звичка діяти морально, чинити добро і є сутністю 

людини-добродія.  

 

Стеценко Л.М., викладач ПТ КІСумДУ 

 

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ВПЛИВ СВІТОВИХ 

ТЕНДЕНЦІЙ 

 

 

Всі глобальні процеси, які відбувалися останні десятиліття, 

кардинально змінили ситуацію у світовій економіці. Сьогодні, коли 

світова економіка зазнає суттєвих змін, а економіки окремих країн не 

завжди своєчасно та адекватно адаптуються до глобальних викликів, 

питання щодо управління національним соціально-економічним 

розвитком стає складною науково-практичною задачею для кожної 

країни, що ставить за мету стале економічне зростання та піднесення 
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добробуту населення. За словами лауреата Нобелевської премії 

Василя Леонтьева, «національна економіка – це саморегульована 

система, що складається з великого числа різних взаємозв’язаних 

видів діяльності». 

Національна економіка – це економічно й організаційно єдина 

система взаємопов’язаних галузей і сфер діяльності людей, яким 

властива відповідна пропорційність, взаємообумовлене розміщення 

на території, обмеженій державними кордонами [2]. 

Сучасну національну економіку характеризують низка ознак, 

які можна звести у декілька груп: 

- національний суверенітет; 

- ресурсно-виробничі ознаки; 

- господарсько-організаційні ознаки; 

- товарообмінні ознаки. 

В цілому національна економіка виступає як досягнутий під 

впливом сукупності факторів цілісний організм, який функціонує за 

певними законами [2].  

Основним чинником у наш час, який зумовлює розвиток 

світової економіки є глобалізація. Глобалізація світової економіки – 

це новий, більш високий ступінь інтернаціоналізації. 

Інтернаціоналізація проявляється у постійному зростанні 

міжнародних економічних взаємозв’язків, взаємозалежностей різних 

країн і регіонів світу, господарських суб’єктів різних рівнів [6]. У 

кінці ХХ ст. інтернаціоналізація господарського життя вийшла на 

якісно новий рівень – глобалізацію: процес зростання взаємодії між 

суб’єктами світової економіки, який набуває світового характеру. 

Інтернаціоналізація – історико-еволюційна підготовка глобалізації, 

яка не могла б виникнути, якби їй не передували масштабні, 

довгострокові, всеохватні процеси інтернаціоналізації [6].  

 Глобалізація процесів суспільного розвитку знаходить прояв 

передусім у таких напрямах: - у появі потреб в уніфікації певних 

«правил гри» для всіх учасників світового господарства; - у нових 

формах управління світовою економікою, які б ураховували інтереси 

не тільки національного, а й наднаціонального, спільного для всього 

людства; - у появі нових закономірностей політичної діяльності 

окремих держав, коли вони вже не можуть бути самостійними у 

прийнятті усіх рішень щодо свого функціонування; - в обмеженні 

альтернатив вибору цілей та інструментів розвитку окремих країн, 

регіонів з боку світового співтовариства і в інтересах цього 
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співтовариства, хоч механізми такого впливу ще перебувають у стадії 

формування [1]. 

Тенденції розвитку світових економічних зв’язків визначає 

найбільш відома теорія «світової системи» І. Валлерстайна. Виходячи 

з визначення трьох основних стадій в історії – «міні-систем», 

«світових імперій» та епохи «світової економіки» або «світових 

систем», І. Валлерстайн вважає, що саме капіталістична система, 

маючи колосальний потенціал до розширення, приваблюючи широкі 

прошарки населення своєю внутрішньою динамікою та здатністю 

забезпечувати достатню масу найрізноманітніших товарів, зумовлює 

врешті-решт, ієрархізацію світового співтовариства, визначаючи три 

рівні держав: центральні, периферійні та напівпериферійні. Це 

означає, по-перше, збереження, навіть у єдиній світовій економічній 

системі, її асиметричності; по-друге – зумовлює визрівання та 

розвиток асиметричності в культурних потоках, коли західна модель 

розвитку культури стає домінуючою, сприймається як символ 

цивілізації [1]. 

На думку вченого Саміра Аміна, наслідки процесу глобалізації 

двоякі: по-перше, зростає тенденція панування світової економіки та 

світового ринку над політикою та ідеологією національних держав; 

по-друге, посилюється поляризація рівнів розвитку, оскільки ринки 

товарів і капіталів все більше набувають світового виміру, а ринки 

робочої сили залишаються національно сегментованими. Вчений 

вважає, що центр і надалі буде прагнути до домінування за рахунок 

підтримки п’яти монополій: монополії новітніх технологій; монополії 

на контроль за фінансовими потоками на глобальному рівні; 

монополії на доступ до природних ресурсів планети; монополії на 

інформацію та мас-медіа; монополії на зброю масового знищення. 

Наслідками такої монополізації в умовах глобалізації, на думку 

Саміра Аміна, буде поглиблення світової ієрархії, поширення, 

ускладнення структури та рівнів периферії, розвиток процесів 

поляризації у самому центрі [4]. 

У сучасних умовах у світі зберігається технологічний розрив 

між розвинутими країнами, в яких панують четвертий і п’ятий 

технологічні уклади, та менш розвинутими державами, в яких більш 

поширені третій і четвертий технологічні уклади. Внаслідок цього, 

промислово розвинуті країни переважно здійснюють науково-

технологічну взаємодію з рівними за технологічним розвитком 

державами, використовуючи при цьому дешеву інтелектуальну 

працю менш розвинутих країн для покращення 
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конкурентоспроможності власного високотехнологічного потенціалу. 

Для рівноправного залучення тієї чи іншої держави до глобальної 

науково-технологічної сфери важливого значення набувають рівень 

розвитку національної інноваційної системи, політика уряду в цьому 

напрямі, участь країни в глобальних та регіональних економічних 

угрупованнях [1].  

Національна економіка ставить перед собою виконання таких 

довгострокових цілей: стабільне економічне зростання національного 

продукту; стабільний рівень цін; гарантування економічної безпеки; 

високий рівень зайнятості; підтримка зовнішньоторговельного 

балансу; підвищення якості та рівня життя населення. 

В період становлення України у статусі незалежної 

європейської держави, завдання економічної політики визначається у 

потребі формування якісно нової економічної та господарської 

системи ринкового типу. А саме це: врахування зовнішніх, 

міжнародних чинників впливу на процеси, що відбуваються в нашій 

державі та перетворення діючої ринкової системи  на складову 

частину світового ринкового господарства. Використовування  

сучасних тенденцій, механізмів та інструментів, якими оперує 

світовий ринок.  

Україна володіє великими науково-технічними можливостями, 

щоб активно підключитися до світової трансформації, однак, вона не 

зуміла досягти високих темпів зростання. Зрозуміло, що Україна 

стане процвітаючою державою тільки тоді, коли вона зможе 

комплексно і ефективно освоїти в своїх інтересах території та 

ресурси, якими володіє. Україні знаходиться на стадії становлення. 

Для виходу з кризи необхідно змінити технологічну парадигму і 

надати економічному розвитку інноваційного характеру                   [3, 

с. 67]. 

В цілому на сьогодні створюється несприятливе середовище 

для розвитку економіки і фінансів України. Ситуація ускладнюється 

тим, що в Україні не проведені необхідні реформи, не здійснена її 

модернізація. Враховуючи це в країні існує гостра потреба реалізації 

програми протидії  наслідкам світової кризи та розвитку національної 

економіки. Програма має бути спрямована на розвиток внутрішнього 

ринку, реалізацію ефективних проектів розвитку вітчизняного 

виробництва, підтримки національного товаровиробника, 

імпортозаміщення, енергозбереження, модернізацію усіх сфер 

суспільного життя [5].  
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Україна має величезні можливості для економічного 

процвітання. Запорукою цьому є працьовитий народ, кваліфіковані 

кадри, інтелектуальний, науковий та виробничий потенціал, 

надзвичайно вигідне географічне положення. Для того щоб знайти 

своє місце в глобальній економіці необхідно використовувати свої 

сильні сторони економічного, виробничого, науково-технічного та 

інтелектуального капіталу, забезпечити перехід у міжнародному 

розподілі праці від сировинної до науково-технічної спеціалізації. 

Неодмінною умовою для зміцнення економічного становища України 

у світі є зростання конкурентоспроможності продукції на 

внутрішньому та зовнішньому ринках. 

На сьогодні Україна  не має цілісної національної економіки, 

яка б ефективно працювала на потреби держави та нашого народу. 

Виробництво нескладної, але вкрай потрібної  продукції, у нас взагалі 

не виробляється, хоча не важко налагодити в Україні. 

Для того, щоб Україна мала гідну національну економіку 

потрібно провести структурну перебудову економіки з метою 

розвитку галузей які працюють на потреби держави. А саме це 

сільське господарство, машинобудування, машинобудування для 

легкої промисловості, машинобудування для харчової промисловості, 

розвиток легкої та харчової промисловості, розвиток галузей, які 

виробляють складну побутову техніку, скорочення добувної 

промисловості до потреб, металургії, виходячи з пріоритетів 

національних інтересів України. Національна економіка неможлива 

без розв’язання проблеми економічної безпеки. В цілому економіка 

України, крім структурної перебудови, потребує оновлення 

основного капіталу, зміни технології і відповідно проведення ряду 

реформ, покликаних забезпечити ефективності виробництва. 
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викладачі ПТ КІСумДУ 

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ 

В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

 

Підприємництво пройшло нелегкий історичний шлях, 

виборюючи своє право на існування, доказуючи свою життєздатність, 

вагомість та значимість для суспільства. 

Формування та розвиток початкових ознак основних форм 

підприємництва відбувалося ще в ході переростання  натурального 

господарства в товарне, а також в період становлення товарно-

грошових відносин та ринку.   

Дослідження у сфері підприємництва проводились ще на 

початку ХVІІ століття, а у ХVIIІ—ХІХ століттях питаннями 

підприємництва займалися відомі вчені такі, як Р. Кантільйон, А. 

Сміт, Д. Рікардо, Ж..Б. Сей, К. Маркс, А. Маршалл. Початок ХХ 

століття відомий такими дослідниками підприємництва, як С. Брю, 

М. Вебер, В. Зомбарт, К. Макконнелл, Й. Шумпетер, Ф. Хайєк тощо. 

Командно-адміністративна система СРСР забороняла 

підприємництво.  Ставлення до ділових людей було дуже 

настороженим, а нерідко й ворожим, підприємницька діяльність  не 

дозволялась і навіть каралась  законом і  лише з 1986 року після 

прийняття постанови, а потім і Закону «Про кооперативи» почав 

формуватися реальний сектор бізнесу та підприємництва. Цей закон 

поклав початок розвитку малого і середнього підприємництва, в той 

час, коли великі підприємства знаходилися в державній власності. 

Сприяла розвитку малого підприємництва і Постанова Ради Міністрів 
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УРСР від 22 вересня 1990р. «Про заходи для створення і розвитку 

малого підприємництва».  

В умовах гострого дефіциту необхідних речей об'єктивні 

соціальні потреби в середині минулого століття сприяли 

розвитку підприємництва, але спочатку в тіні, і тільки потім 

нагромаджені капітали стали основою підприємництва незалежної 

України. Після утворення незалежної української держави відкрилися 

більш широкі можливості для підприємництва і бізнесу. Зарубіжний 

досвід багатьох країн та сучасні тенденції економічного та науково-

технічного прогресу переконливо доводять, що сьогодні без 

винахідливих, цілеспрямованих, ділових людей, без розвитку різних 

форм підприємницької діяльності в різних галузях економіки 

подальший рух уперед неможливий. У сучасних умовах, коли 

здійснюється перехід від командно-адміністративних управління до 

економічних методів господарювання,  підприємництво виступає 

основним напрямом удосконалення господарської діяльності і 

важливою умовою створення ринкової економіки. 

Проблеми розвитку підприємництва, як і перспективи його 

розвитку є об'єктом дослідження також багатьох вітчизняних вчених, 

економістів, зокрема О. Барановського, З. Варналія, А. 

Виноградської, Л. Воротіної, П. Єщенка А. Кисельова, Ю. Клочка, Т. 

Ковальчука, Л. Мельника, С. Мочерного, Ю. Ніколенка, Є. Панченка, 

В. Рибалкіна, С. Реверчука, та інших. Українські економісти 

досліджували, перш за все, загрози і перспективи розвитку 

підприємництва у трансформаційний період. Такому періоду 

притаманне виникнення різного роду деструктивних і 

конструктивних факторів, вплив яких може призвести як до суттєвих 

проблем у функціонуванні підприємств, так і слугувати підгрунтям 

для значних конкурентних переваг, тому проблеми і перспективи 

становлення і розвитку підприємництва у нашій країні та пошук 

шляхів його оптимального державного регулювання потребують 

подальшого всестороннього дослідження [1; 2] 

Підприємництво поступово стає природною складовою 

української економіки, що свідчить про її просування до ринкових 

форм і методів господарювання. Для багатьох громадян України 

підприємництво стало основним видом роботи або формою вторинної 

зайнятості. Особливо тяжіє до заняття підприємницькою діяльністю 

молоде покоління України. [1] 

Не дивлячись на те, що перед підприємництвом стоїть багато 

невирішених проблем та перешкод, таких як: недосконала державна 
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регуляторна політика щодо суб’єктів підприємництва, обмеження або 

відсутність фінансової підтримки малого підприємництва, високі 

ставки оподаткування, нестабільне економічне становище, наявність 

рейдерства та корупції, недосконалість консультаційного та 

інформаційного забезпечення, розпочаті та незавершені реформи, 

війна на території держави, український бізнес продовжує рухатись в 

напрямку подальшої інтеграції в глобальну економіку.  

Підприємництво в Україні відіграє важливу роль як в 

економічному аспекті, розвиваючи різні галузі економіки та вносячи 

значний внесок у ВВП країни, так і соціальний, створюючи нові 

робочі місця, задовольняючи різні потреби населення, піднімаючи 

імідж країни на міжнародному рівні. 

Враховуючи, що підприємництво є однією з найважливіших 

ознак ринкової економіки і основною передумовою розвитку 

народного господарства будь-якої країни, державним інституціям  

необхідно створювати умови для всебічного розвитку 

підприємництва та бізнесу в Україні та підтримувати економічну та 

організаційну творчість і новаторство, а також, застосовуючи різні 

державні механізми та важелі, допомогти підприємництву вистояти 

та продовжити самостійно удосконалюватись і розвиватись в ці 

нелегкі часи в нашій країні.  

В Україні великі можливості для розвитку підприємництва 

самих різних напрямків та видів – це і багаті природні, і земельні 

ресурси, і чудові кліматичні умови, найпрекрасніше розташування на 

мапі країн, а найголовніше великий людський потенціал., здібний 

творити та досягати великих цілей. 
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