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Левченко О.Л.1, Данилова А.А.2 

1,2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 106 

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В 

УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Шульга Д.В.1,  Левченко О.Л.2 

1 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти 
2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 108 
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ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З 

ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО 

ПАКЕТУ ELECTRONIC WORKBENCH 

Кипарис В.Є.1, Коломійченко І.В.2  
1,2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ 111 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ПРИ 

ВИКЛАДАННІ «ІНФОРМАТИКИ» 

Печенко С.М.1, Романенко О.І.2  

1,2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач  114 

СУЧАСНА ПАРАДИГМА ОСВІТНІХ ЗМІН  ЯК ОДИН 

ІЗ ЧИННИКІВ ПОБУДОВИ НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

Рязанцева О.В.1, Рязанцев В.В2  

1 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач  
2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», заступник 

директора з навчальної роботи, викладач за сумісництвом  116 

УПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІШАНОГО 

НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ «ЦИФРОВА 

СХЕМОТЕХНІКА» 

Бойко Л.К..1, Наумов Д.О.2 

1,2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач  118 

РОЛЬ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В ПІДГОТОВЦІ 

ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Пичик А.О..1,  Рязанцева О.В.2 

1 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти 
2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 120 

ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ  

В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ У ДІЛОВОДСТВІ 

Пичик А.О1, Тараба Т.І.2 

1 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти 
2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 

122 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ    

МЕТОДОМ ПРОСТОРУ СТАНІВ 

Васильєв В. І. 1 

   1 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», к.т.н., викладач      124 

   ОПТИМІЗАЦІЯ ВИСОКОТОЧНОГО КЕРУВАННЯ                                                                                                                                                                                                                   

СТРУКТУРНО НЕСТІЙКИМИ СИСТЕМАМИ 

  Васильєв В. І.1 

  1 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», к.т.н., викладач      128 
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СЕКЦІЯ 1. «ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ  

ТА БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗЕЙ» 

 

ПЕРШІ ДОРОГИ З ТВЕРДИМ ПОКРИТТЯМ У СВІТІ. 

ТЕНДЕНЦІЇ ЧАСУ 

 

Кириченко В.В.1, Тарасенко Т.М. 2 

1 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти  
2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 

 

Історія дорожнього будівництва найтісніше пов'язана з 

розвитком людського суспільства і матеріальної культури. Лише 

первіснообщинний лад майже не знав доріг: люди жили невеликими 

групами, потреба в шляхах сполучення була відсутня. Згодом з'являлася 

необхідність використання простої кооперації праці у великих 

масштабах, наприклад, під час будівництва єгипетських пірамід, 

індійських храмів, будівництва доріг у стародавній Персії, Ассирії, 

Римі. Саме зі створенням доріг у Римі й зародилося все дорожнє 

будівництво. Найвідомішою з усіх античних доріг Риму стала Аппієва 

дорога [1]. 

Будівництво дороги почалося в 312 році до н.е. при цензорі 

Аппіі Клавдії Цеке. Ця дорога мала важливе значення у військовому, 

культурному й торгівельному напрямках. Вона пов'язувала Рим з 

такими багатими регіонами, як Кампанія, Апулія. Перша ділянка дороги 

до міста Копії була побудована до 304 р. до н.е., потім вона була 

продовжена до міста-порту Брундізі [2].  

Ширина дороги сягала від 4 до 6 метрів, що дозволяло 

розминутися двом кінним екіпажам. З боків дороги були схожі на 

тротуар піднесення і глибокі канави для стоку дощової води. На певній 

відстані один від одного знаходилися дорожні станції, що служили 

місцем відпочинку для мандрівників. Приблизно в 16,5 км від Риму 

розташовувалася перша поштова станція, на якій міняли коней [1].  

Стародавні будівельники створили дорогу на віки. Її 

конструкція складалася з чотирьох шарів. Нижній шар дороги 

представляв собою основу з кам'яних плит товщиною 20-30 см, які 

укладалися на добре ущільнене земляне полотно. Пустоти між плитами 

заповнювалися піском. Другий шар товщиною 23 см складався з бетону 

– битого каменю, укладеного в розчин. Третій шар товщиною теж 23 см 

складався з бетону, у якому заповнювачем був гравій. Обидва бетонних 

шари ретельно утрамбовувалися. Це була найскладніша і 

найвиснажливіша частина роботи, яку виконували в основному раби та 
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іноді військові підрозділи. Останній, верхній шар дороги покривався 

великими кам'яними блоками площею 0,6-0,9 м2 і товщиною близько 

13 см (рис.1) [1]. 

 

 
Рис.1.  Конструкція дорожнього одягу: а) римська; б) сучасна [1] 

 

Римським будівельникам був не відомий бетон такий, як у 

сучасному світі. Портландцементу в ті часи не існувало. Будівельники 

дороги використовували матеріал з в'яжучим на основі вапна. Бетон 

виготовлявся з піску без домішок землі, для більшої міцності, вапна, 

води, з більш-менш великими заповнювачами, наприклад гравій, 

колотий камінь, уламки глиняних виробів. Суміш готувалась у 

співвідношенні три частини піску до однієї частини вапна. Римський 

бетон порівняно із сучасним екологічно чистіший. Портландцемент 

вимагає випалу суміші вапняку і глини до 1450 градусів. Таке 

виробництво викидає в атмосферу значну дозу вуглецю. У той же час у 

римському цементі використовувалося набагато менше вапна, і його 

готували за допомогою випалу вапняку при 900 градусах, що вимагало 

набагато менше палива.  

Сучасна конструкція дорожнього одягу не така 

матеріаломістка. Загальна товщина її близько 53 см, що набагато менше 

римської, товщина якої становила 106 см. Це, є вагомим 

обґрунтуванням тогочасної якості доріг. Також тоді не були досліджені 

матеріали та їх властивості за різних умов, тому й робили дороги 

міцними за рахунок товщини дорожнього одягу із твердих матеріалів. 

А нині люди шукають спосіб зменшити витрату ресурсів за рахунок 

наукових досліджень у сфері матеріалознавства. Розробляються 

добавки, які посилюють міцнісні властивості матеріалів та досліджують 

технології будівництва. 

 

Список використаних джерел 

1. Исторический журнал «Дилетант». URL: https://diletant.media/ 

excursions/38249733 (дата звернення: 10.12.2020) 

2. Сергеенко М. Е. Жизнь древнего Рима. CП6.: Издательско-торговый 

дом «Летний Сад», журнал «Нева», 2000. 368 с. 

  

https://diletant.media/
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СЕКЦІЯ 2. «ТРАНСПОРТНА ТА БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗІ: 

СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 

 

ПРАКТИКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ 

ЗАЛІЗНИЧНИХ ХРЕСТОВИН З ПРИВАРНИМИ РЕЙКОВИМИ 

ЗАКІНЧЕННЯМИ 
  

Сивенко С.О.1, Тютрін С.М.2 
1 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти  
2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 

 

 Однією з актуальних проблем підвищення експлуатаційних 

характеристик і надійності стрілочних переводів є заміна болтових 

з’єднань зварними стиками. З’єднання хвостової частини сердечника з 

рейками, що прилягають, за допомогою болтів через накладки й 

вкладиші створює різкий перепад вертикальної жорсткості з’єднання й 

викликає місцеве зношування кінцівки сердечника хрестовини та 

рейкового закінчення по поверхні кочення. Через це в процесі 

експлуатації виникають значні ударні навантаження, що приводять до 

підвищеного зминання металу у хвостовій частині сердечника 

хрестовини та рейкових закінчень. Найбільш перспективним методом 

поліпшення конструкції з’єднання хвостової частини сердечника 

хрестовини з рейками, що прилягають, є використання контактного 

стикового зварювання. Останнім часом зварні конструкції хрестовин, як 

свідчить світова практика, знаходять більш широке поширення на 

швидкісних залізницях передових країн. 

В ІЕЗ ім. Є.О. Патона розроблені технологія й устаткування для 

контактного стикового зварювання залізничних хрестовин у 

промислових умовах.  
Підприємство ВАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» 

розробило конструкцію нових типів зварних хрестовин і технологію їх 

виробництва. Розроблена технологія виробництва та зварювальна 

машина К924М, яка виготовлена на ВАТ «Каховський завод 

електрозварювального устаткування» за розробками IЕЗ, успішно 

експлуатуються на ВАТ «Дніпропетровський стрілочний завод».  

Усі зварні хрестовини протягом терміну експлуатації 

знаходились під авторським наглядом спеціалістів 

ВАТ «Дніпропетровський стрілочний завод». Практика експлуатації 

показала, що зварні хрестовини не мають дефектів типу ДУ.12.5, 

ДУ.22.5(ОД), ДС. 10.1(Д, ОД), характерних для болтових з’єднань, які 

значно зменшують термін експлуатації.  
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Система контролю параметрів режиму зварювання, яку має 

зварювальна машина, дозволяє гарантувати якість зварних швів при 

використанні якісних вхідних матеріалів для зварювання.  

У результаті проведених досліджень внесені доповнення до 

ТУ У 27.3-26524137-1342:2006: «Хрестовини та сердечники з 

привареними рейковими закінченнями типів Р65, Р50 та UIC 60», які 

передбачають проведення радіографічного контролю кінців відливок 

сердечника хрестовини перед контактним стиковим зварюванням, що 

дозволить значно підвищити надійність зварних хрестовин за рахунок 

виявлення ливарних дефектів та їх ремонту до зварювання.  
У процесі експлуатації хрестовин з приварними рейковими 

закінченнями в зоні зварного з’єднання сердечник-вставка-рейкове 

закінчення відбувається зміцнення та вирівнювання твердості по 

поверхні кочення, що сприяє зменшенню інтенсивності зносу в 

зазначеній зоні.  

Незначне локальне зношування хрестовини в зоні вставки, яке 

виникає на початковому етапі експлуатації, а також недостатня якість 

обслуговування зварних стиків уперше півріччя експлуатації 

хрестовини. Своєчасне зняття напливів металу в процесі надклепування 

стиків дозволить зменшити розміри локального зношування в зоні 

зварювання під час експлуатації. Після вирівнювання твердості по 

поверхні кочення в зоні сердечник-вставка-рейкове закінчення 

локальне зношування подальшого розвитку не набуває.  

Вхідний радіографічний контроль кінців відливок сердечників 

хрестовин, які підлягають контактному стиковому зварюванню, 

дозволяє виявити дефекти лиття, а також провести їх ремонт перед 

зварюванням, що в сполученні із вхідним ультразвуковим контролем 

рейкових закінчень і проміжної вставки забезпечить гарантовану якість 

вхідних матеріалів для зварювання  

Система контролю параметрів режиму зварювання, якою 

обладнана зварювальна машина, дозволяє гарантувати якість зварних 

швів при використанні якісних вхідних матеріалів для зварювання. 

 

Список використаних джерел 

1. Кучук-Яценко С.И., Швец, Ю.В., Думчев Е.А. и др. Контактная 

стыковая сварка железнодорожных крестовин с рельсовыми 

окончаниями через промежуточную вставку «Автоматическая 

сварка». 2005. №1. С. 6-9. 
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ВІДНОВЛЕННЯ ЗАЛІЗНІЧНОГО МОСТА ЧЕРЕЗ РІЧКУ 

КАЛЬЧИК У МІСТІ МАРІУПОЛІ 

 

Забіяка О.А. 

ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», кандидат технічних наук, 

завідувач відділення, викладач за сумісництвом  

 

19 листопада 2015 року залізничники увели в експлуатацію 

непарну колію двоколійного залізничного мостового переходу через 

річку Кальчик на 1260 км перегону Сартана – Маріуполь Донецької 

залізниці, який було зруйновано внаслідок терористичних дій 23 грудня 

2014 року. Були замінені всі деформовані металеві елементи 

прогонових будов, виготовлені нові баластові корита, замість 

зруйнованих, замінені опорні частини, підсилені стояни, укладено нове 

мостове полотно, улаштовані нові конструкції контактної мережі. 

Капітальний ремонт моста проводило ТОВ «МАСТ-БУД».  

За попередніми підрахунками відновлення потребувало 12 млн 

грн, проте сума інвестицій склала близько 16 млн грн («Метінвест»). 

Витрати Донецької  залізниці на ці роботи становлять 2,6 млн грн.  

 

 

 
Рис 1. Міст через річку Кальчик після руйнування,  

під час відкриття робочого руху та після відновлення 

 

Робочий рух було відкрито 20 жовтня 2015 року. Силами 

відділу з контролю технічного стану інженерних споруд 

«Мостовипробна станція ЦП» Департаменту колії та споруд 

Укрзалізниці 16 жовтня 2015 року проведено випробування прогонової 
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будови під навантаженням (локомотиви ВЛ8, ЧМЕ3), що підтвердило 

ефективність проведеного капітального ремонту.  

Руйнування залізничного двоколійного сталезалізобетонного 

моста через річку Кальчик на 1260 км перегону Сартана – Маріуполь 

відрізало місто Маріуполь від пасажирського сполучення, а 

металургійні комбінати – від Маріупольського торгового порту. 

Спочатку на дільниці Волноваха – Маріуполь було облаштовано 

тимчасовий обхід зруйнованого мостового переходу – витрати на це 

склали близько 8 млн грн. Ці роботи виконали підрозділи Донецької 

залізниці та підприємств міста Маріуполя, і 6 січня 2015 року вже 

розпочався рух поїздів. Проте пропускної спроможності тимчасового 

обходу було недостатньо, і це вимагало відновлення моста. 

Отже, руйнування інфраструктурних об’єктів залізниці 

призводить до порушення пасажирського та вантажного сполучення. На 

прикладі моста через річку Кальчик можна зазначити, що швидке 

відновлення тимчасового руху поїздів стало можливим завдяки 

наявності поряд старого одноколійного залізничного моста та залишків 

земляного полотна підходів. Прогонова будова на час відновлення руху 

поїздів мала низький клас із вантажопідйомності та довгий час 

знаходилась без догляду. Але все одно це дозволило в стислі терміни 

відновити рух пасажирських поїздів Маріуполь – Київ, Маріуполь – 

Львів, рух приміських поїздів, вантажні перевезення. Вартість 

відновлення теж може відрізнятися від запланованої у зв’язку з 

виявленими під час робіт ускладнюючими факторами як на стадії 

розбирання завалів, так і в процесі проведення реконструкції об’єкта. 

Побудова тимчасового моста ще більше підвищить кінцеву вартість 

капітального ремонту. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 

 

Коросташівець Т.М.1, Сауляк Н.М.2 

1,2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач  

 

Життя у XXI столітті – прогресивний розвиток науково-

технічних інновацій та технологій під гаслом  «Крокуємо вперед 

кожного дня, кожної години». Розробка й тестування, впровадження та 

використання інноваційних технологічних досягнень відбувається у 

всіх транспортних інфраструктурах світу – залізничній, автомобільній, 

водній, повітряній галузях. Сучасні транспортні інноваційні розробки 

орієнтовані  на чотири ключові тенденції: 

– прагнення виробників зробити транспорт більш 

енергоефективним та екологічно безпечним; 

– орієнтація на інтереси споживачів; 

– цифровізація процесу пасажироперевезень та вантажо-

перевезень; 

– безпека працівників транспортних галузей.  

Розробка і впровадження новітніх інновацій потребує значного 

фінансування, як держави, так і приватних компаній. Тому новітніми 

науковими досягненнями можуть похизуватися країни, які досягли 

значного економічного, соціального розвитку, мають 

висококваліфіковані трудові ресурси. 

Проаналізуємо найбільш помітні технологічно-комунікаційні 

досягнення залізничного транспорту економічно розвинених країн світу 

та країн середнього економічного розвитку.  

У 2018 році у ФРН (Нижня Саксонія) вперше у світі стартували 

пасажироперевезення на водневих потягах французької компанії 

Alstom. Новий рухомий склад з нульовим рівнем викидів вуглекислого 

газу в атмосферу та низьким рівнем шуму повинен  найближчим часом 

витіснити дизельні потяги. На дахах потягів встановлюється цистерна з 

воднем і паливний елемент, у ній водень з’єднується з киснем – виникає 

електричний струм – у результаті електрохімічних реакцій у 

навколишнє середовище виділяється тільки вода. Максимальна 

швидкість такого потяга складає 140 км/год [3]. 
В Австрії було розроблено екологічний акумуляторний потяг, 

який може знизити на 50% викиди вуглекислого газу в атмосферу 

порівняно з дизельними – прототип екологічного, що живиться від 

акумулятора. Максимальна швидкість 120 км/год. 
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Швейцарська компанія «Stadler» виготовила шестивісьові 

локомотиви, які не тільки мінімізують викиди вуглецю і можуть 

рухатися  як дизелі, і  як електропотяги, але і їх устаткування на 97,7% 

виготовлені з вторинної сировини. Найновітнішою технологічною 

програмою є розробка Швейцарською федеральною залізничною 

дорогою  разом з німецькою компанією Lilium електротаксі, які 

зможуть літати. Завдяки такій технології пасажири зможуть 

щонайшвидше долати відстань між двома найбільшими залізничними 

вокзалами, аеропортами тощо, вони можуть рухатися зі швидкістю 300 

км/год. У залізничній компанії Швейцарії вважають, що в майбутньому 

надання послуг індивідуального перевезення буде ключовим [3]. 
Китайська компанія CRRC у травні 2020 року протестувала 

третій гібридний маневровий локомотив, який відрізняється від двох 

попередніх габаритами. 9 грудня 2020 року в Китаї було відкрито 

залізничну магістраль довжиною 1206 км, вона простягається 

пустелями, плоскогір’ями, гірськими масивами і природними 

заповідниками. Перепади висот сягають до 2500 м. Задля зменшення 

впливу на навколишнє середовище збудовані спеціальні переходи для 

тварин. 

Канадська компанія Bombardier виготовляє та із жовтня 2020 

року експлуатує низькополі трамвайні вагони. Особливість вагонів  – 

поєднання ретростилю із сучасними технічними елементами для 

пасажирів. Завдяки низькому рівню підлоги по всій площі салону, 

відповідній висоті платформи на зупинках і широким дверям, висадка і 

посадка пасажирів є зручною, особливо для  людей з обмеженими 

можливостями. Також такі вагони мають рекуперативне гальмування, 

що підвищує енергоефективність, а розроблена система виявлення 

перешкод гарантує високий рівень безпеки. У салоні вагона передбачені 

місця для інвалідних крісел, дитячих візочків, багажу. Такі вагони 

оснащені найсучаснішою системою оповіщення [3]. 

Британська компанія VTG Rail UK виробила вагони-хоппери 

HYA, які займаються перевезенням вугілля. Модернізований новий 

рухомий склад має інновації у збільшенні маси вантажу на 14%, має 

низький рівень шуму під час руху і знижує зношеність колій. Самі 

вагони виготовлені з корозійних стійких матеріалів і мають значно 

потовщені двері, що дозволяє перевозити навіть морський пісок. А 

компанія DB Cargo UK у 2020 році успішно випробувала паливо для 

тепловоза на основі гідрованого рослинного масла. Випробовування 

показали, що при максимальній швидкості потяга на такому паливі не 

погіршуються характеристики руху. Таке  паливо вважається 

екологічно чистим  – під час його  використання  зменшується викид 
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вуглекислого газу та оксидів азоту. Паливо стійке до низьких 

температур і має здатність до біологічного розпаду завдяки дії 

мікроорганізмів [1]. 

Данці виготовили лінію захисного спецодягу для залізничників 

із  елементами, що відбивають світло. Спецодяг на 50%  виробляється з 

переробленого пляшкового пластику. Такий підхід дозволяє економити 

електроенергію та воду, а також зменшує викиди вуглекислого газу в 

атмосферу. 

Компанія «Трансмашхолдинг» розробила та презентувала 

систему кондиціонерів, які обладнані ультрафіолетовими лампами для 

знезараження циркулюючого в пасажирському салоні повітря й 

дезактивації шкідливих мікроорганізмів, включаючи бактерії та віруси, 

у тому числі й  covid-19. 

Досліджуючи науково-технічні досягнення залізничних 

транспортних систем світу, можна зробити висновок, що залізнична 

транспортна система постійно перебуває у  стані вдосконалення та 

модернізації [2]. Основні напрямки її розвитку спрямовані на 

наукомісткі виробництва: застосування енергозберігаючих установок, 

запровадження ресурсозберігаючих технологій, розробку 

комп’ютерного керування та інтелектуальних інформаційних систем, 

започаткування та роботу залізничної логістики, створення та 

впровадження екологічних біотехнологій. 
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НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА  

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 

 

Мельниченко І.В. 

ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач  

 

Багато доріг в Україні безнадійно застаріли і потребують 

реконструкції. Для ефективного вирішення проблем необхідно 

http://www.zdmira.com/home
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впроваджувати нові технології. Найбільш поширеними є асфальтобетон 

і цементобетон. 

 Асфальтобудування – вкладання суміші в гарячому вигляді, 

після чого покриття розрівнюють і ущільнюють технікою.  Температура 

під час укладання повинна бути не менше 105°С. Що холодніший 

асфальт, то гірше він утрамбовується. 

 Укладання повинно проводитися при температурі повітря не 

нижче 5°С і обов'язково в суху погоду .  Вологість знижує 

зносостійкість покриття, уже через півроку на покритті з'являться 

тріщини і вибоїни. Укладання відбувається шарами, товщиною 4-7 см. 

Для кращої адгезії використовується бітум. Асфальтування доріг і 

майданчиків у дворах виконують в один шар. Дороги із середнім 

навантаженням – у 2 шари, шосе й автостради – у 3 шари, іноді 

армують [1]. 

Цементобудування – це більш складна і тривала технологія, але 

й покриття в результаті відрізняються  високою міцністю й 

довговічністю. На підготовлену основу монтують рейко-форми, 

виконують армування поверхні, після чого починають 

бетонування.  Збірні бетонні дороги роблять з готових армованих 

плит. Вони теж добре витримують  навантаження, але слабке місце у 

таких доріг – шви і просадка. Кілька міліметрів різниці у висоті істотно 

погіршують якість проїзду [1].  

Технології не стоять на місці. І їх розробки дійсно вражають!  

Асфальт, що сам відновлюється. На етапі укладання асфальт насичують 

струмопровідними волокнами. Якщо починає утворюватися тріщина, 

через волокна пропускається електричний струм в безпосередній  

близькості від дефекту. Струм  генерує  внутрішнє  тепло, 

розплавляючи бітум, він склеює обидві поверхні тріщини.   До складу 

асфальту включили дрібні частинки заліза і піддали їх впливу змінного 

магнітного поля [2]. 

Дороги з відведенням грунтових вод. Вчені пропонують 

використовувати водопроникні матеріали для зменшення зливових 

стоків. Також така властивість не дозволить утворюватися льоду на 

асфальті. Покриття спроектоване з пустотами, через які волога 

проникає до основи й виводиться через траншею в лінію стічних вод [2]. 

Дороги з функцією «антизамерзання». Це технологія «сніжних» 

труб. У структуру дорожнього полотна вбудовуються комунікації, в які 

йде гаряча вода. Температури  труби досить, щоб розтопити 

сніг. Особливо завантажені і важливі траси додатково підігрівають 

циркулюючою  гарячою водою. Інший приклад, – дорожні панелі з 

нагрівальними елементами і світлодіодами. Вся площа покриття 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=http://xn----ctbiswcdhedgmi2a.xn--p1ai/asfaltirovaniye-dorog-i-ploshchadok&usg=ALkJrhgmEaK6K1-B4vsK1uNr3RQPpDJkhQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=http://xn----ctbiswcdhedgmi2a.xn--p1ai/asfaltirovaniye-dorog-i-ploshchadok&usg=ALkJrhgmEaK6K1-B4vsK1uNr3RQPpDJkhQ
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перетворюється в єдиний нагрівач  під дією постійного струму 

напругою 48 В  в асфальт. Це не дає накопичуватися снігу та вологості 

[2]. 

Дорога для електромобілів. Це траса, яка здатна заряджати 

акумулятор транспортного засобу. В покриття вбудовані спеціальні 

рейки, які передають автомобілю електрику під час руху. Таку дорогу 

побудували у Швеції. Електрика подається тільки тоді, коли над рейкою 

проїжджає машина [1]. 

Дороги з пластику. Такі дороги будуть дешевшими, 

екологічними і прослужать не менше 80 років. Плити будуть виробляти 

з перероблених пластикових відходів. Укладання таких доріг займає в 

2-3 рази менше часу, ніж асфальтових. Пластик витримує температуру 

до +80° і не накопичує тепло. Для прокладання комунікацій будуть 

передбачені спеціальні порожнини [1]. 
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НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ДОРОЖНЬОМУ БУДІВНИЦТВІ 
 

Мельниченко І.В. 

ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 
 

 Розвиток транспортної інфраструктури – одне з 

найважливіших завдань сучасної України.  У найближчі десятиліття 

кількість машин на дорогах світу щорічно збільшуватиметься на 3%.  І 

більшість з цих авто помчать по міських дорогах, оскільки  до  2050  

року 75% населення  Землі буде жити в містах. Дорогам у їх нинішньому 

стані не впоратися  із зростаючими  потоками транспорту. Необхідні 

якісні зміни [2].  

 Наприклад, розробники з Нідерландів у рамках проекту 

«Розумне шосе» пропонують розмітку доріг, яка буде світитися в 

темряві. Різнокольорові лінії, нанесені винайденою голландцями 

фотолюмінесцентною фарбою, з настанням вечора самі починають 

світитися. Крім того, до складу фарби входить компонент, що реагує на 

зміну температури. Якщо вона опускається нижче нуля (а отже, дорога 

стає слизькою), на ній з’являються символи у вигляді білих сніжинок, 

які застерігають водіїв. Аналогічну ідею використовували для свого 
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проекту британські фахівці. Минулого року вони запропонували 

дорожнє покриття, яке світиться, вдень акумулює енергію, а вночі – її 

віддає. За описом авторів винаходу, що темніша ніч, то яскравіше 

світиться дорожнє покриття, а зі світанком воно, навпаки, тьмяніє. 

Розроблене англійцями покриття може бути використане на будь-яких 

твердих поверхнях, включаючи бетон, асфальт і навіть дерево. Воно 

надзвичайно зручне у влаштуванні: на покриття 150 квадратних метрів 

площі йде всього півгодини. 

Застосування невичерпних можливостей сонячної енергії 

лежить і в основі ряду інфраструктурних проектів останнього часу, 

запропонованих інженерами європейських країн. Крім економії коштів, 

зручності використання та підвищення рівня безпеки, такі розробки 

мають на меті максимально знизити шкідливі викиди в атмосферу. 

Сонячні батареї вже встановлені вздовж деяких швидкісних шосе в 

Німеччині, Швейцарії, Нідерландах, Австрії та Франції. Сонячними 

панелями легко встелити будь-яке шосе і довколишні парковки, на яких 

за допомогою фотоелектричних елементів можна буде заряджати 

електромобілі  [1]. 

 Голландський виробник лакофарбових матеріалів нещодавно 

запропонував склад речовини –  для обробки поверхні доріг в зимовий 

час з метою запобігання їх зледенінню. Це значно уповільнює 

швидкість замерзання води на пористій асфальтовій поверхні. Склад 

речовини не допускає повторюваного процесу заморожування-

розморожування, який сприяє руйнуванню дорожнього покриття.За 

розрахунками дослідників компанії, замерзаючи в асфальті, вода 

розширюється в об’ємі до 9%. Використання нового складу на 50% 

скорочує шкоду дорогам від морозу. До того ж це сприяє зменшенню 

заторів, скорочує час і витрати на чищення доріг і підвищує їх безпеку. 

Крім місцевих дорожніх, служб новим складом вже зацікавилися в 

Данії, Швеції та Австрії [1]. 

 Дві британські компанії провели успішне тестування свого 

недавнього винаходу – енергозберігаючого дорожнього покриття, яке 

протягом найближчих 10 років, після завершення трирічного 

випробувального терміну, дасть економію в дорожньому будівництві 

понад $70 млн.  

Новий проект заснований на використанні при будівництві 

доріг низькотемпературного асфальту. Він знизить витрату енергії 

приблизно на 40%, тим самим скоротить шкідливі викиди в атмосферу 

–  такий ефект можна порівняти із зменшенням викидів, які виробляють 

близько 345 тисяч автомобілів. Зараз головне завдання –  широко 

впровадити нову технологію, яку вже підтримали Департамент 
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енергетики і кліматичних змін, а також Департамент інновацій бізнесу. 

[2]. 
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Проблема утилізації будівельних відходів гостро стоїть у всіх 

цивілізованих країнах. За даними Європейської асоціації зі знесення 

будівель (European Demolition Association), створеної в 1976 р, щорічно 

на планеті утворюється близько 2,5 млрд. т. будівельних відходів, у 

тому числі в Європі – 200 млн. т [1]. У великих містах за своїм обсягом 

будівельні відходи перевищують комунальні. На рис. 1 представлені 

шляхи утворення будівельних відходів. 
 

 
 

Рис. 1. Шляхи утворення будівельних відходів 

Джерело: розроблено автором за даними [2; 3] 
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На рис. 2 представлений розподіл продуктів, із яких складають 

будівельні відходи. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Масовий вміст продуктів будівельних відходів 

Джерело: розроблено автором за даними [2; 4] 

 

За кордоном проблему утилізації відходів намагаються 

вирішувати системно на державному рівні. Аналіз світового досвіду 

показує, що в деяких країнах звалища відходів будівельного 

виробництва заборонені зовсім. В Америці й Канаді звалища існують, 

але їх розмір значно обмежений, оскільки вартість такого поховання 

відходів істотно перевершує вартість їх переробки. Вирішити 

екологічні та економічні проблеми, що виникають з утворенням такої 

кількості відходів, можливо тільки шляхом організації масштабної 

галузі їх переробки. У передових зарубіжних країнах частка переробки 

будівельних відходів складає близько 50% їх загального обсягу за 

рахунок вдосконалення технологій рециклінгу (вторинна переробка 

відходів) та вдосконалення законодавства. А такі країни як Данія, 

Нідерланди, Швеція та ряд інших змогли досягти дуже високого рівня 

переробки, – більше 90% таких відходів [3]. 

У розвинених країнах підтримку рециклінгу надають державні 

структури, а проблемам переробки надають першочергового значення, 

питання з утилізації відходів розглядають як найважливіші, в тому 

числі, в суспільній свідомості. За кордоном введено чимало 

преференцій для підприємств, що працюють у сфері переробки 

відходів, і компаній, які прагнуть зменшення відходів та вторинного їх 

використання. 

В Україні такими заохочувальними заходами могли б стати 

податкові послаблення для організацій, що працюють у сфері 

поводження з відходами будівельного виробництва, надання пільгових 
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умов користування землею та іншими ресурсами, фінансова допомога з 

бюджетів різних рівнів або кредитних організацій, інші економічні 

важелі впливу на розвиток галузі переробки. 

Крім того, необхідне вдосконалення нормативної й 

законодавчої бази. У міжнародній практиці в галузі управління 

відходами для зменшення кількості відходів та збільшення частки їх 

повторного використання розробляють і приймають закони про 

відходи, в яких визначені квоти на реалізацію залишкових матеріалів. 

На сучасному етапі система поводження з відходами в Україні 

потребує значного вдосконалення для досягнення відповідності 

європейським нормам. В Україні рециклінг є поки що відносно новим 

поняттям, проте поступова євроінтеграція сприяє активному розвитку 

процесів, пов’язаних з можливістю повторного використання та 

утилізації відходів. Враховуючи велику тоннажність будівельних 

відходів та їх практичну цінність, вони мають перероблятись та стати 

додатковою сировинною базою у виробництві будівельних матеріалів. 

За аналогією з практикою розвинених країн, у містах України необхідно 

створити будівельні майданчики з переробки відходів. 
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Вагонне господарство призначене для своєчасного 

забезпечення всіх видів перевезень підприємствами Укрзалізниці і є 

однією з найважливіших ланок практично всіх технологічних процесів 

виробництва країни.  

Станом на 2020 р. АТ «Українська залізниця» є основним 

перевізником вантажів та пасажирів, що становить 77,6% від загального 

вантажопотоку та 30,7% пасажиропотоку в країні. Напочатку 2020 року 

Укрзалізниця мала певний запас міцності, набула досягнень в 

управлінні ефективністю, ліквідністю та дохідністю. Компанія значно 

поліпшила своє фінансове становище, разом з цим розрахувалася по 

кредиту та виконала всі зобов’язання перед державою та суспільством. 

Дохід Укрзалізниці від перевезення вантажу минулого року зріс 

до 72 млрд 488 млн грн. Це на 7,4% більше, ніж у 2018 році, коли цей 

показник становив 67,5 млрд грн, а також від пасажирських перевезень: 

з 8,469 млрд грн до 9, 905 млрд, тобто на майже 17%. З них на міжміські 

перевезення припадає 9 млрд 139 млн грн, а на приміські 766 млн грн. 

Це становить 91% від всіх отриманих доходів за рік [1]. Згідно з даними 

Міністерства інфраструктури України вагонний парк станом на кінець 

минулого року налічував: вантажних вагонів – 85,2 тис. од.; 

пасажирських вагонів – 4,32 тис.од. В середньому вагонний парк має 

ступінь зносу більше 90%, що є критичним показником у цій галузі.  

Тому для безперебійної і якісної роботи залізничних перевезень 

(вантажних і пасажирських) велика увага повинна приділятися 

кількісному і якісному стану вагонного парку.  

Пасажирські перевезення (особливо приміське сполучення) є 

збитковими, на відміну від вантажних. Частину збитків підприємство 

покриває прибутком від перевезення вантажу. Значного удару зазнала 

галузь у зв’язку з коронокризою, оскільки міське і приміське 

сполучення було фактично зупинено або працювало з обмеженням. Цей 

напрямок діяльності потребує державної підтримки щодо фінансування 

– покриття частини збитків від пасажирських перевезень, а також 

допомоги у придбанні сучасних пасажирських вагонів для безпечного й 

комфортабельного обслуговування пасажирів. 
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Вітчизняні підприємства з ремонту й виготовлення рухомого 

складу можуть сміливо конкурувати з іноземними підприємствами. 

Одним із таких підприємств є Крюківський вагоноремонтний завод, 

інноваційною продукцією якого є пасажирський дизель-поїзд ДПКр-3, 

напіввагони (у 2018 році Укрзалізниця придбала 450 одиниць), 

проміжні вагони метро, вагони-хопери для перевезення зерна, 

підмітально-прибиральні машини. На кінець 2020 р., в рамках 

реформування вагонного господарства, було заплановано утворення 

майбутньої вагоноремонтної компанії. Це дозволить вітчизняним 

підприємствам працювати в конкурентному середовищі 

Отже, вантажні вагони, які застаріли, слід виводити з обігу 

поступово, щоб уникнути дефіциту рухомого складу. Щодо 

пасажирських вагонів, то галузь потребує введення в експлуатацію не 

менше 100 додаткових одиниць вагонів на рік, і це протягом 

щонайменше 10 років. Усі ці заходи щодо покращення стану вагонного 

та пасажирського парків можливі лише за підтримки держави – 

часткового державного фінансування. 
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Використання нових сучасних технологій у будівництві 

нерозривно пов’язано з вдосконаленням конструкцій будівель і споруд, 

в тому числі, із залізобетону. Найпершим завданням вдосконалення  

конструкцій із залізобетону є значне зменшення енергоспоживання, 

матеріаломісткості і трудомісткості під час їх виготовлення і монтажу, 

а також підвищення експлуатаційних якостей, надійності і 

довговічності. 
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https://cfts.org.ua/
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Останнім часом позначилась тенденція до збільшення прогонів 

і навантажень, а також перехід до багатоповерхових промислових і 

цивільних споруд, що вимагає постійного вдосконалення 

конструктивних рішень будівель. Широкого застосування набуло 

попереднє напруження під час виготовлення будівельних конструкцій 

та монтажу. Значний ефект дає застосування для попереднього 

напруження під час виготовлення монолітних, збірних і збірно-

монолітних конструкцій електротермічного натягу арматури в умовах 

будівництва. 

Під час попереднього напруження арматури в умовах 

будівництва, крім збільшення жорсткості і тріщиностійкості 

залізобетонних конструкцій, можна одержати нову якість цього процесу 

– створити статично невизначені системи як  на стадії виконання 

будівельно-монтажних робіт, так і під час експлуатації. Додатково 

попереднє напруження дає можливості збільшення розмірів монтажних 

елементів; об’єднання збірних елементів за допомогою попередньо 

напружених стиків; включення в роботу елементів підсилення 

конструкцій під час ремонту і реконструкції будівель; штучне 

регулювання зусиль в арматурі і напружуваних елементах; 

застосування монолітних попередньо напружених конструкцій в 

умовах будівництва [1]. 

Удосконалена технологія напруження залізобетонних 

конструкцій в умовах будівництва залежить від багатьох чинників, із 

яких найважливішим є спосіб закріплення нагрітої арматури. Від цього 

залежить виконання багатьох технологічних операцій із заготівлі 

стрижнів, способу нагрівання, керування процесом нагрівання та 

визначення величини попереднього напруження, що в підсумку 

визначає якість проведених робіт. Для анкерування використовують 

зварювання (рис.1) , закріплення нагрітої арматури на упорах, з’єднання 

за допомогою муфт та безанкерне закріплення за допомогою 

швидкотужавіючих смол. Розроблена удосконалена технологія 

електротермічного напруження залізобетонних конструкцій в умовах 

будівництва дає змогу також штучно регулювати зусилля в арматурі та 

напружуваних елементах як на стадії монтажу, так і під час експлуатації 

Технологічні аспекти впливають на розрахункове напруження [2, 363].  

На величину розрахункового напруження впливає видовження 

нагрітої арматури і допустиме граничне відхилення напруження в 

арматурі, яке визначають за формулою 

 

                                      P = 30 + 
360

𝑙𝑦
                                              (1) 
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Рис.1. Технологічна схема електротермічного напруження стрижневої 

арматури в умовах будівництва: 1 – залізобетонна конструкція;  

2 – заварений стик арматури; 3 - напружувана арматура;  

4 – контактні затискачі; 5 – випуски робочої арматури. 

 

Способи анкерування впливають на деякі технологічні і 

експлуатаційні властивості. Використання, наприклад,  приварених 

упорних коротунів вимагає високої точності під час конструювання 

арматурних заготовок, але уможливлює регулювання зусилля в 

напруженій арматурі та конструкції. 

Під час виготовлення залізобетонних конструкцій з 

електротермічним натягом стрижневої арматури в умовах будівництва 

у розрахунках величини попереднього напруження допустиме граничне 

відхилення напруження в арматурі повинно дорівнювати нулю. Це 

значно покращить енергетичні та якісні показники технологічного 

процесу. 
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СПОСОБИ РОЗРЯДКИ ТЕМПЕРАТУРНИХ НАПРУЖЕНЬ  

У РЕЙКОВИХ ПЛІТЯХ БЕЗСТИКОВОЇ КОЛІЇ 

 

Батюк Д.Р.1, Сикал Т.С.2 
1 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти 
2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 

 

Безстикова колія має більший техніко-економічний ефект 

порівняно з ланковою колією і досягається він, в основному, за рахунок 

різкого зменшення кількості болтових рейкових стиків у її конструкції. 

Із збільшенням довжини рейкових плітей збільшується рівень стійкості 

колії та рейкових плітей, зменшується інтенсивність накопичення 

несправностей у колії, витрати праці на її утримання і ремонти. 

http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/6567/1/63.pdf
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Запорукою успіху поточного утримання безстикової колії є знання 

особливостей її конструкції, закріплення рейкових плітей у межах 

розрахункового температурного інтервалу, дотримання температурних 

умов виконання колійних робіт. Основною особливістю безстикової 

колії є постійно діючі поздовжні температурні сили та напруження в 

рейкових плітях. 

Розрядка (знімання) внутрішніх температурних напружень у 

рейкових плітях – специфічна робота, притаманна безстиковій колії, яка 

виконується для закріплення рейкових плітей в розрахунковому 

температурному інтервалі на постійний режим експлуатації з 

мінімальними початковими напруженнями для забезпечення стійкості 

колії проти її викиду при підвищених літніх температурах і цілісності 

рейкових плітей взимку. Згідно з Технічними вказівками вона 

виконується в таких випадках: 

 – при перезакріпленні плітей на постійний режим експлуатації 

після їх тимчасового закріплення за межами розрахункового 

температурного інтервалу або в необхідних випадках перед 

зварюванням в довгі пліті; 

 – за потреби виконання ремонтних робіт із використанням 

важких колійних машин, коли температура рейкових плітей перевищує 

допустимі відхилення від температури їх закріплення; 

 – під час виникнення різкого викривлення в плані і його 

виправлення в період високих літніх температур [1].  

Найвідповідальнішою із вказаного вище переліку розрядок є 

перша, тобто розрядка температурних напружень при закріпленні 

рейкових плітей на постійний режим експлуатації або при підготовці 

коротких рейкових плітей для їх зварювання в довгі. Під час цієї 

розрядки необхідне найбільш повне зняття напружень в рейкових 

плітях, для чого вони повинні бути поставлені на коткові опори, а саме: 

роликові, шарикові, підвісні або на пластини з нержавіючої сталі, 

фторопласту, нафтену, поліаміду та інших матеріалів з низьким 

коефіцієнтом тертя (не більш 0,1), а за їх відсутності – на прокладки з 

поліетилену. Під час застосування роликових опор їх встановлюють не 

рідше ніж через 15 шпал. Самі ролики повинні бути діаметром 20-22 мм. 

Конструкція їх має забезпечувати швидкість і безпеку при встановленні 

та знятті, а також перпендикулярність до осі рейки. В місцях 

встановлення роликів підрейкові прокладки повинні бути тимчасово 

вилучені. Під час застосування інвентарних прокладок з низьким 

коефіцієнтом тертя загальною товщиною 8-10 мм вони встановлюються 

прямо на основні підрейкові прокладки на кожній 15-й шпалі. Для 
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кращого вирівнювання напружень необхідно додатково струснути пліті 

ударами дерев’яних кувалд або механічними пристроями. 

Основна перевага наведеної технології в тому, що залишкові 

напруження в рейкових плітях знімаються найбільш повно завдяки 

сполученню двох одночасно діючих факторів: роликів, що знижують 

тертя по підошві рейок у 10 разів, і 33 динамічних силових діянь від 

коліс рухомого складу графікових поїздів, що проходять по звільненій 

від закріплення рейковій пліті. 

Технологія та спосіб виконання робіт щодо примусового 

введення рейкових плітей в розрахунковий температурний інтервал 

виконується в такому порядку:  

– замінюють зрівнювальну рейку з боку кінця пліті, що 

подовжується, на вкорочену та закріплюють анкерну ділянку; 

 – розкріплюють елементи проміжних рейкових скріплень на 

нерозкріплених шпалах, лапчастими ломами вивішують і дерев’яними 

молотками простукують пліть.  

Повноту розрядки напружень оцінюють по загальному 

вкороченні пліті після її розкріплення. Рівномірність розрядки 

напружень оцінюють за зміщенням контрольних рисок: 

 – встановлюють гідравлічний натяжний прилад, наносять нові 

контрольні риски на підошви рейки через кожні 50 м на відстані від 

краю підкладок ; 

 – гідравлічним натяжним приладом виконують розтягування 

пліті. У процесі розтягування пліті виникає необхідність її 

простукування дерев’яними молотками.  

Коли зазор між пліттю і зрівнювальною рейкою зменшиться до 

необхідного значення, подовження закінчують; 

 – на довжині λ закріплюють проміжне скріплення на шпалах 

кінця пліті, що подовжується, і знімають натяжний прилад; 

 – ставлять накладки та стикові болти, закріплюють гайки в 

стику між пліттю й зрівнювальною рейкою, після закріплення пліті на 

кожній п’ятій шпалі закінчують основні роботи у «вікно» та 

відкривають рух поїздів на ділянці зі швидкістю 25 км/год.  

– в завершальний період після остаточного закріплення плітей 

на всіх шпалах і перевірки стану колії скасовують попередження про 

зменшення швидкості руху поїздів.  

Аналіз технологій і способів розрядки температурних 

напружень в рейкових плітях безстикової колії дає можливість зробити 

висновки:  
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1. Якщо рейкова пліть закріплена за межами температурного 

інтервалу, закріплення треба виконувати в розрядку температурних 

напружень в рейкових плітях.  

2. У більшості випадків виникає необхідність перезакріплення 

рейкових плітей на більшу температуру, особливо весною, незважаючи 

на можливість використання натяжних приладів.  

 3. Будь-який технічний засіб, що використовується під час 

розрядки температурних напружень в рейкових плітях, потребує 

розробки конструкції й технології його виготовлення. 

 4. Із наведених способів проконтролювати подовження і 

укорочення пліті практично неможливо, тому необхідно мати такий 

спосіб, який дозволяє зафіксувати центр пліті і контрольні перерізи, а 

також перевірити положення пліті за базою колієвимірювального 

вагона КВЛП.  
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ОПТИЧНІ ШУКАЧІ НЕСПРАВНОСТЕЙ 

 

Устимчук П.О.1, Устимчук Ж.В.2, Шуляк М.С.3 

1,2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти  
3    ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 

 

Тестери VFL використовують на легкодоступних волоконно-

оптичних лініях. Вони підсвічують місця неякісних з'єднань і обриви, 

але VFL не підходять для довгих непрозорих кабельних ліній, крізь 

оплітку яких не може проникнути лазерний промінь. Оптичні 

рефлектометри (OTDR) надають графічні дані та результати аналізу по 

всій довжині кабелю (рисунок 1) [1]. 
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Рис. 1. Оптичні рефлектометри [1, 2] 

 

Здатність швидко вимірювати довжину оптичного волокна 

робить OTDR незамінним. Якщо тестується волокно довжиною 2 км, а 

інструмент повідомляє про іншу довжину - наявний обрив. Він також 

дуже зручний для пошуку випадково під’єднаних з обох боків роз'ємів. 

Ця поширена причина є джерелом повної непрацездатності ВОЛЗ. 

Проблема особливо актуальна для патч-панелей, у яких не можна 

просто або безпечно оглянути порт, щоб побачити, чи на місці штифт. 

 Оптичний рефлектометр розраховує величину втрат сигналу на 

підставі кількості відбитого світла або назад розсіяного 

випромінювання. Завдяки цій технології OTDR може 

використовуватися для пошуку обривів оптичного волокна, скручувань, 

зрощування і роз'ємів, а також для вимірювання величини втрат від цих 

конкретних подій. Наявність цих даних дає повну картину монтажу 

оптоволоконної лінії та інформацію про загальну якість роботи. 

OTDR – це оптичний аналог електронного рефлектометра. 

Прилад посилає в оптоволокно серію оптичних імпульсів і зчитує з того 

ж кінця волокна розсіяне або відбите від ділянок оптоволокна світло. 

Отриманий таким чином промінь використовується для визначення 

характеристик оптичного волокна. Сила імпульсу, що повернувся, 

вимірюється, перетворюється на функцію часу і відображається як 

функція від довжини оптичного волокна. 

За допомогою Scatter Line або Trace робиться висновок про 

величину втрат, грунтуючись на падінні сили сигналу релєєвського 

зворотного розсіювання. Якби релєєвське зворотне розсіювання не 

виникало, OTDR не був створений. Релеєвське зворотне розсіювання 

наявне у всіх волоконно-оптичних кабелях. Не вся світлова енергія 

може бути абсорбована молекулами скла в серцевині оптоволоконної 

лінії, тому це неабсорбоване світло розсіюється у всіх напрямках. Лише 

невелика частина спрямованого у волокно променя відбивається назад 

в OTDR. Це явище називається лінією зворотного розсіювання (іноді 

просто розсіювання) [2]. 

Коли світло, проходячи по оптоволоконному кабелю, зустрічає 

на своєму шляху матеріал іншої щільності, наприклад, повітря, то до 8% 



33 

 

світла відбивається назад, а решта світла продовжує рух крізь новий 

матеріал. Цей ефект називається Френелевським відображенням і 

показує, де знаходяться роз'єми. Шляхом порівняння світлового 

сигналу до роз'єму і після можна визначити втрати і коефіцієнт 

відображення роз'єму [1, 2]. 

Зворотньо розсіяне світло, що надходить в OTDR для 

вимірювання, – лише мала частина тестового імпульсу. Тому 

приймальний контур оптичного рефлектометра повинен бути дуже 

чутливим. Під час пошуку несправностей за допомогою OTDR 

отримується графічна сигнатура втрат оптоволокна по всій довжині 

(рисунок 2). Незважаючи на свою уявну складність, графік OTDR точно 

описує випробовувану лінію, кожна її западина або пік свідчать про 

відповідний тип подій. 

 

 
 

Рис. 2. Результати випробувань за допомогою OTDR [2] 

Під час пошуку несправностей на лінії з декількома поломками 

рекомендується починати з найближчих до OTDR. Після їх усунення 

тестер зможе точніше визначити тип інших, наступних за ними подій. 

[2]. 
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У ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЯХ 
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Проблеми у волоконно-оптичних лініях можуть виникати з 

багатьох причин (рисунок 1). Одним із факторів втрат та неякісних 

характеристик у ВОЛЗ є загальна будова кабельної системи. Навіть, 

якщо всі роз'єми високої якості, не забруднені, але на один канал 

доводиться занадто багато з'єднань, то втрати можуть перевищувати 

значення, що зазначені в специфікації, для конкретного варіанту 

застосування. Те ж саме стосується багатомодового волокна в разі 

порушення обмежень на відстань, що призводить до високих 

міжмодових спотворень [1]. 

 
 

Рис. 1. Причини несправностей у волоконно-оптичних лініях 

 

На рисунку 2 наведено класифікацію інструментів для пошуку 

несправностей у волоконно-оптичних лініях. Найпростіший інструмент 

для пошуку несправностей – тестер візуальної локації ушкоджень або 

VFL (Visual Fault Locator). У ньому застосовується яскравий лазерний 

промінь (як правило, червоний). На відміну від невидимого 
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інфрачервоного світла, який використовується активною електронікою 

всередині системи, VFL відмінно підходить для перевірки цілісності і 

полярності, пошуку розривів в кабелях, роз'ємах та зрощуваннях. Це 

також чудовий засіб пошуку іншого кінця окремого оптоволоконного 

кабелю, що термінірований в стійці [1]. 

 

 
Рис. 2. Класифікація інструментів для пошуку несправностей у ВОЛЗ 

 

Порівняно з іншими низькорівневими інструментами для 

пошуку несправностей, VFL також є гарним доповненням до OTDR 

(оптичних рефлектометрів), оскільки здатний знаходити близько 

розташовані один до одного несправності, які потім можна правильно 

ізолювати за допомогою OTDR, а також несправності, що знаходяться 

дуже близько до OTDR, усередині «мертвої зони». Він може бути 

особливо корисний для ідентифікації неякісних зрощуваннь при 

використанні пігтейлів, що стикуються, оскільки вони знаходяться 

близько до кінця кабелю [1,2]. 

Іноді просто виявити проблему за допомогою VFL або 

оптичного шукача несправностей недостатньо, – потрібно більше 

інформації. Оптичний рефлектометр (OTDR) розраховує величину 

втрат сигналу, на підставі кількості відбитого світла або назад 

розсіяного випромінювання. Завдяки цій технології OTDR може 

використовуватися для пошуку обривів оптичного волокна, скручувань, 

зрощування і роз'ємів, а також для вимірювання величини втрат від цих 

конкретних подій. Наявність цих даних дає повну картину монтажу 

оптоволоконної лінії та інформацію про загальну якість роботи. [2] 

Оптичні рефлектометри (OTDR) надають графічні дані й 

результати аналізу по всій довжині кабелю, але такі рефлектометри 

можуть бути коштовними і вимагати для роботи більше часу й навичок. 

У питаннях пошуку несправностей оптичні шукачі ушкоджень 

заповнюють прогалину між VFL і OTDR. [2] 
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Оздоблення фасаду – один із способів надати індивідуальності 

будівлі та покращити її експлуатаційні характеристики. Оздоблення 

виконує не лише декоративну функцію, хоча і це має дуже важливе 

значення. В більшості випадків воно має суто утилітарне призначення, 

а саме – захищає несучу конструкцію будівлі від несприятливих 

зовнішніх дій, зокрема, від: підвищеної вологості при атмосферних 

осіданнях, перегрівання, дії ультрафіолетового випромінювання, 

проникнення на несучі стіни плісняви, грибка та інших шкідливих 

факторів.  

Сучасні фасади багатоповерхових будинків покликані 

виконувати такі основні функції, як: забезпечення надійної і 

привабливої зовнішньої обробки будинку, а також його утеплення. 

Найчастіше саме потреба в певному рівні утеплення диктує вибір 

майбутнього способу пристрою фасаду багатоповерхівок. Основних 

систем облаштування фасадів житлових висоток існує дві: мокрий 

фасад та вентильований фасад.  

Мокрий фасад передбачає виконання обробки зовнішньої 

поверхні будинків з використанням будівельних сумішей з додаванням 

води. Це, як правило, різні види фасадних штукатурок, а також плитка 

для оздоблення фасадів.  

Фасадні системи мокрого типу можуть бути трьох варіантів 

виконання: 

– оштукатурені фасади на основі мінерального 

теплоізоляційного матеріалу. У цьому варіанті для утеплювача 

використовується мінеральна вата, яка кріпиться по армуючому шару. 

Потім будівлю оздоблюють мінеральною або силікатною штукатуркою; 

– органічні фасадні системи. У якості утеплювача 

застосовується пінополістирольна плита, яка також монтується на 
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армуючий шар. А обробка проводиться силіконовою або органічною 

штукатуркою; 

– комбіновані фасади. У цих системах застосовуються будь-

які види утеплювача, а для обробки використовується органічний 

матеріал.  

Вентильований фасад обумовлений хорошою теплоізоляцією, а 

фасади багатоповерхових будинків, оброблені таким способом, 

набувають індивідуального виду. Сьогодні такі фасади 

використовуються для обробки будь-якої будівлі.  

Будівництво і подальша обробка фасаду одноповерхових 

житлових будинків сьогодні може бути виконано різноманітними 

матеріалами для зовнішніх робіт. Вони мають унікальні властивості, 

індивідуальний термін служби, неповторну естетику, актуальність 

застосування, рівень вимогливості в догляді. Технології застосування на 

практиці кожного з них також відрізняються між собою, що важливо 

враховувати при підборі конкретного матеріалу. 

Штукатурка стін є звичним і найбільш доступним способом 

обробки фасадів будинків. Широкий вибір різних фактур і відтінків 

дозволяє надати приватному будинку унікальний зовнішній вигляд. 

Розглянемо представлені на ринку види штукатурних сумішей. 

Мінеральна штукатурка. Найекономніший варіант, що не 

відрізняється пластичністю і довговічністю. Це покриття схильне до 

утворення тріщин, тому його не варто наносити на стіни, де можливий 

вплив вібрації. Особливістю мінеральної штукатурки є те, що вона не 

утворює герметичній плівки і дозволяє стінам дихати. Однак, з цієї ж 

причини вона добре вбирає пил, що може утруднити чищення фасаду. 

Акрилова штукатурка не боїться вібрації і утворює на поверхні 

стін будинку плівку, яка є вологозахисним бар’єром. 

Силікатна штукатурка відрізняється високою вартістю, яка 

цілком виправдовується цілим рядом позитивних якостей: вона дуже 

пластична, не вбирає пил і дозволяє стінам дихати. Силіконова 

штукатурка – найпопулярніший варіант на сьогоднішній день, оскільки 

поєднує в собі всі позитивні якості інших видів штукатурних сумішей. 

Вона має хорошу пластичність, повністю захищає стіни від впливу 

хімічних сполук і солей, а також забезпечує стінам можливість дихати. 

Клінкерна цегла та плитка. Демонструють надзвичайну 

міцність і стійкість до впливу негативних факторів навколишнього 

середовища. Сучасна обробка будинку клінкером не коштуватиме 

дешево, але такі варіанти здатні забезпечити зовнішнім стінам будівлі 

надійний захист на довгі десятиліття.  
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Клінкерна цегла та плитка створюються за унікальною 

технологією із застосуванням екологічно чистої сировини, тому такі 

оздоблювальні матеріали жодним чином не шкодять ні здоров'ю 

людини, ні навколишньому середовищу. 

Варто відзначити і легкий монтаж цього матеріалу, з яким може 

впоратися навіть людина без особливого досвіду у виконанні 

будівельних робіт. 

На ряду з цими матеріалами широко застосовується сайдинг. 

Проект обробки зовнішньої стіни будинків сайдингом став популярним 

на вітчизняному ринку досить недавно. Таку тенденцію пояснює безліч 

позитивних властивостей матеріалу: невисока вартість, відмінна 

міцність і великий вибір колірних відтінків. Монтаж сайдинга для 

зовнішніх стін будівель не ускладнюється труднощами, так як 

встановлюється матеріал легко, а проект передбачає виконання роботи 

в короткі терміни. Застосувати таку обробку можна для стін з різних 

будівельних матеріалів: бруса, цегли.  

Сучасний ринок будівельних матеріалів пропонує широкий 

вибір продукції для оздоблення будь-якої будівлі. Тому при обиранні 

матеріалів для зовнішнього виду будівлі потрібно враховувати деяку 

низку факторів: вид будівельного матеріалу, з якого зведено будівлю; 

кліматичні умови, характерні місцевості, де розташований будинок; 

розмір бюджету на придбання облицювання і виконання 

облицювальних робіт та смакові переваги власника будинку. 
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На сьогоднішній день актуальним є вирішення екологічних 

проблем регулювання землекористування, що грунтується на правових 

та економічних аспектах охорони і раціонального використання 

земельних ресурсів. 

Використання земельних ресурсів обтяжене низкою складних 

екологічних проблем. Значно поширенними стали такі негативні явища, 

як ерозія грунтів, хімічне та біологічне забруднення, їх гумусне 

виснаження, збідніння на поживні речовини, ущільнення, руйнування, 

засолення, заболочення та інше. Ці процеси обумовлюють деградацію 

грунтів, зниження їх родючості, що, в свою чергу, позначається на 

результатах господарської діяльності, веде до зниження показників 

економічної ефективності використання земель [3]. 

Екологічні проблеми використання земельних ресурсів 

включають раціональне землекористування. Раціональне 

землекористування означає максимальне залучення до господарського 

обігу всіх земель та їх ефективне використання за основним цільовим 

призначенням, створення умов для високої продуктивності угідь і 

одержання на одиницю площі максимальної кількості продукції за 

найменших витрат праці та коштів [2,128]. 

Використання земельних ресурсів повинно підпорядковуватися 

необхідності екологізації землекористування, пошуку найбільш 

обґрунтованих  з точки зору охорони довкілля  форм і засобів 

економічно ефективного і екологічно стійкого використання земель 

сільськогосподарського призначення.  

До вирішення цих проблем у сільському господарстві 

необхідно підходити через екологобезпечне використання земель. 

Сучасний землеустрій має враховувати екологічні вимоги, базуючись 

на екологічно збалансованому підході до використання природних 

ресурсів, що дозволить забезпечити відновлення родючості ґрунтів і 

підвищити продуктивність сільськогосподарських угідь [1, с. 48].  

Раціональність землекористування характеризується 

структурою використання території. Для оцінки впливу якісного складу 

угідь на екологічну стабільність  необхідно провести  розрахунок 

коефіцієнту екологічної стабільності території [3]. 

Для поліпшення використання земельних угідь можуть бути 

використані  таки способи: інтенсифікація сільськогосподарського 
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виробництва за рахунок збільшення застосування техніки і науково 

обґрунтованих досягнень агрономічної науки; підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур внаслідок поєднання природної 

родючості з  передовими технологіями вирощування культур; 

збільшення площ сільськогосподарських угідь; поліпшення ґрунтів 

через осушення, зрошення [4,20].  

Екологічні проблеми сучасного землекористування мають 

державний характер і повинні вирішуватись на регіональному та 

місцевому рівнях.  

Економіко-екологічний механізм формування сталого 

екологобезпечного землекористування повинен включати систему 

заходів щодо поліпшення земельних угідь на основі об'єднання  дрібних 

сільськогосподарських формувань з метою створення сприятливих 

умов для господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, 

підвищення родючості ґрунтів та запобігання їх деградації [3]. 

Тому можна зробити висновок, що процес створення 

екологобезпечного землекористування повинен формуватися за 

рахунок оптимізації джерел фінансування з метою підвищення 

інвестиційної привабливості землекористування та здійснення 

організаційно-економічних заходів на державному та локальному 

рівнях. 
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Земля – незамінне і неоціненне багатство будь-якого 

суспільства. Вона є основним природним ресурсом, матеріальною 

умовою життя і діяльності людей, основою для розміщення і розвитку 

всіх галузей народного господарства, головним засобом виробництва в 

сільському і лісовому господарствах [1,15]. 

Земельні ресурси – сукупні ресурси земної території як 

просторового базису господарської діяльності і розселення людей, 

засобу виробництва, її біологічної продуктивності та екологічної 

стійкості середовища життя [2,12]. 

Одним із основних споживачів земельних ресурсів є сільське 

господарство. Сільськогосподарські угіддя займають 42 млн гектарів, 

або 70% загального фонду країни. 78,9% сільськогосподарських угідь – 

орні землі (рілля) і багаторічні насадження, 13,0% – пасовища, 8,4% – 

сіножаті. Найвища частка орних земель – у степових районах (70 – 80%) 

і лісостеповій зоні [3]. 

За площею сільськогосподарських угідь та ріллі Україна посідає 

одне з перших місць у світі. 

Загалом значна розораність земельних ресурсів України є 

наслідком використання низькопродуктивних технологій ведення 

сільського господарства минулого століття та невідрегульованої 

законодавчої бази помножена на соціальну нерівність та низький 

ступінь законодавчої прозорості судової системи, відсутність культури 

ведення бізнесу в нашій країні є причиною знищення українських 

чорноземів. Адже тільки так можна охарактеризувати ці процеси, які 

сьогодні  відбуваються. 

Сучасне використання земельних ресурсів України не 

відповідає вимогам раціонального природокористування. 

Порушено екологічно допустиме співвідношення площ ріллі, 

природних кормових угідь, лісових насаджень, що негативно впливає 

на стійкість агроландшафтів. Розораність земель в Україні є найвищою 

в світі й досягає 57 % території країни та майже 80 % 

сільськогосподарських угідь. Інтенсивне сільськогосподарське 

використання земель зумовлює зменшення родючості ґрунтів у зв'язку 

з їх переущільненням, втратою грудкувато-зернистої структури, 

водопроникністю та аераційною здатністю з усіма екологічними 

наслідками [3]. 

На даному етапі розвитку сільське господарство зіштовхнулось 

з проблемами, які погіршують екологічний стан ґрунтів, призводить до 

неможливісті їх подальшого використання у сільському господарстві.  

Найбільш поширеними з них є: антропогенний фактор; 

нераціональне природокористування; деградація ґрунтів; забруднення 
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ґрунтів; самовільне захоплення; висока розораність; ерозія ґрунтів; 

підтоплення та затоплення. 

Щоб вирішити, ці проблеми потрібно строго контролювати 

використання земельних ресурсів, проводити екологічні експертизи та 

приймати відповідні рішення для покращення стану ґрунту.  
Також земельні ресурси України мають ряд інших проблем. 

Одна з них – проблема забруднення. Очищенню ґрунтів значною мірою 

буде сприяти створення офіційних сміттєзвалищ та підприємств 

швидкої переробки сміття [4]. 

Також можна сказати, що у вирішенні цієї проблеми допоможе 

система раціонального використання. 

Потрібно зрозуміти, що, якщо ми не будемо раціонально та 

ощадливо використовувати земельні ресурси, це призведе до 

катастрофічних наслідків з неможливістю повернути все до початкової 

стадії. 
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Одна з головних рис сучасного стану землеробства в Україні – 

підвищення відповідальності господаря землі за рахунок результатів 

своєї діяльності, а саме: збереження родючості ґрунтів і оточуючого 

середовища. Це вимагає застосування нових систем ведення 

сільськогосподарського виробництва.  

Сьогодні ґрунтовий покрив України деградує, що є наслідком 

інтенсивного ведення агропромислового виробництва, вирощування 

монокультур, насичення сівозмін польовими культурами, що 

виснажують ґрунти та забруднюють навколишнє середовище, 

зменшення кількості органічної речовини в оброблюваному горизонті, 
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системного використання ерозійнонебезпечних сільськогосподарських 

знарядь тощо. 

Тому пошук нових технологій і засобів механізації з метою 

збереження родючості ґрунтів та економії енергетичних ресурсів, 

підвищення стійкості агроекосистем, збереження навколишнього 

середовища сприятимуть вирощуванню екологічно безпечної продукції 

та стануть запорукою сталого майбутнього врожаю. 

Сучасний стан землеробства в більшості країн з високим рівнем 

розвитку сільського господарства (США, Канада, Німеччина та ін.) 

свідчить про стійку тенденцію застосування системи точного 

землеробства – високоінтегрованої системи аналізу й синтезу 

технологій вирощування сільськогосподарських культур [1].  

Основними напрямками прикладного застосування цієї системи 

є механізовані технологічні операції з внесення добрив, проведення 

сівби, застосування пестицидів та збирання врожаю. На кожній з цих 

операцій використовується геовизначена інформація про стан поля, яка 

обробляється бортовим комп’ютером і виробляються сигнали 

керування технологічним обладнанням. Наприклад, під час внесення 

мінеральних добрив, норма їх внесення автоматично керується 

сигналами з бортового комп’ютера залежно від величини та вигляду 

картограм поля з поживних речовин та агрохімічного стану ґрунту. 

Причому, ці керуючі сигнали синхронізовані з географічними 

координатами машинно-тракторного агрегату на полі [2].  

Регулювання технологічними режимами робочих органів 

сільськогосподарських машин здійснюється переважно за допомогою 

сервомеханізмів, наприклад, гідравлічних виконуючих пристроїв. 

Відомо, що гідропривід робочих органів застосовується на багатьох 

сільськогосподарських машинах. Тобто більша частина 

сільськогосподарських машин, що використовуються в сучасному 

землеробстві України, потенційно придатні до застосування в системі 

точного землеробства за умов використання додаткового обладнання. 

Наявність геовизначеної інформації про стан поля дозволяє 

знайти точні шляхи щодо зниження витрат на виробництво 

сільськогосподарської продукції та збільшенню прибутків. Система 

точного землеробства дозволяє «бачити» окремі рівні картограм поля, а 

також аналізувати їх комбінації і таким чином визначати коротко-та 

довгострокову стратегію організації землеробства на даному 

конкретному полі. Така система організації землеробства забезпечує 

економію технологічних матеріалів (органічних та мінеральних добрив, 

насіння, пестицидів тощо) та енерговитрат на усіх технологічних 

операціях. Таким чином, за рахунок докорінного вдосконалення 
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технологій вирощуванням сільськогосподарських культур система 

точного землеробства забезпечує оптимізацію процесів виробництва 

продукції рослинництва. 

Інформаційні технології є невід’ємним елементом процесу 

реалізації диференційованих агротехнічних заходів рослинництва, а 

необхідність запровадження високоефективної стратегії менеджменту в 

рослинництві з використанням великих масивів геовизначеної 

інформації з множинних джерел обумовили необхідність використання 

в технологіях точного землеробства географічних інформаційних 

систем.  

Географічні інформаційні системи – комплекс обладнання, 

програмного забезпечення і методики для накопичення, 

опрацьовування, зберігання і інтерпретації даних з географічною 

прив’язкою. Сучасні програмні продукти географічних інформаційних 

систем мають потужні аналітичні і креативні можливості. 

У різних ґрунтово-кліматичних умовах потреба в кожному з 

елементів живлення неоднакова, але в будь-яких умовах для 

формування високого урожаю сільськогосподарських культур 

насамперед потрібні азот, фосфор, калій [3]. У практиці землеробства 

також часто доводиться зустрічатися з недостатньою кількістю 

поживних речовин, які необхідні рослинам. Але відомо також, що 

надлишок певних елементів в ґрунті (наприклад, азотних добрив) може 

привести до значного зниження якості продукції. 

Інформаційний урожай лежить в основі технологій точного 

землеробства – способу виробництва продукції рослинництва, який 

базується на застосуванні змінних норм внесення технологічних 

матеріалів (насіння, добрив, пестицидів) у відповідності до потреб 

рослин на кожній елементарній ділянці поля. Технології точного 

землеробства базуються на використанні глобальної системи 

позиціонування, географічної інформаційної системи та технологіях 

змін них норм внесення технологічних матеріалів. Глобальна система 

позиціонування побудована на радіонавігаційній супутниковій системі, 

яка дозволяє визначати місцезнаходження машинно-тракторного 

агрегату в полі в світових координатах (широта, довгота, висота). 

Для реалізації технології точного землеробства найбільш 

поширеними є наступні програмні продукт:  

1) AgLink for Windows компанії Agris – багатоплановий 

професійний програмний продукт для офісного використання;  

2) продукт Goldstar – просте для використання програмне 

забезпечення для моніторингу врожайності зернових культур; 
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3) OmniLog – простий у використанні програмний продукт з 

датчиками координат супутникової навігаційної системи Field Works, 

спрощений аналог програми AgLink for Windows;  

4) MicroTrak System – повний набір програм для моніторингу 

урожайності сільськогосподарських культур, відбору проб ґрунту, одна 

з базових програм рівня геоінформаційної системи; 

5) Arc View for Windows.  

На українському ринку присутнє таке інформаційне 

забезпечення, розроблене вітчизняними спеціалістами, як-от:  

програмний продукт – AgroLog.  

Програма AgroLog призначена для збору та реєстрації 

місцевизначених параметрів сільськогосподарських угідь під час 

роботи з датчиками світових координат глобальної системи 

позиціонування, що видають розрахунки чисельних координат.  

Програма використовується під час дослідження в галузі 

технологій точного землеробства для візуалізації траєкторії руху 

машинно-тракторного агрегату, визначення місцезнаходження агрегату 

в полі, для збору та реєстрації місцевизначених параметрів 

сільськогосподарських угідь шляхом відбору відповідних проб та 

реєстрації координат місць відбору проб, для визначення щільності 

популяцій шкідників сільськогосподарських культ, для реєстрації в 

реальному часі таких параметрів, як щільність та механічний стан 

ґрунту, рівень навантажень та збурень, що діють на 

сільськогосподарську машину тощо. 

Основними режимами роботи програми є режим «автозапис» та 

режим «ручний». Режим «автозапису» дозволяє автоматично в 

польових умовах проводити синхронно з визначенням світових 

координат місцезнаходження машинно-тракторного агрегату в полі 

«запис поточних параметрів механізованого технологічного процесу», 

що виконується. Режим «ручний» дозволяє реєструвати світові 

координати будь-якого місця на полі, де відбувається відбір параметрів 

сільськогосподарського поля. 

Таким чином, використання сучасного програмного 

забезпечення для точного землеробства надає можливість як фермерам, 

так і великим господарствам, використовувати сучасні технології для 

поліпшення стану ґрунтів, збереження їх родючості, отримання більших 

врожаїв сільськогосподарських культур та-як наслідок – прибутку. 

А впроваджуючи ґрунтозахисні технології, якісну підготовку 

високопродуктивного насіннєвого матеріалу просапних культур, 

ресурсозберігаючі засоби механізації та автоматизації виробництва 

сільськогосподарської продукції, особливу увагу треба приділити 
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забезпеченню якісного розміщення насіння за площею живлення під час 

використанні систем точного землеробства. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Помченко О. Р.1, Кузько Р.В.1 

1ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти 
2ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач  

 

Процес інформаційного забезпечення землевпорядкування дає 

змогу створити комплексне уявлення про організацію території, 

впорядкування сільськогосподарських угідь і сівозмін та прийняти 

обґрунтовані рішення в процесі землевпорядного проектування. При 

цьому підсистема автоматизації землевпорядного проектування 

включає елементи, що забезпечують обробку даних, інформаційні 

трансформації, математичне моделювання та аналіз. Основним 

завданням цієї підсистеми є проведення землевпорядних робіт на основі 

генерації та оформлення результатів роботи у вигляді карт, графічних 

зображень, таблиць, текстів та іншої інформації [1, с.120]. 

Обґрунтовано, що інформаційне забезпечення 

землевпорядкування у сільському господарстві є одним зі шляхів 

інноваційного вдосконалення процесу управління 

сільськогосподарським виробництвом на основі досліджень 

можливостей використання прикладних програм для управління 

помодульним впровадженням інформаційних систем управління різної 

складності. Метою таких інформаційних систем є надання можливості 

кожному учаснику аграрного ринку на всій території України 
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оперативно одержати точну, достовірну, пертинентну, достатню 

інформацію з мінімальними витратами часу й засобів. Відсутність чи 

недостатність такої інформації про ситуацію на аграрному ринку 

призводить до того, що витрати праці та ресурсів, вкладені у 

виробництво сільськогосподарської продукції в довготерміновому 

періоді, можуть обернутися прямими втратами  [2, с.31]. 

Доцільність запровадження інформаційної підтримки 

землевпорядкування обумовлюється науково-технічним прогресом у 

галузі геодезії та картографії, розвитком геоінформаційних технологій, 

а також необхідністю підвищення ефективності землеустрою, 

викликаної трансформацією сільськогосподарських земель: 

використанням, перерозподілом земель та активізацією ринку земель. 

Важливе місце в управлінні земельним ресурсами належить 

інформації ДЗК, тому пріоритетним напрямком державної земельної 

політики було створення автоматизованої системи Державного 

земельного кадастру, яка включає: реєстрацію земель, кадастрові карти, 

бази землевласників і землекористувачів, результати різних видів 

знімань. 

Земельні ресурси є основним засобом аграрного виробництва, а 

процес використання їх у господарській діяльності забезпечує 

соціально-економічний розвиток країни. Важливу роль у цьому відіграє 

збалансоване землекористування, що своєю чергою є неможливим без 

ефективного управління земельними ресурсами. 

На сьогодні до основних напрямів використання інформаційних 

систем у землевпорядкуванні можна віднести: 

– моніторинг земель, а саме - систематичне спостереження за 

якісним станом земель,оцінювання та передбачення ймовірних 

перетворень щодо цього стану; 

–  прогнозування і планування розвитку 

сільськогосподарського землекористування на основі оцінювання 

ресурсного потенціалу угідь, забезпечення збалансованого 

землеробства; 

– візуалізація картографічного відображення статистичних 

даних, одержаних унаслідок здійснення низки соціо-економічних 

розвідок з метою забезпечення землевпорядних цілей; 

–  моделювання збалансованого землекористування та 

охорона земель; 

– якісне оцінювання земельних ресурсів,дослідження їх 

еколого-економічного потенціалу, оцінювання трансформацій якісного 

стану довкілля через демографічний вплив [3, с.65]. 
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Висновки. Ефективна система інформаційного забезпечення 

землевпорядкування дає змогу впроваджувати інноваційні технології 

виконання робіт. Відповідно до конфігурації та програмного 

забезпечення, інформаційні системи можливо застосовувати як 

додатковий інструмент під час зйомки земної поверхні, а також як 

визначену структуру збирання і оброблення польових інформаційних 

даних тощо. Інформаційні системи повинні бути універсальними і 

здатними адаптуватися для виконання різних завдань землевпорядного 

забезпечення. Застосування інноваційних інформаційних технологій у 

землевпорядкуванні мають сприяти прийняттю ефективних 

управлінських рішень під час реалізації землевпорядних робіт [4, с.17]. 

Загалом інформаційне забезпечення землевпорядкування у 

сільському господарстві є одним із шляхів інноваційного 

вдосконалення процесу управління аграрним виробництвом. Його 

запровадження надасть змогу виконати низку завдань, зокрема, щодо 

підвищення оперативності виробництва проектів землеустрою, 

введення системи автоматизованого управління земельними ресурсами 

агросфери на регіональному рівні із застосуванням мережевих 

технологій, а також підвищити якість проектування з широким 

застосуванням методів математичного моделювання розподілу 

земельних ресурсів для їх ефективного використання. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ  

В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Шепелюк А.Б.1, Кузько Р.В.1 

1ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти 
2ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач  

 

Земельна реформа є чи не найважливішою складовою 

економічної реформи, що здійснюється в Україні. Метою земельної 

реформи є реформування існуючих земельних відносин на основі 

вільного вибору форм і методів господарювання, високоефективного та 

екологічно безпечного використання сільськогосподарських угідь, 

охорони й відтворення родючості грунтів, вирішення на цій основі 

продовольчої проблеми і створення конкурентоздатного 

агропромислового комплексу. 

З 15 березня 1991 року відповідно до постанови ВРУ від 18 

грудня 1990 року «Про земельну реформу» всі землі України 

проголошені об'єктом земельної реформи. 

Вона розрахована на порівняно тривалий час, але цей процес 

уповільнювався відсутністю законодавчого підґрунтя. Земельний 

кодекс України, прийнятий у 1991 році, не був підготовлений до 

чинного правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з 

власністю на землю. Внаслідок цього відсутність належного правового 

регулювання призводила до неузгодженості в управлінні земельними 

ресурсами, зниження економічної ефективності їх використання, що 

негативно позначалося на охороні землі [1, с.58]. 

Прийнятий 25 жовтня 2001 року новий Земельний кодекс 

України спрямований на більш ефективне використання земельно-

ресурсного потенціалу країни шляхом включення землі в економічний 

обіг, на вдосконалення системи державних гарантій. Він є документом 

ринкового спрямування, орієнтованим на забезпечення цивілізованих 

земельних відносин, які відповідають сподіванням народу. 

На сучасному етапі процес реформування земельних відносин 

продовжується. І тут необхідно усвідомлювати, що успішне вирішення 

соціально-економічних завдань, які стоять перед Україною, великого 

мірою визначається існуючим порядком використання земель 

сільськогосподарського призначення для виробництва продуктів 

харчування рослинного і тваринного походження [2, с.108]. 

З метою визначення основних засад реформування земельних 

відносин Указом Президента України від ЗО травня 2001 року схвалено 
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Основні напрямки земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки, 

серед яких слід визначити: 

– забезпечення подальшого розвитку власності на землю; 

– вдосконалення земельних відносин у 

сільськогосподарському виробництві; 

– розвиток ринку земель; 

– розвиток кредитування під заставу землі, в тому числі 

іпотечного кредитування; 

– удосконалення порядку справляння плати за землю; 

– удосконалення моніторингу земель, порядку ведення 

державного земельного кадастру та оцінки земель; 

– фінансове забезпечення проведення земельної реформи; 

– підвищення ефективності державного управління 

земельними ресурсами; 

– поліпшення організації контролю за використанням і 

охороною земель; 

– удосконалення нормативно-правової і методичної бази 

розвитку земельних відносин [3]. 

Таким чином, успішне вирішення стратегічних завдань 

земельної реформи потребує комплексного і цілеспрямованого 

проведення юридичних, економічних, організаційних та науково-

технічних заходів стосовно удосконалення земельних відносин. 
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BUILDING INFORMATION MODEL - ТЕХНОЛОГІЇ В 

ПРОЕКТУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ 
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Building Information Model – це комплексний підхід до зведення, 

оснащення, забезпечення експлуатації та ремонту будівлі.  

Застосування BIM-технологій передбачає збирання та комплексну 

обробку в процесі проектування всієї архітектурно-конструкторської, 
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технологічної, фінансової та іншої інформації про будівлю з усіма її 

взаємозв’язками і залежностями. Building Information Model успішно 

використовуються в Міністерстві оборони, аерокосмічному комплексі, 

автомобілебудуванні, літакобудуванні. З 2013 року BIM-технології 

почали активно впроваджуватися країнами Євросоюзу в будівництво. В 

цих країнах очікувана щорічна економія від використання BIM-

технологій на етапі проектування та будівництва складає більше 20%. 

У Великобританії за рахунок використання BIM до 2025 року 

планується на 50% скоротити час реалізації проектів [1, 11].  

Перевагами застосування BIM-технологій у проектуванні та 

будівництві є: 

– зменшення термінів підготовки проектної документації; 

– зменшення ймовірності помилок при проектуванні; 

– контроль ключових показників і дотримання термінів 

виконання робіт; 

– оперативне коригування вартісних показників будівництва; 

– зниження грошових витрат; 

– скорочення термінів уведення будівлі в експлуатацію. 

В інформаційному моделюванні будівля розглядається як 

єдиний об’єкт. Кожен модуль, об’єкт будівлі – це просторова 

інформаційна модель, у якій кожному елементу можна присвоїти 

додаткові атрибути. Відповідно будівельний об’єкт за допомогою BIM-

технології проектується фактично як єдине ціле, і зміна будь-якого його 

параметру тягне за собою автоматичну зміну інших, пов’язаних з ним 

параметрів і об’єктів на всіх етапах життєвого циклу. 

Числова інформація щодо існуючого або запланованого об’єкта 

у ВІМ може використовуватися для прийняття конкретних проектних 

рішень, створення високоякісної проектної документації, розроблення 

кошторисів та будівельних планів, управління зведенням будівлі та її 

експлуатацією, а також засобів технічного оснащення протягом усього 

життєвого циклу будівлі (рис.1) [2, 16]. 

Під час спорудження та експлуатації будівлі інформаційна 

модель у режимі реального часу акумулює історію появи відхилень 

станів елементів системи, їх усунень. Застосування інтелектуалізованих 

інструментів виконання робіт та інтеграція із системами доповненої 

реальності дозволяє вчасно виявляти позапланові ситуації та 

пропонувати шляхи реагування. Накопичений досвід може бути 

застосований для планування програми обслуговування та ремонтів, 

складання моделей деградації елементів систем як для конкретної 

будівлі, так і для аналогів.  
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Рис. 1. Укрупнена схема інформаційних зв’язків BIM  
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ПЕРЕВАГИ БУДІВНИЦТВА  

ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ GENESIS 

 

Машковський Я.О.1, Сахнюк Ю.В.2 
1ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти 
2ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач  

  

Технологія будівництва Genesis розроблена з утіленням 

новітніх досягнень у сфері будівництва, її використання забезпечує 

споживачеві комфортні умови для проживання за рахунок надійності, 

довговічності і привабливості архітектурних форм. Технологія Genesis 

застосовується для будівництва котеджів, багатосімейних будинків, 

квартир, кондомініумів, вілл, шкіл, торгових центрів, роздрібних 

магазинів, готелів, будинків для людей похилого віку, лікарень, офісів і 

промислових зон.  
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В основі будівлі, яку виконують за технологією Genesis – 

каркас, зібраний зі стінових панелей, панелей перекриття і кроквяних 

конструкцій. Перевагою будівництва є відсутність необхідності в 

закладці глибокого фундаменту – збірний каркас з легких сталевих 

тонкостінних конструкцій повністю приймає на себе навантаження і 

розподіляє їх рівномірно. Виготовлення каркасу будинку площею 150 

м2 в заводських умовах складає 3-4 години. Всі елементи цього каркаса 

збираються в заводських умовах на механізованих лініях з 

гарячеоцинкованих тонкостінних профілів, виготовлених на 

спеціалізованому обладнанні з програмним забезпеченням. Технологія 

Genesis, поєднуючи ЛСТК, газобетонні панелі і легкі бетони, які 

використовуються як теплошумоізоляція, так і теплоизоляционно-

конструктивний матеріал, дозволяє будувати заміські будинки, дачі і 

котеджі висотою до 4-х поверхів. Відсутність усадки дозволяє 

проводити внутрішню обробку будинку відразу після будівництва.  

Переваги технології Genesis: 

1 Виключно висока швидкість будівництва – 80% каркасних 

конструкцій збираються до доставки на об'єкт, великі вузли швидко 

монтуються на об'єкті.  

2 Відсутність обмежень з архітектурного проектування, повна 

сумісність зі стандартними будівельними та оздоблювальними 

матеріалами. 

3 Комплексність поставки та встановлення – замовлення 

каркасних конструкцій на основі «під ключ» включає наявність всіх 

матеріалів для виготовлення каркаса, проміжних покриттів і установку 

на об'єкті. 

4 Видатні експлуатаційні характеристики – ефективне 

енергозбереження, екологічність, точне виготовлення матеріалів, 

відмінна звукоізоляція, легкість конструкцій, мілкозаглиблений 

фундамент, можливість надбудови поверху над вже існуючим, зведення 

мансардного поверху і т.д. 

5 Екологічно раціональна будівельна продукція – безпечна 

для навколишнього середовища продукція, виробничий процес з 

нульовими шкідливими викидами, мінімізація впливу на навколишнє 

середовище. 

6 Чистота і безпека на будівельному об'єкті – зменшення 

кількості металобрухту, непотрібних матеріалів і витрат на утилізацію. 

7 Економічність – зниження сукупних витрат на будівництво 

і довгострокове техобслуговування будівлі. Низька собівартість таких 

будівель забезпечується автоматизованим виробничим обладнанням, 

тобто припускання помилок і неточностей практично виключене. До 
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того ж, для монтажу потрібна менша кількість робітників та менші 

площі для складування матеріалів. 
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ФАСАДНІ ТЕРМОПАНЕЛІ, ЇХ ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ 

Свистун Т.А.1, Рябик А.В.2 

1ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти 
2ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач  

 

Термопанель – це якраз той випадок, коли поєднуються 

«красиве» та «необхідне». Це одне з рішень для енергоефективних 

будинків, оскільки термопанель забезпечує чудову теплоізоляцію і 

разом з плиткою надає фасаду досить респектабельного вигляду. 

Термопанелі складаються із власне утеплювального шару, в 

якості якого використовується пінополістирол або пінополіуретан, у 

складі якого понад 90% відсотків – це повітря, а в якості декоративного 

шару використовують штучний камінь, клінкер, керамограніт та 

глазуровану кераміку. 

Останнім часом пінополіуретан, завдяки своїм 

характеристикам, використовується частіше, ніж пінополістирол. Хоча 

пінополістирол дуже популярний у США, Канаді та Західній Європі. Це 

абсолютно безпечно для здоров’я людини, тому що з нього 

виготовляють навіть упаковку харчових продуктів. 

Крім того, це не створює сприятливого середовища для життя 

грибків та мікроорганізмів, оскільки волога туди не проникає. Він не 

має різкого запаху. Все міцно і довговічно. 

Фасадні термопанелі мають безліч дизайнерських рішень і вони 

все частіше використовуються в оздобленні будинку. Їх різноманітність 

настільки велика, що для забудовника нескладно підібрати потрібний 

виріб, враховуючи смаки навіть самого примхливого клієнта. Природні 

відтінки і фактури дозволяють гармонійно вписати будинок в будь-який 

навколишній пейзаж. 

  

http://evropeiskiystandart.ulcraft.com/news/budinki_za_tiekhnologhiieiu_genesis
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Переваги фасадних термопанелей: 

1. Одне з найбільш екологічно чистих рішень для теплоізоляції  

2. Немає обмежень для їх використання у фасадних роботах, 

який би будинок не був. Їх можна монтувати на будь-яке покриття і 

декількома способами на бетон, керамзитобетон, класичну цеглу, 

оштукатурені або нешпаклювані фасади, стіни блок-хаусів, газобетон, 

дерево або навіть саман. Це дає явні переваги використання теплових 

панелей, коли мова йде про утеплення старих будівель. Термопанелі 

застосовуються навіть при порушеної геометрії фасаду. У цьому 

випадку використовується обрешітка, регулюючи яку можливо 

вирівняти поверхню. 

3. Повна незалежність монтажних робіт від пори року та 

погодних умов, тому ці роботи можна проводити навіть взимку. 

4. Багатофункціональність. Термопанель одночасно виконує 

естетичну функцію і функцію збереження тепла. 

5. Різноманітність вибору кольорів і фактур термопанелей для 

втілення будь-якого проекту дизайнера-архітектора.  

6. Використання термопанелей значно скорочує час монтажу 

та не вимагає високої професійної підготовки від працівника, тим самим 

скорочуються витрати виконавця будівельних робіт.  

7. Економічна ефективність виконання робіт – термопанелі в 

два рази дешевші цегляної кладки. 

8. Економічна ефективність використання – використання 

термопанелей дозволяє заощадити на оплаті опалення, в середньому 

економія складає 40%. 

9. Довговічність. Згідно з численними випробуваннями, 

виробник впевнено заявляє, що термін служби термопанелей досить 

високий. Мінімум 50 років, хоча, наприклад, концерн ABC-

Klinkergruppe забезпечує 100-річну гарантію не тільки на міцність, але і 

на збереження кольору. 

До недоліків термопанелей варто віднести необхідність 

підготовки поверхні, а саме її вирівнювання, що в деяких випадках 

може зайняти багато часу. Не варто вважати використання 

термопанелей бюджетним варіантом, незважаючи на те, що цей 

матеріал класифікується як «2 в 1», ціна кутових елементів є достатньо 

високою. 
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ВИКОРИСТАННЯ БЕЗДРОТОВИХ   

КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 

 

Клименко В.Ю.1, Печенко С.М. 2, Білинський В.А.3  
1    ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти 
2,3 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач  

 

Бездротовий зв'язок – це передача інформації на відстань без 

використання електричних провідників або «дротів» [1]. 

Залежно від технологій та передавальних середовищ, які 

використовують, можна визначити такі класи безпроводових мереж:  

– мережі на радіомодемах які використовують смуги частот 

радіо- та ультракороткохвильового діапазону для передавання даних. 

Найпопулярнішими технологіями є радіо Ethernet (IEEE 802.11), 

HIPERLAN, Bluetooth. Швидкість HIPERLAN до 54 Мбіт/с у діапазоні 

5 ГГц, Bluetooth пропонують 100 Мбіт/с, а технології IEEE 802.11 

більше 22 Мбіт/с;  

– мережі на стільникових модемах використовують наявну 

інфраструктуру стільникової телефонії. Найпередовішою сьогодні є 

технологія CDMA (Code Division Multiple Access), що використовує 

цифрове передавання;  

– інфрачервоні системи малопотужні, з малим радіусом дії, 

передача здійснюється за допомогою світлодіодів, а отримання – за 

допомогою фотодіодів. Такі мережі в усьому світі не контролюються 

нормативами і здатні нормально функціонувати на швидкості 10 

Мбіт/с;  

– системи VSAT (Very Small Aperture Termіnal) будуються на 

базі геостаціонарних супутників-ретрансляторів, які використовують 

для передавання даних геостаціонарні супутники, розміщені над 

екватором Землі на висоті 40 тис. км. В Україні на сьогоднішній день 

вже більше 400 станцій по всій країні, об'єднані в корпоративні системи. 

В останні роки на ринку з'явилося четверте покоління VSAT для 

мультимедійних додатків (USAT – Ultra Small Aperture Terminal)., що 

забезпечують швидкість до декількох мегабіт у секунду; 

– системи з використанням низькоорбітальних супутників на 

базі низькоорбітальних супутників LEO (Low Earth Orbit), як і системи 

VSAT, для передавання використовують супутник. Супутники 

розміщено на висоті близько 100 км на звичайній, а не геостаціонарній 
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орбіті. Starlink – проект американської компанії SpaceX Ілона Маска 

щодо розробки недорогої та високопродуктивної супутникової 

платформи з доступом до високошвидкісного Інтернету. Супутники у 

космосі спілкуватимуться між собою на частоті понад 10 тис. ГГц за 

допомогою лазерного променя, а наземні станції та терміналами 

користувачів – у радіодіапазонах на частоті 12 ГГц. Обіцяна швидкість 

передачі даних – 1Гбіт/с. Частина супутників (близько 7500)  буде 

виведена на орбіту з висотою 340 км, частина (близько 1500) буде 

працювати на висоті 450-550 км і частина супутників (близько 2800) – 

на висоті 1100 км;  

– системи з технологією SST (Spread Spectrum Technology) 

використовують розподіл сигналу за спектром частот, що дає змогу 

підвищити перепускну здатність каналу завдяки більшій 

завадостійкості; 

– радіорелейні системи використовуються для з'єднання 

віддалених об'єктів в одну мережу. Сучасні цифрові радіорелейні 

системи мають смугу перепускання 2-34 Мбіт/с;  

– системи лазерного зв'язку схожі на інфрачервоні тим, що 

вимагають прямої видимості між передавачем і приймачем.  Цей зв'язок 

відносно повільний – близько 4,8 Мбіт/с [2]. 

Таким чином, бездротове з’єднання мереж має як переваги, так 

і недоліки в залежності від галузей їх використання. До переваг слід 

віднести мобільність користувачів, тобто відсутність кабелю, що 

обмежує користувача у виборі місця підключення і зміни цього місця в 

процесі роботи; відсутність необхідності монтажу кабельної системи; 

простота підключення для користувача пристроїв [3]. А недоліки 

визначають низьку швидкість передачі даних в порівнянні з кабельними 

мережами аналогічного покоління; високу уразливість мережі в плані 

забезпечення безпеки; низьку передбачуваність зони покриття мережі; 

створення перешкод іншим пристроям і мереж передачі даних [4]. 
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Семеренко О.1, Білинський В.А.2, Романенко О.І.3 

1    ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти 
2,3 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач  

 
«Екологічно чистий транспорт» означає транспорт, який 

обмежує рівень викидів та відходів, беручи до уваги здатність планети 

їх поглинати, використовує відновлювані ресурси на рівні або нижче 

швидкості їх вироблення, обмежує інші впливи на ландшафти та 

екосистеми, включаючи фрагментацію середовища існування, і 

використовує не відновлювані ресурси на рівні або нижче швидкості 

розробки відновлюваних замінників, в той же час зменшуючи вплив на 

використання землі та відтворення шуму» [1]. 

Найбільшим попитом на автомобільному ринку користуються 

електромобілі. Електромобіль – це автомобіль, що приводиться в рух 

одним або декількома електродвигунами з живленням від акумуляторів 

або паливних елементів, а не двигуном внутрішнього згоряння. У 

електромобілів – рекуперативне гальмування. В момент зупинки 

машина не витрачає енергію, а навпаки заряджає акумулятори. Якщо 

порівняти електромобіль з традиційним авто, то можна побачити певні 

переваги: простота конструкції; екологічно чистий; відсутність викиду 

шкідливих вихлопних газів; високонадійний; безшумний; довговічний.  

До недоліків слід віднести: малий пробіг через обмежений 

запас енергії; низька питома енергоємність акумуляторів; висока 

вартість акумуляторів і обмежений строк служби; вимагає створення 

інфраструктури для зарядки електромобілів; вартість електромобіля 

значно вища за вартість традиційного авто; утилізація акумуляторів, які 

містять отруйні компоненти та кислоти.  

Позитивний досвід державної участі в переході на 

електромобілі можна спостерігати в світі та Україні. Наприклад, 

Португальський уряд реалізує програму по будівництву національної 

мережі електрозаправок. У деяких країнах, а також Україні на 

будівництво відповідної інфраструктури виділяються субсидії, а уряди 

скасовують або скорочують податки та митні збори, створюють сервісні 

служби та умови для паркування електромобіліів.  

Наприклад, Європа бажає повністю відмовитися від 

використання двигунів внутрішнього згорання до 2038 року, а Китай – 

до 2027 року.  
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Якщо згадати історію електромобіля в Україні, то певні 

напрацювання вже є. Так, в 1923 році в запорізькому машинобудівному 

інституті створено перший вітчизняний дослідний електромобіль 

потужністю 4 кВт, максимальною швидкістю 60 км/год і пробігом при 

повному завантаженні до 100 км. У 1974 році на ВДНГ він заслужив 

найвищу оцінку фахівців. У 1991 році електромобіль «Таврія Електро», 

розроблена Інститутом електродинаміки ЗАЗу, отримав державну 

класифікацію ЗАЗ-1109 і, здавалося б, ось-ось встане на конвеєр. У 2005 

році була спроектована система комбінованого харчування ЗАЗ-110206 

(«Таврія гібрид») і нова версія електрообладнання для ЗАЗ11091 

(«Таврія Електро»), пройшли успішні дорожні випробування. Однак до 

запуску моделей в серію справа так і не дійшла через брак коштів.  

Так само успішно розробкою електромобілів в Україні 

займаються ентузіасти. Наприклад, винахідник Едуард Рудик вже 43 

роки розробляє бюджетні двомісні електромобілі. Основна мета 

винахідника - зробити недорогий міський автомобіль, який був би 

доступний кожному пересічному українцю. На даний момент 

розробкою легкового двомісного електрокара «Панько» зацікавився 

Харківський автомобільний завод і підприємство готове випускати ці 

автомобілі. На повному заряді машина може подолати 100 км без 

підзарядки, а заряджаються акумулятори за декілька годин. 

Станом на 1 липня 2020 року кількість електромобілів і гібридів 

в Україні перевищила позначку 43 тисяч штук, до 2024 року експерти 

прогнозують зростання електрокарів в країні до 250 тисяч. 

Отже, в світі сучасного транспорту екологічний тренд набирає обертів. 

Сподіваюсь, що українці підхоплять цей позитивний тренд і це створить 

базу для оптимістичних прогнозів у порятунку планети [3]. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ  

ПІД ЧАС ОБЧИСЛЕННЯ ОБ’ЄМІВ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ 

 

Саніна В.С.1, Панченко Н.М.2 

1 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти 
2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач  

 

На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого 

поширення в різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні 

технології як один з інструментів пізнання. Тому одним із завдань вищої 

освіти є підготовка фахівця, який вільно орієнтується у світовому 

інформаційному просторі, має знання та навички щодо пошуку, 

обробки й зберігання інформації, вміє застосовувати знання для 

якісного та швидкого отримання результатів обчислення. 

Життя вимагає від молодих спеціалістів бути 

конкурентоспроможними на ринку праці. Для цього потрібно бути 

всебічно обізнаними, вміти швидко адаптуватися до змін, оперативно й 

оптимально вирішувати поставлені завдання. Для реалізації в 

майбутньому себе як умілого спеціаліста в галузі будівництва 

необхідно, окрім  знань зі спеціальності, мати навички роботи з 

комп’ютерними програмами  Word, Excel, PowerPoint та іншими 

офісними програмами,  а також  AutoCAD чи Kompas, AutoCAD Civil та 

іншими програмами сімейства САПР,  максимально корисно 

використовувати їх під час розв’язання виробничих завдань. 

Земляне полотно залізниці представлене насипами та виїмками, 

які споруджують за типовими або індивідуальними проектами 

(поперечними профілями). Елементарна ділянка земляного полотна 

являє собою призматоїд (рис. 1.1) 

 

 
 

Рис. 1. Елементарна ділянка земляного полотна (призматоїд) 

 

Під час вивчення спецпредметів спеціальності «Будівництво, 

обслуговування і ремонт залізничних колій», проходження геодезичних 
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практик, виконання курсових та дипломних проектів, а також на 

підприємствах будівельної індустрії виникає необхідність визначення 

об’ємів земляних робіт. 

Обсяг земляних робіт визначають на стадії проектування під 

час розробки проекту організації будівництва (ПОБ), та уточнюють 

його в будівельних організаціях під час складання проектів 

виробництва робіт (ПВР), та надалі – під час оформлення виконавчої 

документації. 

Для розрахунку об’ємів використовують аналітичний та 

графічний методи. 

Залежно від необхідної точності розрахунок можна виконати 

одним із наступні способів: 

- аналітично, за допомогою розрахункових формул геометрії; 

- графічно, за допомогою палетки при наявності креслень 

поперечних перерізів споруди; 

- за допомогою номограм (використовують під час 

попередніх вишукувань); 

- за допомогою таблиць покілометрових одиничних об’ємів, 

які складені на основі формул. 

Зазвичай на виробництві розрахунок об’ємів земляних робіт 

виконують за допомогою розрахункових математичних формул. 

Обсяги земляних споруд правильної геометричної форми легко 

визначити за формулами геометрії. А в умовах пересіченого рельєфу 

земної поверхні такий підрахунок ускладнюється.  

Нині з розвитком технологічного прогресу та комп’ютерних 

технологій ще на проектній стадії є можливість інструментально 

виконати зйомку існуючої поверхні землі та за допомогою програм 

сімейства САПР оперативно вирахувати об’єми робіт. Наприклад, за 

допомогою програми Auto CAD CIVIL та GeoniCS, маючи дані 

геодезичної зйомки існуючої поверхні землі електронним тахеометром 

та відомості про майбутні проектні обриси земляного полотна, 

вираховують об’єми насипів і виїмок. Надалі, під час виконання 

земляних робіт, після проведення виконавчих зйомок можна легко 

контролювати фактично відсипані обсяги насипів та розроблені виїмки. 

На заняттях з дисципліни «Будівництво залізниць» під час 

вивчення теми «Проектування організації і виробництва робіт зі 

спорудження земляного полотна» студенти знайомляться з існуючими 

методами розрахунку об’ємів робіт, вивчають розрахункові формули 

інженерів Ф.Ф.Мурзо та Вінклера, виконують розрахунки об’ємів. 

З метою якісної підготовки майбутніх молодих спеціалістів 

нашого закладу до роботи в будівельних організаціях на курсовому 
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проекті та під час дипломного проектування для підрахунку об’ємів 

земляних робіт використовуємо програму Microsoft Office Excel. 

Підрахунок об’ємів земляних робіт виконують у формі 

відомості об’ємів, для побудови та розрахунку якої доцільно 

використати КП Microsoft Office Excel (рис. 2).  

Рис.2. Фрагмент відомості об’ємів 

 

Електронні таблиці – програми для обробки числової 

інформації, представленої в табличному вигляді.  Основні можливості 

таблиць: створення, редагування і форматування таблиць; виконання 

обчислень; побудова діаграм і графіків. Діаграми можна 

використовувати не лише для візуалізації даних, але йі для їх аналізу. 

Excel дозволяє виконати необхідні математичні дії швидко та з високою 

точністю. 

Послідовність дій з таблицею доцільно демонструвати наочно 

на екрані. Заняття курсового проектування проводиться в 

комп’ютерному класі, тому одночасно з викладачем здобувачі освіти 

виконують власні розрахунки. Для створення відомості об’ємів 

земляних робіт у програмі Excel розроблено алгоритм. 

Застосування для обчислень об’ємів таблиць Microsoft Office 

Excel дає можливість виконати розрахунки якісно та в короткий термін, 
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а ще дозволяє здобувачам освіти закріпити отримані на заняттях 

інформатики знання, збагнути практичну значимість користування 

програмою Excel. 
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СЕКЦІЯ 3. «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  

ТРАНСПОРТНОЇ ТА БУДІВЕЛЬНОЇ  ГАЛУЗЕЙ:  

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИТА ЕФЕКТИВНІ ПРАКТИКИ» 

 
МОДЕЛЬ ADL У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ  

КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  
 

Кучеренко Д.А.1, Іващенко М.М.2, Гребеник Т.В.3 

1ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти  
2ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», завідувач навчально-

методичним кабінетом, викладач за сумісництвом 
3ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», к. пед. н., доцент, 

директор, викладач за сумісництвом 
 

В умовах підсилення конкурентної боротьби та зростанням 

практичного інтересу з боку саме комерційних організацій до 

конкурентних стратегій посилюється, тому проблеми, пов’язані з 

розробленням і реалізацією конкурентних стратегій украй актуальні.  

В основі підходу до портфельного аналізу організації Arthur D. 

Little (модель ADL) лежить концепція «життєвого циклу галузі або 

бізнес-одиниці», відповідно до якої кожна бізнес-одиниця проходить у 

своєму розвитку чотири стадії: 1) народження; 2) розвиток; 3) зрілість; 

4) спад.  Іншим параметром є конкурентна позиція бізнесу: від провідної 

до слабкої (всього в моделі ADL їх розглядається п'ять). Так, модель 

ADL (рис. 1) будується на двох змінних, на осі у відображається зрілість 

організації (життєвий цикл), а на осі х – рівень конкурентної позиції 

організації [1]. 

 
Рис. 1. Матриця ADL 
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Залежно від позиції у матриці ADL в межах одного з двадцяти 

квадрантів, консалтингова компанія «Артур Д. Літлл» рекомендує 

використовувати одну з двадцяти уточнюючих стратегій, зокрема: 

А – обернена інтеграція; В – розвиток бізнесу за кордоном; С – розвиток 

виробничих потужностей за кордоном; D – раціоналізація системи 

збуту; Е – нарощування виробничих потужностей; F – експорт 

продукції; G – пряма інтеграція; Н – невпевненість; І – початкова стадія 

розвитку ринку; J – ліцензування за кордоном; К – повна раціоналізація; 

L – проникнення на ринок; М – раціоналізація ринку; N – методи та 

функції ефективності; О – нові продукти / нові ринки; Р – нові продукти 

на старих ринках; Q – раціоналізація продукції; R – раціоналізація 

асортименту продукції; S – чисте виживання; T – ті ж продукти / нові 

ринки; U – ті ж продукти / старі ринки; V – ефективна технологія; 

W – традиційна ефективність зниження витрат; X – відмова від 

виробництва [2]. Усі клітинки матриці, через які по діагоналі проходить 

межа, будуть мати два (або більше) «природних вибори». 

Розглянемо характеристику різних позицій на матриці АDL: 

1. Домінуюча/Зародження  – повне зосередження на збільшенні 

частки ринку – швидке зростання (B, C, E, G, L, N, O, P, T, V) або 

утримання позиції – початок нового бізнесу (Е, І, L). 

2. Домінуюча/Розвиток – утримання позиції – досягнення 

лідерства у ціноутворенні (A, C, N, U, V, W) або утримання частки 

ринку – захист становища (А, C, N, U, V, W). 

3. Домінуюча/Зрілість – утримання частки ринку – зростання 

разом з виробництвом (А, В, С, F, G, J, N, P, T, U) або утримання частки 

ринку – захист становища (А, С, N, U, V, W). 

4. Домінуюча/Занепад – утримання частки ринку – захист 

становища (А, С, N, U, V, W). 

5. Сильна/Зародження – спроба поліпшити становище – старт 

(Е, I, L) або цілеспрямоване намагання отримати частку ринку – швидке 

зростання (В, С, E, G, L, N, O, P, T, V). 

6. Сильна/Розвиток – спроба поліпшити становище – 

досягнення лідерства у ціноутворенні (А, С, N, U, V, W) або 

цілеспрямоване намагання отримати частку ринку – швидке зростання 

(В, С, Е, G, L, N, O, P, T, V). 

7. Сильна/Зрілість – «генератор» коштів, утримання частки 

ринку – захист становища (А, С, N, U, V, W) або утримання частки 

ринку – зростання разом з виробництвом (А, В, С, F, G, J, N, P, T, U). 

8. Сильна/Занепад – утримання частки ринку – захист 

становища (А, С, N, U, V, W) або «збирання/жнива» (D, H, K, M, Q, R, 
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V, W). Вибірковий розвиток: утримання – збереження ніші (C, D, N, Q, 

U). 

9. Сприятлива/Зародження – цілеспрямовану зусилля отримати 

частку ринку – швидке зростання (В, С, Е, G, L, N, O, P, T, V). 

10. Сприятлива/Розвиток – спроба поліпшити становище – 

лідерство у ціноутворенні на найважливішому ринку (А, С, N, U, V, W). 

11. Сприятлива/Зрілість – належна експлуатація – зростання 

разом з виробництвом (А, B, C, F, G, J, N, P, T, U). Для вибіркового 

розвитку – знайти свою нішу і захищати її (А, G, I, M, R, T). 

12. Сприятлива/Занепад – «збирання/жнива» – експлуатація 

ринкової ніші (В, С, T, L, N, P, U, V) або утримувати нішу» (С, D, N, Q, 

U), або поетапний вихід (D, M, Q, R, W). 

13. Міцна/Зародження – вибірковий пошук своєї позиції – 

зосередження, диференціація (G, L, Т). 

14. Міцна/Зростання – вибірковий пошук своєї позиції – 

зосередження, диференціація (G, L, Т) або швидкий пошук своєї частки 

– «встигнути» (D, E, L, M, P, Q, R). 

15. Міцна/Зрілість – знайти нішу й утримувати її (C, D, N, Q, 

U). Якщо життєздатність довести неможливо, рекомендується стратегія 

«поетапний вихід – вихід» (D, M, Q, R, W). 

16. Міцна/Занепад – поетапний вихід (D, M, Q, R, W) або 

відмова (X). 

17. Слабка/Зародження – наздогнати конкурента (D, E, L, M, P, 

Q, R). Якщо це не вдається, тоді «поетапний вихід» (D, M, Q, R, W) або 

«вихід – відмова від інвестування» (D, M, Q, R, W). 

18. Слабка/Розвиток – «зсув» (D, L, M, N, Q, R, V, W) або 

«оновлення» (D, M, O, P, Q, R, U). Якщо життєздатність довести 

неможливо, то реалізовується стратегія «відмова від бізнесу» (X). 

19. Слабка/Зрілість – «зсув» (D, L, M, N, Q, R, V, W) або 

«оновлення» (D, M, O, P, Q, R, U). Якщо життєздатність довести 

неможливо, рекомендується стратегія «поетапний вихід – вихід» (D, M, 

Q, R, W). 

20. Слабка/Занепад – «відмова від бізнесу» (X). Інвестиції не 

здійснюються, можливі лише дезінвестиції [2; 3, с. 204-208]. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ЕЛІМІНУВАННЯ  

В ПРОЦЕСІ АНАЛІЗУ   

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Коваль С.Ю.,1 Сірик Т.А.2   
1ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти 
2ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 

 

За сучасних ринкових умов головною метою будь-якого виду 

фінансово-господарської діяльності є отримання максимального 

прибутку за мінімальних витрат. Тому для цього важливо правильно 

зробити чіткий аналіз усіх факторів, причин, які суттєво впливають на 

кінцевий результат роботи кожного підприємства.  

Мета економічного аналізу – це вивчення результатів діяльності 

всіх підприємств і господарських організацій, визначення впливу 

факторів на показники їхньої роботи для виявлення в подальшому 

недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на 

відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації, підвищення 

ефективності діяльності [1, с.3]. 

 В економічному аналізі існують багато  різних методів,  

способів та спеціальних прийомів дослідження, що допомагають прийняти 

вірні, обґрунтовані управлінські рішення.  

 Враховуючи, що на господарську діяльність підприємства  

можуть впливати численні фактори, тому визначити та вивчити 

абсолютно всі причини дуже складно, а іноді не завжди доцільно, але 

дослідження більшого комплексу факторів забезпечує точніші 

результати аналізу. Обов’язковою умовою точного  та правильного 

факторного аналізу є економічно обґрунтована класифікація всіх причин, 

що вплинули на фінансово-господарську діяльність підприємства та її  

кінцеві результати. 

Таким чином необхідно виділити найсуттєвіші та такі, які 

найбільш впливають на кінцевий результат, фактори та проаналізувати 

їх вплив. За допомогою методів елімінування можна здійснити такий 

факторний аналіз.  
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Елімінування – означає усунення, виключення впливу всіх, 

крім одного, факторів на величину результативного показника. Цей 

прийом виходить з умовного визнання того, що всі фактори 

змінюються незалежно один від одного: спочатку змінюється один, а 

всі інші залишаються без зміни; потім змінюються два; потім три і т.д. 

за незмінних інших. Це дає змогу визначити вплив кожного фактора 

на величину досліджуваного показника окремо [2, с.85]. 

 Він передбачає в першу чергу вивчення впливу кількісних, 

потім якісних чинників на результативний показник. Для цього 

спочатку необхідно визначитись з  переліком найбільш впливових 

факторів та побудувати модель, на  основі якої й буде проводитись 

факторний аналіз. 

В аналітичній практиці широко застосовуються такі прийоми 

елімінування: 

 - метод ланцюгових підстановок; 

 - метод абсолютних різниць; 

 - методи відносних величин; 

 - індексний метод та інші. 

 Метод ланцюгових підстановок є найуніверсальнішим 

способом і використовується для розрахунку впливу факторів у всіх 

типах факторних моделей. 

Таким чином, за допомогою цих методів  можна здійснювати: 

 - аналіз виробництва  та реалізації продукції, 

 - аналіз витрат на  виробництво  продукції, 

 - аналіз трудових ресурсів, 

 - аналіз основних засобів, 

 - аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. 

 Факторний аналіз із застосуванням прийомів елімінування 

допомагає суб’єктам господарювання: 

1. Визначити негативні та позитивні  сторони (фактори) в їх 

господарській роботі. 

2. Детально виявити і зрозуміти  причини, які суттєво 

впливають на роботу підприємства, при цьому конкретизуючи кожну. 

3. Розробити шляхи покращення роботи підприємства та 

усунути недоліки. 

4. Виявити можливості та  значні резерви підвищення 

ефективності роботи, а, значить, отримати  довгоочікуваний прибуток 

та покращити кінцевий результат діяльності підприємства в цілому. 
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РИНОК ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ: СТАН ТА ПРОГНОЗИ 

 

Сосненко О.В. 

ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 

 

В сучасних ринкових умовах різні види транспорту, незалежно 

від виду власності, надають послуги споживачам, утворюючи тим 

самим ринок транспортних послуг України. 

Транспортний ринок є олігопольним, тобто він представлений 

декількома видами транспорту і великим числом споживачів їх послуг. 

На таких ринках переважає взаємодія, а не конкуренція різних видів 

транспорту. Висока капіталомісткість транспортних ресурсів, особливо 

постійних пристроїв (залізничних колій, автомагістралей, 

трубопроводів, портів) і неможливість гнучкого маневрування ними у 

просторі та часі обмежують використання ринкових механізмів на 

транспортному ринку, а особлива значущість окремих видів транспорту 

вимагає державного регулювання цим транспортним комплексом з 

урахуванням загальнонаціональних інтересів. Особливо важливим 

процес впливу держави на ринок транспортних послуг є в період його 

занепаду на тлі світової пандемії, а також жорстких карантинних 

обмежень. 

Слід зазначити, що карантин різко знизив споживчі настрої 

українців, майже зупинив декілька галузей – роздрібну торгівлю, 

готельний та ресторанний бізнес, авіаперевезення. Зменшилися обсяги 

надходжень до бюджету. Внаслідок введення карантину українські 

компанії заморозили інвестиції та виробничі ланцюжки. Очікується, що 

масштаби зниження економічної активності у 2020 році будуть 

значними, а відновлення може зайняти більше часу, ніж передбачалося 

раніше.  

Внаслідок пандемії коронавірусу та введених карантинних 

заходів падіння українського ВВП за даними Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства першій половині 2020 р. 

склало 6,5%. За прогнозом Національного банку України (НБУ) падіння 

ВВП у 2020 року може скласти мінімум 6%. У той же час за оцінкою 
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МВФ, українська економіка зменшиться за підсумками 2020 року на 

8,2% [2]. 

Сектори, де пом’якшуються карантинні обмеження і які 

пов’язані із споживчим попитом, швидко відновлюються, насамперед 

роздрібна торгівля та послуги. Більшість секторів пережили 

найсильніший спад у квітні та лише трохи оговталися у травні. 

Транспорт постраждав найсильніше з усіх та, незважаючи на 

послаблення карантину, не відновився. Найбільш серйозні втрати – у 

залізниці та авіації, натомість автомобільні перевезення та громадський 

транспорт у містах почуваються дещо краще.  

 Від жорсткого карантину в Україні постраждали переважно 

пасажирські перевезення. Щодо сегменту вантажних перевезень, то 

падіння розпочалося іще до карантину. Падіння обсягів перевезення 

вантажів АТ «Укрзалізниця» в першому півріччі 2020 року склало 

майже 9% [3]. 

Так, залізничний та автомобільний транспорт очікувано 

втратили частину вантажів у квітні в розпал карантину, відновлення 

поки що відбувається повільно. Пасажирообіг очікувано скоротився у 

січні-травні до половини минулорічного і відновлюватиметься у прямій 

залежності від карантинних заходів. Під час карантину кількість 

призначених поїздів суттєво зменшилася, а продаж квитків на ці поїзди 

здійснювався на обмежену кількість місць у вагонах (50% місць), тому 

збитки АТ «Укрзалізниця»» збільшаться як мінімум у півтора-два рази 

(орієнтовно 1 млрд гривень, враховуючи те, що такі перевезення носять 

соціальний характер, а ціни на них регулюються державою) [1]. 

За прогнозами міжнародні перевезення скоротяться на 30–40% 

через карантинні обмеження і падіння промислового виробництва. На 

внутрішні перевезення очікує падіння 15–20% від загального обсягу 

вантажоперевезень.  

Сценарій розвитку ситуації в 2021 р. залежатиме від: 

- тривалості карантинних заходів в Україні, їх жорсткості;  

- світової кон'юнктури на сировинні товари з України (зерно, 

руда, метал);  

- стану промислового виробництва в Україні;  

- періоду відновлення світової економіки;  

- дій АТ «Укрзалізниця» щодо забезпечення безперебійного 

перевезення вантажів.  
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АНАЛІЗ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ  
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Унаслідок пандемії коронавірусу та введення карантинних 

заходів падіння українського ВВП за даними Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства в першій половині 

2020 р. склало 6,5% [1]. 

Карантин сприяв падінню споживчих настроїв, майже зупинив 

декілька галузей – роздрібну торгівлю, готельний та ресторанний 

бізнес, авіаперевезення. Зменшилися обсяги надходжень до бюджету. 

Внаслідок введення карантину українські компанії заморозили 

інвестиції та виробничі ланцюжки. Сектори, де пом’якшуються 

карантинні обмеження і які пов’язані із споживчим попитом, швидко 

відновлюються, насамперед роздрібна торгівля та послуги.  

Сфера громадського харчування – поміж тих, що найбільше 

постраждали від коронакризи. Оцінити прямі й опосередковані збитки, 

яких зазнала галузь через дію обмежень, складно ще й досі. Приміром, 

на початку травня у пресі активно тиражували оприлюднені народним 

депутатом Микитою Потураєвим дані про те, що за час карантину 12 

тисяч підприємств громадського харчування із 30 тисяч, що працювали 

в цій сфері, «самоліквідувалися» як суб'єкти господарської діяльності. 

Тобто зникли з бізнесової карти, а не просто тимчасово закрилися. 

Однією з причин називають неможливість сплачувати за оренду 

приміщень, користування якими не приносило жодних прибутків. І 

лише 15-20% закладів харчування якось зводили кінці з кінцями завдяки 

доставці й торгівлі «на виніс». Ще 40-45% – «законсервувалися» до 

кращих часів. 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/%20article/MM_2020-06.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/%20article/MM_2020-06.pdf?v=4
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Через пандемію коронавірусу з березня по травень 2020 р. 

велика кількість українських кафе і ресторанів тимчасово закрилися, 

лише деякі продовжили працювати виключно в режимі доставки або 

видачі замовлень із собою. З одного боку це призвело до зростання 

обсягів доставки їжі (20-25%), але в той же час унаслідок падіння 

платоспроможності українців  замість відвідування ресторанів значна 

кількість почала віддавати перевагу домашнім стравам. На початок 

липня в Україні відновили роботу лише 86% кафе та ресторанів від 

докризового рівня. 

До початку пандемії коронавірусу в Україні було понад 30 000 

закладів громадського харчування. В середньому  в одному працювало 

35 осіб (у великих комплексах – 150, в невеликих кав'ярнях – три-

п'ять) [2].  

Карантин призвів до того, що велика кількість співробітників 

ресторанної сфери стала безробітною. Це сталося через те, що не всі 

кафе та ресторани пережили двомісячну кризу. Наприклад, маленькі 

кафетерії, кондитерські найчастіше відкриваються в орендованих 

приміщеннях, на кредитних умовах. Їм було важко впоратися з такою 

фінансовою історією. Деякі ресторани закрилися або скасували своє 

заплановане відкриття [3].  

Згідно опитування Української ресторанної асоціації, у червні 

2020 року 24% закладів в Україні працювали лише на літніх 

майданчиках. 18% локацій працювали на терасі, а також здійснювали 

доставку. 16% опитаних респондентів зазначили, що їхній заклад 

працював на доставку та приймав гостей на терасах і в залі, а 13% 

відповіли, що годували гостей на літній терасі та в залах, але доставкою 

не займалися.  В залі та на доставку працювали 4%, тільки у залі – 6%, 

а тільки на доставку та takeaway – 8%. 11% опитаних зазначили, що їх 

заклади були повністю закриті у червні. Серед поставлених було й 

питання виручки. Респондентів попросили вказати, який відсоток 

склала виручка у червні 2020 по відношенню до червня 2019 року. Так, 

24% зазначили, що виручка, порівняно з червнем минулого року склала 

менше 20%. 24% позначили, що виручка склала від 21 до 40%, а 19% - 

від 41 до 60%. 9% опитаних зазначили, що їх виручка складала 61-80%, 

а 8% опитаних отримали виручку в 81% та більше. 17% опитаних 

відповіли, що вони не здійснювали підрахунків [4].  

Одним із головних завдань для закладів громадського 

харчування в умах пандемії стане забезпечення безпеки відвідувачів та 

працівників, якій надалі буде приділятися більше уваги. Експерти з 

вірусології сходяться на думці, що світ дедалі частіше стикатиметься з 
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пандеміями у майбутньому. Тож із нинішніх обставин слід винести 

максимум уроків, які знадобляться людству надалі. 
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МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ: ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
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 Успішні компанії твердо прагнуть керувати маркетингом. 

Однак у багатьох будівельних компаніях маркетинг або сприймається 

неправильно, або зовсім нехтується  головним чином через труднощі 

застосування традиційного маркетингу в галузі, що супроводжується 

відсутністю достатніх досліджень щодо його природи та спеціальних 

теорій і стратегій маркетингу для будівництва. Систематичне 

дослідження природи за допомогою комбінації системи класифікації 

продукції Котлера та класифікаційних критеріїв Ловелока виявляє, що 

будівництво є «промисловим, проектним та в першу чергу орієнтованим 

на послуги» продуктом із специфічними характеристиками з точки зору 

маркетингу.   

Будівельна галузь у більшості країн світу характеризується 

надзвичайною конкурентоспроможністю, високим ризиком та, як 

правило, низьким рівнем прибутку у порівнянні з багатьма іншими 

галузями  [1]. Основною причиною такої інтенсивної 

конкурентоспроможності є відносна легкість входження до будівельної 

https://biz.liga.net/keysy/%20prodovolstvie/opinion/%20bunt-restoratorov-kak-biznes-pytaetsya-smenit-zaprety-narekomendatsii
https://biz.liga.net/keysy/%20prodovolstvie/opinion/%20bunt-restoratorov-kak-biznes-pytaetsya-smenit-zaprety-narekomendatsii
https://www.uara.org.ua/%20post/results-of-ananonymous-survey-of-restaurant-operators
https://www.uara.org.ua/%20post/results-of-ananonymous-survey-of-restaurant-operators
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галузі порівняно з іншими галузями, навіть для людей, чиї компанії  

невеликими капіталовкладеннями [2]. Крім того, для пошуку нового 

проекту будівельні фірми повинні брати участь у процесі конкурентних 

торгів, оскільки для них загалом неможливо стимулювати попит на свої 

послуги [3, 4]. Ці умови призводять до значно вищого рівня провалу 

бізнесу в будівельній галузі, ніж у багатьох інших бізнесах за останні 

десятиліття [5, 6]. 

За таких важких обставин будівельні фірми шукають шляхи для 

виграшу проектів та залучення до будівельних галузей, які можуть 

принести більше прибутку [7]. У цьому контексті маркетинг може 

створити стійку конкурентну перевагу для будівельних компаній та 

допомогти їм відрізнятись від своїх конкурентів. 

Існує багато визначень маркетингу. Американська асоціація 

маркетингу визначає маркетинг як «діяльність, набір установ та 

процеси для створення, спілкування, доставки та обміну пропозиціями, 

які мають цінність для клієнтів, партнерів та суспільства в цілому» [8]. 

За словами Д.Ардити та Л.Девіс [9], маркетинг у будівництві 

включає такі види діяльності, як пошук нових клієнтів, нові типи 

будівництва та нові ринки, задоволення попиту клієнтів та підтримка їх 

лояльності, дослідження та аналіз ринку, пропонування додаткових 

послуг, оцінка вартості проекту та ціноутворення, подання 

модифікованої пропозиції, ведення переговорів та укладання 

контрактів, а також рекламна діяльність, включаючи саму рекламу, 

брошури та програми фірмового стилю. 

Управління маркетингом відіграє вирішальну роль в успіху 

бізнесу та безпосередньо впливає на прибутковість і задоволеність 

споживачів. Подібним чином будівельні компанії можуть досягти 

кількох вигод від ефективного маркетингу, включаючи збільшення 

прибутку, продажів і задоволеності клієнтів, розвиток ідентичності 

бренду, створення та вихід на нові ринки, а також покращення 

лояльності, репутації та загальної якості споживачів [10]. Однак 

маркетинг у багатьох будівельних компаніях був або неправильно 

витлумачений, або повністю знехтуваний. 

Однією з основних причин такої ситуації є труднощі та 

проблеми, пов'язані із застосуванням загальноприйнятої теорії та 

техніки маркетингу в будівельній галузі. Більшість із цих праць, 

особливо за останнє десятиліття, намагалися рекомендувати та 

дослідити практичне застосування традиційних теорій маркетингу, 

лише з незначними змінами для будівельної галузі.  Однак, як і багато 

інших галузей з управління будівництвом, в яких існує недостатня 
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теоретична побудова / модифікація відповідно до характеру галузі, 

сфера маркетингу також страждає через цю проблему. 

Сміт припускає, що для розробки теорії маркетингу для 

будівництва можна застосовувати комбінацію існуючих теорій 

маркетингу та здобудків інших галузей, подібних за однією або 

кількома характеристиками до будівельної галузі. Погоджуючись з цією 

ідеєю, Вінтер та Прес пропонують поєднання теорій послуг та 

промислового маркетингу та стратегій будівництва. 

Ці пропозиції, з одного боку, не виводяться на основі 

системного маркетингового підходу, а отже, щодо них немає єдиної 

думки. З іншого боку, вони не настільки всебічні, що дають основу для 

розробки теорії маркетингу для будівельної галузі. Отже, в цьому 

контексті необхідні комплексні та методичні дослідження. 

Метою цього дослідження є розробка фундаменту для 

будівельного маркетингу і вирішення двох основних проблем:        

– дослідження маркетингової природи будівельної галузі 

через системний підхід, заснований на принципах маркетингової науки;  

– розробка довідкової бази для будівельного маркетингу. 

Маркетингові атрибути товару – це характеристики, що 

відрізняють його від інших товарів. Очевидний взаємозв'язок існує між 

характеристиками товару та відповідною маркетинговою стратегією, 

прийнятою для цього товару. Послідовна і вичерпна маркетингова 

стратегія повинна базуватися на властивостях товару. У цьому 

контексті маркетологи класифікують товари за категоріями відповідно 

до деяких їх внутрішніх характеристик, кожна з яких вимагає різних 

маркетингових стратегій. Тому системний підхід до класифікації 

товарів використовується для визначення специфікацій та характеру 

маркетингу в будівельній галузі та встановлення дорожньої карти для 

будівельного маркетингу. 

Система класифікації є основним інструментом, який 

використовується як академічними, так і бізнес-дослідниками для 

розподілу елементів у групи з метою систематичного вивчення явищ та 

розвитку теорій. Класифікація товарів підтримує обмін кращими 

практиками, загальними проблемами та рішеннями, висвітлюючи 

відмінності та подібності між продуктами в конкретному контексті. 

Крім того, різні галузі з подібними ознаками можуть використовувати 

дослідження, проведені в інших подібних галузях. 

Класифікація в галузі маркетингу може допомогти менеджеру 

набути багато цінних знань із подібних секторів бізнесу, включаючи 

потреби та поведінку клієнтів, ефективні методи створення та надання 



76 

 

цінності клієнту, а також стратегії та методи придбання, утримання 

клієнтів і задоволення. 

Загальноприйнятим є думка про «товар» як обов’язково 

матеріальну річ, на відміну від послуг. Однак це помилкова думка, що 

спостерігається в ході досліджень у галузі будівництва. Насправді 

послуги є підкатегорією товарів. Згідно з цим визначенням, будівельний 

продукт – це все, що підрядник може запропонувати та доставити 

клієнтам для задоволення їхніх потреб. 

Деякі дослідники стверджують, що фактичним продуктом у 

будівництві є послуга, яку підрядник надає, продаючи досвід, тоді як 

інші вважають, що це ані чистий товар, ані чиста послуга; швидше, це 

гібридний процес, що складається як з товарів, так і з компонентів 

послуг. Однак жодна з цих пропозицій не враховує специфікації та 

визначення цих термінів з точки зору маркетингу. 

Висвітлюючи принципи маркетингової науки, систематичне 

вивчення маркетингового характеру будівельної галузі передбачає 

поєднання системи класифікації продукції Котлера та критеріїв 

класифікації Ловелока, яка підкреслює, що будівництво не є ні чистою 

послугою, ні чистими товарами; швидше, за все це – основна послуга з 

супутніми другорядними товарами. Крім того, дискусія щодо 

споживачів продуктів та проектного характеру цієї галузі робить 

необхідним розгляд промислового маркетингу та проектного 

маркетингу як дві невід'ємні складові будівельного маркетингу. Отже, 

будівельний виріб можна розглядати як продукт, що супроводжується 

певними характеристиками. Ця складна природа виправдовує, чому 

будівельний маркетинг такий відсталий. Завдяки такій суті були 

запропоновані певні дослідницькі процеси для розвитку базових знань 

з будівельного маркетингу. Ця схема забезпечує чіткий шлях для вчених 

для розробки індивідуальних теорій, стратегій та практик. 

Як істотна та фундаментальна частина будівельного маркетингу 

була розроблена система його стратегічного планування, яка 

демонструє сферу будівельного маркетингу та його складові. Ця 

довідкова система показує, що будівельні компанії беруть участь у 

трьох маркетингових робочих сферах – маркетингова діяльність на 

основі проектів, управління ринком та практика, пов’язана з 

маркетинговою сумішшю.   

Це дослідження забезпечує основу, яка допомагає як практикам, 

так і дослідникам зрозуміти справжнє та чітке сприйняття природи та 

обсягу будівельного маркетингу. Дослідження також визначає сучасні 

прогалини в його дослідженні та пропонує багато напрямків у цій галузі 

для науковців.   
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МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ   

ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Гребеник Т.В.1, Ярова С.Д.2 

1 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», к.п.н., доцент, директор  
2 Жіноча консультація Конотопської ЦРЛ ім. М. Давидова, завідувач 

 

В умовах ринкової економіки мотивація персоналу є  

необхідним, хоча й не достатнім складником   в управлінні та розвитку 

сучасного  підприємства, установи чи організації.   
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Як показує практика, менеджери та власники будь-яких 

установ, керівники різних рівнів мають враховувати під час виконання 

своїх посадових обов’язків, що мотиваційні аспекти професійного 

зростання є фактором ефективного управління персоналом. На 

активність діяльності працівника значний вплив мають як особистісні 

мотиви та потреби, так і наявні цілі організації, установи чи 

підприємства.  

Матеріальна винагорода, трудові й соціальні пільги мають 

також вплив на зацікавленість справою під час виконання  професійних 

завдань працівниками. Але  це  не єдині факти впливу на ефективність 

роботи  колективу в цілому [5]. 

В області трудової мотивації накопичений достатній 

практичний іноземний досвід. Серед основних дослідників з даної теми: 

В. Врум, Ф. Гецберг, С. Керолл, Д. та Л. Бергер, А. Маслоу та ін. 

Питаннями мотивації займаються й вітчизняні вчені: Ф. Зінов’єв, 

І. Зінов’єв, А. Колот, Е. Уткін, М. Дороніна, Д. Васина та ін.  

На думку А.А. Вернадского мотивація – це  свідоме прагнення 

до певного типу задоволення потреб,  до успіху [1].  

Це процес стимулювання самого себе та інших на діяльність, 

спрямовану на досягнення індивідуальних та загальних цілей 

організації [3; 2].  

Саме в результаті створення відповідних умов праці, 

сприятливого середовища можливе підвищення якості виконання робіт 

працівниками. Активізація діяльності під час виконання професійних 

завдань є результатом мотиваційних заходів. Звісно,   матеріальне 

стимулювання є одним із дієвих аспектів підвищення ефективності 

праці.   

Сукупність матеріального та нематеріального стимулювання й 

складає систему мотивації на підприємстві чи в установі.  Заходи мають  

розроблятись з урахуванням специфіки  діяльності підприємства, 

регіону розташування, особливостей персоналу.   

За результатами дослідження, проведеного аналізу наукової 

літератури та власних спостережень встановлено, що ефективна 

система мотивації, насамперед матеріальна, повинна відповідати 

вимогам, а саме: обґрунтованості розміру винагороди, 

передбачуваності винагороди та її розміру результатам праці, 

адекватній відповідності винагороди внеску працівника в успіхи 

колективу. Винагорода має надаватись відразу після одержання 

бажаного результату. Отримана винагорода чи премія повинна бути 

бажаною для працівника та мотивувати до подальшої активності у 

професійній діяльності [4]. Нематеріальне стимулювання є не менш 
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важливим у процесі активізації діяльності колективу, а саме: орієнтація 

на виконання  конкретних професійних завдань і отримання за 

результатами роботи економічної винагороди; заохочення за певну 

кількість і якість праці та застосування санкцій  у разі невиконання 

певних обов’язків; нагородження грамотами, подяками тощо.   

Отже, в залежності від форми задоволення потреб,  виділяється 

два основні типи мотивації: матеріальне заохочення (економічна 

мотивація) та нематеріальні стимули (соціальні або моральні; 

організаційні).  Керівники підприємств чи установ мають приділяти 

особливу увагу питанням мотивації персоналу. Створення мотиваційної 

системи є запорукою успішного розвитку підприємства та підвищення 

ефективності управління персоналом. 

У ході подальших наукових розвідок планується більш 

детально розглянути  структуру професійної мотивації та  розробити 

комплексно-цільову програму впровадження мотиваційних заходів у 

практику сучасного підприємства.  
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УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ 

 ЯК ШАНС ДЛЯ РОЗВИТКУ 

 

Стеценко Л.М. 
1 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач  

 

Зримі чи незримі конфлікти супроводжують нас протягом 

життя. Як усвідомити, коли конфлікт назріває в певній групі чи 

організації? Які він має ознаки та як його розпізнати? Що робити, коли 

конфлікт уже увійшов у організацію? Чи може конфлікт вивести на 

новий рівень відносин?  Будь-яка  організація є досить складною 
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системою із великою кількістю взаємозв’язків: як зовнішніх, так і 

внутрішніх, що сприяє виникненню неординарних  ситуацій, які раніше 

не зустрічались і потребують нагального вирішення.  

Функціонування і розвиток організації пов’язане з постійним 

виникненням конфліктів та протиріч,  що зумовлене  особливостями 

формування колективу. Адже колектив певної організації об’єднує за 

професійною ознакою абсолютно різних та не схожих один на одного 

людей. Маючи різні погляди, життєві орієнтири, враховуючи 

особистісні риси цілком природним є те, що може відбуватися зіткнення 

думок та ідей членів організації, які надалі можуть набувати вигляду 

конфлікту.  

Жодна організація не може убезпечити себе від серйозних 

проблем. В організаціях працюють десятки, сотні, тисячі людей і щодня 

стикаються з найрізноманітнішими проблемними ситуаціями. Однією із 

причин виникнення конфліктних ситуацій і конфліктів є відмінності 

працівників організації за віком, освітою, стажем роботи, професійним 

та життєвим досвідом, розходження в їх функціях та обов’язках, цілях 

та завданнях, а також різноманітність особистих якостей, цінностей, 

установок, інтересів, поглядів на проблеми, що виникають у процесі 

роботи. Наявність подібних проблем є невід’ємною частиною 

діяльності будь-якої організації [1, с.79].  

Для того, щоб визначити, як вирішити конфлікт і які методи 

використовувати, необхідно брати до уваги  певні особливості 

діяльності організації, а також специфіку самого конфлікту 

(відбуваються всередині конкретної цільової групи або ж з її 

частинами). Організаційний конфлікт є конфліктом між членами 

організації, керівниками та виконавцями, різними підрозділами системи 

управління з приводу методів, цілей, засобів управлінської та 

організаційної діяльності. Можна зазначити, що в основі 

організаційного конфлікту лежить момент, коли спільний інтерес не 

співпадає з особистим, що тягне за собою ситуацію непорозуміння. За 

аналізом вивчення природи конфлікту Гришиної Н.В., для жінок більш 

характерні конфлікти, пов’язані з їхніми особистими проблемами: 

заробітною платою, розподілом відпусток, премій. Чоловіки більш 

схильні до конфліктів, пов’язаних безпосередньо із самою виробничою 

діяльністю (організація праці, визначеність трудових функцій та ін.), 

вони більш критично ставляться і до самої виробничої діяльності, і до 

керівництва. У молодих людей більшість конфліктів виникає з питань 

дисципліни. З віком більш питомої ваги набувають конфлікти, пов’язані 

з цільовими характеристиками діяльності (як із самою роботою, так і з 

особистими потребами), одночасно скорочується число конфліктів, 
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викликаних проблемами адаптації працівників у виробничому 

колективі (з приводу порушень трудової дисципліни, невідповідності 

вимогам, пропонованим керівником) [4]. В управлінні конфлікти 

відіграють двоїсту роль. Вони можуть руйнувати організацію, 

знижувати ефективність управління, але в певних обставинах можуть 

зіграти й позитивну роль. Вони показують приховані негативні процеси, 

реальне існування розбіжностей і тенденції їх зміни, невидимі 

перешкоди. Стимулююча функція конфлікту проявляється у тому, що 

за правильного управління конфліктом зміни в організаціях 

здійснюються еволюційно, тобто вдається уникнути драматичних подій 

в організації; конфлікт допомагає пізнати самого себе, що сприяє 

розвитку особистості. Сучасна школа менеджменту дійшла до 

висновку, що конфлікт попри всі негативні риси, відіграє позитивну 

роль – сприяє рухові вперед і визначає фактори, що заважають цьому 

процесові. Наприклад так звані конструктивні конфлікти, в основі яких 

лежать розбіжності щодо вирішення принципових проблем організації, 

які можуть попереджувати застій та стимулюють розвиток колективу 

донових цілей; як правило вони сприяють формуванню нових форм і 

цінностей [3, с. 483]. В ідеалі вважається, що керівник повинен не 

усувати конфлікт, а управляти ним та ефективно його використовувати 

для цього потрібно з’ясувати: це проста суперечка  або непорозуміння з 

якоїсь проблеми, або це конфлікт. Керівник повинен дослідити предмет 

конфлікту і виявити причини, здійснити пошук шляхів вирішення 

конфлікту і організаційних заходів, спрямованих на подолання 

конфлікту.  

Для раціонального управління конфліктом важливо розрізняти: 

затяжні і швидкоплинні конфлікти  і гостроту їх прояву, очікувані і 

спонтанні, керований і некерований конфлікт. Щоб зрозуміти сутність 

керованості, варто виокремлювати певні фактори: можливість 

виявлення  предмета, сторін, причин та інших характеристик конфлікту 

та впливу на них; можливість впливу на ступінь гостроти; можливості 

переведення дисфункціонального конфлікту у функціональне русло та 

отримання функціональних наслідків; можливості зменшення 

дисфункціональних наслідків та здатність конфлікту бути завершеним. 

Особливу увагу слід звернути на здатність конфлікту бути завершеним. 

Можна розрізняти поняття розв’язання, вирішення та завершення 

конфлікту, які є різними поняттями, проте конфлікт, що є завершеним, 

є повністю припиненим. Одним із найбільш ефективних інструментів 

управління організаційними конфліктами виступає антикризове 

управління, що може вважатися ефективним, якщо кризи вдалося 

уникнути, і існує впевненість, що загроза кризи не відобразиться на 
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доходах підприємства або не відбудеться суттєвого відхилення від 

запланованих показників роботи. Крім того, основними інструментами, 

які дозволяють мінімізувати організаційні конфлікти є необхідність 

формування такої системи управління, яка б: враховувала інтереси 

власників, менеджменту і найманих працівників; здійснювала вибір 

стратегії, яка б дозволила узгоджувати інтереси власників та всіх 

зацікавлених сторін; дозволила виробити та реалізувати філософію 

управління, що забезпечує роботу за узгодженими правилами, яких 

дотримуються всі учасники [5, с. 192].  

Отже, відзначимо, що в кожній організації дуже важливо 

прагнути до швидкого і повного вирішення конфліктів, інакше вони 

можуть стати постійними. Важливе значення при цьому має створення 

сприятливої атмосфери співпраці, доброзичливих міжособистісних 

відносин членів колективу в процесі трудової діяльності, вміння 

відрізняти причини від приводів, обирати найбільш результативні 

способи вирішення конфліктів. Це одне з найперших завдань керівника 

організації. Адже ефективно управляти – це вміння створювати таку 

атмосферу, в якій з мінімальними втратами реалізовувалися поставлені 

перед організацією завдання. Доведено, що цілеспрямований вплив на 

конфліктну ситуацію є одним із важелів антикризового управління 

колективом.  
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СЕКЦІЯ 4. «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ТА БУДІВНИЦТВА» 

 
МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА – КРИТЕРІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Батурина В.В. 

ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 

 

Найважливішим засобом обміну інформацією була й 

залишається мова. Уміння правильно говорити, доречно 

використовувати мовні засоби – необхідна умова становлення 

успішного в усіх відношеннях фахівця, якою б професійною діяльністю 

він не займався. 

Чисте, різнобарвне мовлення – вияв шани і поваги до того, з ким 

спілкуєшся, показник високого рівня освіченості. 

Формування культури мовлення – одне з головних  питань 

сьогодення. Кожний, мабуть, третій  член суспільства має середню 

спеціальну або вищу освіту, але не всі володіють культурою мовлення. 

Ця проблема є загальнонаціональною. Коваль А. П. писала: «Надто 

багато людей користується українською мовою лише в побуті, без 

належної уваги до її правильності, чистоти, естетичності». Тому знання 

мови – основний компонент професійної діяльності.  

Мовна культура фахівця передбачає дотримання мовних норм 

вимови, наголосу, слововживання  й побудови висловів, точність, 

ясність, логічну послідовність, багатство й доречність мовлення. 

Найважливішою ознакою професійного мовлення є точність, яка 

полягає у доборі лексичних засобів, що найкраще передають думку 

автора. Якщо в професійному мовленні невдало використовуються 

засоби української мови, це може викликати непорозуміння між 

фахівцями або неправильне тлумачення наукового  чи офіційно-

ділового тексту. 

Точність мовлення залежить від ерудиції особистості, а також 

від активного словникового запасу. Висловлюючи власну думку, слід 

добирати такі мовні засоби, які найвлучніше передають точку зору  

автора.  

Найголовнішим засобом точності нашого мовлення є лексичне 

багатство української мови. Наприклад, щоб утворити словосполучення 

з прикметниками  громадський, громадянський, ми повинні точно 

визначити  їх лексичне значення. Громадський означає належність до 

громади, зв’язок з громадою (громадські інтереси, громадські збори); 
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громадянський – у значенні «властивий свідомому громадянинові, 

цивільний, державний» (громадянська гордість, громадянський 

обов’язок). 

У науковому та офіційно-діловому стилях є своя термінологія, 

використання якої вимагає особливої точності й однозначності. 

Необхідно свідомо та відповідально ставитися до слова, 

стежити за своїм мовленням, аналізувати й удосконалювати його. Для 

цього необхідно читати фахову літературу, користуватися 

спеціальними енциклопедичними й термінологічними словниками.  

 «Культура мови починається із самоусвідомлення мовної осо-

бистості. Вона зароджується й розвивається там, де носіям національної 

літературної мови не байдуже, як вони говорять і пишуть, як 

сприймається їхня мова в різних суспільних середовищах…» [2, с. 9].  

Професійне мовлення людини свідчить про її духовний, 

інтелектуальний розвиток, внутрішню культуру. Воно повинно бути не 

тільки стилістично та логічно досконалим, а й переконливим, емоційно-

образним, науково доказовим і впливовим.  

Властивості професійного мовлення не просто виробляються 

впродовж набування практичного досвіду, а й вимагають власної 

самореалізації, прагнення вдосконалити його [3, с. 45].                      
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ХАРАКТЕРИСТИКА «ДИСТАНЦІЙНОГО» СТУДЕНТА: 

СУТНІСТЬ, ДОПОМОГА, ТРУДНОЩІ 

 

Ландар О.1 Бібік Ю.В.2 

1ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти  
2ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», заступник директора  

з виховної роботи, викладач за сумісництвом 

 

Останнім часом дистанційне навчання набуває особливої 

популярності. До «дистанційного» студента висуваються певні вимоги: 
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він повинен відповідати за своє навчання (встановлювати реальні цілі, 

відслідковувати прогрес, відображати розуміння та шукати підтримку 

більш досвідчених студентів як інструкторів). 

«Дистанційні» студенти мають успіх, бо добровільно обирають 

можливість своєї подальшої освіти; мають високий рівень мотивації та 

самодисципліни, оскільки вже дорослі й мають освіту [1]. 

Чинниками успіху є готовність звертатись за допомогою, 

серйозне ставлення до курсу, робота в організації, де кар’єра залежить 

від успішного засвоєння курсу. Студенти високо цінують своєчасний 

зворотній зв’язок і отримують значно більшу користь від навчання в 

малих групах, за умови надійного контакту з тьютором відзначають 

значно більшу мотивацію тощо. 

Узагальнена характеристика «дистанційних» студентів, які 

успішно навчаються: наполегливо просуваються до створення нових 

проєктів; одружені; не лякаються труднощів; їхнє прагнення до успіху 

в навчанні перевищує недостатність досвіду; вони не потребують 

підтримки при розв’язанні важких завдань і не вважають за необхідне 

обговорювати курсову роботу з іншими студентами; у них високий 

освітній рівень; студенти вважають себе добре організованими у 

керуванні часом; високо цінують формальне й неформальне навчання 

для здобуття освіти; найбільших успіхів досягають студентки. 

«Дистанційному» студенту потрібна допомога на всіх етапах 

навчання. Тьютор повинен це розуміти і враховувати під час організації 

процесу навчання [2]. 

На початку освітнього процесу студент має довідатись, що йому 

потрібно вивчити та якого результату він досягне; вирішити, що він 

бажає вивчити; визначити найкращій спосіб досягнення мети; оцінити 

свій наявний досвід та вміння; вибрати відповідний курс; знайти інших 

студентів, які будуть навчатися з ним; обговорити особистий освітній 

проєкт; вирішити, яка підтримка йому буде потрібна й отримати 

фінансову допомогу. 

Під час навчання потрібна допомога в конкретних питаннях, а 

саме: плануванні розкладу дня; самоорганізації; поліпшенні навчальних 

умінь; вивченні нового засобу передачі інформації – комп’ютера; 

вирішення технічних проблем; виконанні навчальних завдань; 

неформальному навчання з іншими студентами; самостійній оціціа 

якості вивченого; виконанні вимог тьютора; виконанні тестів, 

контрольних завдань. 

У процесі дистанційного навчання студенти стикаються з 

труднощами [3], які спричиняються безпорадністю, почуттям 

ізольованості, тривогою, неспокоєм, безсистемністю у знаннях, 
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панікою й побоюванням діяти. Ці прояви можуть бути викликані 

методикою попереднього навчання або життєвим досвідом і ведуть до 

створення так званих психологічних бар’єрів. 

Відсутність доступу до технічної допомоги викликає 

хвилювання у студентів. На другому місці стоять організаційні питання 

стосовно зворотнього зв’язку з тьютором. 

 Серед труднощів у навчанні «дистанційних» студентів 

виділяють:  

1) відсутність для початківців друкованої літератури й 

матеріалів на сайтах про те, як навчатися дистанційно;  

2) дистанційні студенти часто працюють уночі та у вихідні дні, 

тому не мають швидкого зворотнього зв’язку, оскільки викладач не 

може працювати цілодобово;  

3) комунікативні проблеми в побудові адекватних двозначних 

текстів;  

4) нерозуміння адміністраторами всієї складності 

дистанційного навчання;  

5) недостатня кількість підготовчих курсів для студентів, які 

вирішили навчатися дистанційно [3]. 

Таким чином, на якість дистанційного навчання суттєво 

впливають постійні контакти між студентами і викладачами, розвиток 

співробітництва студентів, використання у проєктуванні навчальної 

діяльності засобів активного навчання, швидкий, змістовний і корисний 

зворотний зв’язок, продуктивне й ефективне використання часу, висока 

загальноспрямована на діяльність та внутрішня мотивація 

(зацікавленість), а також стратегія індивідуального підходу до 

врахування базової підготовки, здібностей і можливостей студентів і, 

згідно із цим, постійне удосконалення шляхів навчання. 
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МІСЦЕ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ  

В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 

 

Клименко К.Ю.1, Волосюк Т.В.2, Лук′яненко В.В.3 

1 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти 
2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», соціальний педагог, 

викладач за сумісництвом 
3 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 

 

Сьогодні система вищої освіти України перебуває на шляху 

реформування та модернізації, що пояснюємо її орієнтуванням на 

європейські та світові стандарти і цінності. Тому виникає потреба в 

удосконаленні освітнього процесу, спрямуванні його на підготовку 

професійно компетентних фахівців, які б поєднували теоретичні знання 

та практичну підготовку відповідно до вимог інформаційного 

суспільства. У структурі професійної діяльності майбутніх фахівців 

О. Пономарьов виділяє: завдання, що їх потрібно вирішувати під час 

здійснення практичної діяльності, та функції, що регламентують її 

сутність, зміст та структуру. Завдання відображають стратегічні цілі, а 

функції – оперативні та тактичні цілі професійної діяльності [1, с. 16].  

Професійна підготовка майбутніх фахівців повинна 

здійснюватися з урахуванням необхідності формування всіх її 

взаємопов’язаних компонентів, а також повинна враховувати всі 

напрямки освітньої діяльності. 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. Важливим аспектом підготовки будівельників у 

закладах 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 закладу вищої освіти.  

У Положенні «Про проведення практики студентів вищих 

педагогічних закладів України» окреслені питання організації, 

проведення та підбиття підсумків усіх видів практики студентів у 

закладах вищої освіти для різних спеціальностей. Зазначено також, що 

метою практики є «оволодіння студентами сучасними методами, 

формами організації та знаряддями праці в галузі їхньої майбутньої 

професії, формування в них на основі отриманих у закладах вищої 
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освіти 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» [2, с. 2]. 

Аналіз наукових джерел засвідчив, що без досвіду практичного 

застосування теоретичних знань у реальних умовах виробництва не 

можна говорити про якісну підготовку майбутніх фахівців. За час 

навчання в закладах освіти студенти осягають лише основи знань, умінь 

і навичок, необхідних у практичній професійній діяльності. А для того, 

щоб усебічно сформувати фахівців, в освітньому процесі необхідно 

повною мірою використовувати можливості виробничої практики.   

Практика для студентів − це перша безпосередня зустріч з 

обраною спеціальністю та відповідним професійним середовищем. 

Вона має велике значення для студентів і суттєво впливає на їхнє 

професійне та психологічне становлення. 

 «Практика – це самостійна робота студентів безпосередньо на 

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

зазначає В. Курок [3, с. 5]. Виробнича практика для освітнього 

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 також отримати додаткову інформацію про те, над чим 

потрібно працювати студентам, щоб відповідати сучасним вимогам 

ринку праці.  

Інші дослідники дещо розширили це поняття та зазначають, що 

виробнича практика потрібна для того, щоб майбутні фахівці 

адаптувалися до майбутнього місця роботи в умовах реальної фахової 

діяльності, набували досвіду практичних та організаційних умінь та 

навичок, для того щоб потім виконувати професійні обов’язки. Така 

підготовка студентів сприяє поглибленню теоретичних знань; 

покращенню вмінь і навичок виробничої діяльності; формуванню та 

розвитку професійних умінь і навичок для прийняття незалежних 

рішень під час роботи в реальних виробничих умовах, а також творчого 

підходу до практичної діяльності.  

Найбільш оптимальною є організація та проведення виробничої 

практики студентів у реальних умовах виробництва або максимально 

наближених до них. Однак саме тут виникають проблеми, з-поміж яких:  

скорочення штату працівників; на деяких виробництвах немає 

можливості придбати сучасні машини та обладнання для полегшення 

людської праці та прискорення виконання технологічних процесів;  
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отримані в ЗВО знання, уміння та навички майбутніх фахівців не 

відповідають вимогам сучасного виробництва; з огляду на фінансові 

причини підприємства не бажають брати практикантів тощо.  

Найпростішим вирішенням цих проблем, як засвідчує аналіз 

досвіду роботи в багатьох ЗВО, є організація та проведення виробничої 

практики в навчальних майстернях. Утім результати такої практики 

засвідчують зниження рівня професійної підготовки й, насамперед, 

професійної адаптації випускників. Необхідно забезпечити не тільки 

потрібний обсяг теоретичних знань за спеціальністю, а й уміння 

використовувати їх у процесі практичної роботи, що є одним з головних 

завдань підготовки майбутніх педагогів професійного навчання під час 

професійно-практичної підготовки.  

Таким чином, аналіз наукових досліджень дозволив визначити, 

що підготовка майбутніх будівельників відбувається не тільки на 

теоретичному рівні, а й у реальному практичному середовищі, зокрема 

в процесі виробничої практики. Таке поєднання теорії і практики сприяє 

оволодінню студентами не тільки відповідними теоретичними та 

методичними знаннями, а й необхідними для майбутньої професійної 

діяльності вміннями.  
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ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК ОДИН ІЗ 

АСПЕКТІВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

 

Гребеник А.О.1, Романенко О.І.2 

1,2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач  

 

  Закон України «Про вищу освіту» [1] окреслює вимоги до 

підготовки майбутнього фахівця,  спонукає до пріоритетності науково-

дослідної роботи в освітньому процесі вищої школи.   
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Дослідницька діяльність удосконалює не лише професійний 

рівень, а й формує специфічні навички, відповідний склад мислення та 

спілкування. Слушно зауважують науковці А. Степанюк та 

Н. Москалюк: «У зв’язку з новими вимогами до якості підготовки 

фахівців у світлі потреб прискореного науково-технічного і соціального 

розвитку країни дослідницька діяльність студентів розглядається як 

важливий фактор удосконалення всієї системи підготовки спеціалістів» 

[3, с. 33].  

Отже, науково-дослідницька діяльність характеризується своєю 

структурою, складовими якої є суб’єкт, об’єкт, предмет та мета пошуку, 

певні засоби та результат  діяльності. Одним із основних суб’єктів 

науково-дослідницької діяльності в ЗВО є науково-педагогічний 

працівник, якого характеризує наявність певного рівня професійної  

готовності та вмотивованості до реалізації не тільки власних наукових 

досліджень, а й кураторство над дослідженнями інших. 

З одного боку готовність – це стан людини, що передує 

усвідомленій поведінці індивіда в суспільстві і є проявом загальної 

активності особистості; потребує вміння мобілізувати себе психічно й 

фізично. З іншого, – це прояв індивідуальних якостей особистості, які 

забезпечують високі результати діяльності [4]. В. Лазарєв, 

Н. Ставрінова визначають готовність до дослідної діяльності як 

комплекс рис особистості, необхідних їй для виконання функцій 

суб’єкта дослідної діяльності [2, с. 55]. 

  Отже, готовність до дослідницької діяльності – це особистісна 

якість індивіда, що визначається єдністю процесуального, 

мотиваційного, змістового, комунікативного та інформаційного 

компонентів. Виходячи з визначення й структурного складу 

досліджуваного поняття, формувати цю якість можливо лише системно, 

цілісно, у тісному поєднанні  процесу навчання, дослідження й 

використання нових технологій у процесі виробничої діяльності. Тому 

освітній процес має поєднувати якісну теоретичну підготовку і 

практичну діяльність здобувачів освіти через впровадження навчальних 

дисциплін, спецкурсів, семінарів, засобів підвищення кваліфікації з 

розвитку дослідницьких компетентностей кожного учасника освітнього 

процесу.   

 Але потрібно враховувати, що перебування в однакових умовах 

принесе досить різні результати дослідницької діяльності та активності. 

Досягнення високого результату  можливе за умови корегування та 

узгодження змісту освіти, якісного науково-методичного забезпечення 

підготовки студентів, проведення науково-теоретичних заходів з 

актуальних проблем, а також вивчення світового досвіду й адаптування 
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кращих прикладів організації та управління дослідницькою роботою у 

ЗВО. Під час запозичення зарубіжного досвіду варто враховувати кращі 

здобутки вітчизняної дослідницької школи. 

Подальших наукових розвідок потребує вивчення та 

конкретизація системи формування готовності до дослідницької 

діяльності здобувачів вищої освіти в умовах сьогодення.   
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НЕОБХІДНІСТЬ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СВІТОГЛЯДУ МОЛОДІ 

 

Глибченко В. Г.1, Очкасов В.І.2 

1,2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач  
 

Один із об’єктивних наслідків НТР – підвищення техногенного 

пресингу людства на природне довкілля та виникнення на цій основі 

низки проблем, що отримали назву глобальних від лат. globus – «куля» 

(мається на увазі чемна куля). Суть таких проблем органічно поєднує в 

собі дві основні сторони. По-перше, вони стосуються не окремих країн 

або континентів, а всієї планети. По-друге, саме тому розв’язуватися 

вони можуть лише об’єднаними зусиллями всього світового 

співтовариства; можливості будь-якої окремої держави, навіть 

наймогутнішої, у цьому випадку недостатні. Усі глобальні проблеми 

мають певний інваріативний зміст, те, що об’єднує їх між собою. Цей 

інваріант – людина. Ось чому саме проблема людини є фокусом усіх 

глобальних проблем. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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Найактуальніша з усіх глобальних проблем – екологічна криза, 

найважливішими ознаками якої є: 

- невпинне зростання забруднення природного середовища 

антропогенними та техногенними відходами, наслідком чого є 

руйнування природних біогеоценозів, коли природа не встигає 

самовідновлюватись; 

- зростання отруєння повітря, води, фунтів, усього живого; 

- скорочення біологічного різноманіття Землі внаслідок 

знищення та вимирання тварин і рослин; 

- виснаження природних ресурсів – мінеральних, 

сировинних, енергетичних, продовольчих тощо; 

- скорочення площі родючих земель; 

- перенаселеність планети, її нездатність задовольняти 

потреби людства в умовах демографічного вибуху; 

- скорочення площі лісів, погіршення їх біологічного стану; 

- забруднення та зникнення природних водойм; 

- виснаження озонового шару атмосфери;  

- несприятлива та незворотна зміна клімату на Землі, 

небезпека танення полярних вічних льодів; 

- почастішання деструктивних стихійних процесів на 

поверхні Землі та в її надрах – землетрусів, повеней, обвалів, зсувів 

ґрунту, розширення ярів, карстових пустот тощо. 

Осмислення цієї драматичної ситуації об’єктивно породило 

екологічний імператив сучасності (від лат. Imperatives – владний, 

наказовий): якщо людство хоче вижити, йому необхідно докорінно та 

негайно змінити свій спосіб життя, характер взаємодії з природним 

довкіллям. Цей історичний, справді доленосний, наказ людству дає саме 

життя, адже альтернативою тут може бути лише загибель. 

Для того, щоб екологічний імператив став справжнім 

надбанням найширших верств населення Землі, надійним дороговказом 

у їх житті та діяльності, необхідною є екологізація світогляду членів 

суспільства, а перш за все молоді, тому що саме вона є найактивнішою 

й наймобільнішою верствою населення. 

Екологізація світогляду молоді включає в себе наповнення його 

сучасним екологічним змістом та відповідною спрямованістю думок і 

помислів. Із цим органічно пов’язані екологічне виховання людей та 

цілеспрямоване формування екологічної свідомості як надзвичайно 

важливої нині площини та форми індивідуальної й суспільної 

свідомості. Проте сферою свідомості, духовним світом людей суть 

проблеми, безперечно, не вичерпується – необхідна не лише певна 

спрямованість із втілення цих думок і планів у життя. Отже, на порядку 
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денному сучасного етапу освіти стоїть екологізація соціальної практики 

в усіх її можливих проявах.  

Усі ці масштабні процеси неможливі без усебічної та вірогідної 

екологічної інформації, яку суспільству може надати лише наука. Тому 

цілком закономірно доба НТР та усвідомлення глобальних проблем 

людства детермінували формування нової галузі наукового знання – 

соціальної екології. 

Існування нашої цивілізації, її подальша доля цілковито 

залежить від того, наскільки швидко стануть екологічними наші 

свідомість, поведінка, культура. Настав час об’єднати моральність і 

логіку мислення для збереження людини та біосфери. Це може 

увінчатися успіхом лише за умови найширших екологічних виховання 

та освіти з новими підходами, на базі нової освіти, що потребує 

активного долучення до соціально-економічних знань. Перетворенням 

має бути охоплена вся емоційна сфера людини, для кожної особистості 

повинно сформуватися почуття високої відповідальності перед живим 

світом сьогодення й майбутнього. Треба розвивати глобально-

політичні, правові та економічні механізми управління активністю 

людства, а система освіти має відігравати в цьому передову роль. 
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РОЛЬ ВИКЛАДАЧА-ФІЛОЛОГА  

В ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Нечай А.М.1, Чернушенко В.М.2  
1,2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач  

 

Проблеми підготовки кваліфікованих конкурентоспроможних 

фахівців сьогодні є досить актуальними в усіх сферах суспільного 

життя, зокрема в закладах фахової передвищої освіти. 

Розгляд процесу формування професійної компетентності 

майбутніх спеціалістів будівельної галузі є пов’язаним з опануванням 

сутності професійної компетентності майбутніх будівельників та 

сукупності вмінь та навичок, що необхідні для розвитку їхнього 

професійного іміджу [4]. 
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З погляду сучасних науковців, вітчизняна освіта в останні роки 

приділяє увагу вихованню студентів під час уроків української мови та 

літератури і зарубіжної літератури гуманізму, готовності до діалогу 

культур. 

Особливої важливості набуває соціокультурний компонент, 

усвідомлення необхідності професійного вдосконалення протягом 

життя. 

Позанавчальна діяльність викладачів-філологів у закладах 

фахової передвищої освіти повинна бути спрямована на збагачення 

словникового запасу, підвищення загальної та мовної культури [1]. 

Науковці залишають поза сумнівом значення професійних 

знань, умінь і навичок, але акцентують  увагу на тому, що вони є 

інструментарієм у реалізації гуманістичної спрямованості особистості. 

Серед завдань, передбачених новою Концепцією національного 

виховання – забезпечення високого рівня професійності та вихованості 

молодої людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, 

таланту та самореалізації.  

Вважаємо необхідним моделювання таких форм позанавчальної 

роботи, в яких студент зможе творчо реалізувати свої здібності, 

професійні знання і прагнутиме  до професійного зростання,розвитку 

гуманістичного світобачення, розширюватиме досвід творчо-

естетичної діяльності.  

Серед форм реалізації соціокультурного компоненту за участю 

викладачів-філологів: залучення студентів до святкування визначених 

дат та ювілеїв класиків української літератури, до святкування Дня 

української писемності, до участі в предметних олімпіадах рівні 

закладу, області. Проведення бесід та інформаційних годин, 

присвячених, наприклад, змінам в українському правописі.  

Класичний фаховий коледж СумДУ має багаторічний досвід 

проведення для студентів-першокурсників українських вечорниць. На 

формування професійної мотивації особистості майбутнього фахівця 

значно впливає атмосфера творчості, історичні традиції, що склалися в 

закладі, самобутність соціокультурного середовища [3]. 

Збереження кращих традицій коледжу є одним із чинників 

формування професійних мотивів особистості, сприяє встановленню 

громадянської позиції здобувачів освіти та творчого самовираження. 

Серед форм реалізації цього напрямку і участь у заходах, 

присвячених пам’ятним,ювілейним роковинам коледжу, організація 

пошукової роботи з історії коледжу, проведення інформаційних 

бесід,виховних годин та зустрічей, присвячених видатним працівникам 

закладу [2]. 
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З нашого погляду,залучення студентів до різних форм 

художньо-естетичної діяльності, під час якої розвиваються 

загальнокультурні якості особистості, є одним з базових компонентів 

професіоналізму майбутніх фахівців будівельної галузі. 

Серед різноманітних засобів, які можуть забезпечити 

формування в здобувачів освіти загальнокультурних цінностей, 

особливу роль відіграє мистецтво, оскільки воно сприяє творчій 

самореалізації особистості. Зважаючи на ірраціональність, інтуїтивізм, 

непередбачуваність мистецтва, можемо стверджувати, що воно 

забезпечує політ думок і креативність рішень та дій. 

Вважаємо, що подальших наукових розвідок потребує 

використання мистецтва, орієнтованого саме на профіль навчання та 

спеціальність майбутніх фахівців, покликаного створювати своєрідне 

естетичне підґрунтя для їхньої професійної підготовки.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

 

Туманов Д.С.1, Восканян Є.О.2, Туманова Ю.В.3 

1,2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти 
3    ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 

 

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – це сукупність 

методів і  засобів збирання, зберігання, опрацювання, та подання 
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інформації, яка розширює знання людей, розвиває їхні можливості 

щодо керування технічними та соціальними проблемами.  

Сьогодні інформаційно-комунікаційним технологіям належить 

провідна роль у всіх сферах діяльності людини, зокрема і в сфері освіти. 

Використання ІКТ в освіті істотно впливає на формування загальної та 

інформаційної культури студента, його соціальну поведінку [1]. 

 ІКТ розв’язують проблеми навчання професійному 

спілкуванню, інтенсифікують навчальний процес за рахунок 

підвищення темпу, індивідуалізації навчання, моделюванню ситуацій, 

збільшенню активного часу здобувачів освіти та підвищують наочність.  

Виокремимо деякі переваги використання ІКТ у освітньому 

процесі [2]: 

- організація навчання шляхом моделювання; 

- розглядання  типових  професійних ситуацій за допомогою 

мультимедіа; 

- використання отриманих  знань у наукових дослідженнях; 

- якісне  тренування  умінь,  знань та навичок; 

- автоматичний контроль результатів навчання; 

- розвиток творчості  мислення; 

- організація зворотного зв’язку; 

- можливості об’єднання в освітньому процесі  візуальної та 

звукової форм. 

На підставі вищезазначеного можна виділити наступні позитивні 

чинники ІКТ, що підвищують ефективність навчання студентів, а саме 

[2]: 

- індивідуалізація та диференціація навчання; 

- підвищення активності учасників освітнього процесу; 

- допомога в інтенсифікації навчального процесу; 

- підвищення мотивації навчання; 

- створюють умови для самостійної роботи; 

- сприяють формуванню самооцінки в студентів; 

- створюють комфортне середовище навчання. 

З використанням ІКТ можна індивідуалізувати процес 

навчання. Підвищується рівень активності студента, розвивається 

мислення, формуються вміння виконувати як навчальні, так і практичні 

завдання. Тому надзвичайно важливо в процесі навчання допомогти 

майбутньому фахівцю побудувати свою індивідуальну освітню 

траєкторію з урахуванням його здібностей [3].  

Незважаючи на це, індивідуалізація навчання може призвести і 

до негативних явищ. Так, індивідуалізація може ще більше посилити 

розшарування всередині групи на слабких і сильних студентів. Іншим 



97 

 

істотним недоліком є «згортання» соціальних контактів, скорочення 

практики соціальної взаємодії і спілкування [3]. 

Отже, інформаційні технології дають змогу легко задовольнити 

будь-які інформаційні потреби людини. Проте в деяких ситуаціях, коли 

йдеться про моральні цінності та культурні інтереси сучасних 

здобувачів освіти, вплив інформатизації може призвести до істотних 

негативних результатів, як, наприклад, зниження значущості 

традиційних культурних цінностей (книги, живопис, класична музика, 

театр), нав’язування масової культури, поява субкультур тощо. 
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ОЗНАЙОМЛЕННЯ СТУДЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ОСНОВНИМИ МОМЕНТАМИ 

ОНОВЛЕНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ НА ЗАНЯТТЯХ 

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФСПРЯМУВАННЯМ 

 

Смоголь Я.М.1, Нечай А.М.2 

1 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти  
2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 

 

Дискусійний характер деяких змін в українському правописі дає 

викладачеві-філологу певні можливості під час викладання курсу 

«Українська мова за профспрямуванням». Адже предмет вивчається на 

четвертому курсі. Тому, стаючи на шлях професійної кар’єри, 

випускники мають бути ознайомлені з новими правилами 

правопису. Зазначимо, що зміни оприлюднено, але жодного видання 

нового правопису досі немає, відповідно немає словників та 

підручників, де були б академічно закріплені ці зміни. Тому, наприклад, 

завдання ЗНО укладаються за існуючими нині правописними нормами 

[4]. 
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Роль викладача в ознайомленні студентів з новими 

правописними нормами полягає в поступовому їх роз’ясненні під час 

вивчення окремих тем. 

Під час вивчення теми «Особливості вживання іменників в 

діловому мовленні» доречним буде звернути увагу не тільки на 

закінчення іменників у родовому та орудному відмінках, а й 

познайомити здобувачів освіти пропонованими в новій редакції 

правопису змінами, які стосуються іменників жіночого роду на кшталт 

любов, сіль, мужність, совість. 

Новий правопис пропонує закріпити варіативність закінчень у 

родовому відмінку цих та інших подібних іменників: любов – любові, 

любови; сіль – солі, соли; мужність – мужності, мужности; совість – 

совісті, совісти [1]. 

Викладач наголошує, що це варіативне відмінювання можливе 

не тільки на письмі, а й може реалізуватися орфоепічно – у вимові.   На 

жаль, це важко продемонструвати студентам Сумського регіону, 

оскільки вимова на – и майже не збереглася навіть у сільській 

місцевості, хоча раніше спостерігалася не тільки в Сумській, а й у 

Чернігівській областях. 

Вважаємо за потрібне також знайомство студентів з новими 

правописними вимогами що написанні з пів -, напів – різних частин 

мови, власних назв тощо. З моменту введенням в дію нового правопису 

всі без винятку слова будуть писатися з пів, напів окремо [3]. 

Викладач наголошує на тому, що дана новація в правописі є 

раціональною з погляду того, що наявність детермінуючих випадків у 

написанні слів з пів-, напів- викликала можливість припускання 

помилок. Саме уніфікація в даному випадку слугуватиме їх запобіганню 

як таких. 

Лише декількох хвилин вистачить на занятті для того, аби 

закцентувати увагу здобувачів освіти на зміні в написанні слова 

священик. За новим правописом це слово має подвоєння – нн - 

(священник) [4]. 

Останнім часом саме відкрита новим правописом можливість 

творення фемінітивів (жіночих форм назв будь-яких професій) викликає 

в суспільстві багато дискусій. 

Вважаємо за необхідне на одному з уроків з української мови за 

профспрямуванням приділити достатньо часу, аби розставити 

правильні акценти щодо обов’язковості (необов’язковості, 

необхідності) її відсутності творення жіночих форм у назвах професій. 

Звертаємо увагу на свідомий вибір мовця під час вживання, творення, 

написання фемінітивів на кшталт: митець – мисткиня, фотограф – 
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фотографеса, нотаріус – нотаріусеса (нотаріусиня), генерал – 

генерала [2]. 

Увагу акцентуємо також на тому, що на радіо та телебаченні, в 

пресі новий правопис уже широко пропагується вимовою та 

написанням інновативних випадків правописних норм.  
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ІНФОРМАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА 

 ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА» 

 

Туманова Ю.В. 

ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 

 

Поняття «інформація» є терміном, який сьогодні 

використовується найбільш часто. Але немає єдності у визначенні цього 

терміну, оскільки поняття «інформація» трактується у наукових 

дослідженнях по-різному.  

Багатьох учених у галузі фізики, генетики, соціології, історії, 

лінгвістики цікавить феномен «інформація». Детальний аналіз цього 

терміну науковцями привів до безлічі нашарувань фізичного, 

фізіологічного, психологічного, соціального характеру феномену.  

Студіювання наукових праць та інформаційних джерел свідчить, 

що найбільш розповсюдженими є два підходи до визначення поняття 

«інформація». Один із них запропонований англійським кібернетиком і 

біологом У. Ешбі на основі категорії розмаїтості. Інший уперше 

обґрунтований філософами-марксистами на основі категорії 

відображення всієї матерії. З огляду на це, академік В.М. Глушков 

зазначає, що джерелом розмаїтості є неоднорідність розподілу матерії в 

https://www.radiosvoboda.org/a/30025623.html
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://osvitoria.media/experience/novyj-pravopys-povnyj-tekst-ta-osnovni-zminy/
https://www.nasze-slowo.pl/novyj-ukrayinskij-pravopys-istoriya-zminy-novovvedennya/
https://www.nasze-slowo.pl/novyj-ukrayinskij-pravopys-istoriya-zminy-novovvedennya/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/ukrayinskij-pravopis-2019
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/ukrayinskij-pravopis-2019
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просторі і в часі. Він характеризує інформацію як міру цієї 

неоднорідності, як показник змін, що супроводжують усі процеси, які 

відбуваються у світі [1, с. 22-23]. 

Інформація – це відомості про об’єкт і явища навколишнього 

середовища, їх параметри, властивості та стан [1, с. 10].        

В.С. Цимбалюк розглядає поняття «інформація» як результат 

інтелектуальної (аналітико-синтетичної та евристичної) діяльності 

певної людини щодо подання відомостей, повідомлень, сигналів, кодів, 

образів [2, с.23].  

Близьку за змістом думку висловлює й Л.Г. Мельник, який 

вважає, що інформація – єдина природна субстанція, добування, 

скасування якої із середовища не наносить прямого збитку природі й 

визначає інформацію як природну реальність, що несе в собі характерні 

ознаки предметів і явищ природи, які проявляються у просторі та часі 

[2, с. 23]. 

Сучасне сьогодення характеризують зростання ролі інформації в 

соціальних відносинах, швидкість її опрацювання за рахунок 

комп’ютерної техніки та впровадження нових інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) у всі сфери суспільного життя [2]. 

У сучасному інформаційному суспільстві практично кожний вид 

людської діяльності нерозривно пов’язаний із засобами ІКТ, які 

спонукають постійно підвищувати вимоги до розвитку інформаційної 

культури (ІК). Будь-яка сфера людської діяльності побудована на зборі 

та обробці інформації, інформаційному впливі на особу. Це вказує на 

те, що застосування інформаційних технологій у повсякденній 

діяльності й роль інформації в житті людини дуже масштабні.  

Використання інформації підштовхнуло до того, що люди 

звернули увагу їй на її властивості, а саме [3, с. 26]: 

– достовірність – як відомо, кожна людина сприймає 

навколишню дійсність суб’єктивно, маючи свої власні, відмінні від 

інших погляди й думки; 

– об’єктивність – інформація, очищена від неминучих 

перекручувань, що виникли під час її передавання; 

– цінність інформації – незалежно від кількості витрат на її 

отримання оцінюється за тими завданнями, які ми можемо вирішити з її 

допомогою; 

– повнота – якщо інформації достатньо для розуміння й 

ухвалення рішення; 

– актуальність – якщо вона є важливою та на часі; 

– зрозумілість – якщо вона висловлена мовою, доступною для 

одержувача.   
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Отже, поняття інформаційної культури утворилось в 

інформаційному суспільстві в той час, коли головними стратегічними 

ресурсами стали інформація, нові технології для оброки й передачі 

даних і, як наслідок, вона набула теоретичного та практичного 

значення. Таким чином, стало очевидним, що ІК є важливою 

характеристикою не тільки окремого члена суспільства, а й суспільства 

в цілому [3].   
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ГЕНЕЗА НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ПРОБЛЕМУ 

ПІДГОТОВКИ КЕРІНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

 

Сосненко О.В.1, Гребеник Т.В.2 

1ВСП«Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 
2ВСП«Класичний фаховий коледж СумДУ», к. пед. н., доцент, 

директор, викладач за сумісництвом  

  

В ринкових умовах конкурентоспроможність закладів освіти 

будь-якого ступеня забезпечується досить широким переліком 

професійних якостей керівників, які формуються не лише в системі 

формальної освіти, але й за допомогою розроблених механізмів 

здобуття неформальної та інформальної освіти. Це, в свою чергу, 

ставить нові вимоги до інституцій, що займаються розробкою 

нормативних документів щодо регулювання ринку освітніх послуг у 

сфері підготовки майбутніх керівників закладів освіти, зокрема в 

контексті проведення освітніх реформ. При цьому важливо 

використовувати досвід країн-лідерів, де «освіта вже фактично 

перетворилась на осердя всього суспільства, стала пріоритетом 

загальних зусиль, базою культурного, наукового й економічного 

розвитку» [3, с. 25]. 
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Водночас слід зазначити, що кардинальне реформування 

української освіти сьогодні відбувається на тлі класичних підходів до 

управління. Так, елементи державного регулювання і контролю, 

внутрішня система управління закладом, управлінський вплив 

стейкхолдерів освіти є прикладами застосування наукових підходів 

менеджменту. Крім цього, навчання і виховання студентської молоді 

також можна розглядати як процеси управління навчальною діяльністю 

і формування творчої особистості з гармонійним поєднанням різних 

якостей  [2, с. 33]. 

Загалом, поняття «управління» є багатозначним, тому існують 

різні підходи до його визначення. Один із засновників та теоретиків 

менеджменту XX століття П. Друкер трактує управління як особливий 

вид діяльності, який перетворює неорганізований натовп на ефективну, 

цілеспрямовану й продуктивну групу. Не менш знані вчені М.Мескон, 

Ф.Хедоурі, М.Альберт дають таке тлумачення: «Управління – це процес 

планування, організації, мотивації і контролю, який необхідний для 

того, щоб сформулювати і досягти цілей організації» [4, с. 38].  

Історично наукові погляди щодо підготовки керівників закладів 

освіти формувались в чотири етапи. Дана періодизація пов’язана з 

виникненням і розвитком безпосередньо самої науки «Управління», на 

яку впродовж XX ст. суттєво вплинули управлінські школи та 

управлінські підходи [1, с. 54-56].  

Маємо зауважити, що питання про правила відбору осіб, які 

мали бути призначені на посаду директора закладу освіти, було 

актуальним ще у минулому столітті. Так, у 1912 році на сторінках 

«Вестника воспитания» було зазначено: «Серед завдань майбутньої 

шкільної реформи (яка коли-небудь повинна здійснитись) питання про 

положення, значення і характер посади директора, про якості і 

достоїнства осіб, призначаємих директорами, повинні зайняти серйозне 

місце і звернути на себе особливу увагу».  

Сучасні науковці й практики вважають найважливішим 

критерієм професіоналізму менеджера освіти саме його управлінську 

компетентність, яка складається з компетенцій, сформованих в 

педагогічній освіті під впливом сучасних соціоекономічних умов. 

Знання кожного з історичних підходів до управління, як показує 

практика, є затребуваним для сучасного управління, а тому 

управлінська компетентність майбутнього керівника закладу освіти не 

буде повністю сформованою, якщо не додати знань з кількісного, 

процесного, системного та ситуаційного підходів в менеджменті 

Отже, формування та розвиток системи підготовки керівників 

закладів освіти – це важливий і тривалий процес, оскільки потребує 
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врахування історичних наукових поглядів на зазначену проблему, а 

також поєднання наявної процедури професійної підготовки майбутніх 

керівників закладів освіти та сучасних вимог до даних фахівців, 

сформульованих в чинних нормативних актах освітньої галузі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«МАРКЕТИНГ»  В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Бандурка Л.В. 

ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 

  

 Сучасна освіта у Україні – це метод активного пізнання, 

самоосвіти, дистанційного навчання. Питання модернізації системи 

освіти є проблемним та актуальним. 

 Дистанційна освіта, завдяки такому глобальному явищу, як 

Інтернет, охоплює широкі кола суспільства та стає найважливішим 

фактором його розвитку. Дистанційні технології навчання можна 

розглядати як природний етап еволюції традиційної системи освіти від 

дошки з крейдою до електронної дошки й комп’ютерних навчальних 

систем, від книжкової бібліотеки до електронної, від звичайної 

аудиторії до віртуальної аудиторії. [4] 

 Питання дистанційного навчання в Україні досліджено у 

працях: Б. Агранович, О. Адаменко, А. Артюшенко, Х. Беккера, 

П. Брусиловського, В. Бикова, Г. Кедрова, А. Короткова, О. Крюкова, 

М. Моісєєвої, Ю. Моісєєва, Ю. Насонова, О. Полат, І. Роберт, 

Д. Смоліна, Ю. Триуса. У їхніх дослідженнях дистанційне навчання 

визначено як організація навчального процесу, за якої викладач 
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розробляє навчальну програму, що базується на самостійному навчанні 

студента [5]. 

Причиною посилення уваги до дистанційного навчання з боку 

навчальних закладів є вплив використання новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій на формування необхідних знань і вмінь 

майбутніх фахівців, зокрема і в галузі «Управління та адміністрування». 

Завдяки впровадженню ІКТ в освітній процес стало можливим 

створення наукових та навчальних джерел, які доступні необмеженій 

кількості студентів. Дистанційне навчання, засноване на ІКТ, дозволяє 

зручно і майже необмежено спілкуватися із учасниками освітнього 

процесу, а використання дистанційних технологій навчання дозволяє 

зробити цей процес прозорим і забезпечити вивчення студентами всіх 

навчальних матеріалів зі спеціальності [3].  

На сьогодні найбільше уваги під час розробки дистанційних 

курсів приділяється інформаційному середовищу Moodle. Так, зокрема, 

необхідність упровадження курсів такого типу для викладання 

дисципліни «Маркетинг» зумовлена тим, що майбутні фахівці 

спеціальності 073 «Менеджмент» є доволі затребуваними на теренах 

національної економіки. В сучасних умовах господарювання вітчизняні 

підприємства потребують молодих, енергійних працівників, здатних 

проаналізувати поточний стан діяльності й запропонувати в 

перспективі шляхи покращення цього стану, розробити стратегію 

розвитку господарюючого суб’єкта [1]. 

Для організації і проведення дистанційного навчання також 

використовують сервіси платформи Zoom. Сервіс дозволяє не тільки 

слухати, а й брати активну участь в on-line-зустрічах. Завдяки 

можливості ділитися трансляцією екрану будь-який учасник може 

надати своєю інформацією на екрані, що дозволяє підтримувати 

зворотній зв’язок зі студентами. Завдяки численним функціям, які надає 

платформа, дуже просто подавати новий матеріал, зокрема презентації, 

і перевіряти, як студенти засвоїли його. Студенти розігрують ситуації, 

спілкуються з викладачем та між собою. Такі заняття сприяють 

розвитку комунікативних навичок. 

Робота в Google Classroom також має безліч переваг під час 

опанування знань з дисципліни «Маркетинг», серед яких: виконання 

тестових завдань на основі засвоєного на занятті чи опрацьованого 

самостійно матеріалу, отримання результатів кожним студентом 

миттєво. В разі виникнення запитань щодо роботи, є можливість 

написати коментар. Тобто зберігається діалог між викладачем та 

студентами.  
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Використовуючи такі джерела, як Viber та Telegram, Skype, 

WhatsАрр, електронну пошту і навіть звичайний мобільний зв’язок, 

отримуємо можливість обрати зручний для кожного студента вид 

зворотного зв’язку [2]. 

Оскільки оцінювання є однією з основних складових 

дистанційного навчання, так само як і в традиційному навчанні 

оцінювання є також важливим, оскільки воно інформує студентів про їх 

успішність та управляє навчанням. Види робіт, які використовуються 

для оцінювання (наприклад, домашня робота, реферати, тести, 

ситуативні задачі), допомагають студентам усвідомити те, що вони 

розуміють, та стимулює до подальшого вдосконалення. Постійне 

навчання може бути реалізоване через спілкування студентів один з 

одним, з викладачами та застосування знань у реальному житті. Саме 

тому обговорення домашніх завдань є надзвичайно важливими для 

дистанційного навчання економічних дисциплін.   

Дистанційне навчання відіграє все більшу роль у модернізації 

освіти, відкриває студентам доступ до нетрадиційних джерел 

інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дає якісно нові 

можливості для творчості, знаходження і закріплення різних 

професійних навичок, а викладачам дозволяє реалізовувати принципово 

нові форми і методи навчання із застосуванням концептуального і 

математичного моделювання явищ і процесів. Система дистанційної 

освіти може зайняти своє місце в системі освіти, оскільки за грамотної 

її організації вона може забезпечити якісну освіту, що відповідатиме 

вимогам сучасного суспільства [6]. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ 

 

Левченко О.Л.1, Данилова А.А.2 

1,2 ВСП«Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 

 

Сучасні темпи росту багатьох галузей промисловості та 

розвиток економічних, культурних, інформаційних зв’язків вимагають 

від випускника навчального закладу ґрунтовного володіння іноземною 

мовою. Інноваційним змінам у іншомовній підготовці студентів 

присвячено праці низки українських науковців, серед яких: 

Л. Вікторова, Ю. Полікарпова, О. Пономарьова, Ю. Руднік, Л. Шевчук. 

[3]. 

Можемо відмітити, що досягнення поставленої мети 

(підготовка студента протягом обмеженого терміну навчання) можливе 

лише завдяки поєднанню традиційних та інноваційних методів 

навчання. При цьому акцент треба робити на принципі 

комунікативності як у процесі викладання, так і в розробці навчальних 

матеріалів та навчальних посібників, що використовуються в 

освітньому процесі [5].  

Традиційно навчання іноземних мов у немовному навчальному 

закладі було орієнтоване на читання, розуміння й переклад спеціальних 

текстів, а також на вивчення проблем синтаксису наукового стилю. 

Однак сучасний погляд на методику викладання спонукає звернути 

більшу увагу на розвиток навичок мовного спілкування на професійні 

теми та ведення наукових дискусій, тим більше, що робота над ними не 

заважає розвитку мовленнєвих навичок [2].  
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Слід зауважити, що в навчанні повинні широко 

використовуватися сучасні дидактичні принципи – комунікативності, 

наочності, використання аудіо- та мультимедійних засобів і т. д. 

Працюючи в немовному виші, викладач іноземної мови 

повинен добре знати особливості наукових і технічних текстів з 

досліджуваної спеціальності і за потребою знайомити з ними студентів.  

Англомовний науковий текст загалом характеризується мовною 

економією, особливістю термінологічних систем, спеціальними 

мовними штампами, докладністю викладу (схеми, таблиці, повтори, 

заміна одних структурних одиниць іншими). Усне ж мовлення має інші 

особливості: особлива емоційна забарвленість, простота викладення 

думок, спрощення граматичних конструкцій тощо.  

Необхідно підкреслити, що робота зі створення базових знань 

повинна проходити, особливо на початковому етапі, за чітким 

алгоритмом з озвучуванням усього матеріалу.  

Текст як основна навчальна одиниця в навчанні іноземної мови 

повинен (особливо, на початку) озвучуватися і прослуховуватися 

багаторазово і повторюватися цілком, різними блоками. Головне 

полягає в умінні правильно поставити запитання (логічно і граматично), 

а також повно відповісти на поставлене питання, тобто вловити і 

підтримати бесіду, пам'ятати про логіку викладення думок [1].  

Вправи, комунікативно-орієнтовані на усне мовлення, повинні 

включати в себе відтворення тієї чи іншої моделі без зміни, із зміною, 

однією людиною, в комунікативній парі і т. д. 

Під час розвитку навичок з усного мовлення іноземною мовою 

за фахом необхідно пам'ятати, що монологічний елемент не 

поступається діалогічному. Тому далі слід рухатися до збільшення 

обсягу монологічного мовлення в діалозі, а пізніше – до суто 

монологічних форм усного мовлення: резюме, реферування, 

анотування, описання схем, явищ, проблем [7]. 

Слід зауважити, що простий виклад теми за фахом не може 

служити мірилом знань, умінь і навичок студентів у цій галузі. Лише в 

бесіді з викладачем або в парі «студент-студент», у постановці питань, 

відповідях на них, у визначенні основної теми запропонованого 

матеріалу, анотації на нього і т.п. можна з'ясувати ступінь 

підготовленості студента до подальшого використання іноземної мови 

в житті.  

Таким чином, інноваційні технології викладання іноземних мов 

у немовному навчальному закладі полягають у поєднанні традиційних 

та інтенсивних методів навчання, заснованих на функціонально-
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комунікативній моделі мови, та розробці цілісної системи вправ для 

навчання студентів іншомовного спілкування на професійні теми [6].  

Використання проблемного підходу у викладанні іноземної 

мови, який спрямований як на оволодіння новими знаннями, уміннями 

в різних видах мовленнєвої діяльності, так і на формування творчих 

здібностей студентів, є одним із перспективних шляхів підвищення 

якості освітнього процесу [4].  
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Шульга Д.В.1,  Левченко О.Л.2 
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Зважаючи на збільшення комунікативних контактів, через 

посилення інтеграційних процесів в Україні до європейських та 

світових структур, все більшої актуальності набуває усне та писемне 

мовлення іноземною мовою. При цьому дистанційне навчання 

ефективно вирішує цю проблему шляхом надання можливості 

постійного та достатньо динамічного телекомунікаційного спілкування 

викладача та студента на відстані, студентів між собою та з носіями 

мови в ході освітнього процесу, причому ініціювання цього спілкування 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2014_4_19
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можливе з боку будь-якого з перелічених суб’єктів освітнього процесу 

[1]. 

Дистанційне навчання – це особлива форма організації 

освітньо-виховного процесу, яка базується на використанні новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій та забезпечує ефективну 

інтерактивно-інформаційну взаємодію між усіма учасниками освітньої 

діяльності незалежно від місця їх знаходження. Дистанційне навчання 

не є формою заочного навчання або видом самостійної діяльності. Воно 

будується відповідно до змісту та цілей очного навчання. Але спосіб та 

специфіка подачі навчального матеріалу і форми взаємодії викладача та 

студентів суттєво відрізняються завдяки новим можливостям 

інформаційного середовища [4]. 

Сучасні технології дистанційного навчання можна умовно 

поділити на три великі категорії: неінтерактивні (друковані матеріали, 

аудіо- та відеоносії); засоби комп’ютерного навчання (електронні 

навчальні посібники, системи тестування); відеоконференції. 

Головною метою дистанційного навчання є стимулювання 

дидактичного діалогу студента з матеріалом курсу іноземної мови. 

Ефективність діалогу між викладачем і студентом обумовлюють: зміст 

курсу, фактори середовища (розмір навчальної групи), мова діалогу, 

засоби комунікації. Ефективною формою спілкування в процесі 

дистанційного курсу є внутрішня дидактична розмова, за належного 

відтворення якої можна досягти високої якості засвоєння лексичного та 

граматичного матеріалу. В дистанційному навчанні наявні майже всі 

традиційні способи взаємодії між викладачем і студентами [4].  

Сучасні засоби телекомунікацій відкривають та розширюють 

можливості студентів, отримані під час аудиторних занять. Популярним 

методом реалізації дистанційного навчання є телеконференція. 

Необхідний студентові матеріал пересилається електронною поштою 

відразу чи поетапно протягом освітнього процесу, розміщується на 

освітньому сайті дистанційного призначення для доступу до нього всіх 

зареєстрованих студентів та оформляється у вигляді Web- квестів з 

посиланнями на необхідний матеріал у мережі Internet. Студентам 

надається доступ до однієї чи кількох електронних бібліотек для 

діагностування найсучасніших іноземних та вітчизняних видань. 

Викладач і студент обмінюються через електронну пошту тестами, 

контрольними завданнями і коментарями. Таким чином, викладач 

забезпечує студентів завданнями, консультує щодо їх виконання [3]. 

Прийом використання наочності вдало реалізується в курсі 

дистанційного навчання іноземної мови, так як педагог має змогу 

демонструвати слайди, схеми, ілюстрації до кожної теми. Студенти, у 
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свою чергу, обмінюються наочними матеріалами між собою, 

розміщують свої доробки на сервері для доступу до них інших студентів 

і викладачів.  

Найпопулярнішими системами дистанційного навчання 

сьогодні є: Moodle, Ilias та продукти компанії IBM Lotus Domino. 

Користуючись тривалий час системою Moodle, можемо дати їй 

позитивну оцінку. Moodle як навчальна платформа призначена для 

об’єднання педагогів та студентів, що забезпечує чимало функцій, 

таких як: здача завдань, дискусійні форуми, завантаження файлів, 

оцінювання, обмін повідомленнями, календар подій, новини та анонси 

подій (для різних рівнів: сайт, курс, навчальна група), онлайн 

тестування тощо) [5].  

Дійсно, дистанційний курс навчання має чимало переваг, серед 

них:  

1)  студент отримує можливість навчатися у відповідності до 

свого темпу, особистісних особливостей та освітніх потреб; 

2)  не обмежувати себе у виборі навчального закладу та освітніх 

можливостей, попри своє місцеперебування; 

3)  використовувати під час процесу навчання сучасні 

технології, тобто паралельно засвоювати навички, які згодом 

знадобляться під час роботи; 

4)  самостійно планувати час та розклад занять, а також перелік 

предметів, що вивчаються; 

5)  навчатися у найбільш приємній та продуктивній обстановці, 

створюючи для себе сприятливу атмосферу. 

До недоліків дистанційного навчання можна віднести:  

1)  необхідність наявності у студента сильної особистісної 

мотивації, вміння навчатися самостійно, без постійної підтримки та 

підштовхування з боку викладача; 

2)  відсутність можливості негайного практичного застосування 

отриманих знань із наступним обговоренням питань, що виникли, з 

викладачем і роз'яснення ситуації на конкретних прикладах; 

3)  студенти не завжди можуть забезпечити себе достатнім 

технічним обладнанням – мати комп’ютер та постійний вихід у Інтернет 

[2].  

Останні дослідження в галузі інтерактивних технологій 

підтверджують, що потенціал комп’ютерного дистанційного навчання 

може бути найбільш ефективно використаний у вивченні іноземних 

мов, яке включає обговорення, осмислення матеріалу та злагоджену 

колективну діяльність. Одним із перспективних напрямків роботи в 

системі дистанційного навчання іноземних мов є інтегрований підхід до 
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вирішення основних завдань, які поєднують у цій системі: комплекс 

технологій з високим дидактичним потенціалом і телекомунікаційну 

технологію; комп’ютерне навчання іноземних мов, технологію 

мультимедіа та методи інтенсивного навчання іноземних мов. 
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ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ В 

УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ПРОГРАМНОГО ПАКЕТУ ELECTRONIC WORKBENCH 

 

Кипарис В.Є.1, Коломійченко І.В.2  
1,2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ 

 

Електротехніка, як і фізика, є наукою експериментальною. Без 

практичних навичок цінність теоретичних знань в рази зменшується. 

Тому в робочих програмах передбачені практичні роботи або 

лабораторні практикуми. Вони сприяють закріпленню теоретичного 

матеріалу, викладеного на лекціях, виробляють стійкі навички 

вирішення практичних задач.  

Дослідження електричних явищ на реальних фізичних стендах 

вимагає наявності коштовного лабораторного устаткування і 

вимірювальних приладів. Проте це є найбільш оптимальним методом 

проведення практикуму, оскільки студенти мають можливість отримати 

навички роботи з реальними електричними колами та вимірювальними 

приладами, незважаючи на певні труднощі проведення експериментів. 

http://www.osvita.org.ua/distance/articles/18/
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Але життя вносить корективи у роботу навчальних закладів і 

викладачів зокрема. Останніми роками багато уваги приділялося 

дистанційному навчанню. Епідеміологічна ситуація у світі довела, що 

не дарма. І якщо з теоретичними заняттями усе більш-менш зрозуміло, 

багато сказано і написано, то проведення практичних робіт в умовах 

дистанційного навчання в багатьох закладах викликало певні труднощі. 

Найбільша складність в тому, що студент має виконувати їх удома, де 

немає необхідного обладнання, приладів та інструментів.  

На допомогу приходять електронно-віртуальні лабораторії. Їх 

застосування в процесі навчання дозволяє розширити коло завдань, 

допомагає студентам створювати математичні моделі пристроїв, 

моделювати різні режими роботи електричних схем, досліджувати в 

широкому діапазоні особливості роботи електричних кіл, проводити 

детальний аналіз отриманих результатів за допомогою комп’ютерних 

програмних засобів. Перевагою віртуальних лабораторій є можливість 

самостійного та дистанційного проведення лабораторних робіт на ПК, 

що неабияк важливо в умовах дистанційного навчання [1]. 

Серед розмаїття таких програмних засобів вигідно виділяється 

програмний пакет моделювання електронних схем Multisim, який має 

потужний набір інструментів і зручний інтерфейс [2].  

Але ми обрали Electronic Workbench. Це програма, яка 

забезпечує проектування електричних схем. Головна особливість – 

«симуляція» поведінки схеми в тестовому режимі, тобто без фізичної 

збірки. У програмі можна створити проекти і запустити симуляцію 

роботи електронних схем. Electronic Workbench оснащений повним 

набором потрібних інструментів. 

Використовуючи цей софт, можна створити проект, який 

містить аналогові й цифрові схеми. Для цього треба скористатися 

бібліотекою програми і просто перетягнути потрібні компоненти на 

робочу область. Всі модулі, які знаходяться в цій бібліотеці, розділені 

на категорії. Ви можете переглянути дані в залежності від типу, а також 

скористатися гарячими клавішами для доступу до кожної категорії. Ці 

клавіші відображаються вздовж верхньої кромки схеми. 

Графічне середовище та інтерфейс Electronic Workbench мають 

зручну оболонку. За необхідності можна відкрити кілька вкладок з 

проектами в основному вікні програми і переходити між ними в будь-

якому порядку, а також додавати до них інші компоненти. 
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Рис. 1. Інтерфейс програмного засобу Electronic Workbench 

 

Ви можете вказати параметри для окремих компонентів, 

скориставшись спеціальним вікном. У Electronic Workbench 

передбачені готові шаблони елементів. Режим симуляції запускається 

спеціальним «тумблером». Він розташований у верхньому правому куті 

програми, а трохи нижче є клавіша, яка зупиняє симуляцію на певний 

час (рисунок 1). 

При створенні схеми Electronics Workbench дозволяє:вибирати 

елементи й прилади з бібліотек; повертати елементи та їх групи на кути, 

кратні 90 градусам; переміщувати елементи і схеми в будь-яке місце 

робочого поля; копіювати, вставляти або видаляти елементи, фрагменти 

схем; виділяти кольором контури схем; змінювати кольори провідників; 

надавати елементам умовні позначення; одночасно підключати кілька 

вимірювальних приладів і спостерігати за їх показаннями на екрані 

монітора; змінювати параметри елементів [3]. 

Використання віртуального електротехнічного  лабораторного 

практикуму дозволяє:  

– вивчати складні електротехнічні процеси на рівні, 

доступному розумінню студентом;  

– досліджувати процеси навіть в тих випадках, коли 

проведення реального експерименту ускладнене або недоцільне; 

– зупиняти чи поновлювати експеримент з метою аналізу 

проміжних результатів і можливої зміни його ходу;  

– вивчати процеси в динаміці (тобто спостерігати його 

параметри у просторі та часі);  
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– здійснювати експериментальні дослідження, що неможливо 

виконати в реальній лабораторній роботі (змінюючи просторово-часові 

масштаби протікання процесів);  

– задавати будь-які умови проведення експерименту і 

параметри досліджуваної системи об’єктів, без страху за її стан, а також 

безпеку і збереження компонентів моделюючої установки.  

Графічне середовище Electronic Workbench задовольняє усі ці 

вимоги і є прекрасним засобом для дистанційного проведення 

практичних робіт з електротехніки. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ  
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Українська освіта з кожним роком стає відкритою, все частіше 

впроваджуються в Україні інноваційні методи, нові освітні проекти, 

навчальні курси і навіть освітні програми, засновані на передовому 

досвіді західної, американської освіти та підтримуються міжнародними 

організаціями, транснаціональними корпораціями чи університетами. 

Одним із таких методів, що суттєво збагачує навчальний процес нашої 

сучасної школи, є метод навчальних проектів, використання якого 

змінює традиційний підхід до навчання здобувачів вищої освіти.  

 В основу такого освітнього процесу закладено співробітництво 

і продуктивне спілкування здобувачів вищої освіти, спрямоване на 

спільне розв’язання проблем, формування здібностей виділяти важливе, 

ставити цілі, планувати діяльність, розподіляти функції, 

відповідальність, критично міркувати, досягати значимих результатів. 

Результатом навчання стає вже не засвоєння знань, вмінь і навичок, а 



115 

 

формування основних компетентностей, які забезпечують успіх 

практичної діяльності. 

Навчальний проект – це один з сучасних методів навчання, 

одночасно навчальний проект – це форма організації навчального 

процесу, яка  може стати альтернативою класно-урочному навчанню. 

Метод проектів припускає розв'язування деякої проблеми, яка 

передбачає, із одного боку, використання різноманітних методів, 

засобів навчання, а з іншої, інтегрування знань, умінь з різних галузей 

науки, техніки, технології, творчих галузей. Результати виконаних 

проектів повинні бути, що називається,  "відчутними", тобто,  якщо це 

теоретична проблема, то конкретне її розв'язання, якщо практична, 

конкретний результат, готовий до впровадження.  

Життя доводить, що в складних умовах, що постійно 

змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина 

творча, гнучка, креативна, здатна до  використання нових ідей, задумів, 

нових підходів та рішень. Інформатика відноситься до групи предметів, 

які носять у значній мірі інтегрований і-або прикладний характер, і це 

зумовлює процес організації його практичного вивчення.  

Головне –  навчитися працювати, брати на себе відповідальність 

за прийняті рішення, нестандартно мислити й діяти, бачити кінцевий 

результат своєї діяльності, оцінити, кому і для чого необхідно те, що ти 

робиш, визначити, що дала тобі та іншим твоя робота над проектом. На 

практиці,  метод проектів використовується при вивченні окремих 

розділів дисципліни «Інформатика».  

Виконання індивідуального проекту є міжпредметним 

проектом – проводяться комбіновано на заняттях та в  позаурочний час 

під керівництвом декількох фахівців у різних областях знань. Форма 

подання результатів: карта знань, веб-сайт, презентація, публікація.  

У здобувачів освіти формуються вміння й навички в ході 

проектної діяльності: рефлексивні; пошукові (дослідницькі); роботи в 

співробітництві; менеджерські; комунікативні; презентаційні . 

Роль викладача у проектній діяльності:  розробка нормативних 

документів; складання графіка здійснення проектів;  здійснення 

загального контролю за проектною діяльністю; координація 

міжпредметних зв'язків;  консультування;  керівництво проектною 

діяльністю. 

Василь Сухомлинський у книзі «Сто порад учителю»  писав: 

«Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і 

виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної 

дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці…», саме це є 

результатом використання методу  проектів у освітній діяльності. При 
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виконанні дослідницьких проектів важливо уникнути перетворення їх 

на реферати. Неприпустимо створювати в здобувачів вищої освіти 

поняття про наукову діяльність як про компіляцію чужих думок.  
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СУЧАСНА ПАРАДИГМА ОСВІТНІХ ЗМІН 

 ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ПОБУДОВИ  

НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
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2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», заступник директора з 

навчальної роботи, викладач за сумісництвом  

 

Сучасний динамічний розвиток суспільства впливає на всі 

сфери суспільного життя. Так, перед сучасною освітою постає нагальне 

завдання, яке полягає в скеруванні здобувача освіти до самостійного 

оволодіння знаннями та інформацією, у виробленні потреби навчатися. 

Важливою функцією сучасного освітнього процесу є творче 

засвоєння здобувачем освіти певної суми знань. 

Проте реалізації цієї функції перешкоджають, зокрема, нечітке 

розмежування базових знань, вимоги щодо механічного 

запам’ятовування певної суми знань. 

Тож суспільство і держава повинні створити умови для 

безперервної освіти впродовж життя. Для цього слід налагодити 

сучасну ефективну систему освіти дорослих, яка включатиме в себе: 

системну післядипломної освіти педагогів; уведення в дію 

університетами різноманітних освітніх програм. 

Саме для педагогів найефективнішим може стати саме 

дистанційне навчання із використанням сучасних інформаційних 

технологій. Держава має заохочувати просвітницьку діяльність 
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педагогів за допомогою освітньо-пізнавальних передач спеціального 

телеканалу. 

За сучасних умов особливої актуальності набуває ще одна 

функція освітнього процесу – навчити здобувача освіти 

використовувати отримані знання у практичній діяльності. На жаль, 

наразі перед студентами ЗВО стоїть часто «тактична мета»- успішно 

скласти іспити, захистити дипломний проект. За такої тактики студент 

та знання найбільше зближуються під час контрольної, заліку, іспиту, а 

потім швидко віддаляються. 

Сучасні підходи до інноваційного навчання вимагають 

позбутися формального підходу до навчання, перетворити освітню 

діяльність на органічне засвоєння суми знань у якості підґрунтя для 

подальшого застосування у професійній діяльності, у різних сферах 

життя.     

Наприклад, початкову суму знань з математики здобувачі 

освіти не можуть застосувати у разі виникнення необхідності 

розрахунків під час вивчення технічних предметів . 

Абстрагованість конкретного предмета від суспільної освітньої 

парадигми є неприпустимою в умовах, коли суспільство рухається до 

комп’ютеризації та інформатизації освіти. Але вирішальним чинником 

сучасного суспільства знань має стати людина, особистість, яка здатна 

використовувати набуті знання. 

Сучасне українське суспільство потребує дедалі глибшого 

особистісного розвитку здобувача освіти, причому створює деталі 

кращі умови для цього. 

Процес глобалізації, який супроводжується розвитком 

сучасних інформаційних технологій розширює комунікаційне 

середовище, в якому живе і функціонує людина. Вплив цього 

середовища є різноманітним, часто – суперечливим, що істотно 

ускладнює шлях особистості до самоідентифікації. 

Освіта в Україні нерозривно пов’язана з розвитком суспільства, 

його традиціями та цінностями. Тож постійне прагнення педагогів до 

професійного самовдосконалення, прищеплення здобувачам освіти 

вміння навчатися протягом життя і – відповідно – застосувати набуті 

знання в майбутній професійній діяльності мають стати пріоритетними 

напрямками змін не тільки в освіті, але й в усьому українському 

суспільству. 
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УПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ «ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНІКА» 

 

Бойко Л.К..1, Наумов Д.О.2 

1,2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач  

 

Актуальність досліджуваної теми полягає в тому, що стрімкий 

розвиток комп’ютерної техніки, застосування її в усіх галузях, 

повсякденному житті, можливість сучасного комп’ютера зберігати, 

представляти та обробляти будь-яку інформацію зумовило їх 

використання в освітній діяльності. 

Широкомасштабний розвиток педагогіки співпраці, активізація 

та індивідуалізація навчання, використання креативних технологій 

навчання змінили роль і місце викладача в навчальному процесі. 

Розвиток комп’ютерних мережних технологій став однією з 

перспективних платформ для розвитку сучасної системи дистанційної 

освіти, електронного навчання (e-learning), мобільного навчання (m-

learning), які ефективно використовуються для різноманітних форм 

навчання при викладанні «Цифрової схемотехніки» [1]. 

В зв’язку з розвитком e-learning визначився новий    напрям – 

змішане навчання (ЗН) (blended learning). Відповідно до цього в усьому 

світі відбувається стрімкий розвиток індустрії зі створення програмних 

комплексів e-learning різної спрямованості, в тому числі систем 

доставки контенту, організації та управління навчанням – LMS 

(Learning Management Systems), які об’єднують у собі інструменти 

адміністрування, комунікацій, оцінки знань, розробки навчальних 

курсів. 

У зв’язку з цим дистанційне навчання почало рухатися в новому 

напрямі, в якому: E-learning є значно поширенішим і вагомішим, ніж 

дистанційне навчання; дистанційне навчання перемістилося на робоче 

місце; широкого використання набуло blended learning; Е-learning стало 

менш орієнтованим на курс лекцій і більш орієнтованим на одержання 

конкретних знань; Е-learning стало більш адаптованим до різних рівнів 

навчання. 

Досвід Класичного фахового коледжу Сумського державного 

університету із здійснення дистанційного навчання (ДН) свідчить, що 
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інтеграція традиційної системи освіти з e-learning, використання e-

learning, здійснення змішаного навчання (blended learning) є найбільш 

ефективним. Blended learning – це інтеграція навчання в групі, 

самостійне навчання, яке здійснюється як в аудиторіях, так і в режимі 

online [2]. 

Як свідчать дослідження щодо впровадження змішаного 

навчання, яке здійснюється у поєднанні традиційних технологій з 

дистанційним навчанням, то це дає гарні результати. Змішане навчання 

можна здійснювати за наступними моделями: 

Перша модель. Навчання здійснюється за такою схемою: 

1) ДН → очна сесія → самостійне вивчення на основі 

інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІТКТ) 

2) ДН (формування базових знань під час вивчення 

теоретичного матеріалу); 

3) очна сесія (детальний розгляд теми, обговорення та дискусія 

з даної теми) 

4) самостійне вивчення (виконання завдань на базі вивченого 

навчального матеріалу, спілкування засобами ІТКТ). 

Друга модель. Тренінг в навчальній аудиторії → самостійне 

вивчення на основі ІТКТ → очна сесія. Розглянемо відповідні складові. 

Під час проведення тренінгу в навчальній аудиторії здійснюється 

відпрацювання певних ситуацій, які використовуються викладачем або 

виконуються практичні завдання, семінари, ділові ігри та ін. Подальше 

навчання здійснюється самостійно в режимі online на більш високому 

та широкому обсязі навчального матеріалу, виконанні практичних 

завдань, а також здійснюється спілкування з викладачем, студентами. 

Змішаний курс за обсягом навчального матеріалу значно 

більший у порівнянні з обсягом навчального матеріалу за традиційною 

формою навчання. Кожний викладач або студент має можливість 

навчатися за власною траєкторією, у будь-який зручний час. Головною 

перевагою другої моделі здійснення змішаного навчання є можливість 

практичного виконання або відпрацювання практичних ситуацій, 

здійснення повторення та узагальнення навчального матеріалу, 

спілкування з колегами після завершення навчання.  

Змішане навчання становить модель успішного навчання, 

метою якого є одержання знань з використанням консультування за 

допомогою електронної пошти, дискусії у форумах, блогах, у процесі 

вивчення Веб-курсів, електронних книг та ін. [2]. 

Отже можна зробити висновки, що змішане навчання (blended 

learning) дозволяє використовувати накопичений позитивний досвід 

здійснення класичного навчання, доповнюючи його сучасними 
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технологічними інноваціями. Адже використання ІТКТ у змішаному 

навчанні відкриває широкі можливості для здійснення самостійної 

роботи студентів під керівництвом викладача, сприяє розвитку 

самостійної творчої діяльності, стимулює одержання додаткових знань 

та їх закріплення, що дає можливість готувати конкурентоспроможних 

фахівців на рівні державних та міжнародних стандартів, здатних до 

постійного професійного зростання, соціальної та професійної 

мобільності. 
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РОЛЬ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 

ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 

Пичик А.О..1,  Рязанцева О.В.2 

1 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти 
2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 

 

Сучасні вимоги до формування високопрофесійного, 

конкурентоспроможного фахівця економічного профілю включають 

володіння вищою математикою як базовим елементом щодо проведення 

основних економіко-фінансових розрахунків. Здобувачі вищої освіти 

повинні  знати царину застосування визначень та формул вищої 

математики під час оцінювання економічного потенціалу ринку, 

детермінувати випадки планування виробничої діяльності за сучасними 

методиками та методом математичних обчислень, а також  уміти 

використовувати математичні методи під час розрахунку ефективності 

використання та оптимального розподілу ресурсів. 

Міжпредметний підхід до навчання студентів економічних 

спеціальностей розкритий у праці Гончарова О.М.. Науковець Г. Дутка 

у своїх доробках досліджує тему:  «Формування вмінь студентів 

розв’язувати прикладні задачі при навчанні математики в коледжах 

економічного профілю». Професійній спрямованісті навчання вищої 
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математики у системі економічної освіти присвячені наукові роботи 

Ткача Ю.М. 

У процесі математичної підготовки студенти мають бути 

залучені до навчальної діяльності, яка б сприяла формуванню в них 

умінь і навичок, притаманних майбутній професійній діяльності [2, с. 

93]. 

Застосування математичного апарату та вміння будувати 

економічні моделі із застосуванням цього ж апарату дозволить 

розв’язувати   задачі економічного та управлінського профілю під час 

подальшого вивчення професійно орієнтованих дисциплін. 

Розв’язання фінансово-економічних задач тісно пов’язані з 

математикою та вищою математикою. 

Прикладні задачі прийнято розрізняти за фаховим 

(спеціальним) спрямуванням. Як правило,  виділяють три групи 

спеціальностей: 

1) техніко-технологічні (промисловості, зв’язку, транспорту, 

будівництва та ін.); 

2) гуманітарні (освіти, культури, права, медицини, мистецтва 

та ін.); 

3) економічні (фінансів, побуту, торгівлі та ін.) [1, с. 34]. 

Враховуючи вище названі групи спеціальностей розрізняють 

типи задач: 

– техніко-технологічні; 

– гуманітарні; 

– економічні. 

Задачі, що передбачають грошовий розрахунок, вибір 

оптимального рішення, а також ті, які стосуються фінансів, торгівлі 

тощо є задачами економічного змісту.  

Теми з математики та вищої математики, що вивчають 

здобувачі освіти під час навчання, слугують основою  визначення ряду 

економічних понять. Наприклад, за допомогою визначеного інтеграла 

розв’язується задача про надлишок споживача і виробника , а за 

допомогою похідної – про  еластичність собівартості. Під час вивчення 

фінансово-кредитних операцій важливою є тема «Прості та складні 

відсотки». 

Застосування  прикладних задач економічного змісту на 

заняттях з математики та вищої математики сприяє реалізації багатьох 

цілей навчання цих предметів, зокрема розвитку пізнавального 

інтересу, творчих та інтелектуальних здібностей студентів, а також 

здатності до актуалізації знань, активізації мислення [3, с. 9]. 
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Отже, на заняттях слід використовувати прикладні задачі 

економічного змісту, для розв’язування яких необхідно 

використовувати багаж знань, які здобувачі вищої освіти здобули не 

лише під час вивчення вищої математики, а й інших дисциплін.  

 

Список використаних джерел 

1.Гончарова О.М. Міжпредметний підхід до навчання студентів 

економічних спеціальностей / О.М. Гончарова // Вісник Черкаського 

університету імені Богдана Хмельницького. Педагогічні науки.Черкаси: 

Черкаський університет імені Богдана Хмельницького, 2011. Частина II, 

Випуск 199. С. 6-10. 

2.Дутка Г.Я. Формування вмінь студентів розв’язувати 

прикладні задачі при навчанні математики в коледжах економічного 

профілю: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ганна Яківна Дутка. К., 1998. 

187 с. 

3.Ткач Ю.М. Професійна спрямованість навчання вищої 

математики у системі економічної освіти / Ю.М Ткач // Дидактика 

математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових 

робіт.  Вип. 35. Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2011. С. 93-97. 

4.Фомкіна О.Г. Удосконалення методики навчання математики 

в економічному вузі : шляхи, форми і засоби, перспективи [Текст]: 

монографія / О.Г. Фомкіна. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. 122 с. 

 

ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ  

В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ У ДІЛОВОДСТВІ 
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1 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти 
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Унормованість – одна з основних ознак української 

літературної мови. Використання норм літературної мови в усіх 

функціональних стилях є однією з вимог мовного законодавства. 

Від 3 червня 2019 р., відповідно до Постанови № 437 Кабінету 

Міністрів України від 22 травня 2019 р., набрала чинності нова редакція 

Українського правопису, отже, рекомендовано застосовувати норми та 

правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя, і в 

діловодстві зокрема. Упродовж 5 років триватиме перехідний період, 

щоб вивчити чинні мовні норми й послуговуватися ними. 

Правопис складається з трьох підсистем: графіки, орфографії і 

пунктуації. Зміни у правописі можна поділити на дві групи: зміни без 
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варіантів і варіантні доповнення до чинних норм. У справочинстві слід 

належно відреагувати на зміни в сучасній мовно-писемній практиці.  

У текстах офіційно-ділового стилю без варіантів пишемо: 

проєкт, проєкція, суб’єкт. Разом пишемо слова з початковим 

іншомовним компонентом, який визначає кількісний вияв чого-небудь: 

архі-, екстра-, макро-, мікро-, полі-, топ-, флеш- та ін. (макроекономіка, 

поліфункціональний, топменеджер, флешінтерв’ю); з початковим 

компонентом анти-, віце-, екс-: віцепрезидент, ексміністр.  

Разом пишемо слова піваркуш, півколо, південь, півострів, 

півовал, якщо пів з наступним іменником у формі називного відмінка 

становить цілісне поняття і не виражає значення половини. Пів зі 

значенням «половина» з наступним іменником у формі родового 

відмінка однини пишемо окремо: пів аркуша, пів години, пів хвилини, 

пів дня, пів міста, пів України, пів Європи [1].  

Щодо форм звертання, тобто форм кличного відмінка від 

чоловічих імен, пишемо: Ілле, Ігорю, Лазарю, Олегу (Олеже), Богдане. 

Щодо новацій у написанні власних і загальних назв: назви 

сайтів без родового слова – з малої літери:  твітер, телеграм; назви сайтів 

з родовим словом – з великої літери та в лапках: мережа «Фейсбук», 

енциклопедія «Вікіпедія»; назви сайтів, ужиті як назви юридичних осіб, 

– з великої літери: санкції проти Яндексу [1]. 

Правописна варіантність допускається у словах: аудієнція і 

авдієнція, аудиторія і авдиторія, лауреат і лавреат, пауза і павза; але: 

автентичний, автобіографія, авторитет; кафедра і катедра, ефір і етер; у 

формах родового відмінка деяких іменників 3-ї відміни: гідності і 

гідности, незалежності і незалежности, честі і чести, Русі і Руси [1]. 

У правописі закріплені й фемінітиви: авторка, директорка, 

редакторка, студентка, викладачка, філологиня, письменниця. Увівши 

окрему норму щодо вживання суфіксів для утворення назв осіб жіночої 

статі від іменників чоловічого роду, нова редакція правопису непрямо 

вказала на можливість уживання цих утворень у повсякденній практиці, 

на дотримання гендерно витриманої недискримінаційної мови. Однак у 

службових документах назви звань, професій, видів діяльності 

кваліфікують як іменники чоловічого роду за національним 

класифікатором ДК 003:2010 «Класифікатор професій» [2, с. 56]. 

Звертаємо увагу на написання прислівників з наступними 

прикметниками чи дієприкметниками: вільно конвертований, 

діаметрально протилежний, компетентнісно орієнтований, суспільно 

важливий, чітко окреслений, але: багатоспрямований, новозаснований. 

У новій редакції правопису немає норми щодо вживання 
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прислівникових сполук в цілому та в основному, бо це кальки. Замість 

них рекомендовано вживати слова здебільшого, переважно, загалом [1]. 

Незважаючи на те що тривають обговорення, наскільки 

характерними є для вживання імена по батькові – питомими чи 

«прийшлими», як вважали мовознавці І. Огієнко та Л. Масенко, у 

діловій сфері є однозначність: постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 січня 2018 р. № 55 було затверджено Типову інструкцію з 

документування управлінської інформації в електронній формі та 

організації роботи з електронними документами в діловодстві. 

Відповідно до цього документа в офіційно-ділових паперах не 

вживають імена по батькові [2, с. 87]. 

Правопис – це еталон писемної літературної мови. Тому в 

діловому спілкуванні слід керуватися уніфікованими нормами, які 

наближають новий правопис до реалій сучасного життя. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ 

МЕТОДОМ ПРОСТОРУ СТАНІВ 

 

Васильєв В. І.1 

1 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», к.т.н., викладач 

 

Проектування електронних систем починається з постановки 

задачі, досліджень властивостей об’єкту системи з метою визначення 

шляхів досягнення необхідних параметрів об’єкту. Зазвичай вирішення 

згаданих питань здійснюється одним з двох основних способів.  

Перший, заснований на методах математичного аналізу, 

операційного обчислення, відповідних розділів теорії автоматичного 

керування, а другий спосіб – змінних стану ототожнюють із сучасною 

теорією керування,  оскільки переважна більшість сучасних методів 

проектування систем управління засновані на описі й моделюванні 

систем в просторі станів. 

https://mon.gov.ua/storage/%20app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf
https://mon.gov.ua/storage/%20app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf
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Для цифрового моделювання складних систем зручно 

використовувати метод простору станів якій широко використовується 

фахівцями, проектувальниками керування технічних систем. 

Рівняннями стану електричного кола називають будь-яку систему 

диференціальних рівнянь, яка описує стан (режим) цього ланцюга. 

Наприклад, система рівнянь Кірхгофа є рівняннями стану ланцюга, для 

якої вона складена. У більш вузькому сенсі в математиці рівняннями 

стану називають систему диференціальних рівнянь 1-го порядку, 

розв'язаних відносно похідних (форма Коші).  

Таким чином мета методу простору станів полягає в перетворенні 

диференціального рівняння вищого порядку в систему 

взаємопов'язаних диференціальних рівнянь першого порядку. 

У широкому сенсі метод простору станів, принаймні при вивченні 

цифрових систем керування перед традиційним частотним методом 

має такі переваги: 

- опис в просторі станів є природним і зручним для вирішення завдань 

комп'ютерними методами;  

- дозволяє уніфікувати опис цифрових систем з різними типами 

квантування; 

- дозволяє уніфікувати опис одновимірних і багатовимірних систем; 

- може застосовуватися до деяких типів нелінійних і нестаціонарних 

систем. 

Розглянемо методику рішення звичайного диференційного рівняння 

шляхом представлення цифровою моделлю, на підставі якої складається 

алгоритм і комп’ютерна програма моделювання процесів в системі. 

У просторі станів безперервна система описується системою 

диференціальних рівнянь першого порядку, званих рівняннями стану. 

Для цифрових систем, що містять тільки дискретні елементи, рівняння 

стану – різницеві рівняння першого порядку. Сучасна система може 

містити аналогові і цифрові елементи, і, отже, рівняння стану в 

загальному випадку будуть складатися одночасно з диференціальних та 

різницевих рівнянь першого порядку. 

Але не правильно вважати, що використання методу простору станів 

для аналізу і синтезу систем керування завжди має очевидні переваги. 

Наприклад, зручність частотного методу полягає в його компактності. 

Тому велике число завдань проектування реальних систем як і раніше 

вирішується з використанням методів синтезу, заснованих на 

визначенні передавальної функції. В тому числі і для методу простору 

станів, якій в технічної літературі також має назву змінних станів. 

Розглянемо сутність методу на основі математичної теорії і на 

практичному прикладі його застосування. 
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Для цифрового моделювання динамічних властивостей 

виконуються наступний алгоритм (послідовність дій):  

1. Методами отримання математичного опису визначається 

передавальна функція ланки (системи). Наприклад, в нашому випадку 

із застосуванням законів фізики як показано при вивчанні попередніх 

тем. Результат використається для розробці відповідних моделей і їх 

подальшого аналізу. 

2. На основі отриманої передавальної функції визначається структурна 

схема змінних станів яка математичними методами зручно 

перетворюється в цифрову модель. Спочатку заміною в неї операторів 

відповідності диференціювання 

dt

d
s 

 операторами відповідності 

інтегруванню 
1s . Для цього передавальну функцію ділимо на 

член знаменника з найвищою ступеню оператора s . В результаті 

замість нього отримаємо 1, а інші члени знаменника і чисельника будуть 

мати від’ємні ступені оператора ns  . Отриману передавальну функцію 

зручно представити у вигляді структурної схеми зустрічно-

паралельного з’єднання (тобто із зворотнім зв’язком).     

3. За результатом розробляється відповідна структурна схема. При 

цьому для переходу до комп’ютерних методів і застосування методів 

обчислювальної математики, зокрема цифрового інтегрування (методи 

прямокутників, трапецій, Симпсона тощо) оператори інтегрування 1s
замінюються пропорційними ланками з коефіцієнтами передачіT
відповідними за величиною шагу квантування. 

4. Складається алгоритм обчислень у вигляді програми виконання 

обчислень у вигляді послідовності операторів. На її основі 

розробляється програма чисельного моделювання. 

5. Використовуючи алгоритми розрахунків складається комп’ютерна 

програма на мові високого рівня, налагоджується і використовується 

для аналізу і синтезу ланки (системи). 

Застосування методу розглянемо на прикладі моделювання 

функціонування блоку завдання, що представлено на рисунку, 

побудувати часові діаграми напруг U2, U4, U7, U8.  

Блок завдання представляє собою нелінійну електронну систему з 

виконанням логічних функцій. Визначаємо коефіцієнти блоків і 

складаємо програму чисельного моделювання блоку завдання. 
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             10V при U0-U2>0                                        10V   при U1-U4> 0.2 

U1=                                                                  U3=    -5V   при U1-U4> -0.2         

               0V при U0-U4 0                                           0V   при |U1-U4|≤ 0.2 

              5V при U4-U2≥0.3                                        5V   при U4≥  9V 

U5=                                                                 U6=                

            0V при U0-U2<0.3                                         0V   при U4< 9V 

 

            K2•5V при U1 АБО U2 >0                             5V   при    U1 І U6 >0V 

 U7=                                                                 U8=                

               0V    при U1 АБО U2 ≤0                              0V  при  U1 І U6 ≤0V  

 

              U2n=U2n-1+K1*U1*T                           U4n=U4n-1+U3*T     

 

 

Результат комп’ютерного моделювання системи в графічному 

вигляді має вигляд: 

 
Часові діаграми сигналів блоку завдання 
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Високоточні, швидкодіючі та робастні системи керування 

складають основу технічного прогресу в сучасних технологіях 

керування лазерними, понад- і гиперзвуковими ракетними системами. 

Зокрема, деякі високоточні слідкуючі системи пропонується 

забезпечувати регуляторами з астатизмом другого порядку та вище. Це 

значно підвищить динамічну точність системи не тільки по основної 

координаті руху, але і по її першої похідної. Але відомо, що системи з 

астатизмом вище за перший порядок є структурно нестійкими.  

Аналогічні проблеми виникають при створенні високоточного 

позиціонування сучасних лазерних систем у медицині, систем 

сканування, виявлення та стеження за високошвидкісними та 

високоманевреними рухомими об'єктами в інших галузях сучасної 

техніки.  

Збільшення порядку астатизму є найефективнішим способом 

підвищення точності систем. Проте астатизм високого порядку суттєво 

погіршує демпфуючі властивості системи, швидкодію та керованість [1]. 

Як правило, інваріантні методи реалізуються з використанням 

комбінованих систем керування. Тобто відхилення вихідної змінної 

контролюється з урахуванням заданого значення та зовнішніх перешкод 

на систему, але наявність зворотних зв’язків різко погіршують динаміку 

процесу.  

Пропоновані технічні рішення [1, 2] забезпечують її високу 

точність по відношенню до функції керування і зовнішніх перешкод. 

Спосіб використовує багатокоординатний вплив на систему через 

динамічні координати. Керування здійснюється через спеціальний 

нелінійний фільтр. Багатокоординатна дія забезпечує хорошу динаміку 

руху системи по найкоротшій траєкторії та високу точність. Алгоритм 

керування враховує частотні властивості системи, динамічні параметри 
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приводу та здійснюється через нелінійний фільтр, наприклад, 2-го 

порядку, який синтезує 3-координатне керування системами з 

астатизмом 2-го та 3-го порядку. Приклади блок-схем пристрою для 

оптимального керування динамічними системами з 2-м та 3-м порядком 

астатизму представлені на рис. 1, а результати комп'ютерного 

моделювання на рис. 2. 

 
Рис. 1. Модель структурної схеми пристрою керування систем з 

астатизмом 2-го (a), 3-го (b) порядку. Де ω, α, s - частота, коефіцієнт 

загасання, оператор Лапласа 

 

 
Рис. 2. Перехідні характеристики систем із астатизмом: а) 2-го 

порядку; b) 3-го порядку. Де Uc – сигнал керування рухом; z – зовнішні 

дії на систему; Y – контрольована координата руху 

 

Таким чином, оптимальне виконання поставленого завдання 

забезпечується такими технічними рішеннями: 

1. Раціональний спектр сигналу керування системою. 

Використання в функції керування лише раціональних частотних 

спектрів функції керування та придушення інших спектрів запобігає 
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умовам виникнення реактивних процесів у перехідних режимах, 

підвищує перешкодостійкість системи та її якість.  

2. Вибір параметрів системи для оптимального керування. У 

пропонованих технічних рішеннях математичний опис динамічних 

властивостей системи апроксимується описом на основі частотних 

параметрів першої гармоніки, які визначаються датчиками. Це дозволяє 

ефективно управляти складною системою навіть за значних відхилень 

розрахункових параметрів від реальних [1]. 

3. Швидкодія та енергоефективність. Мінімізація часу та 

траєкторій перехідних режимів забезпечується циклічно, послідовними 

перемиканнями керуючих впливів на динамічні координати системи, 

починаючи з найвищої похідної функції керування та закінчуючи 

функцією керування. Цім забезпечується сталість знака першої похідної 

та монотонний перехід основної координати руху в заданий стан 

(обмеження) [1, 2].  

4. Запас стійкості (демпфування). Необхідний запас стійкості 

системи керування і обурення може бути забезпечений раціональним 

перерозподілом полюсів і нулів передавальної функції або, наприклад, 

введенням фазових зрушень у функції керування. Наявність у керуючій 

функції компонентів похідних функції керування, визначених з 

урахуванням частотних властивостей системи та динамічних 

властивостей приводу, забезпечує фіксовані зрушення фаз до +nπ/2, які 

компенсують інерційні властивості системи та створюють необхідне 

демпфування. 

Таке демпфування не змінює амплітудно-частотну 

характеристику системи, оскільки модуль частотної передавальної 

функції, що вноситься способом, W(jω)|=1. Не впливає на швидкодію 

системи, її смугу пропускання, компенсує природну для астатических 

систем інерційність без зміни їх властивостей [1, 2]. 
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