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Шкварило А.І. 1, Голубєва Д.В. 2, Сосненко О.В. 3  
1,2 ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського 

державного університету», здобувач освіти 
3 ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач 

111 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ 

РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Гребеник Т.В.1, Сосненко О.В.2, Кліпікова І.В.3  
1 ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», к.пед.н., доцент, директор, викладач 
2 ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач 
3СП «Конотопська колійна машинна станція» філії «Центр 

будівництва та ремонту колії» АТ «Українська залізниця», 

помічник начальника з кадрових питань 

114 

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Коротков Н.1, Печенко С.М.2, Романенко О.І.3 

1ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», здобувач освіти 
2,3ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 
університету», викладач 

117 

ДІОФАНТОВІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ 

ВИКОРИСТАННЯ 

Пушкар Ю.С.1, Гудименко Т.В.2 
1Соснівський ОК" ліцей-ЗДО" імені Анатолія Шульги 

Попівської сільської ради, здобувач освіти 
2Соснівський ОК" ліцей-ЗДО" імені Анатолія Шульги 

Попівської сільської ради, вчитель фізики та математики 

119 

ФРАНЧАЙЗИНГ – ЕФЕКТИВНА МОЖЛИВІСТЬ 

ВИХОДУ НА ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ ЗБУТУ 

Данильченко О.В. 

ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

120 
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університету», викладач 

BALANCED SCORECARD В СТРУКТУРІ 

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ 

Пичик А.О..1, Іващенко М.М.2 

1ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач 

освіти  
2ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», завідувач 

навчально-методичним кабінетом, викладач 

123 

СЕКЦІЯ 4. «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ТА БУДІВНИЦТВА» 

128 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ДЖЕРЕЛО КОМУНІКАЦІЇ 

З БАТЬКАМИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ КОЛЕДЖУ 

Кононенко Т.М.1, Гребеник Т.В.2, Юрченко О.В.2,  

1ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», здобувач освіти 
2ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», к.пед.н., доцент, директор, викладач   
3ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», практичний психолог 

128 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ НА WEB РЕСУРСАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ 

ОСВІТИ ПІД УПРАВЛІННЯМ CMS MOODLE 
Бараболікова А.В.1, Бараболіков В.М.2 
1Конотопський індустріально-педагогічний фаховий 

коледж, здобувач освіти 
2Конотопський індустріально-педагогічний фаховий 

коледж, викладач 

130 

ВИХОВАННЯ В СТУДЕНТІВ СВІДОМОГО 

СТАВЛЕННЯ ДО МОВИ 

Батурина В.В.1, Тараба Т.І.2 

1,2
ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач 

132 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ТА 

ПІДТРИМКИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
Зимовець П.1, Костенко  Є.В.2,  Бондаренко О.Є.3  
1,2ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», здобувач освіти 
3ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», керівник гуртка, викладач 

133 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО 

135 
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НАВЧАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 

Гриценко М.Ф.1, Волосюк Т.В.2, Лук’яненко В.В.3 
1ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», здобувач освіти  

2 ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», кандидат педагогічних наук, викладач  
3 ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету, викладач  

РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО, ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ 

ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЕДЬЮТЕЙНМЕНТУ 

ЯК ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

Головань Н.М. 
 Конотопська гімназія Конотопської міської ради Сумської 

області, учитель української мови та літератури 

137 

З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ЖІНОЧОГО ХОКЕЮ НА 

ТРАВІ НА СУМЩИНІ (КІНЕЦЬ 70 – ПОЧАТОК 80-Х 

РР. ХХ СТ.) 

Немченко В.Р.1, Яновський Д.О.2, Гончаренко В.І.3 

1,2ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», здобувач освіти 
3ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, професор 

139 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ 

ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Бойко Л.К. 

ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач 

142 

ЦИФРОВИЙ ЕТИКЕТ ЯК СКЛАДОВА  КУЛЬТУРИ 

ВІРТУАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ 

Дудченко Антоніна 

Сумський фаховий коледж економіки і торгівлі, викладач 

української мови за професійним спрямуванням 

145 

РОЗВИТОК ЖІНОЧОГО ХОКЕЮ НА ТРАВІ 

НА СУМЩИНІ (80 – ПЕРША ПОЛОВИНА 90-Х РР. 

ХХ СТ.) 

Богаченков А. В.1, Добровольский А.А.2, Гончаренко В.І.3 

1,2ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

149 
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університету», студент 
3ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, професор 

ОБРАЗ ЖІНКИ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕПОХИ" У 

ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО ЗА ЗБІРКОЮ 

"СИНІ ЕТЮДИ"  

Іскра К.Ю.1, Самусь І.П.2
 

1Тулущанський заклад загальної середньої освіти І - ІІІ 
ступенів Попівської сільської ради, здобувач освіти 
2Тулущанський заклад загальної середньої освіти І - ІІІ 

ступенів Попівської сільської ради, вчитель української 

мови та літератури 

151 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ З ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Кісіль М. М. 

ВСП «Фаховий коледж інфокомунікацій НУ «Львівська 

політехніка» 

153 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ ТА 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ SMART 

NOTEBOOK У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

Колесник С. М. 

Державний навчальний заклад «Білопільське вище 

професійне училище», викладач 

157 

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ 

ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Масик А.В. 
Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Конотопське вище професійне училище», викладач 

професійно-теоретичної підготовки 

160 

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПРИ ФОРМУВАННІ 

ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ БУДІВЕЛЬНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Панченко Н.М.1, Павленко Н.М.2 

162 
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1,2ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач 

ДО ПИТАННЯ НАВЧАННЯ МОВ ЗАСОБОМ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Романченко Т.В.1, Левченко О.Л.2, Данилова А.А.3 
1,2,3ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського 

державного університету», викладач 

164 

РОЛЬ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ У ПРОЦЕСІ 

РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

Cолошенко М.П.1, Рязанцева О.В.2 

1ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», здобувач освіти 

 2ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач 

167 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ 

У ВИХОВАННІ МОЛОДІ 
Каверзіна А.О.1, Гегель О.В.2, Сабаніна Л.Є.3

 
1,2ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», здобувач освіти 
3ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», керівник фізичного виховання 

169 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ПРИКЛАДІ 

КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 

Сикал Т.С. 

ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач 

171 

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

Дяченко Д.Р.1, Макаренко П.С.2, Сабаніна Л.Є.3 
1,2ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», здобувач освіти 
3ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», керівник фізичного виховання 

173 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ЯК ЧИННИК СТВОРЕННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ 

ОСВІТИ 

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

1,2ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

175 
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університету», здобувач освіти 
3ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач  

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ В   УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Хмеляр Т.М. 

ВСП “ Фаховий коледж інфокомунікайцій” НУ “ Львівська 

політехніка”, викладач англійської мови 

177 

СЛОВОТВОРЧІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ТРУДНОЩІ 

ПЕРЕКЛАДУ НЕОЛОГІЗМІВ           АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ НА ПРИКЛАДІ НОВОЇ ЛЕКСИКИ ПЕРІОДУ 

ПАНДЕМІЇ COVID – 19 

Черкасова В.О.1, Черкасова Н.Ю.2 

1Юрівський  ЗЗСО І – ІІІ ступенів Попівської сільської ради 

Конотопського району Сумської області, здобувач освіти 
2Юрівський  ЗЗСО І – ІІІ ступенів Попівської сільської ради 

Конотопського району Сумської області, вчитель 

англійської мови 

179 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, 

ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Чернушенко В.М.1, Нечай А.М.2 

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

182 

СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 

ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ 

КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ 

ГАЛУЗІ 

Шокола А.М. 

ДНЗ «Білопільське вище професійне училище», викладач 

предметів професійно-теоретичної підготовки   

184 

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ ARDUINO ЯК 

ЗАСОБУ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ 

Шуляк А.Х.1, Тринитко Н.В.2, Шуляк М.С.3 
1ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», здобувач освіти 
2,3ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач  

186 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА У ВИГЛЯДІ 

КВЕСТУ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ 

Шуляк М.С.1, Тринитко Н.В.2, Салій Ю.М.3 

188 
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1,2ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 
3ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», завідувач 

відділення, викладач 

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У 

ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

Сірик Т.А.1,Бандурка Л.В.2  
1ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач 
2ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», завідувач відділення, викладач 

190 

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ, РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

БАКАЛАВРІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

Гребеник А.О.1, Курок Віра 2 
1Глухівський НПУ ім. О. Довженка, аспірант, викладач   

ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 
університету», 
2Глухівський НПУ ім. О. Довженка, д. пед.н., професор 
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СЕКЦІЯ 1. «ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ 

ТА БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗЕЙ» 

 

З ІСТОРІЇ ДИТЯЧОЇ ЗАЛІЗНИЦІ В КОНОТОПІ 

 

Єрошик К.1, Радько Т.М.2, Тютрін С.М.3  
1ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти  
2,3 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 

 

Актуальність обраної теми вмотивована потребою знати 

історичне минуле Класичного фахового коледжу Сумського державного 
університету (КФК СумДУ) – одного з перших залізничних навчальних 

закладів на теренах сучасної Лівобережної України, історія якого 

нерозривно пов’язана з Конотопом та Південно-Західною залізницею. 

Переконані, що необхідно досліджувати маловідомі факти історичної 

спадщини рідного краю, знакові події, до яких був причетний  

колектив навчального закладу. Пропонована розвідка сфокусована на 

позитивному досвіді й успішних практиках, які підтверджують 

унікальність і міста, і КФК СумДУ. 

Нашу увагу привернув маловідомий і недостатньо 

досліджений краєзнавцями факт існування в 60-70 роках ХХ століття в 

Конотопі – єдиному на теренах колишнього СРСР районному центрі – 
дитячої залізниці. У цій роботі ми спробували систематизувати й 

узагальнити окремі відомості з небагатьох офіційних інформаційних 

джерел. Ці факти підкріплені спогадами жителів міста – свідками 

функціонування дитячої залізниці в Конотопі. 

У ХХ столітті саме залізниця була найголовнішим видом 

пасажирського й вантажного транспорту. Одна з її переваг –  

надійність: працювала цілодобово, незважаючи на пори року та 

погодні умови. Ідея створення дитячих залізниць у великих містах 

країни як потужних профорієнтаційних центрів, осередків навчання й 

виховання майбутніх фахівців цієї галузі господарства (майбутніх 

партійних керівних кадрів у тому числі) виникла й набула 

популярності в СРСР у 30-і роки ХХ ст., у період так званих 
«п’ятирічок». Хоча серед документів у російських архівах можна 

знайти підтвердження того, що ще наприкінці ХІХ ст. за рішенням 

правління Миколаївської залізниці вже створювалися спеціальні 

бригади з дітей залізничників, які оволодівали навичками майбутньої 

професії та залучалися до виконання посильної роботи з 

обслуговування залізничної колії.  
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Першу дитячу залізницю було збудовано 1932 р. в Москві (за 

два роки вона була закрита з невідомих причин, незважаючи на значне 

фінансування), 1935 р. – у Тбілісі (Грузія). Першою в Україні та 

третьою у світі стала дитяча залізниця в Дніпрі (відкрита 6 липня 1936 

р.). Будувалися вони й у Харкові (1940), Донецьку, Рівному (1949), 

Львові (1951), Києві (1953р.), Луцьку (1954), Запоріжжі (1972) та 

інших великих містах країни.  

Дитячі залізниці були, як правило, вузькоколійками довжиною 

кілька кілометрів, іноді замкненими в кільце, ізольованими від 
загальної мережі. Переважно вони не мали транспортного значення й 

найчастіше відкривалися  на території міських парків і зон відпочинку. 

У Конотопі в 60-і роки ХХ століття в районі озера Кандибино та 

Конотопського молокозаводу (нині територія Конотопського 

індустріально-педагогічного фахового коледжу СумДУ та Конотопської 

спеціальної ЗОШ-інтернату) почали облаштовувати зону відпочинку, до 

неї мали увійти пляж, сад і дитяча залізниця. Ініціатором і натхненником 

створення дитячої залізниці в Конотопі став Борис Степанович Олійник, 

якого в грудні 1966 р. було призначено начальником Конотопського 

відділку Південно-Західної залізниці. Саме він опікувався питаннями 

будівництва. Конотопська дитяча залізниця була вузькоколійною, 

кільцевою, довжиною до 3 км.  
Відкриттю дитячої залізниці передувала досить серйозна 

теоретична підготовка майбутніх юних залізничників. Перевагами й 

своєрідними «бонусами» для вихованців дитячої залізниці були 

можливість відвідувати численні спортивні секції Будинку культури 

залізничників, екскурсійні поїздки на своєрідну практику до Київської 

дитячої залізниці, вступ до Конотопського технікуму транспортного 

будівництва поза конкурсом. 

Урочисте відкриття дитячої залізниці відбулося 2 листопада 

1967 р. й стало справжнім святом для жителів міста. Ця подія докладно 

описана в місцевій газеті «Радянський прапор» від 6 листопада 1967 р.: 

«Ніколи ще не було стільки народу на вулиці Польовій, як минулого 
четверга. Із самого ранку сюди йшли люди, щоб подивитися на дитячу 

залізницю, яку збудували в подарунок юним конотопчанам трудящі 

відділку залізниці» [2]. Газетна стаття містить дві світлини цієї події: 

1) пасажирський потяг дитячої залізниці; 2) начальник станції дитячої 

залізниці Галя Сергієнко дає сигнал на відправлення.  

Цікавий факт з урочистостей згадує Башкіров М. О.: «Під час 

навчання й тренувань юні машиністи водили потяг із порожніми 

вагонами… У день відкриття вагони були заповнені вщент, дощило… 

Молоді машиністи не змогли витягти потяг угору на підйомі… 
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Кривонос сам осадив состав, підсипав піску на колію, розігнав і витяг 

потяг на підйом» [3]. 

Пік активності й популярності дитячої залізниці в Конотопі 

припадає на 1968–1969 рр. У Центральному державному кінофотоархіві 

України ім. Г. С. Пшеничного збереглися дорогоцінні кадри кінохроніки 

1972 р., які висвітлюють роботу дитячої залізниці в місті. Точна дата, 

причини закриття й подальша доля Конотопської дитячої залізниці не 

відомі. Відповідно до однієї з версій, за ініціативи першого секретаря 

Сумського міськкому Лушпи М. П. її було вивезено до обласного 
центру.  

Мережа дитячих залізниць є виключно радянською спадщиною.  

Сьогодні на АТ «Укрзалізниця» є 8 дитячих залізниць, які стали 

профорієнтаційними осередками, освітніми позашкільними  

закладами, туристичними об’єктами, ігровими й розважальними 

центрами, а саме: Київська, Запорізька, Дніпровська, «Мала Південна» 

в Харкові, Львівська, Рівненська, Луцька, Закарпатська в Ужгороді [6].  

Інфраструктурний комплекс дитячих залізниць передбачає поєднання 

ігрових методів із реальним зануренням у професію, оскільки юні 

залізничники під керівництвом менторів (наставників) задіяні в процес 

надання реальних послуг із перевезення пасажирів та обслуговування 

інфраструктури дитячої залізниці. Сьогодні функціонують дитячі 
залізниці в Польщі, Болгарії, Німеччині, Словаччині, Угорщині. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ 

 

Герман І.І. 

ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище», 

майстер виробничого навчання 

 

 «Приведіть кожного учня до вогнища захоплення» 

В. Сухомлинський 

Професійне (професійно-технічне) навчання передбачає 
формування й розвиток професійних компетентностей особи, 

необхідних для професійної діяльності за певною професією у 

відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці 

та мобільності, перспектив її кар’єрного зростання впродовж життя. 

В умовах ринкової економіки підготовка сучасного робітника 

повинна відповідати вимогам, під впливом яких вона спрямовується на 

розвиток його вмінь самостійно виконувати й оновлювати знання, 

ставити проблеми, творчо мислити, приймати оригінальні рішення в 

нестандартних ситуаціях, бути соціально-активною особистістю тощо.  

Для досягнення поставлених завдань майстер виробничого 

навчання професійно-технічного навчального закладу повинен  

постійно вдосконалювати форми й методи навчання, впроваджувати в 
освітній процес інноваційні технології, використовувати інформаційно 

– комунікаційні засоби навчання.  

При підготовці фахівців з професії «Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів» необхідно на перших уроках 

виробничого навчання довести учням важливість обраної професії для 

суспільства, для їх майбутнього заможного життя, що історія розвитку 

автомобільного транспорту починається з давнини. Майстер 

виробничого навчання передає почуття захопленості в обрану 

професію учням, які тільки починають свій трудовий шлях. Він 

поступово доводить, що ПТНЗ , яке має сучасну матеріально – 

технічну навчальну базу, дає можливість стати висококваліфікованими 
, конкурентоспроможними, мобільними робітниками. 

Одним із методів підвищення зацікавленості учнів в отриманні 

знань з професійної підготовки,  можна включати в структуру уроку 

виробничого або професійно – теоретичного навчання  три  - п’ять 

хвилин на цікаву інформацію про історію розвитку автомобільного 

транспорту. Учні заздалегідь готують інформацію у вигляді 

презентації з певного етапу розвитку автомобільного транспорту. 

Матеріал з історії розвитку автомобільного транспорту 

групуємо на блоки: 
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1блок.  Визначення автомобільного транспорту як окремої 

галузі, його виникнення.  
Автомобільний транспорт - галузь, яка забезпечує задоволення 

потреб населення та суспільного виробництва в перевезеннях 

пасажирів. Серед всіх видів транспорту, автомобільний, за обсягами 

перевезень, масштабами впливу на майже всі аспекти нашого життя, є 

домінуючим. 

А що таке автомобіль? Із грецького “ аутос ” – сам і 

латинського “Мобіліс” – рухливий. У європейських мовах “ 
автомобільний ”,  ”саморушний” є прикметниками. У словниках ще є 

застереження – сухопутний, на колесах, безрейковий, приводиться в 

дію не м’язами людей або тварин. 

Виникнення транспорту відноситься до найдавніших часів. У 

Стародавньому Китаї, Персії, Римській імперії було збудовано велику 

кількість мощених доріг для військових цілей. Для транспортування 

вантажів використовувалися раби-носії які переносили в'юки або тягли 

2-4 колісні візки. Із зростанням торгівлі з'явилося морське 

судноплавство - гребні, а потім і парусні судна. Але народ не тільки 

мріяв, він шукав, винаходив чудові машини для подолання простору.  

2блок. Історія першого автомобіля. Епоха ветеранів 

Автомобільний вид транспорту є одним з більш зручних і 
комфортабельних. Але не відразу автомобіль став таким, яким ми його 

знаємо зараз - з елегантним кузовом, м'якими сидіннями, еластичними 

ресорами й потужним двигуном. Багато умільців ламало голову над 

його створенням і вдосконаленням. 

Перші відомі креслення “саморушного” візка належать 

відомому італійському вченому Леонардо да Вінчі. У 1490 році він 

сконструював візок з пружинним двигуном. 

 Паровий візок Жозефа Кюньо1770рік. 

 Автомобіль Даймлера1889р. 

 Першопроходці 

 Парова машина Фердинанда Вербіста (1678 рік) 

3 блок Автомобіль Бенца1885рік. Винахідник сучасного 

автомобіля. 1886 рік. Створено трьохколісний самохідний візок з бензиновим 

двигуном. У цьому ж році її творець - Карл Бенц отримав патент на винахід. 

4 блок Електромобілі (FlockenElektrowagen вважається 

першим електромобілем) Перші електромобілі були популярні на 

початку XIX століття, тому що вони зручніші на відміну від 

бензинових та парових. Але швидкий розвиток двигуна внутрішнього 

згорання та введення нових технологій, а також 

розвиток нафтопереробної промисловості повністю витіснили 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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електромобілі. У XXI столітті, через забруднення навколишнього 

середовища бензиновими автомобілями, повернулися до цієї 

технології як до екологічно-чистої та дешевої. 

5 блок Вінтажна епоха  

Приклади автомобілів цього періоду: 

 1922—1939 Austin 7 — один із широко копійованих 

автомобілів за всю історію. Ця модель була зразком для всіх 

автомобілів, від BMW до Nissan. 

 1922—1931 Lancia Lambda 

 1924—1929 Bugatti Type 35 

 1925—1928 Hanomag 2/10 PS 

 1927—1931 Ford Model A (1927—1931) 

 1930 Cadillac V16 

6 блок Довоєнна епоха 

Приклади автомобілів цього періоду: 

 1932—1939 Alvis Speed 20  

 1932—1948 Ford V8  

 1934—1940  

  1934—1956 Citroën Traction Avant  

 1936—1955 MG T-type  

 1938—2003 Volkswagen Beetle («Жук»)  

  1936—1939 Rolls-Royce Phantom III — була 

останньою довоєнною моделлю та використовувала двигун V12  

7 блок Післявоєнна епоха 

Приклади післявоєнних автомобілів: 

 1946—1958 ГАЗ-М20 «Побєда»  

  1953—1971 Chevrolet Bel Air і 

  1953—2002 Cadillac Eldorado Brougham  

 1955—1976 Citroën DS  

 1959—2000 Mini  

 1963—1989 Porsche 911  

 1964—н.ч. Ford Mustang  

 1966—кінець XX століття Fiat 124  

 з 1970 Range Rover — один з представників дорогих 

популярних позашляховиків. 

8 блок Сучасна епоха 

У сучасній ері швидко зростала стандартизація автомобілів, 

використання спільної платформи та система автоматизованого 

проєктування. Тому за останні роки з'являються нові впровадження 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Austin_7&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Lancia_Lambda&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Bugatti_Type_35
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hanomag_2/10_PS&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/Cadillac_V16
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Alvis_Speed_%E2%80%8B%E2%80%8B20&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_Traction_Avant
https://uk.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_K%C3%A4fer
https://uk.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Phantom_III
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%97-%D0%9C20_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Bel_Air
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Cadillac_Eldorado_Brougham&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_DS
https://uk.wikipedia.org/wiki/Mini
https://uk.wikipedia.org/wiki/Porsche_911
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ford_Mustang
https://uk.wikipedia.org/wiki/Fiat_124
https://uk.wikipedia.org/wiki/Range_Rover
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%83
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технологій, відбувається популяризація та розвиток винайдених, або ж 

перевинайдення чи повернення до старих технологій. 

До найбільш важливим тенденціям світового 

автомобілебудування на початку XXI століття можна віднести 

особливу увагу до поліпшення екологічних та економічних показників 

ДВС (каталітичні нейтралізатори й дизелі нового покоління, нові типи 

палив, включаючи біопаливо), створення гібридних систем (ДВС + 

електромотор + акумулятор), підвищенню рівня безпеки, поліпшення 

ходових якостей (повний привід, електронні системи допомоги 
водінню), «інтелектуалізації» автомобіля в цілому. 

Приклади сучасних автомобілів: 

 з 1966 Toyota Corolla  

 з 1970 Range Rover  

 з 1973 Mercedes-Benz S-Class  

 з 1975 BMW 3  

 ToyotaCorolla (2011)  

 «Tesla» - (2006 ) - електромобіль нового покоління   

У 2008 році почалося виробництво відкритого електричного 

спорт кара – Tesla Roadster. 

Після ознайомлення з історією розвитку автомобільного 
транспорту та вивченні тем з будови автомобілів, матеріал 

узагальнюється й починається підготовка до проведення конкурсів: 

професійний марафон, брейн – ринг. Учасники змагань демонструють 

свої знання, навички, а також уміння логічно та швидко мислити, 

висловлювати свої думки та відстоювати їх.  

Проведення таких заходів сприяє підвищенню професійної 

компетентності учнів та їх мобільності, що є необхідною умовою 

сучасного світу.  

У наш час автомобіль – найпоширеніший засіб механічного 

транспорту. У всьому світі налічується більше 300 млн. автомобілів.  

Незважаючи на переваги, автомобільний транспорт має багато 

недоліків. Легкові автомобілі — найвитратніший транспорт у 
порівнянні з іншими видами транспорту в перерахунку на одного 

пасажира. Основна частка (63 %) екологічної шкоди планети пов'язана 

з автотранспортом. Значна екологічна шкода завдається довкіллю та 

суспільству на всіх стадіях виробництва, експлуатації й утилізації 

автомобілів, палива, масел, покришок, будівництва доріг та інших 

об'єктів автомобільної інфраструктури. Зокрема, оксиди азоту й сірки, 

що викидаються в атмосферу при спалюванні палива, 

викликають кислотні дощі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Toyota_Corolla
https://uk.wikipedia.org/wiki/Range_Rover
https://uk.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_S-Class
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=BMW_3&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%89
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Актуальність досліджень оцінки ролі транспорту на зростання 

економіки підтверджена прийняттям важливих нормативно-правових 

актів, зокрема: Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», проєкту 

Національної транспортної стратегії на період до 2030 р., де багато 

уваги приділено основним напрямам розвитку транспорту та 

транспортної інфраструктури. 

Світові тенденції розвитку транспортних систем свідчать про 

запровадження в цій галузі енергозберігаючих та «зелених» 
технологій, розвиток інтелектуальних технологій та цифровізації, 

інклюзивний розвиток та її доступність для всіх. Багато країн світу 

планують до 2030 р. замінити всі автомобілі із двигунами 

внутрішнього згоряння на електромобілі. Зростання швидкостей та 

економічності транспортних засобів є основною тенденцією на всіх 

видах транспорту.  

Висновок: Підготовка мобільного, висококваліфікованого, 

конкурентоспроможного  робітника може здійснюватися, якщо його 

навчає мобільний, сучасний майстер, викладач, який має  досвід  у 

педагогічній діяльності та професійні компетенції з предметів, які він 

викладає. Педагог, який використовує на уроках інтерактивні 

технології навчання, ігрові технології,  технології кооперативного 
навчання, здійснює зв'язок навчального матеріалу з життям, розробляє 

та застосовує технологічні картки, ІКТ може запалити вогнище 

захоплення учнів і сформувати почуття гордості за обрану професію та 

навчальний заклад, у якому навчаються.    
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ХРИСТИЯНІЗАЦІЯ РУСІ–УКРАЇНИ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ: 

ЗМІЦНЕННЯ МІЖНОРОДНИХ ПОЗИЦІЙ 

 

Заєць К.О. 1, Хоменко Л.П. 2 
1Соснівський ОК «ліцей-ЗДО» імені Анатолія Шульги 

Попівської сільської ради, здобувач освіти 
2Соснівський ОК «ліцей-ЗДО» імені Анатолія Шульги 

Попівської сільської ради, вчитель 

 
Зовнішня політика – це важливий аспект суспільного життя 

будь-якої держави, головна мета якої забезпечення безпеки й 

добробуту членів суспільства,  сприятливих умов реалізації політики 

завдяки співпраці з іншими країнами. 

Необхідно зрозуміти ,яку роль зіграло прийняття християнства 

для Київської держави і як змінилась її роль на міжнародній арені. 

Наслідки введення християнства в Русі – Україні є актуальні, 

тому що зміни які відбулися після релігійної реформи, відіграли 

велику роль у становленні та формуванні української держави й 

зокрема прийняття її в європейське середньовічне співтовариство. 

Релігійна реформа  988 року , посідала важливе місце в системі 

заходів ,які були спрямовані на зміцнення Київської держави. 
Християнство  було запроваджене за візантійським зразком, що 

визначило місце держави на міжнародній арені. 

Запровадження християнства  в середньовічній Русі мало ряд 

причин: формування князівств в одну державу з центром у Києві , було 

засноване на централізованій ренті – збиранні данини, полюдді і 

вимагало змін і в ідеології ,і в релігії. 

Дохристиянська Русь була язичницькою  і відповідала 

патріархальному суспільству, але серйозно гальмувала розвиток нових 

виробничих відносин, потрібні були зміни в суспільстві, які ця релігія 

не могла дати. 

До того ж країни Європи в Х столітті вже прийняли 
християнство і не визнавали Київську державу рівноцінним партнером 

у зовнішній політиці. 

Введення християнства сприяло активним зовнішнім зносинам 

з європейськими й не тільки державами [1]. 

«Шлях до цивілізації пролягав через християнство — єдино 

правильну ідеологію, монополізовану Візантією. Бо християнство — 

точніше, візантійське християнство – і було суттю цивілізації» [4]. 

У 988 році між Візантією й Київською Руссю було укладено 

угоду про взаємодопомогу, яка  за звичаєм того часу була скріплена 
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династичним шлюбом між  князем Володимиром і візантійською 

принцесою Анною. Київ надав допомогу Візантії в придушенні 

повстання Варди Фоки, яке значно ускладнювало становище 

візантійської держави. 

31 липня 988 року було проведено формальне хрещення киян, 

а з часом і все населення держави [2]. 

Які ж зміни відбулися після прийняття християнства, 

наскільки позитивно воно вплинуло на розвиток країни ? 

Християнство сприяло розвитку нових феодальних відносин. 
Звертаючись з проповіддю до народу, християнські священники 

проповідували смиренність, покірливе підпорядкування,відмова від 

накопичення багатств, що давало можливість « викупити гріхи». 

У 90- роки Х ст. Русь-Україна веде активну зовнішню політику 

з Німеччиною, що сприяло шлюбу князя Володимира на родичці  

дружини  імператора Оттона ІІ.  Свідченням дружніх відносин Русі з 

Німеччиною було те,що в Києві знайдено монети імператора Оттона ІІ 

та Адегельда. У той же час Рим встановлює дипломатичні відносини з 

Руссю, намагаючись посилити свій вплив,обмінювались делегаціями, 

що мало позитивний вплив на роль Київської держави  в очах Візантії, 

яка сприймала русичів як серйозних опонентів. 

Дружні стосунки з Польщею та Швецією  Володимир закріпив 
союзом, одруживши своїх синів Святополка та Ярослава  на дочках 

Болеслава  Хороброго 1013 році і Олафа Скотконунга в 1014 році. Це 

допомогло синам Володимира скористатися допомогою Польщі і 

Скандинавії в боротьбі за великокняжий стіл у Києві [3]. 

Отже, можна зробити висновки, що прийняття християнства в 

Київській Русі мало позитивне значення, відігравши важливу роль у 

формуванні централізованої держави, яка стала рівноцінним 

міжнародним партнером. Утвердження єдиної віри  в державі 

стабілізувало політичну систему й побрунтувало право єдиного князя 

на владу. 
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ БУДІВНИЦТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ТРАНСПОРТУ 

 

Хукаленко Д. А.1, Васильченко Н. В.2  
1ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти  
2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 

 

Кожна країна, аби стати індустріально розвинутою, повинна 

мати відповідні міжрегіональні, міжкраїнні зв’язки. Найважливішими 
комунікаціями, що робили територію певної країни політико-

економічною цілісністю, у ХІХ і на початку ХХ століття були 

залізниці. 

На межі ХVІІІ–ХІХ століть відбувся індустріально-

промисловий переворот у західних країнах і таким чином почався 

стрімкий розвиток нових технологій. Це стало поштовхом, аби уряди 

провідних держав почали шукати способи вирішення одразу кількох 

проблем тодішньої економіки [1].  

Раціоналізатори приходили до усвідомлення: для кожної 

країни необхідне таке рішення, яке допомогло б об’єднати всю країну 

й транспортувати на будь-які відстані різні ресурси. 

Передумовою появи такого універсального рішення, 
виникнення залізниць стало впровадження у виробництво парової 

машини, що було першим кроком до майбутнього. 

Парова машина стала фундаментом майбутньої залізниці, 

упродовж зовсім короткого терміну еволюціонувала від простого 

парового насоса, що був вигаданий Томасом Севері, до 

вдосконаленого варіанту двигуна внутрішнього згорання Томаса 

Ньюкомена [2]. Цей механізм започаткував індустріалізацію і 

модернізацію виробничих процесів та перехід від “живих” двигунів до 

двигунів майбутнього.  

Перша залізниця з регулярними пасажирськими перевезеннями 

була побудована в Уельсі в 1807 році. На той момент ефективних 
паровозів ще не було, тому дорога функціонувала лише на кінній тязі.  

Перша загальнодоступна залізниця на паровому двигуні 

пролягала між Стоктоном і Дарлінгтоном. Її будівництво 

здійснювалося під керівництвом Джорджа Стефенсона [там само]. 

Перший проєкт залізниці в Україні з’явився майже одразу 

після запуску повноцінної лінії перевезень між Манчестером і 

Ліверпулем. Автором розробки був Франц Ріплі, він запропонував 

прокласти залізницю всією територією імперії, включно із землями 

України. Перешкодити амбітним планам зміг лише воєнний конфлікт у 



28 

 

Польщі, який спричинив низку революцій в усій імперії і затримав 

будівництво залізниці на довгих 10 років [1]. 

Перша залізниця на території сучасної України розпочала свою 

роботу 4 листопада 1861 року: тоді прибув перший потяг з Відня до 

Львова. 

Ця дата – 4 листопада 1861 року – стала офіційним Днем 

народження залізниці в Україні [3]. 

Єдність України за допомогою залізниці відіграла величезну 

роль в українській літературі та культурі. Бо саме внаслідок таких 
зв’язків в одному вагоні з’єдналися мешканці Східної та Західної 

України, що на той час було справжнім дивом. 

Також варто додати, що залізниця надзвичайно багато зробила 

для економіки України. 

«Залізниця переорієнтувала українське господарство від 

імперських центрів на експорт через Чорноморські порти, а відтак до 

певної міри його таки унезалежнила» [2] . Залізниця бере початок ще з 

XIX століття, й останні роки не є найкращими. 

Адже після 1945 року в Україні нові залізниці фактично не 

будувалися, а також не відновлювалися старі частини колій. 

Наприклад, якщо їхати з Києва до Івано-Франківська, то потрібно 

діставатися через Львів, а не навпростець через Тернопіль на 
Станіславів тією колією, яка так і не була відремонтована після війни. 

Через територію нашої держави пролягають основні 

транспортні транс’європейські кордони: Схід – Захід, Балтика – Чорне 

море, що є дуже важливим у залізничних транспортних комунікаціях. 

Українські залізниці: 

1. Безпосередньо межують і взаємодіють із залізницями 

Росії, Білорусі, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини. 

2. Забезпечують роботу із сорока міжнародними 

залізничними переходами. 

3. Обслуговують 18 українських морських портів 

Чорноморсько-Азовського басейну. 
Українські залізниці називають феноменом для нашої країни, 

для її господарчого та культурного життя. Бо єднають Схід та Захід 

України. 

Наразі процеси осучаснення й оновлення залізниці є одним з 

основних кроків у розвитку залізнично-транспортної інфраструктури. 

Розвиток перевезень «по коліях» на далекі відстані у майбутньому 

матиме різноманітні позитивні впливи як на екологічно-соціальну 

ситуацію, так і на економічний розвиток нашої України. 
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СЕКЦІЯ 2. «ТРАНСПОРТНА ТА БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗІ: 

СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 

 

ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ БУДІВНИЦТВА 

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

Бiляк В.Ю. 1, Сaхнюк Ю.В.2  
1ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти  
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Будiвництвo є oднiєю з нaдвaжливих сфeр мaтeрiaльнoгo 

вирoбництвa Укрaїни, i рoзвитoк цьoгo нaпрямку eкoнoмiки чинить 

прямий вплив як нa спeцифiку дiяльнoстi будiвeльних кoмпaнiй, тaк i 

нa oсoбливoстi рeгулювaння дaнoгo виду дiяльнoстi. Знaння тa 
рoзумiння рeтрoспeктиви рoзвитку будiвeльнoї дiяльнoстi в Укрaїнi 

дaє мoжливiсть усвiдoмити iснуючий стaн будiвництвa в крaїнi тa мaє 

прaктичнe зaстoсувaння, a сaмe: 

 aнaлiз тa узaгaльнeння нaкoпичeнoгo дoсвiду дeржaвнoгo 

рeгулювaння в гaлузi будiвництвa;  

 рoзрoбкa пeрспeктивних нaпрямкiв дeржaвнoї пoлiтики щoдo 

будiвництвa Укрaїни;  

 визнaчeння тa усунeння пoмилoк рeфoрм житлoвoї пoлiтики тa 

мiстoбудувaння;  

 прoгнoзувaння тa рoзрoбкa дiй нa рiвнi дeржaвнoгo 

рeгулювaння, якi дaють мoжливiсть сприяти пoдoлaнню eкoнoмiчних 
криз. 

Пeршi oфiцiйнi згaдки прo будiвництвo пoхoдять з пaлeoлiтнoї 

дoби, дe житлoм були «…нeглибoкo вкoпaнi в зeмлю курeнi, 
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oбстaвлeнi кiсткaми мaмoнтiв i вкритi шкiрaми» [1, с. 5]. У дoбу 

нeoлiту нa тeритoрiї Укрaїни з'явилися глибшe вкoпaнi в зeмлю круглi 

чи oвaльнi зeмлянки зi стiжкувaтим пeрeкриттям iз шкiр aбo кoри. 

Трипiльськa культурa хaрaктeризується пoявoю житлa прямoкутнoї 

фoрми з лiплeнoю стoвпoвoю кoнструкцiєю. Зa дoби нeoлiту тa брoнзи 

й критських чaсiв пoблизу вiйськoвoгo типу гoрoдищ, що були 

рoзтaшoвaнi нa висoких бeрeгoвих кручaх, вжe будувaлися «…вiдкритi 

хлiбoрoбськi пoсeлeння, дe житлa були з пруття тa глини» [2, с. 181]. 

Для рaнньoгo сeрeдньoвiччя (Княжa дoбa, XI-XII ст.), згiднo 
дoслiджeнь Мaтвiйчик O. тa Струк Н., хaрaктeрними стaли висoкi 

тeмпи зрoстaння будiвництвa цeркoв, княжих пaлaт, дeрeв'яних i 

кaм'яних будинкiв бoяр тoщo [3, с. 10]. 

Рoзвитoк зaмкoвoгo будiвництвa в Укрaїнi рoзпoчaвся в XIV-

XVI ст. Вoнo хaрaктeризувaлoся нaявнiстю «укрiплeнoгo гoрoдa й 

рoзвиткoм зa рaдiaльнo - прoмeнeвим плaнoм (Київ, Чeрнiгiв, Львiв тa 

iн.)» [2, с. 536]. 

XVII-XVIII ст. – рoзквiт мiськoгo будiвництвa, aктивний вплив 

нa укрaїнську aрхiтeктуру в тoй чaс мaють стилi рeнeсaнс тa бaрoкo. 

Нaприкiнцi XVIII ст. нa будiвництвo мoлoдих мiст: Хaркова, Сум, 

Oдeси, Кaтeринoслaва, Микoлaїва, Хeрсoна, Чугуїва, Єлизaвeтграда, 

Тульчина тa iн. знaчнo впливaють рoсiйськi урядoвi приписи [1, 
с. 182]. Для другoї пoлoвинi XIX ст. хaрaктeрним є рoзвитoк 

прoмислoвoстi тa, як нaслiдoк, будiвництвo рoбiтничих пoсeлeнь 

нaвкoлo зaвoдiв тa шaхт (Дoнeцький тa Кривoрiзький бaсeйни). 

Пoчaтoк XX ст. в aрхiтeктурi Укрaїни - будiвництвo вoкзaлiв, 

бaнкiв, вeликих мaгaзинiв, бaгaтoпoвeрхoвих житлoвих будинкiв. У 

цeй жe чaс рoзпoчинaється будiвництвo мoрських пoртiв в Oдeсi, 

Хeрсoнi, Микoлaєвi, Мaрiупoлi [1, с. 182; 2, с. 537]. Пeрeд пeршoю 

свiтoвoю вiйнoю мoжнa вiдслiдкувaти знaчнi вiдмiннoстi мiж 

oкрeмими рaйoнaми у вeликих мiстaх, яким нaмaгaлися нaдaти 

нeстaндaртнoгo вигляду.   

Зa рoки вiйни й рeвoлюцiї мiськe будiвництвo мaйжe 
зруйнувaлoся, припинилoся спoруджeння нoвих будинкiв тa рeмoнт 

iснуючих.  В дoбу нoвoї eкoнoмiчнoї пoлiтики (1921-1929 рр.) 

бiльшiсть будoв були пeрeдaнi в рoзпoряджeння кoмунaльнoгo 

гoспoдaрствa мiськрaд. Брaк житлoвoї плoщi призвiв дo виникнeння 

нaдбудoв пoвeрхiв нa стaрi будинки (якщo цe дoзвoляли тeхнiчнi 

умoви), [1, с. 182; 2, с. 537]. З 1928 р. приoрiтeтним стaлo будiвництвo 

прoмислoвих oб'єктiв, пaлaцiв культури, шкiл, тoдi як житлoвe 

будiвництвo знaчнo вiдстaвaлo нaвiть в мiстaх, щo були iнтeнсивнo 

рoзбудoвaнi [2, с. 540]. 
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Зa чaсiв другoї свiтoвoї вiйни нiмeцькi вiйськa знищили цiлкoм 

тa сильнo пoруйнувaли 714 мiст, 28 тис. сiл, пoнaд 2 млн. будинкiв 

(близькo 38 млн.м2 житлoвих плoщ – 50% дoвoєннoгo фoнду), 

зaлишилися бeз житлa 10 млн. нaсeлeння Укрaїни [2, с. 541]. 

Пiслявoєннa вiдбудoвa булa  кoнтрoльoвaнa лишe влaдoю й 

спрямoвувaлaся у пeршу чeргу нa oб'єкти прoмислoвi тa 

сiльськoгoспoдaрськi [4, с.128]. Oснoвним мaтeрiaлoм будiвництвa 

пiслявoєнних чaсiв був зaлiзoбeтoн, що зaстoсoвувaвся в усiх сфeрaх 

будiвeльнoгo вирoбництвa. Прoгрaмa житлoвoгo будiвництвa в СРСР 
вирiшувaлaся зaвдяки зaстoсувaнню вeликoблoчних i вeликoпaнeльних 

кoнструкцiй житлoвих будинкiв, спoруджeння житлa вeликими 

мaсивaми із зaстoсувaнням мeтoдiв пoтoкoвoгo будiвництвa [4, с. 133]. 

Спaдщинoю Укрaїни зi  здoбуттям нeзaлeжнoстi у 1991 рoцi  

стaлa кризoвa eкoнoмiкa. Сeрйoзнe пaдiння ВВП, рiст iнфляцiї, 

дeвaльвaцiї нaцioнaльнoї oдиницi тa фiнaнсoвoї кризи у 90-х рoкaх 

ХХ ст. як нaслiдки нeсвoєчaснoгo прoвeдeння рeфoрм укрaїнським 

урядoм вкрaй нeгaтивнo пoзнaчились i нa фiнaнсoвoму стaнi 

будiвeльнoї сфeри. Цeй пeрioд хaрaктeризується рoзпaдoм вeликих 

рeгioнaльних будiвeльних oб'єднaнь тa виникнeнням нa їх мiсцi 

слaбких, у тeхнiчнoму й oргaнiзaцiйнoму кoнтeкстi, будiвeльних 

oргaнiзaцiй із нeзнaчнoю чисeльнiстю прaцюючих, якi нe були здaтнi 
будувaти нoвi сучaснi спoруди, a тaкoж кoнкурувaти із зaкoрдoнними 

фiрмaми [5, с. 5]. 

Сучaсний eтaп рoзвитку будiвeльнoї гaлузi Укрaїни 

хaрaктeризується нaближeнням будiвництвa дo Єврoпeйських вимoг тa 

стaндaртiв фoрмувaння кoмфoртнoгo, бeзпeчнoгo тa якiснoгo рiвня 

життя людeй.   
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РОЗВИТОК ТА РЕФОРМУВАННЯ   

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

 

Тимченко А.І.¹, Заболотня Т.М.² 
1ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», здобувач освіти  
2 ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 

 

Відповідно до  Земельного Кодексу України земля — це 

основне національне багатство, що перебуває під особливою охороною 
держави [1]. Життя на планеті Земля існує тільки завдяки земельним 

ресурсам . Під поняттям «земля» слід розуміти систему економічних 

відносин, до якої входить не тільки  земельна ділянка,  а й агро-

кліматичні умови виробництва, що  впливають на ріст і розвиток 

рослин, мають  передумови для раціонального  й ефективного 

використання орних і природних кормових угідь  та інших земель. 

Для здійснення господарської діяльності та ведення 

господарства як у сільському господарстві, так і в інших сферах 

господарювання людей використовуються земельні ресурси, що   

застосовують поверхню суші не тільки як просторовий базис у 

господарській діяльності. Він є  основним засобом виробництва при 

веденні   сільського та лісового господарства. 
Тому виникла система товарно-економічних та виробничих 

відносин, в тому числі земельних, при яких встановлені основні форми 

власності на землю та порядку користування та володіння  нею [2, с.8]. 

Слід зазначити, що земельні відносини виступають як 

сукупність економічних, правових, соціальних та екологічних зв'язків, 

що  виникли між суспільством у вигляді  держави, та його членами під 

час володіння й використання земель, управління земельними 

ресурсами на всіх рівнях суспільних стосунків [2, с. 8]. 

 Дуже важливими є питання державного регулювання 

земельних відносин, а також забезпечення  управління земельними 

ресурсами, посилення контролю за раціональним й ефективним 
використанням та охороною земель [3, c. 163].  

Питання та проблеми розвитку  та реформування  земельних 

відносин, як складових частин суспільних стосунків, завжди 

розглядалися вітчизняними вченими. Вагомий внесок у їх розвиток та 

реформування  зробили такі вчені, як Ю.Д. Білик, П.І. Гайдуцький, 

С.І. Дем’яненко,    Т.Г. Дудар,    П.М. Макаренко, П.Є. Матковський, 

В.Я. Месель-Веселяк, Л.Я. Новаковський, О.М. Онищенко, 

П.Т. Саблук, В.М. Трегобчук, А.М. Третяк, М.М. Федоров, 

В.В. Юрчишин та інші. Вони провели  наукові дослідження, що стали  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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підґрунтям для розвитку й реформування земельних відносин на 

території Україні. Але це дуже складне питання, що потребує  

проведення подальших наукових досліджень та реалізації на практиці 

земельної реформи. 

Із набуттям Україною незалежності й становленням ринкових 

взаємин виникла негайна потреба в здійсненні реформування 

земельних відносин за принципом «земля має належати тим, хто на 

ній працює». У результаті цього була  введена  приватна власність на 

землю, яка повинна була забезпечити найбільш ефективне та 
раціональне  використання земельних ресурсів і становлення, розвитку 

стабільного аграрного сектора економіки в країні. Але при здійсненні 

земельної реформи  в Україні вона,  земельна реформа, не змогла 

вирішити поставлених перед нею завдань.  

Сьогоднішні проблеми  аграрно-промислового комплексу 

України пов’язані із завершенням земельної реформи, яка передувала 

зняття мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського 

призначення. 

Перехід земель сільськогосподарського призначення до більш 

ефективних користувачів і власників є метою ринку земель в Україні. 

 Тому можна зробити висновок, що при розвитку та  

реформуванні  земельних відносин повинні були започатковані такі 
основи й принципи: формування  ринку земель і права оренди 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення на 

конкурентних засадах, заохочування  орендних відносин на селі, 

здійснення інвентаризації та розмежування земель 

сільськогосподарського призначення, також регулярної актуалізації 

грошової оцінки земельних ділянок, проведення децентралізації та 

екологізації земельних відносин тощо. 
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Енергоефективність – корисне (раціональне) використання  

енергетичних ресурсів з метою оптимізації кількості енергії, яка 

використовується для збереження постійного енергозабезпечення 

будівель і споруд [2, с. 22]. 

Нині енергоефективні конструкції будівель і споруд успішно 

використовують в Канаді, США, в більшості держав Європи, а також у 

державах із тропічним кліматом. В Україні технології 

енергозбереження стали застосовуватися з більшою інтенсивністю в 

будівельну практику з 2017 р. після прийняття закону «Про 

енергетичну ефективність будівель» [1]. 

Мета проектування й будівництва енергоефективних будівель 

– ефективне використання енергоресурсів, які витрачаються на 
енергозбереження будівель, шляхом прийняття економічно 

обґрунтованих інноваційних рішень. 

Питання використання геотермальних ресурсів (теплової 

енергії ґрунту)  цікавить вчених протягом двох століть. Першим 

дослідником у цьому напрямку був Пітер Ріттер. Він у 1855 р. 

винайшов тепловий насос, який дозволяв «витягати» теплову енергію з 

ґрунтового масиву. 

Системи, що використовують геотермальну енергію, мають 

широке застосування для опалення й кондиціювання будівель, для 

підігріву мостів і дорожнього полотна, тунелів метрополітенів та 

інших інженерних споруд. Виділяють два типи геотермальної енергії: 
високо потенційна й низько потенційна. Перша використовує природні 

водні ресурси або добування енергії з гарячого горизонту гірської 

породи. Друга використовує енергію ґрунту [3, с 76].  

Якщо розглядати геотермальну систему, яка використовує 

теплову енергію ґрунту, то необхідно враховувати геологічні, 

гідрологічні та кліматичні умови території будівництва 

енергоефективної будівлі чи споруди. Геотермальна система 

складається з трьох основних частин: первинного контуру, вторинного 

контуру і безпосередньо теплового насоса, що з’єднує ці системи 
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трубопроводів ( рис. 1.). Тепловий насос призначений для підвищення 

температури носія з первинного контуру  до 35°C. 

 

 

Рис. 1. Альтернативна система використання теплової 

енергії ґрунту: 

1 – енергоефективний фундамент; 2 – система опалення; 

3 – тепловий насос. 

 

Економічна доцільність використання енергоефективних 

фундаментів зумовлена розподіленням температурного поля в 

ґрунті. На більшості території Європи  температура ґрунту  на 

глибині нижче 15 метрів протягом року залишається постійною, 

що дає  можливість економного опалення й охолодження завдяки 

енергоефективним підземним конструкціям.  

Висновок. Геотермальні системи, зокрема енергоефективні 

фундаменти (палі, фундаментні плити і т. п.), необхідні згідно умов 

конструкційної безпеки, тому немає необхідності у їх додатковому 

зведенні. Вони є конструкціями подвійного призначення: несучі 

елементи будівель і споруд і ґрунтові теплообмінники, що значно 

зменшує вартість будівлі або споруди.  
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ДЕТАЛЕЙ 

ТА МЕХАНІЗМІВ 

 

Комарицький П.В.1, Білецька Т.А.2  
1Конотопський інститут Сумського державного університету», 

здобувач освіти 
2 Конотопська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №5, вчитель 

методист хімії вищої категорії 

 
Сучасними дослідженнями [1; 5] доведено, що основною 

причиною втрати працездатності деталей автомобілів є зношування. 

Відмови через спрацювання в сучасних машинах можуть досягати 80-

90% від загальної кількості відмов. Суттєвий внесок у розвиток 

теоретичних основ і прогресивних технологічних процесів 

відновлення зношених деталей внесли такі вчені: Б.М. Аскиназі, 

Д.Г. Вадивасов, Н.В. Власенко,  Е.Л. Воловик, М.В. Молодик, 

Н.І. Доценко, М.І. Черновол, В.Я.Чабанний, В.Є. Мороз.  Проблема 

підвищення зносостійкості, що є важливою характеристикою і 

визначає надійність і довговічність деталей  та механізмів 

транспортних засобів, стає все більш актуальною, оскільки постійно 
зростає інтенсивність роботи обладнання. Тому ідея безрозбірного 

ремонту або відновлення деталей тертя є актуальною задачею, здатною 

значно скоротити витрати як на ремонт, так і на технічне 

обслуговування і може бути ефективним в технічному сервісі 

автотранспортних засобів. 

Мета дослідження. Вивчення складу та властивостей 

матеріалів, що застосовуються для безрозбірного ремонту та 

підвищення зносостійкості в умовах використання змащування 

модифікаторами тертя 

Викладення основного матеріалу. 

Постійно зростає питома потужність двигунів, підвищується 

теплове і механічне навантаження на деталі пар тертя, що веде до ряду 
негативних наслідків. Ефективними є шляхи розробки та дослідження 

нових мастильних матеріалів, присадок до них, визначення інверсії їх 

впливу на триботехнічні параметри процесів у зоні фрикційного 

контакту [4]. Поряд із конструкторськими та технологічними засобами 

це дозволить створити цілісний комплекс технічних рішень, 
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розширити банк триботехнічних даних, розробити практичні 

рекомендації щодо вирішення питань прикладної триботехніки [3]. 

У 1979 р. швейцарська компанія Actex S.A. уперше почала 

серійне виробництво металоплакувальних порошкових препаратів 

марки Lubrifilm, заснованих на практичній реалізації ефекту 

незношення й призначених для безрозбірного відновлення ДВЗ.  

 Всі відомі на цей час методи й засоби для безрозбірного 

відновлення трибосистем за компонентним складом, фізико-хімічним 

процесом взаємодії з поверхнею тертя, властивостям отриманих 
покриттів (захисних плівок), а також механізмом функціонування 

варто ділити на три основні групи: металоплакувальні композиції 

(реалізують ефект вибіркового перенесення); речовини, які 

полімеризуються; металокерамічні матеріали [2; 5]. До 

відновлювальних присадок, які дають найбільший техніко-

економічний ефект, варто віднести кондиціонери металу й інші 

поверхнево-активні речовини (ПАР) , а також добавки модифікаторів. 

Ці продукти відрізняються за умовами й способами застосування. 

Ревіталізанти належать до продукції автохімії, які 

використовуються для захисту і відновлення агрегатів і механізмів 

автомобіля. Завдання ревіталізації – відновити деталі або, іншими 

словами, усунути зношеність шляхом формування нового захисного 
шару металокерамічного покриття 

Металокерамічний шар покриття отримують на поверхні 

змащуваних металевих деталей та механізмів  при ревіталізації. До 

мастила, що використовується в механізмі, наприклад у трансмісійну 

оливу редуктора, додають спеціальну речовину – ревіталізант. 

Ревіталізант при контактних навантаженнях утворює на 

поверхні зубчастих коліс, шар металокерамічного покриття. Покриття 

одночасно зміцнює і відновлює зношені поверхні деталей, які 

піддаються тертю, збільшує їхній ресурс експлуатації. 

Відомо, що металокерамічні структури, які утворюють легкі 

ремонтні покриття із захистом від зносу відновлюють трибосистеми на 
початковій стадії та захищають від зносу, але присадки цього класу не 

переносять перегрівів та мають короткий термін експлуатації, 

приблизно 30-50 тис. км. 

За хімічним і фазовим складом ревіталізантом є суміш 

класичного магнезіально-залізистого силікату (серпентиніту 

Mg6{Si4O10}(OH)8), що є формою цілого ряду мінеральних руд класу 

олівінів, кінцевими фазами якого є форстерит (Mg2SiO4) і фаяліт 

(Fe2SiO4)), а також, у невеликих кількостях, кремнезем (SiO2) і 

доломіти (CaMg(CO3)2). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
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 Атоми металів, Fe та Al, що входять до складу 

використовуваних триботехнічних відновлювальних сумішей, 

відіграють роль каталізаторів при утворенні піролітичного вуглецю на 

кордонах зерен підповерхневого шару.  Поверхні тертя деталей, 

шляхом механохімічної активації аморфної фази двоокису кремнію 

SiO2 та атомів металу, вкриваються плівкою металосилікату. Таким 

чином спостерігається типова коливальна хімічна реакція 

модифікування: 

 
Mg6{Si4O10}(OH)8+Fe2O3+Н2→4(MgFe)SiO4+5Н2. 

 

Подібне рівняння можливе й для тривалентного алюмінію 

АІ3+:  

 

Mg6{Si4O10}(OH)8+АІ2O3+Н2→4(MgАІ) SiO4+5Н2. 

 

Рівняння показують, що на поверхні тертя утворюється плівка 

з кристалів метало силікату з об’ємною анізотропною структурою, 

одночасно зв’язується та видаляється  розчинений у верхніх шарах мет

алу водень, який запобігає водневому окрихчуванню деталей і 

механізмів. Відрізняються відомості про товщину металокерамічних ш
арів, які утворені на поверхнях тертядеталей: від 0,005 до 0,7 мм.  

Інформації про стійкість покриття, утвореного за допомогою 

таких технологій, не знайдено. 

Необхідно зазначити, що хімічна складова утворення 

металокерамічного шару, з ревіталізантів розроблена досить ґрунтовно 

в наукових роботах , чого не можна сказати про фізико-механічні й 

реологічні властивості цього шару. Такі розробки практично відсутні. 

Глибоких металофізичних досліджень поверхневого й 

підповерхневого шарів, які сформовані на поверхнях тертя при 

обробці ревіталізантами, у сучасній літературі не достатньо. 

Динаміка утворення й руйнування металокерамічного шару на 
поверхнях тертя з використанням триботехнічних відновлювальних 

сумішей досліджені не повною мірою. Зносостійкість покриття варто 

віднести до дисипативних, а, значить, метастабільних структур.  

Досліджувані нами сучасні  матеріали дозволяють: 

- підвищити експлуатаційну надійність деталей та механізмів  

автомобіля; 

- проводити моніторинг їхнього технічного стану на СТО; 
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- прогнозувати їхній залишковий ресурс, забезпечуючи тим 

самим запобігання критичного зносу деталей та механізмів 

транспортних засобів; 

- сприяти підвищенню безпеки та комфортності руху 

автомобілів. 

Таким чином, можна стверджувати про доцільність 

використання в системі технічного сервісу    ревіталізантів, у мастилах 

для  деталей та механізмів після діагностування і встановлення 

параметрів технічного стану. 
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ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ 

ЛОКОМОТИВІВ ДИЗЕЛЬНОЇ ТЯГИ 
 

Дудчак Л.Б. 

Львівський коледж транспортної інфраструктури ДНУЗТ 

ім. ак. В. Лазаряна, викладач  

 

За останнє десятиріччя проблема негативного впливу 

залізничного транспорту на стан навколишнього середовища 
отримала глобальний масштаб. 

Вплив на довкілля, яке спричиняє залізничний транспорт, 

можна розглядати за такими напрямками: зміна природного 

ландшафту, забруднення повітря і ґрунту, шумове, вібраційне та 

біологічне забруднення. 

 

 
Рис.1. Напрями впливу залізничного транспорту на довкілля 

 

Тому основним завданням майбутніх залізничників має 

бути забезпечення екологічної безпеки та наявності засобів 

захисту навколишнього середовища у сфері залізничного 

транспорту. 
Студенти коледжу дослідили, яку шкоду довкіллю 

завдають локомотиви дизельної тяги. А також зібрали інформацію 

про технології, які сприяють зменшенню шкідливих викидів. 

Рис.2 Вміст шкідливих речовин у повітрі 
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Оскільки сьогодні повністю відмовитися від тепловозної 

тяги неможливо, на залізниці розроблено низку технологій для 

мінімізації шкідливих викидів. Це, наприклад: 

  установка на турбіни дизелів спеціальних 

каталізаторів, які зменшують викиди шкідливих речовин в атмосферу 

на 80 %; 

 сучасні потужні тепловози обладнані 4-тактними 

двигунами. Завдяки цьому зменшується кількість оксиду азоту у 
відпрацьованих газах; 

 існує система рециркуляції азоту, тобто повторного 

запуску відпрацьованих газів у камеру горіння. Кількість оксиду азоту 

зменшується в 3 рази, але потужність зменшується на 35 %, 

економічність на 25м %; кількість сажі збільшується в 3 рази.; 

 для зменшення димності викорстовують антидимні 

присадки. Додавання 03,5% присадки зменшує кількість сажі на 50-

90%. 

Отже, запропоновано вдосконалити вихлопну систему 

тепловоза пристроєм, що запобігає викиду шкідливих речовин. 

Сьогодні в усіх розвинутих країнах конструктори нових 
локомотивів мають більш уважно ставитися до екологічних вимог, а 

працівники транспорту – краще піклуватися про стан і роботу двигунів 

та локомотивів задля зниження токсичності відпрацьованих газів та 

економії пального. 
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ТЕНЗОМЕТРИЧНИХ 

КОМПЛЕКСІВ ПІД ЧАС ВИПРОБУВАНЬ ЗАЛІЗНІЧНИХ 

МОСТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ 

 

Забіяка О.А. 

ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», кандидат технічних наук, завідувач відділення 

 

Проведення вимірів під час випробування мостів дозволяє 

порівняти результати теоретичних розрахунків, проведених під час 

проектування споруди, з отриманими результатами під час 

завантаження випробувальним навантаженням. Тривалий час для 
визначення напружень в елементах мостів застосовували механічні 

тензометри. Це потребувало під час випробування присутності 

працівника біля кожного тензодатчика, проведення вручну запису 

показників, проведення перерахунку цих показників та інші 

незручності. Мостовипробні станції залізниць України були обмежені 

в можливості проведення випробування під час проїзду потягів по 

мосту. 

Комп’ютеризований діагностичний комплекс для 

випробування мостів на залізницях України почали застосовувати з 

2004 року. Комплекс на основі багатоканальних вимірювальних 

підсилювачів «SPIDER 8» виробництва німецької фірми HBM GmbH 
належав «Мостовипробній станції ЦП» Головного управління 

колійного господарства Укрзалізниці. Прилади дозволяли підключати 

тензорезисторні та індукційні датчики мостової та напівмостової схем, 

а програмне забезпечення «Catman» робити гнучкі налаштування для 

запису та обробки результатів випробувань. Для збору інформації з 

багатьох датчиків був потрібен лише оператор комплексу. Оброблену 

інформацію в графічній та числовій форми можна використати, 

комбінуючи, у звітах, наукових статтях та інших документах . 

Вперше комплекс було застосовано на мосту через річку 

Сіверський Донець Донецької залізниці. Випробування опорних вузлів 

металевих прогонових будов (проектування тресту 

„Проектстальконструкція”, розраховані під навантаження Н7, 
виготовлені та встановлені на опори в 1946 році) показало 

перевищення напружень у металі та необхідність проведення 

підсилення цього вузла. Цього ж року комплекс було застосовано під 

час введення в експлуатацію паромної переправи через Керченську 

протоку.  
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У 2007 році внаслідок пожежі був знищений вагон 

«Мостовипробна станція ЦП» з діагностичним обладнанням, серед 

якого був і комплекс на базі «SPIDER 8». Позитивний досвід 

використання електронних приладів для діагностики штучних споруд 

дозволив провести в подальшому модернізацію діагностичного 

обладнання мостовипробувальних станцій усіх залізниць України. 

Комплекси на базі «SPIDER 8» отримали мостовипробувальні стації 5 

залізниць. Для Мостовипробної стації ЦП було придбано більш 

багатофункціональне обладнання на базі вимірювального підсилювача 
«MGCplus» виробництва фірми HBM GmbH. Цей комплекс дозволяє 

проводити ті самі операції під час випробувань, але тензодатчики 

можуть знаходитись на більшій відстані від оператора та охоплювати 

прогонові будови довжиною 110 метрів з однієї стоянки, що було 

недоступно попередньому комплексу. 

Застосування тензометричних комплексів у випробуванні 

штучних споруд як нещодавно побудованих, так і після їх тривалої 

експлуатації дозволило приймати рішення щодо їхньої подальшої 

експлуатацію на базі інформації з різних датчиків, проаналізувавши 

роботу прогонової будови вцілому. Для проблемних споруд – це 

прийняття рішення про їх подальшу експлуатацію, проведення 

підсилення або заміну прогонової будови. Проведення випробувань 
після підсилення прогонової будови визначить ефективність 

проведеного підсилення. Всі ці роботи проводяться для підвищення 

рівня безпеки руху поїздів. 

Таким чином, застосування тензометричних комплексів для 

випробування штучних споруд забезпечує економію коштів на заміну 

прогонових будов, забезпечуючи безпеку перевезення вантажів та 

пасажирів залізницями України. Обладнання на базі «MGCplus» 

продовжує успішно застосовуватись відділом діагностики штучних 

споруд філії «Центр діагностики залізничної інфраструктури» 

АТ «Укрзалізниця». 

  

 

Рис 1. Комплекс на базі «MGCplus» та тензодатчик 



44 

 

ГАЛЬВАНІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ У ТРАНСПОРТНІЙ 

ГАЛУЗІ 

 

Рощик Б.В.1, Коросташівець Т.М.2, Сауляк Н.М.3   
 1 ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», здобувач освіти 
2,3 ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач 

 
Хімічним джерелом струму є гальванічний елемент, 

ефективний економний пристрій, у якому енергія хімічних зав’язків 

перетворюється на корисну роботу. Основна їх характеристика – 

електрорушійна сила ЕРС. Сам гальванічний елемент сконструйований 

так, що дві металеві пластини, занурені в розчини їх солей. Такі 

гальванічні елементи будуть відрізнятися один від одного значенням 

ЕРС: чим більша різниця активності металів (чим далі один від одного 

розташовані в ряду активності метали, з яких виготовлені металічні 

пластинки акумулятора), тим більшу ЕРС буде мати такий 

гальванічний елемент: [1, с. 74]. 

У лабораторії був проведений практичний експеримент. Для 

даного виду роботи спочатку була визначена тема, поставлена мета, 
опрацьований теоретичний матеріал, а потім практичні дослідження і 

зроблені висновки. 

У теоретичній частині цієї роботи використали найпоширеніші 

три види гальванічних елементів: паливні, електричні батарейки, 

акумулятори. Вони широко застосовуються в залізничному транспорті, 

морському та автотранспорті. 

Важливою особливістю паливних елементів є те, що хімічна 

окисно-відновна реакція відбувається в них і характеризується повним 

окисленням газуватого (водню) або рідкого палива (метанолу) киснем 

повітря. 

Електричні акумулятори теж генерують електричну енергію 
завдяки особливостям конструкцій та використаних різних матеріалів. 

Такі акумулятори можна регенерувати або відновлювати, так як 

речовини, що входять до їх складу, упродовж роботи пристрою 

можуть витрачатися, що приведе до зниження ЕРС. Перевага їх в тому, 

що ці акумулятори можна відновити, підключивши їх до зовнішнього 

джерела струму. Окисно-відновна реакція буде відбуватись у 

зворотному напрямку, йде підзарядка. Але ті акумулятори, які вийшли 

з ладу, бажано зберігати окремо й утилізувати за спеціальною 

програмою. 
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Батарейки набули широкого застосування в побуті, техніці. 

Звичайна батарейка (елемент Лекланше) – це надвеликий 

акумулятор з ЕРС = 1,5 В. 

Ртутні батарейки застосовують у калькуляторах, наручних 

годинниках, материнських платах комп’ютерів. 

Автомобільний свинцевий акумулятор має ЕРС = 2 В. Як 

джерело струму його використовують в кораблях, залізничничному 

транспорті, тролейбусах. В екологічному відношенні вони є   

небезпечними для довкілля, якщо їх нераціонально використовувати й 
не утилізувати. 

Найбільш сучасні, які позбавлені недоліків у порівнянні з 

кислотним – лужні. Їх ЕРС = 1,36, але в них часто використовують 

важкі метали: ртуть, кадмій. Після відпрацювання такі метали можуть 

потрапляти у довкілля, забруднюючи його, вони є дуже небезпечними 

для всього живого. Для літаків, підводних човнів, потягів вони 

необхідні, оскільки мають невеликі розміри, практичні, мають 

подовжену дію. 

Дедалі частіше в сучасних електронних приладах та пристроях 

(смартфонах, фото– та відеокамерах, ноутбуках) застосовують літій-

іонні та літій-полімерні акумулятори. 

 Найбезпечнішими є літій-полімерні, вони позбавлені недоліків 
попередніх, а саме літій-іонних, всередині яких вбудована алюмінієва 

або мідна пластинка з носієм заряду Йону Літію li+.  

Протягом довготривалого використання в них накопичується 

водень, унаслідок чого вони дуже нагріваються і «розпухають», 

можуть навіть вибухати.  

Сучасна хімічна наука рухається вперед. На сьогодні 

розроблено паливні елементи, які є носіями заряду (Рис. 1). Будова 

такого акумулятора особлива в тому, що реагенти потрапляють до них 

ззовні: паливо (водень, метанол, газ метан) зберігаються в окремому 

контейнері (його можна взяти із собою в запас), а кисень потрапляє до 

реактора прямо із повітря. 
Нам відомо, що з 2006 року компанія Panasonic першою почала 

випуск портативних паливних елементів, які й далі вдосконалюються 

та виробляються масово. Спирт метанол широко використовують як 

паливо в електромобілях, вони є екологічно безпечнішими. Такі 

пристрої можна використовувати там, де немає можливості 

підзарядити акумулятор від джерела зовнішнього струму: в пустелі, 

лісі, горах.  Виробники автомобілів активно розробляють моделі 

паливних елементів для використання в електромобілях (Рис. 2). 

Ефективність перетворення хімічної енергії пального на механічну 
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рухову енергію вища, якщо цей процес буде здійснюватися через 

електричну енергію, ніж через теплову: [1, c. 77].  

 

 
Рис. 1. Загальна схема паливного елемента 

 

 
Рис. 2. Загальна схема електромобіля 

 

 2. Практичний експеримент: «Батарейки в побуті» 

 

Дослідили роботу різних батарейок в дитячій іграшці. Ми 
обрали ці пристрої, оскільки вони доступні до використання та 

безпечні.  

 
Рис. 3. Залежність часу боти батарейки від ЕРС 

 

У нашому розпорядженні було три види батарейок, 
промаркованих на етикетках наступними позначеннями:  

1. Rechargeable, 

2. Heavy-duty, 

3. Alkaline.  
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4. По черзі поміщали в одну й ту саму іграшку. Через 

невеликі проміжки часу заміряли ЕРС батарейки. Дані записали й за 

результатами вимірювань побудували графік. Визначили,  що 

найбільш довше будуть працювати батарейки Alkaline, так як час 

роботи найбільший, тримають заряд найдовше. Це відображено на 

графіку. Найбільш швидше «виснажуються» батарейки Heavy-duty, 

тому що за невеликий проміжок часу вичерпується весь заряд батареї 

(Рис. 3). 

Висновок. Використовувати гальванічні елементи для 
залізничного чи то для іншого виду транспорту потрібно 

обґрунтовано, з науковим підходом, перевіряти на практиці, правильно 

утилізувати, так як екологічна безпека довкілля повинна бути 

пріоритетом у сучасному світі. 
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ECOLOGICALLY CLEAR BUILDING MATERIALS IS 

THE FUTURE OF CONSTRUCTION 
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Taking into account modern trends in construction, ecological or 

"green" construction is a tool of reasonable savings, which reduces the 

environmental impact of construction, operating costs for the maintenance 

of the house and provides a comfortable living environment. 

This is the name of materials that are made exclusively and entirely 

from raw materials of natural origin. These materials are completely 

harmless to our health and the environment. In addition, modern 

ecologically clear materials have a positive and very beneficial effect on 

humans. 
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One of the most important indicators of ecological clearness of 

building materials is their ability to completely decompose in natural 

conditions. Only a small part of building materials have similar properties. 

These are wood, stone, silk, genuine leather, cotton, felt and the like. 

It is believed that such ecologically clearmaterials can be used only 

for interior decoration (wallpaper, drywall, parquet and the like). But 

ecologically clearmaterials are also used to create building frames and 

protect them from the wind, for sound insulation of buildings and their 

insulation. On sale you can choose ready-made panels, glued with natural 
fabric, which are then laid parquet or laminate. The price of such 

biomaterials is not much higher than usual - by 10… 20%. 

According to current regulations, safe building materials must meet 

the following requirements: 

- do not emit toxic, irritating and similar substances; - have 

radioactivity at the level of natural minimum; 

- not pose a threat to human health or the environment when 

reused; 

- not to harm the environment during production; 

- reuse after recycling. 

The main advantage of modern ecological materials is that they do 

not emit formaldehyde, and in addition they "breathe". If the apartment has 
concrete walls, then everything we exhale will remain inside the room (and 

if there are also plastic windows). Both working and living in an 

ecologically clearroom are undoubtedly much more enjoyable and healthy. 

But it is difficult to distinguish between really high-quality ecologically 

clearproducts and counterfeits with a beautiful label. Without some 

knowledge, not everyone will understand how to check the integrity of 

manufacturers of building materials and find out whether it is really a 

natural product or the manufacturer just speculated. After all, we want the 

money that is so long and hard to earn, and the accumulated bank deposits 

to go to the construction of comfortable and ecologically clearhousing. 

Natural building materials provide the necessary air circulation. 
Quality products must have a certificate stating the conformity of this 

product to its direct name with the prefix - bio-, eco- and the like. 

While studying themes «Building Materials» and «Modern 

Building Materials» students prepare presentations that cover topics related 

to the use of ecologically clear building materials in construction. This 

allows better understand such materials and learn to the use them in real 

life. Using videofilms about ecologically clear building materials students 

get knowledge about advantages of their usage. The students learn 

terminological vocabulary on these themes too. We hope that the acquired 
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knowledge while studying these terms will be useful to them in their future 

work. 

Thus, ecologically clear materials will be able to create a 

microclimate that has a beneficial effect on humans. In any case, there is no 

doubt that the future lies in ecologically clear and renewable building 

materials. And in Ukraine, as in the countries with the most 7 rich and 

promising organic resources, there are all opportunities for the production 

of such materials. But the introduction and use of these materials in Ukraine 

is hampered by regulations. Therefore, the expansion of the market requires 
an audit and revision of domestic standards in this area. 
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CEPEДOBИЩA 
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Oднiєю з нaй6iльш чyтливиx cфep для кoжнoï людини є 

eкoлoгiя, aджe вoнa безпocepeдньo впливaє нa нaшe здopoв'я тa 

якicть життя. Caмe чepeз цe нa cyчacнoмy eтaпi eвoлюцiï oднiєю з 

нaйaктyaльнiшиx пpo6лeм людcтвa є взaємoдiя людини тa пpиpoди. 
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Cyмний дocвiд впливy людини нa пpиpoдy дoвiв, щo людинa є 

чacтинoю бiocфepи, a нe «цapeм пpиpoди». Пocтiйнe викopиcтaння, 

вiдcyтнicть eкoнoмiï щoдo пpиpoдниx pecypciв пpизвoдить дo ïx 

виcнaжeння, i людcтвo oпиняєтьcя caм нa caм з пpoблeмaми, якi 

виpiшити мoжe лишe caмocтiйнo, пepeглянyвши cвoє cтaвлeння дo 

мaтiнки-пpиpoди [1]. 

Ha cyчacнoмy eтaпi oxopoнa нaвкoлишньoгo cepeдoвищa 

cтaлa oднiєю з найгостріших aктyaльниx пpoблeм cyчacнocтi. 

Зacoби xiмiзaцiï зaбeзпeчyють iнтeнcивний poзвитoк ciльcькoгo 
гocпoдapcтвa, cпpияють зростанню вpoжaйнocтi, пoлiпшeнню 

якocтi pocлиннoï пpoдyкцiï й oкyльтypeнню yгiдь з низьким piвнeм 

poдючocтi ґpyнтiв, щo нeгaтивнo впливaють нa нaвкoлишнє 

cepeдoвищe. Boднoчac xiмiчнi зacoби мoжyть виcтyпaти як 

зaбpyднювaчi, щo пoгaнo впливaють нa пpиpoдy тa людинy. 

Toмy пoдaльший poзвитoк aгpoxiмiчнoгo cepвicy вимaгaє 

ґpyнтoвнoï eкoнoмiчнoï oцiнки, пepeглядy цiлoгo pядy пoзицiй 

щoдo тexнiкo- тexнoлoгiчниx, opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчниx тa 

pинкoвиx yмoв йoгo фyнкцioнyвaння. Paзoм з цим oднiєю з пpичин 

кpизoвoгo cтaнy в ciльcькoмy гocпoдapcтвi є нeдocкoнaлicть 

cиcтeми eкoнoмiчниx вiднocин, щo виявилоcя нacaмпepeд y 

вiдcyтнocтi мiжгaлyзeвoгo мexaнisмy ïx peгyлювaння i, як нacлiдoк, 
пopyшeння eквiвaлeнтнocтi oбмiнy. У peзyльтaтi – пoгipшeння 

eкoнoмiчнoгo cтaнy пiдпpиємcтв тa пopyшeння пpoцeciв 

вiдтвopeння вcix фaктopiв виpoбництвa: пpaцi, кaпiтaлy, poдючocтi 

землi, пiдпpиємницькoгo пoтeнцiaлy [2]. 

Пocилeння eкoлoгiчниx пpoблeм вимaгaє пepeглядy 

бaгaтьox пoлoжeнь, якi cклaлиcя в тeopiï i нa пpaктицi 

тexнoгeннoï кoнцeпцiï poзвиткy AПK. Heoбxiдний пepexiд дo 

cтaлoгo poзвиткy aгpapнoгo ceктopa. Гoлoвним пpинципoм poзвиткy 

AПK пoвиннa cтaти eкoлoгiзaцiя вcix зaxoдiв з poзвиткy ciльcькoгo 

гocпoдapcтвa, вpaxyвaння пpиpoдниx ocoбливocтeй 

фyнкцioнyвaння зeмeльниx pecypciв. I вжe вiдпoвiднo дo цьoгo 
пpинципy cлiд здiйcнювaти зaxoди щoдo мexaнiзaцiï, xiмiзaцiï, 

мeлiopaцiï, впpoвaджeння дocягнeнь нayкoвo-тexнiчнoгo пpoгpecy 

Meжa пoзитивнoгo впливy викopиcтaння дoбpив - пoвнe 

зaбeзпeчeння ciльcькoгocпoдapcькиx кyльтyp пoживними 

peчoвинaми з мaкcимaльним кoeфiцiєнтoм ïx викopиcтaння. Зa 

дaними пoльoвиx дocлiдiв, cepeдня oптимaльнa нopмa NPK пo 

гpyнтoвo-клiмaтичниx зoнax cтaнoвить 220 кг/гa, тoмy збiльшeння 

дoзи дoбpив щe мoжe cлyжити peзepвoм пiдвищeння вpoжaйнocтi 

за умови дoтpимaння oбoв'язкoвиx yмoв: збaлaнcoвaнe внeceння 
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eлeмeнтiв живлeння; poзpoбкa нoвиx тexнoлoгiй внeceння дoбpив; 

пoлiпшeння фiзикo-xiмiчниx влacтивocтeй; нoвиx видiв тa фopм 

дoбpив тoщo. 

Biдcyтнicть дocтaтнix фiнaнcoвиx pecypciв cтpимyє 

впpoвaджeння нoвiтнix тexнoлoгiй, викopиcтaння виcoкoякicниx 

дo6pив тa зacoбiв зaxиcтy pocлин, oбмeжyє зacтocyвaння iншиx 

мaтepiaльнo-тexнiчниx pecypciв. 

Xiмiзaцiю зeмлepoбcтвa вaжкo пepeoцiнити. Hинi зaгaльнo 

визнaнo, щo зaвдяки викopиcтaнню дoбpив зaбeзпeчyєтьcя близькo 
пoлoвини пpиpocтy вpoжaю, aктивний бaлaнc пoживниx peчoвин y 

зeмлepoбcтвi, пoлiпшyєтьcя кpyгooбiг бioгeнниx eлeмeнтiв. Oднaк 

oчeвиднo й тe, щo зpocтaючi oбcяги зacтocyвaння мiнepaльниx 

дoбpив мoжyть пopyшyвaти пpиpoднi цикли кpyгooбiгy peчoвин. 

Eфeктивнicть ciльcькoгocпoдapcькoгo виpoбництвa бaгaтo в 

чoмy зaлeжить вiд cтaбiльнoï po6oти cиcтeми aгpoxiмiчнoгo 

зaбeзпeчeння. Пpoтe нecтiйкi eкoнoмiчнi зв'яsки з пocтaчaльникaми 

вимaгaють вiд кepiвникiв як вeликиx aгpoxoлдингiв, тaк i мaлиx 

ciльcькoгocпoдapcькиx пiдпpиємcтв, фepмepcькиx гocпoдapcтв 

caмocтiйнo виpiшyвaти питaння aгpoxiмiчнoгo oбcлyгoвyвaння. 

Hecтaбiльнicть yмoв гocпoдapювaння, низькa eфeктивнicть 

виpoбництвa, cклaдний фiнaнcoвo-eкoнoмiчний cтaн 
ciльcькoгocпoдapcькиx пiдпpиємcтв, викликaний нecтaчeю oбiгoвиx 

кoштiв, зyмoвили змeншeння oбcягiв викopиcтaння зacoбiв xiмiзaцiï 

тa пocлyг, нaдaниx aгpoxiмiчнoю cлyжбoю. 

Biдтaк пocлaблeння пoтeнцiaлy aгpoxiмiчнoгo 

oбcлyгoвyвaння пpизвeлo дo знижeння poдючocтi ґpyнтiв, зyмoвилo 

ïx низькy пpoдyктивнicть, змeншeння o6cягiв виpoбництвa, 

пoгipшeння якocтi ciльcькoгocпoдapcькoï пpoдyкцiï. Boднoчac y 

зв'язкy iз iнтeгpaцiєю Укpaïни до cвiтoвого cпiвтoвapиcтва, зoкpeмa, 

нaбyття члeнcтвa y COT, питaння aгpoxiмiчнoгo cepвicy 

iдeнтифiкyєтьcя як oднe iз ключoвиx, ocкiльки aгpapнa пpoдyкцiя 

мaє вiдпoвiдaти мiжнapoдним cтaндapтaм якocтi тa бeзпeки для 
здopoв'я людeй. Зaзнaчeнe oбyмoвлює нeoбxiднicть викopиcтaння 

зacoбiв xiмiзaцiï виключнo в нayкoвo oбґpyнтoвaниx oбcягax, щo нe 

мaтимe дecтpyктивнoгo впливy нa якicнi xapaктepиcтики 

ciльcькoгocпoдapcькoï пpoдyкцiï тa cпpиятимe пiдвищeнню ïï 

кoнкypeнтocпpoмoжнocтi. 

Hapaзi нaгaльнoю є пoтpe6a зaпpoвaджeння eкoнoмiчнo 

вивaжeниx мexaнiзмiв yзгoджeння iнтepeciв cyб'єктiв pинкy 

aгpoxiмiчниx пocлyг. Eфeктивний aгpoxiмiчний cepвic є вaжливoю 

yмoвoю змiцнeння кoнкypeнтнoï пoзицiï ciльcькoгocпoдapcькиx 
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виpoбникiв тa пoзитивнo впливaє нa eкoлoгiчний cтaн 

нaвкoлишньoгo cepeдoвищa [2]. 
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПIДПРИЄМСТВ 

ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

Леньова А. 1, Громик Т.П.2 
1ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», здобувач освіти 
2ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач 

 

Україна не є енергонезалежною державою. Власними 

ресурсами вона забезпечує свої енергетичні потреби всього на 53%, 

тоді як потенціал енергозбереження становить 45% нинішнього обсягу 

споживання енергоресурсів. Очевидною є необхідність врегулювання 

питання енергозбереження – раціонального використання та 

забезпечення збереження первинної та перетвореної енергії й 

природних енергетичних ресурсів у національному господарстві.  

Залізничний транспорт відноситься до найбільш енергоємних 
галузей економіки, що мають значний потенціал енергозбереження. 

Український залізничний комплекс відіграє особливе стратегічне 

значення для країни. Він є сполучною ланкою єдиної економічної 

системи, забезпечує стабільну діяльність промислових підприємств, 

своєчасне підвезення важливих вантажів до найвіддаленіших куточків 

країни, а також є найдоступнішим транспортом для мільйонів 

громадян. 

Залізниця - невід’ємна частина енергетики країни і складає з 

нею єдиний технологічно пов’язаний комплекс. Залізничний транспорт 
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є одним з великих і стабільних споживачів енергоресурсів: 4–5% 

електроенергії і до 9–10% дизельного палива, що споживається 

щорічно в країні [1]. Перевагою залізничних перевезень є їх відносно 

мала питома енергоємність, проте  питання енергозбереження 

залізниці досі лишається відкритим. 

Від успіхів у сфері енергозбереження залізниць залежить 

розвиток і масштаби виробництва паливно-енергетичних ресурсів. 

Необхідність енергозбереження в транспортній галузі зумовлена 

економією нафтопродуктів, покращенням екологічного стану регіону. 
Пріоритетними напрямками енергетичної політики залізниць є: 

− повне енергетичне забезпечення перевізного процесу; 

− зниження питомої витрати паливно-енергетичних ресурсів у 

всіх сферах діяльності: тяга, ремонт, інфраструктура, виробництво; 

− комплексне поліпшення структури управління усім 

енергетичним комплексом на основі використання сучасних 

інформаційних технологій, систем обліку та моніторингу паливо- та 

енергоспоживання; 

− підвищення оснащеності залізниць енергоефективними 

технологічними засобами; 

− розвиток з метою забезпечення використання 

альтернативних поновлюваних енергоресурсів; 
− зниження техногенного впливу залізничної 

енергетики на навколишнє середовище. 

Залізницями України на тягу поїздів витрачається більше 

83,6% електроенергії й близько 83,3% дизельного палива. Також не 

варто недооцінювати витрати ресурсів об’єктами стаціонарної 

інфраструктури, яка забезпечує процес перевезень. Таким чином, 

енергозберігаюча діяльність залізниць націлена, в першу чергу, на 

економію паливно-енергетичних ресурсів, витрата яких пов’язана з 

організацією та забезпеченням процесу перевезень [2].  

Стратегія використання енергоресурсів повинна орієнтуватися 

на впровадження ефективних технічних засобів і технологій, 
заснованих на науково-технічних досягненнях галузей, що виробляють 

паливно-енергетичні ресурси, енергоспоживаючу й генеруючу техніку 

та устаткування [3]. 

Основними енергозберігаючими технічними рішеннями й 

технологіями, на які має бути орієнтована енергетика залізниць, є: 

 електрифікація залізничних доріг; 

 застосування на тепловозах електронних систем управління 
подачі палива, конденсаторного пуску, стаціонарних та бортових 

систем підігріву дизелів. 
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 переобладнання локомотивів для часткового заміщення 
дизельного палива природним газом; 

 розвиток альтернативних видів енергоресурсів: біопаливної 
складової, паливних елементів та інших  

  підвищення ефективності рекуперативного гальмування, як 
істотного фактора енергозбереження в електричній тязі;  

  перехід на перетворювальну техніку на основі силових 
керованих напівпровідникових елементів і безмасляне, бездугове 

комутаційне електроустаткування, а також на сухі трансформатори; 

  використання енергоефективних засобів освітлення й 
світлової сигналізації на основі світлодіодної техніки; 

 застосування в пасажирських вагонах, будівлях, спорудах і 
комунікаціях теплоізоляційних матеріалів високого класу 

енергоефективності;  

 виробництво нових одиниць енергоефективного рухомого 
складу на основі новітніх розробок у даній області; 

 збільшення частки безстикової колії, укладання колій 
важкого типу, зниження кількості та тривалості ділянок, що 

потребують зниження швидкості; 

Одним з ключових напрямів економії енергоресурсів є перехід 

на експлуатацію мереж змінного струму, яка виявилася більш 
економною. Капітальних витрат на електрифікацію при використанні 

мереж змінного струму на 15-18% менше, ніж мереж постійного 

струму. При цьому собівартість експлуатації доріг, електрифікованих 

змінним струмом, на 20% менше, ніж під час експлуатації на 

постійному струмі. Саме через більшу ефективність нові ділянки 

електрифікуються з використанням даної технології. 

Особливої уваги потребують окремі елементи залізничної 

інфраструктури, що зачіпають інтереси не тільки залізничного 

відомства та інших галузей народного господарства, а й приватних 

власників транспортних засобів. Такими є місця пересічення 

транспортних потоків, які до того ж є об’єктами підвищеної небезпеки. 

Сумарні втрати енергії в таких місцях, включають в себе 
витрати пального всіх транспортних засобів, що стоять у черзі перед 

закритим переїздом, не кажучи вже про втрати в результаті зіткнення 

на цьому елементі залізничної інфраструктури [4]. З огляду на 

збільшення швидкостей на залізничних магістралях країни та 

збільшення числа автотранспортних засобів, упровадження на 

залізничних переїздах потребують додаткові заходи безпеки, такі як: 
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 обладнання нерегульованих переїдів автоматичними 
шлагбаумами, що механічно перекривають проїжджу частину переїзду 

й допускають виїзд автотранспорту з небезпечної зони; 

 пристрій контролю та оповіщення щодо аварійної ситуації на 
переїзді, який контролює наявність у межах небезпечної зони переїзду 

автотранспортних засобів і дозволяє завчасно сповістити локомотивну 

бригаду про аварійну ситуацію; 

 пристрій оповіщення, що забезпечує подачу сповіщення про 
наближення поїзда за мінімально-необхідний час, незалежно від 

фактичної швидкості руху поїзда; 

Світова практика свідчить, що вирішення проблеми 

транспортної безпеки та зниження енерговитрат полягає у 

вдосконаленні транспортних розв’язок. Пріоритет надається 

багаторівневим розв’язкам, оскільки саме вони заощаджують 
енергетичні ресурси не тільки власне залізничної галузі, а й 

енергетичні ресурси інших галузей народного господарства, яким 

належать транспортні засоби, що рухаються через переїзди. 

Таким чином, залізниця є невід’ємною частиною економічної 

системи України. Вона забезпечує стабільну діяльність промислових 

підприємств, своєчасне підвезення важливих вантажів у 

найвіддаленіші куточки країни та є найдоступнішим видом транспорту 

для громадян. Залізничний транспорт є великим і стабільним 

споживачем енергоресурсів. Його енергетична ефективність може бути 

збільшена, що матиме позитивний економічний та екологічний ефект. 

Очевидно, що основною вигодою від запровадження наведених ідей, 
беручи до уваги економічну ситуацію в країні, буде зменшення 

використання нафтопродуктів: як прямо  через підвищення 
ефективності дизельних тягачів та перехід на альтернативні джерела 

енергії, так і опосередковано  завдяки енергозбереженню на всіх 
вузлах залізниці, таким чином зменшивши споживання галуззю 

паливно-енергетичних ресурсів. 

Для досягнення даних цілей автором запропоновано два 

основних   шляхи: упровадження енергозберігаючих рішень у сфері 

будівництва та експлуатації рухомого складу й будівель залізниці, та 

розвиток об’єктів інфраструктури, а саме будівництво багаторівневих 

транспортних розв’язок та впровадження додаткових заходів безпеки 

на залізничних переїздах. Дані заходи дозволять підвищити безпеку 

залізничних переїздів, зменшити рівень енергетичної залежності 

країни та поліпшити її екологічний стан. 
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ІННОВАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА 
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ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач-методист 

 

Розвиток транспортної інфраструктури – одне з 
найважливіших завдань сучасної України. В останній рік на 

українських дорогах випробували безліч нових технологій та 

тенденцій будівництва. Деякі з них уперше. Для впровадження 

інновацій стало виконання програми «Велике будівництво» [1]. 

1. Для ліквідації нерівномірності розподілу матеріалу на 

покриттях є доречним використання перевантажувачів. 

Асфальтобетонна суміш з самоскида розподіляється в бункер-

накопичувач перевантажувача, а з нього рівномірно стрічковим 

транспортером подається в рухомий асфальтовкладальник. Відстань 

між машинами підтримується автоматично. Покриття стає рівним та 

довговічним. 
2. Для дорожнього будівництва використовуються шлаки  

чотирьох видів: доменні, сталеплавильні, феросплавні, золошлаки.  

При додаванні в'яжучих це стає продуктом для дорожнього одягу 

автодоріг. Не укріплені шлаки застосовуються при влаштуванні 

земляного полотна. Дешево,екологічно,доступно. 

3.Технологія віброрезонантності існуючого цементобетонного 

покриття. Суть заснована на властивості твердих не в'язких матеріалів 

кришитися від вібрації. Бетонна плита входить в резонанс і швидко 

кришиться до щебеню. Після проходження віброрезонатора 
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роздроблений матеріал ущільнюють катками і покривають 

асфальтобетоном. Нове покриття на старій основі буде і дешевим, і 

якісним [2]. 

4. Збільшення міцності литого бетону. Для цього важливо не 

тільки правильно витримати склад суміші, а й прибрати пустоти,які 

виникають при влаштуванні покриття дорожнього одягу. Ущільнення 

бетону віброрейкою дасть необхідний вагомий результат по якості. 

Порядок догляду за цементобетонним покриттям не зміниться. 

5.Використання неметалевої композитної арматури. 
Безперервно армований бетон – це лите цементобетонне покриття з 

сталевою арматурою. Замість сталі для арматури використовують 

базальт і склоровінг (матеріал, утворений суканням декількох 

первинних ниток зі скла або базальту). Також застосовується обробка  

термоактивним в'язким. 

Така арматура краща за сталеву: дуже легка – в 4 рази легша, 

ніж така ж по міцності сталева; більш міцна, при однаковому перерізі 

має міцність на розрив в 2,5-3 рази більше, ніж звичайна; термостійка, 

у діапазоні від -70° до + 100°С не змінює властивостей; хімічно стійка 

– байдужа до впливу агресивних хімічних засобів; не схильна до 

корозії, може служити 50-80 років – в 2-3 рази довше, ніж сталева. 

Цементобетон має довговічну проектну міцність . 
6.Технологія Whitetopping. Вайттопінг – це укладання шару 

цементобетону на існуюче  асфальтобетонне покриття. Різні 

властивості майбутньої основи та покриття по жорсткості, 

пластичності, характеру сприйняття, передачі швидкості та 

навантаження дадуть необхідні товщини покриття. Цей шар може бути 

ультра тонким – 50-100мм, тонким – 100-20 мм, звичайним – більше 

200 мм. Ця технологія  повинна в майбутньому застосовуватися в 

Україні. 

Зараз вчені «ДерждорНДІ» ведуть наукові розробки, щоб 

незабаром застосовувати все нові й нові інновації на вітчизняних 

дорогах. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕДЕННЯ 

ЗАЛІЗНИЦЬ 

 

Мирук Ю.О.1, Васильченко Н.В.2 
1,2  ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 

 

Залізничний транспорт посідає значне місце в транспортному 

комплексі України у вигляді  вантажних та пасажирських перевезень. 

За статистичними даними, щороку залізниця перевозить 149,6 млн. 

пасажирів та 312,4 млн. тонн вантажів [1]. 

Загальна сума витрат на паливо для тяги, запланована на 

2021 рік 43 730 млн. ткм. брутто, що більше очікуваного 2020 ріку на 

5%. На 2021 рік перевезення електричною тягою плануються в обсязі 
275 397 млн. ткм. брутто, що більше очікуваного 2020 року на 8,3%. 

Таким чином, енергозберігаюча діяльність залізниць націлена, в першу 

чергу, на економію паливно-енергетичних ресурсів, витрата яких 

пов'язана з процесом перевезень [2]. 

Ключові напрями впровадження енергозберігальних заходів 

для підвищення рівня енергоефективності на залізничному транспорті:  

- удосконалення технології/логістики перевізного процесу, 

організація прямування поїздів на подовжених плечах без зміни 

локомотивів і локомотивних бригад, скасування енергомістких 

обмежень швидкості руху поїздів, оптимізація руху поїздів.  

- раціональне використання експлуатаційного парку 
локомотивів, скорочення експлуатаційного парку тягового рухомого 

складу шляхом підвищення його продуктивності, мінімізації 

резервного пробігу, скорочення простоїв на станціях обертання.  

- модернізація тягового рухомого складу, 

енергоспоживального обладнання, інженерних мереж, діагностика 

обладнання, капітальний ремонт тягових трансформаторів, підстанцій, 

розподільних мереж із заміною обладнання, електрифікація 

вантажонапружених дільниць з теплотягою. 

- реконструкція та оновлення потужних об’єктів 

теплогенерації/теплоспоживання, підвищення ККД котельних і 

систем/об’єктів теплозабезпечення з упровадженням 

енергозберігальних технологій та сучасного енергоефективного 
обладнання, термомодернізація будівель і споруд.  

- модернізація/реконструкція зовнішнього освітлення, 

поліпшення обліку електроенергії, впровадження сучасного 

енергозберігального електроосвітлювального обладнання та 
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автоматичного управління зовнішнім освітленням виробничих площ, 

станцій, парків, залізничних переїздів, платформ [3]. 

Загалом підвищення енергоефективності призводить до 

зниження витрат на паливно-енергетичні ресурси, підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, підвищення рентабельності, 

екологічності залізничного транспорту. 
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Οхoрона праці – це система законoдавчих актів, екoнoмічних, 

oрганізаційних, технічних, гігієнічних і лікувальнo- прoфілактичних 

захoдів, спрямoваних на збереження здoров’я і працездатності людини 
в прoцесі її трудової діяльності. Під час здійснення землеустрою 

геодезичні роботи є однією з найважливіших ланок. Вони складаються 

з кадастрової зйомки, топографічної зйомки та виносу меж земельних 

ділянок.  

Під час роботи на працівників впливають різні фактори 

середовища. Висoка прoдуктивність праці тoпoграфo - геoдезичних 

рoбіт пoвинна бути забезпечена охороною праці, наявністю 

механізoванoго транспoрту, пoстійним забезпеченням матеріалів, 

спецoдягом, продуктами харчування. Трудoве закoнодавствo 

зoбoв'язує підприємства забезпечувати безпечні умoви праці для всіх 

працівників, тому в періoд підгoтoвки до пoльoвих рoбіт керівники 

експедиції чи партії прoвoдять захoди, щодо прoфілактики 

https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-pro-ukrainski-zaliznici.html
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захвoрювань і травматизму. Ці заходи включають інструктаж з безпеки 

праці. 

Під час планування безпечних маршрутів насамперед 

забезпечують якісне виконання зйомок. Також намагаються вибрати 

якомога коротший та безпечніший шлях. Керівник геoдезичної групи 

пoвинен oтримати дoзвіл на прoведення зйoмoк дo пoчатку 

геoдезичних рoбіт, oсoбливо у містах, на теритoріях прoмислoвих 

підприємств, залізниць та автомoбільних дoріг. Такoж пoтрібно 

з’ясувати вимoги з безпеки, якими кoристуються місцеві oрганізації. 
Обoв’язкoво неoбхідно oрганізувати навчання рoбітників.  Як 

заключний мoмент- працівники підписують інструктаж з техніки 

безпеки на рoбoчому місці щoдо правил безпечнoго ведення 

геoдезичних рoбіт. Результати навчання oформлюються у вигляді  

прoтoкола. Такoж рoбиться запис прo це в журналі реєстрації 

інструктажу на рoбoчому місці. Пoвинна бути рoзрoблена схема 

маршруту, в якій детальнo oписано пересування бригади до райoну 

прoведення рoбіт. Члени бригади пoвинні бути oзнайoмлені з 

маршрутом [1, с. 47]. 

У разі пoгіршення пoгодних умов та у разі наближенні грoзи 

рoбітники пoвинні зібрати інструменти і перейти в місце, безпечне для 

життя. Геoдезичні знаки, дерева, а також інші висoкі предмети, які 
знахoдяться пoруч з людьми, не є укриттям, оскільки  служать 

мішенню для попадання блискавoк. Пoдалі від людей неoбхіднo 

скласти предмети, вигoтовлені з металу. З метoю виконання цих 

правил рoбітниками для керівника бригади рекoмендується рoзробити 

індивідуальні нoрмативні акти, які будуть визначати їх права, 

oбов’язки та відпoвідальність за стан безпеки на геoдезичних рoбoтах. 

Керівники пoвинні дoтримуватися встанoвленого пoрядку  

кoнтрoлю за виконанням правил техніки безпеки. Його результати 

пoвинні бути занесені до спеціального журналу. Керівник 

підприємства несе oсобисту відпoвідальність за пoрушення цих 

правил.  Незалежно від тoго, призвелo чи не призвелo пoрушення дo 
нещасногo випадку, керівник несе відпoвідальність за кoжного члена 

бригади. Рoбoти прoвoдять вранці, кoли рух транспoрту не 

інтенсивний. Рoбoти в нічний час дoзволяються за наявності 

підсвітлювальних ламп і світлових пoпереджувальних знаків. У 

світлий час дoби працюють регулювальники, виставлені за 50 - 100 

метрів з oбох стoрін від місця рoбoти бригади [2, с. 81]. 

Викoнувати рoбoти на дoрoгах у разі густого туману, 

снігопаду, зливи, залишати на частині дoроги з автoмобільним рухом 

без нагляду геoдезичні прилади, oсобливо електричні, забoронено. 
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Небезпечнo прoвoдити безпoсереднє вимірювання висoти підвіски 

прoвoдів ліній електрoпередач, кoристуючись рулеткoю або вішкoю. 

Слід визначати її аналітичнo. Під час рoбoти з приладами на 

прoїжджій частині дорoги пoвинні бути виставлені знаки oгoрoжі. Під 

час викoнання геoдезичних рoбіт біля трамвайних кoлій не мoжна 

тoркатися кoнтактнoї мережі. Прoводити вимірювання на рейках 

металевoю стрічкoю і ставити прибoри і рейки під електролінію 

висoкої напруги забoронено. Забороняється обпилювати верхівки 

дерев з метою встановлення на вершині геодезичних інструментів чи 
приладів. [3, с.266]. 

Слід дoтримуватися oсобливої oбережності під час рoбoти в 

сиру пoгoду. Прибoри пoтребують надійного захисту від пoпадання 

вoлoги до електричних вузлів і блoків. Якщo прилад відсирів, тo 

категoричнo забoрoняється прoтирати вузли і деталі ганчіркoю, йoгo 

треба ретельнo  прoсушити дo пoвного висихання, а вже потім 

дoпускати до експлуатації. Акумулятoри пoвинні знаходитися у 

дерев’яних ящиках, кришки банок щільно закриватися. В радіусі          

4 - 5 м від акумуляторів заборoняється розводити полум’я. 

Oтже, перед початком проведення топографо - геодезичних 

робіт усі робітники обов’язкoво повинні пройти навчання та 

інструктаж з техніки безпеки, а керівник бригади пoвинен слідкувати 
за дотриманням цих правил безпосередньо на робoчому місці. 

Дотримання елементарних правил підвищує продуктивність на 

підприємствах та знижує кількість випадків виробничого травматизму. 
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Авіатранспорт характеризується високою швидкістю 

транспортування і, відповідно, високим енергоспоживанням. У 

загальному обсязі енергоспоживання світового транспорту, 

енергоспоживання авіаційної галузі становить 8%.  Для авіаційної 

галузі паливо складає другу за величиною статтю витрат, приблизно 

18-20% від загальної суми витрат. Таким чином, упровадження 
інноваційних екологічних технологій дозволить зменшити шкідливі 

викиди та запропонувати альтернативні джерела енергії для літаків. 

Беручи до уваги розробку нових технологічних інновацій, які 

дозволяють підвищувати енергоефективність літакобудування, варто 

звернути особливу увагу на можливість використання біопалива в 

авіації. Наразі проблемою біопалива займаються великі світові 

авіаперевізники.  

Уперше біопаливо було використано в авіації в 2008 році. 

Авіакомпанія Virgin Atlantic використовувала в якості енергоносія 20% 

суміші біопалива зі звичайним паливом. За минулі роки Air New 

Zealand та KLM тестували цю технологію, але останні досягнення в 

цій галузі належать  китайській авіакомпанії Hainan Airlines, яка в 2017 
році використовувала відпрацьоване рослинне масло в суміші зі 

звичайним реактивним паливом для польоту з Китаю в США. 

Вироблене за ресурсозберігаючої технології біопаливо знижує 

протягом свого життєвого циклу викиди вуглекислого газу на 50-80% 

у порівнянні з нафтовим паливом, тому воно буде відігравати основну 

роль у підтримці зростання авіації при одночасному поліпшенні 

екологічних показників. Згідно зі щорічним прогнозом ринку 

цивільної авіації компанії Boeing для задоволення швидко зростаючого 

попиту на внутрішні й міжнародні пасажирські перевезення до 2033 

року Китаю буде потрібно більше 6000 нових літаків [1]. Необхідно 

також враховувати, що в найближчому майбутньому планується 
введення додаткового екологічного податку на авіакомпанії. Таким 

чином використання альтернативного пального має економічну 

доцільність. 

Упровадження використання біопалива має величезний 

потенціал. Згідно з дослідженням Європейського авіаційного 

екологічного звіту 2019 року біопаливо може знизити викиди до 90 

відсотків. На даний момент виробничі потужності авіаційного палива 

на основі біодобавок в ЄС оцінюються приблизно в 2,3 мільйона тон 
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на рік, що відповідає приблизно чотирьом відсоткам від традиційного 

палива. 

Одним з позитивних ефектів застосування біопалива в сфері 

транспорту є скорочення викиду забруднюючих речовин в атмосферу. 

Значно зменшуються викиди сірки та вуглецю. Україна має обмежені 

запаси вуглеводнів, тоді як біопаливо виробляється з рослинних 

відходів, а отже,  розвинений аграрний сектор України має можливість 

покрити попит на даний вид пального.  

Ще одним нововведенням, яке дозволить поліпшити 
екологічність повітряного транспорту, став запуск літака Solar Impulse. 

Унікальність даного літального апарату полягає в тому, що він 

використовує в якості джерела енергії виключно сонячне світло. Літак 

Solar Impulse під керуванням двох пілотів зміг здійснити політ навколо 

землі [2]. На даний момент вважається, що саме за такими лайнерами 

майбутнє, оскільки для переміщення не потрібно дозаправки, а 

шкідливих викидів, через які авіатранспорт вважається одним з 

основних забруднювачів, не виробляється. Ще одна незаперечна 

перевага – висока пожежна безпека й зниження ризику вибухів і 

займань, оскільки на борту немає горючих матеріалів.  

Проте, даний літак належить до класу легкої авіації та не 

призначений для перевезення пасажирів. Складність у розробці 
електролітаків криється в тому, що їм потрібно створювати достатню 

підйомну силу, щоб утримувати власну масу в повітрі. Оскільки 

зниження маси акумуляторних батарей є складним технологічним 

процесом, розробники експериментують з матеріалами, планером і 

двигуном, прагнучи підвищити його ефективність за рахунок 

збільшення тяги на ват потужності. 

Подібними розробками займається стартап Wright. Нещодавно 

компанія почала випробовувати 2-мегаватні електродвигуни для 

літаків, які потенційно можна застосовувати для створення першого 

покоління пасажирських літаків з електроприводом. Сам стартап буде 

використовувати 10 двигунів загальною потужністю 20 МВт на своєму 
літаку Wright 1, що дорівнює потужності лайнеру Airbus A320. Двигун 

Wright проходить лабораторні випробування над  рівнем моря. 

Наступного року  його планується запустити в камері для 

моделювання висоти, а потім і на реальну висоту до 12 км [3].  

Таким чином, галузь екологічного авіатранспорту є доволі 

перспективною та стало розвивається протягом останніх 10 років. 

Основними напрямками пошуку для дослідників є впровадження 

біопалива, сонячних батарей та електричних двигунів. Використання 

наведених розробок у сумі дозволить підвищити економічну 
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ефективність авіаперельотів та зменшити їх негативний вплив на 

довкілля, що є безумовним світовим трендом. 
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Реалізація потенціалу розвитку залізничного транспорту, 

дозволяє інтенсифікувати рух пасажиро- і вантажопотоків, знизити 

витрати, одночасно підвищивши якість і комфортність перевезень до 

світових стандартів. Вартість виконуваних робіт разом з цим повинна 

бути оптимальною, щоб забезпечити перемогу в конкурентній 

боротьбі за підряд з компаніями, що працюють на ринку будівельних 

послуг. 
Це можливо лише за умови розвитку і постійного 

вдосконалення інноваційних напрямків в залізничному будівництві. 

Так перед нами стоїть мета - досягти ефективних результатів при 

безумовному дотриманні безпеки перевезень, постійне зростання 

якості послуг, що надаються, високому рівні інновацій. 

Прикладом освоєння інноваційних технологій є використання 

новітньої методики будівництва залізничної колії, а саме безбаластної 

конструкції верхньої будови колії з низьким рівнем вібрації LVT (Low 

VibrationTrack) [1]. 

Ця технологія встигла зарекомендувати себе під час реалізації 

багатьох відомих і престижних залізничних проектів по всьому світу. 
LVT  призначений для комфортабельного та безпечного  перевезення 

пасажирів з швидкістю до 350 км/год. і вантажів з швидкістю до 

160 км/год. з навантаженням до 35 тонн на кожну вагонну вісь.  

Система LVT зручна з точки зору ремонту – всі елементи легко можна 

замінити. Схема ремонту така: розпускаються скріплення, батіг без 

http://www.cleandex.ru/news/2014/02/14
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розрізання піднімається домкратом, витягується потрібний бетонний 

блок і замість нього вкладається новий. Все, що залишається зробити, 

– це опустити рейковий батіг. Ремонтна операція завершена [там 

само]. 

Конструкція LVT складається з бетонних блоків (напівшпал), 

покладених на еластичні прокладки, поміщені до гумових чохлів, 

замонолічених в бетонну основу колії. Така конструкція максимально 

сприяє гасінню вібрацій. 

Основні переваги конструкції верхньої будови колії такі: 
- більш ефективний захист від вібрації і шуму, завдяки двом 

рівням еластичності, конструкція послаблює вібрацію в усіх частотних 

діапазонах; 

- «перевернута» конструкція (монтаж зверху вниз) і велике 

заглиблення блоків БКП в бетон дають точність геометричних 

параметрів в межах ± 0,5 мм., що забезпечує високу точність 

укладання верхньої будови колії та довгострокове забезпечення 

необхідної висоти верху головок рейок; 

- мобільність виробництва бетонних блоків (напівшпал) 

системи LVT і можливість їх виготовлення в безпосередній близькості 

від будівництва; 

- високий рівень механізації і швидкість монтажу системи LVT 
- до 200 погонних метрів за зміну; 

- низька вартість експлуатації і ремонту колії, оснащеної цією 

системою (відсутня необхідність в його підбиття, встановленні, 

рихтування із застосуванням колієремонтної техніки); 

- заміна бетонних блоків LVT, що вийшли з ладу, без 

розрізання рейки і прибирання колійного бетону; 

- добра аеродинаміка і простий доступ до рейок [3]. 

Таким чином, переваги системи LVT полягають перш за все в 

ефективному зниженні вібрації, добрій аеродинаміці, тривалому 

терміні служби, високої точності та швидкості укладання верхньої 

будови колії. 
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Основними конкурентами на українському ринку вантажних 
перевезень є автомобільний і залізничний транспорт з низкою власних  

переваг та недоліків. Якщо коротко то залізничний транспорт є 

порівняно недорогим і підходить для перевезення великогабаритних і 

важких вантажів на великі відстані, а автомобільний транспорт краще 

підходить для економних перевезень невеликих обсягів вантажів на 

короткі відстані. Як показує практика, найбільш економічно 

ефективними є перевезення вантажу з поєднанням цих двох видів 

транспорту, що дозволяє зменшити витрати на доставку та знайти 

золоту середину між вартістю і часом доставки. Вже багато десятиліть 

тому набула доцільності використання  інтермодальна система 

доставки вантажів як один із типів перспективних логістичних 

технологій. 
 Інтермода льні переве зення – це змішані перевезення «від 

дверей до дверей», підготовка яких здійснюється і виконується під 

єдиним керівництвом одного центру. Її організатор на всіх етапах 

розробки і здійснення перевізного процесу цілеспрямовано погоджує 

дії всіх сторін, які беруть участь у ньому: вантажовласників, 

перевізників і перевізних комплексів — в інтересах прискорення 

перевезення товарів і зниження сукупних витрат на їхнє перевезення 

[1, с. 125] Під час використання інтермодального перевезення  

доставка здійснюється в одне або декілька місць, при цьому вантаж не 

змінює своєї упаковки. Логістичний процес супроводжується 

складанням декількох транспортних накладних, а відповідальність за 
збереженість вантажу розподіляється між усіма учасниками 

транспортного процесу [2, с. 97].  

Серед причин виникнення в логістиці такої опції, як 

інтермодальні перевезення, слід відзначити такі: розвиток 

контейнерних перевезень; можливість концентрації транспортних 

послуг однією компанією; глобалізація економіки; прискорення 

вантажних послуг. 

Серед переваг інтермодальних перевезень слід відзначити такі, 

як: своєчасність доставки; надійність логістичної послуги; якісний 
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документальний супровід; оптимальна вартість послуги. транспортних 

коридорів. Проте, не варто забувати, що разом з перевагами, змішані 

перевезення є одним із найскладніших різновидів логістичного 

процесу. Що до недоліків то тут основним є високі витрати на 

розвиток інфраструктури, в портах, при зміні виду транспорту, 

необхідні крани для навантажо-розвантажувальних робіт. Самі ж 

порти потребують улаштування під’їзних залізничних колій та 

автомобільних доріг, що сполучатимуть порт з діючою залізницею або 

автомагістраллю. 
Велику роль у розвитку інтермодальних перевезень відіграє 

залізничний транспорт України. Так 30 липня 2020 року керівництво  

«Укрзалізниці» і представники компанії Hamburger Hafen und Logistik 

AG, яка є найбільшою в Європі транспортно-логістичною компанією,  

підписали меморандум про співпрацю у розбудові інтермодальних 

перевезень, що передбачає співробітництво щодо прискорення 

курсування поїздів, регулювання тарифів та розподіл різних видів 

ризиків. Прикладом інтермодальних перевезень може бути такий 

транспортний ланцюг: автомобіль – літак – автомобіль, автомобіль – 

залізниця – автомобіль. Так, вантаж зі складу постачальника до порту 

їде на автомобілі. Потім завантажується на вантажне судно і прямує до 

порту призначення в Україні. Там відбувається перевантаження на 
інший автомобіль, який транспортує за адресою призначення. 

На сьогоднішній день розвиток змішаних перевезень є 

найбільш перспективним напрямом для подальшого розвитку 

транспортної мережі України, оскільки дає можливість збільшити 

обсяги перевезень по всій території держави та залучити національні 

транспортні компанії до цього процесу, що сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності України на світовому ринку, а це призведе 

до удосконалення транспортних послуг,  сприятиме розвитку мережі 

вже існуючих транспортних потоків. 
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ТЕХНОЛОГІЙ 3D-ДРУКУ В БУДІВНИЦТВІ 

 

Завражський В.О.1, Корнієнко К.А.2, Рябик А.В.3  
1,2ВСП «Класичний фахοвий кoледж Сумськoго державного 

університету», здобувач освіти 
3
ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач 

 

Будівництво є однією з надважливих сфер матеріального 

виробництва. Будівельна галузь України на сьогодні знаходиться в 

передкризовому становищі через використання застарілих та 

високовитратних технологій будівництва. Успішні в недалекому 

минулому будівельні компанії розпочинають процедуру банкрутства. 

У 2019 р. кількість таких компаній сягала понад 46% від загальної 

кількості фірм галузі [1]. З ряду причин, що до цього призводять, 
можна виділити значні витрати на заміну обладнання та робочого 

інструментарію, на підвищення кваліфікації персоналу компанії. 

Економічні наслідки зведення будівель і споруд за застарілими 

технологіями – пропозиція від забудовників на ринку нерухомості за 

надзвичайно високими цінами. 

У другій половині ХХ ст. розпочалася епоха третьої 

цифрової революції. Її характерні риси – розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій, автоматизація та роботизація 

виробничих процесів [2, с. 93]. 

Індустрія 4.0 (Industry 4.0) – це тренд «Четвертої 

промислової революції», яка відбувається саме зараз. Індустрія 4.0 
характеризується повністю автоматизованими виробництвами, на 

яких керівництво всіма процесами здійснюється в режимі реального 

часу і з урахуванням мінливих зовнішніх умов [4]. Завдяки цьому 

відбувається переорієнтація підприємств на задоволення вимог 

індивідуального замовника при одночасній  оптимізації собівартості 

виробництва.  

Однією з інновацій Industry 4.0 став 3D-друк, вихід якого на 

будівельний ринок може позитивно трансформувати галузь. Переваги 

використання 3D-друку в будівництві – це скорочення відходів 

будівельних матеріалів на 30...60% (як наслідок - значне зниження 

витрат на їх придбання), зниження потреб у великогабаритному 

підйомному обладнанні, зростання швидкості виробничого циклу, 
зменшення витрат праці на 50...80 % та зниження вартості будівельної 

продукції для кінцевого споживача на 50...60 % [2, с. 94].   
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Основним компонентом для 3D-друку найчастіше є суміш 

бетону.  Враховуючи зростання попиту на екологічно чисті будівельні 

матеріали, провідні будівельні компанії світу почали використовувати 

целюлозу та саман. У 2020 р. італійське бюро Mario Cucinella 

Architects розробило та втілило в життя інноваційний будинок із 

саману, створений за допомогою друку на 3D-принтері (рис. 1). Він 

сконструйований за принципом осиного гнізда, загальною площею 55 

м2 і максимальною висотою стель 4 метри [3]. Використання 

натуральних сумішей у такому будинку дозволяє досягти високого 
ступеня теплоізоляції й мінімізувати вплив на навколишнє 

середовище. 

 

 
Рис.1. Прототип саманного будинку TECLA (TECLA, 

2020) 

 

Будинок побудований у Болоньї й отримав назву TECLA, 

Mario Cucinella Architects позиціонує його як житло майбутнього з 

мінімізованим негативним впливом на навколишнє середовище 

(TECLA, 2020) [3]. Цей приклад свідчить про цілковиту здатність 3D-

принтеру забезпечити населення доступним житлом.  

Недоліком такої технології можна вважати припущення 
спеціалістів, що широке використання 3D-друку в будівництві може з 

часом призвести до зменшення кількості ділянок для забудов, що 

призведе до підвищення ціни на кінцеву продукцію. Усуненням цього 

недоліку вважають необхідність розробки технологій та обладнання 

для друку будинків у вертикальній площині [4]. 
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ФАЛЬСИФІКАТ НА РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ 
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Нeякiснa будiвeльнa прoдукцiя – цe мaтeрiaли кустaрнoгo 

вирoбництвa, пiдрoбки пiд вiдoмi тoргoвi мaрки, iмпoрт нeвiдoмoгo 

пoхoджeння, прoстрoчeнi мaтeрiaли, прoдукцiя, якa нe вiдпoвiдaє 

нoрмaтивним вимoгaм.  Зa рiзнoю iнфoрмaцiєю, нa ринку будiвeльних 

мaтeрiaлiв дo 30% прoдукцiї є фaльсифiкaтoм [2].  

Нaйбiльш «врaзливi» сeгмeнти ринку будiвeльнoї прoдукцiї – 

цeмeнт i сухi сумiшi. 
Дoслiджeння кoмпaнiї GFK Ukraine нa зaмoвлeння Aсoцiaцiї 

«Укрцeмeнт» виявилo, щo чaсткa пiдрoбки брeнду вирoбництвa 

кoмпaнiй пoвнoгo циклу (Iвaнo-Фрaнкiвськцeмeнт, CRH plc., 

Dyckerhoff Cement Ukraine, Heidelbergcement Ukraine, Eurocement-

Ukraine) склaлa 11,6% зa кiлькiстю спoстeрeжeнь i 8,0% з урaхувaнням 

фiзичнoгo oбсягу нaявнoгo цeмeнту. Отже, вкaзiвкa брeнду нa упaкoвцi 

нe мoжe гaрaнтувaти пoкупцeвi oтримaння oригiнaльнoгo цeмeнту 

вiдoмoї тoргoвoї мaрки [3].  

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.n-zodchie.com/ua/articles/pro-zastosuvannya-3d-
http://www.n-zodchie.com/ua/articles/pro-zastosuvannya-3d-
http://www.n-zodchie.com/ua/articles/pro-zastosuvannya-3d-tehnologiy-u-budivnyitstvi.html
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/
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Рис.1. Дoслiджeння кoмпaнiї GFK Ukraine нa зaмoвлeння 

Aсoцiaцiї «Укрцeмeнт» 

 
У рeзультaтi спiльнoгo прoєкту Aсoцiaцiї «Укрцeмeнт» i Сoюзу 

спoживaчiв Укрaїни з пeрeвiрки якoстi й мaркувaння фaсoвaнoгo 

цeмeнту в тoргoвих тoчкaх Укрaїни виявилoся, щo 82% нeзaвoдськoгo 

цeмeнту й цeмeнту з пoрушeннями мaркувaння – фaльсифiкaт, тoбтo 

прoдукцiя нe вiдпoвiдaє зaявлeним хaрaктeристикaм [3].  

Oкрiм цeмeнту тa сухих сумiшeй, мaють прoблeми з 

фaльсифiкaтoм нa ринку прoдукцiї й iншi мaтeрiaли тa вирoби. Тaк, 

сeгмeнт лaкoфaрбoвoї прoдукцiї нa сьoгoднi «стрaждaє» вiд вeликoї 

кiлькoстi прoстрoчeнoгo прoдукту, нaсaмпeрeд у нeвeликих мaгaзинaх, 

i пeрeнaсичeння ринку ЛФМ дeшeвим тoвaрoм «no name».  

У гaлузi будiвeльних мeтaлoкoнструкцiй мaсoвo 

фaльсифiкуються oгoрoджувaльнi кoнструкцiї (мeтaлoчeрeпиця, 
прoфнaстил, фaльцeвa пoкрiвля, фaсaднi пaнeлi тa кaсeти), дe бiльш 

нiж 70% вирoбiв викoнується з рулoннoгo пoфaрбoвaнoгo мeтaлу, який 

зa свoїми хaрaктeристикaми нe вiдпoвiдaє прийнятим вимoгaм дo 

зaхиснoгo пoкриття. A якiсть нeсучих мeтaлeвих кoнструкцiй 

фaльсифiкується шляхoм нeдoтримaння нa вирoбництвi тeхнoлoгiї 

пiдгoтoвки пoвeрхoнь, рeжимiв звaрювaння, фaрбувaння. Причoму, 
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знaчнa чaстинa тaкoгo фaльсифiкaту чaстo мaркується нaзвaми 

єврoпeйських брeндiв-вирoбникiв. 

Щe oдним врaзливим сeгмeнтoм є ринoк eнeргoeфeктивних 

мaтeрiaлiв i кoнструкцiй, дe нaйбiльш пoширeнa ситуaцiя – прoдaж 

прoстих вiкoнних систeм, двeрeй, утeплювaчiв пiд виглядoм 

eнeргoeфeктивних.  

Як зaпeвняє Всeукрaїнська спiлка вирoбникiв будмaтeрiaлiв, 

прoвiднi пiдприємствa-учaсники Спiлки нe пoстaвляють у прoдaж 

нeякiсну будiвeльну прoдукцiю. Дoтримaння iмiджу, нaявнiсть 
єврoпeйських сeртифiкaтiв спoнукaють вирoбникiв рeтeльнo 

вiднoситися дo якoстi прoдукцiї нa внутрiшньoму та зoвнiшнiх ринкaх.  

Як рeзультaт, нaприклaд, кeрaмiчнa плиткa “Хaркiвськoгo плиткoвoгo 

зaвoду” ТOВ “Кeрaмiчнa групa “Гoлдeн Тaйл” eкспoртується в 30 

крaїн свiту, у тoму числi Нiмeччину, Пoльщу, Вeликoбритaнiю, 

Швeйцaрiю, Кaнaду тa крaїни Близькoгo Схoду [4].  

Вiдпoвiднo, ймoвiрнiсть купити пiдрoбку нaбaгaтo вищe сeрeд 

iмпoртних мaтeрiaлiв.  

З 1 сiчня 2018 рoку в Укрaїнi скaсoвaнo oбoв’язкoву 

сeртифiкaцiю будiвeльних мaтeрiaлiв тa iмплeмeнтoвaнo пoлoжeння 

Рeглaмeнту ЄС 305/2011, щo зaбeзпeчує кoнтрoль нaд якiстю 

будмaтeрiaлiв нa тeритoрiї Єврoсoюзу.  
Дo дiєвих мeхaнiзмiв бoрoтьби із фaльсифiкaтoм та 

низькoякiснoю прoдукцiєю мoжнa вiднeсти пoсилeння пoкaрaння зa 

пoстaвку фaльсифiкoвaнoї прoдукцiї, ствoрeння систeми iнфoрмувaння 

спoживaчiв прo дeклaрaцiї вирoбникiв. 

Нaрaзi вeликий вклaд у бoрoтьбi з фaльсифiкaтoм, i нe лишe у 

будiвeльнiй сфeрi, як вiдмiчaють нaцioнaльнi вирoбники, внoсить 

Систeмa мoнiтoрингу тa упрaвлiння життєвим циклoм SCANDARD – 

цe зaпaтeнтoвaнa тeхнoлoгiя вiдстeжeння oдиницi прoдукцiї вiд 

вирoбникa дo спoживaчa тa утилiзaцiї, щo пoбудoвaнa нa тeхнoлoгiї 

Blockchain, aлгoритмaх штучнoгo iнтeлeкту, iдeнтифiкaцiї тa 

вeрифiкaцiї всiх пoдiй з тoвaрaми, пoслугaми, дoкумeнтaми, тoщo [5].  
Згiднo з рeзультaтaми щoмiсячнoгo aнaлiтичнoгo дoслiджeння 

«Oгляд рoзвитку будiвeльнoї гaлузi Укрaїни» вiд PAU, зa 6 мiсяцiв 

2021 р. укрaїнський ринoк будiвництвa вирiс нa +0,2%, a ринoк 

будмaтeрiaлiв - нa +17,8% у пoрiвняннi з aнaлoгiчним пeрioдoм 2020 

рoку (рис. 2) [1]. 

http://pau.prom.ua/p332309883-obzor-razvitiya-stroitelnoj.html
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Рис.2. Oгляд рoзвитку будiвeльнoї гaлузi Укрaїни вiд PAU зa 6 

мiсяцiв 2021 р. 
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Використання нових сучасних матеріалів і технологій у 

будівництві нерозривно пов’язано з забезпеченням пожежної безпеки 

будівель і споруд. 

Пожежна безпека – стан об’єкта, при якому з регламентованою 

ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі,  

впливу  на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується 

захист матеріальних цінностей [1].  

Відповідно до ДБН В1.1-7:2016, що чинні з 2017 року, 

встановлено загальні вимоги з пожежної безпеки до будівель, споруд 
різного призначення та прилеглих до них територій, іншого 

нерухомого майна, обладнання, устаткування, що експлуатуються, 

будівельних майданчиків, а також під час проведення робіт з 

будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, 

технічного переоснащення будівель та споруд [2]. 

Найчастіше в будівництві несучих конструкцій 

використовують дерево, бетон, залізобетон та метал. Згідно вимог 

пожежної безпеки клас вогнестійкості несучих елементів повинен 

складати від R15 до R120 (в залежності від ступеня вогнестійкості 

будівлі). Збільшення показників пожежної безпечності будівельних 

несучих конструкцій досягається використанням вогнезахисних 

покривів, вогнезахисних просочувань (поверхневих і глибинних), 
штукатуренням, облицюванням. 

Останнім часом для несучих металевих конструкцій  

використовують вогнезахисне акрилове покриття Interchar 1120 або у 

комплексі суху теплоізоляційну суміш «AMMOKOTE GP-240» і 

ґрунтовку «AMMOKOTE QUARTZ», що підвищує в результаті їх 

використання клас вогнестійкості сталевих конструкцій до R240 

(рис.1). 

Interchar 1120 - це однокомпонентне спучуюче покриття на 
водної основі, призначене для забезпечення вогнезахисту 

конструкційної сталі і підвищує межу їх вогнестійкості до R120 [3]. 

Для захисту будівельних дерев’яних конструкцій успішне 
випробування пройшли вогнезахисні покриви «DEFENS WD-1» та 

вогнезахисні просочення ДСА-1 і ДСА-2. 

  «DEFENS WD-1» призначена для підвищення класу 

вогнестійкості дерев'яних будівельних конструкцій горищних 

покриттів (крокв, обрешітки), виробів і оздоблювальних матеріалів з 

деревини та матеріалів на її основі. Область застосування - громадські, 

адміністративні, виробничі будівлі та споруди, вироби з деревини і 

матеріалів на її основі усередині опалювальних і неопалюваних 

приміщень у всіх кліматичних районах, типах атмосфери і умов 
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агресивного впливу середовища без прямого попадання води і 

агресивних рідин. Деревина, оброблена вогнезахисними просоченням 

ДСА-1 і ДСА-2, не здатна до самостійного горіння. Бактерицидна 

полімерна плівка, яка утворюється, захищає деревину від 

«висолювання» під час коливання вологості  навколишнього 

середовища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система вогнезахисту «АММОКОТЕ GP-240»: 

1 -  сталева конструкція; 2 – антикорозійна ґрунтовка; 3 – адгезійна 
ґрунтовка «АМОКОТЕ QUARTZ»; 4 – покрив «АММОКОТЕ GP-240»; 

5 – захисний шар для підвищення вологостійкості та стійкості до дії 

агресивних середовищ. 
 

Висновок. Статистика свідчить про значне розширення ринку 
вогнезахисних матеріалів у нашій країні: розробляються нові 

вітчизняні засоби захисту від вогню, впроваджуються  зарубіжні. В цій 

різноманітності вогнезахисних матеріалів і технологій перед 

проектувальниками і забудовниками постає  задача щодо 

оптимального вибору засобів пасивного вогнезахисту відповідно до 

конкретного об’єкту. 
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УТИЛІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ 

 

Шeшeня В.O.1, Сaхнюк Ю.В.2  
1ВСП «Клaсичний фaхoвий кoлeдж Сумськoгo дeржaвнoгo 

унiвeрситeту», здобувач освіти 
2ВСП «Клaсичний фaхoвий кoлeдж Сумськoгo дeржaвнoгo 

унiвeрситeту», виклaдaч 

 

Рeзультaтoм будiвeльнo-рeмoнтних рoбiт є нe лишe будiвeльнa 
прoдукцiя, a й будiвeльнe смiття. Джeрeлaми йoгo виникнeння мoжуть 

стaти будiвництвo спoруд «з нуля», кaпiтaльнi рeмoнти, дeмoнтaж 

будiвeль i спoруд, рeкoнструкцiя тa рeстaврaцiя. Вiдхoди будiвeльних 

мaтeрiaлiв є дoстaтньo нeбeзпeчними джeрeлaми зaбруднeння грунтiв i 

вoдних рeсурсiв. Нaйбiльшa зaгрoзa криється в їх тривaлoму пeрioдi 

рoзклaдaння. Нaприклaд, плaстикoвi мaтeрiaли мaють пeрioд 

рoзклaдaння вiд 50 дo 500 рoкiв. 

Зa пiдрaхункaми фaхiвцiв щoрiчний oбсяг будiвeльних вiдхoдiв 

тiльки з бeтoну тa зaлiзoбeтoну в Києвi склaдaє близькo 300 тис.т.. 

Врaхoвуючи тe, щo в Укрaїнi фoнд будiвeль, якi  пiдлягaють дo 

знeсeння, з кoжним рoкoм збiльшується, тому кiлькiсть вiдхoдiв 

зрoстaє в гeoмeтричнiй прoгрeсiї. Зaгaлoм в сучaснoму свiтi кiлькiсть 
будiвeльних вiдхoдiв збiльшується нa 2,5 мiльярди тoнн щoрiчнo [1].  

Якщo звeрнути увaгу нa eкoнoмiчний бiк прoблeми утилiзaцiї 

будiвeльних вiдхoдiв, тo вaжливo вiдмiтити, щo щe й дoсi знищeння 

будiвeльних oб'єктiв aбo їх eлeмeнтiв призвoдить дo пoяви зaвaлiв 

вiдхoдiв з бeтoну, мeтaлу, склa. Нa сьoгoднi звaлищa зaпoвнeнi нa 90%, 

вивeзeння будiвeльнoгo смiття кoштує дoрoгo.  

I пoки в Укрaїнi дoсi лишe oцiнюють мoжливoстi пeрeрoбки 

будiвeльних вiдхoдiв тa викoристaння їх як втoриннoї сирoвини, в 

єврoпeйських крaїнaх, в Aмeрицi тa Кaнaдi прoблeмa утилiзaцiї 

вiдхoдiв вжe дaвнo вирiшується нa дeржaвнoму рiвнi. У бiльшoстi 

рoзвинутих крaїн нa сьoгoднi чaсткa пeрeрoбки будiвeльнoгo смiття 
склaдaє близькo 50% вiд зaгaльнoгo oбсягу вирoбництвa будмaтeрiaлiв.  

Бiльшe тридцяти рoкiв у Єврoпi дiє Aсoцiaцiя зi знeсeння 

будiвeль (European Demolition Association), дo якoї вхoдять фiрми з 

17 крaїн свiту [1]. Oснoвнi зaвдaння aсoцiaцiї – oбмiн дoсвiдoм в 

oблaстi знoсу будiвeль, пeрeрoбки будiвeльнoгo смiття й дoнeсeння 

прoблeм i мoжливoстeй тeхнoлoгiї пeрeрoбки дo уряду та 

грoмaдськoстi. 

У єврoпeйських крaїнaх ввaжaють, щo рoзвитoк зaкoнoдaвствa в гaлузi 

утилiзaцiї тa рeциклювaння будiвeльних вiдхoдiв сприяє як 

https://demontazh-group.com/nashi-uslugi-demontazh-sooruzhenij/
https://demontazh-group.com/nashi-uslugi-demontazh-sooruzhenij/
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змeншeнню утвoрeння нeсaнкцioнoвaних звaлищ, тaк i пoвнoцiннoму 

рoзвитку тeхнoлoгiчних прoцeсiв взaгaлi. Зaвдяки дiяльнoстi Aсoцiaцiї 

в рядi крaїн звaлищa будiвeльних вiдхoдiв зaбoрoнeнi, a в Aмeрицi та 

Кaнaдi склaдувaння будiвeльних вiдхoдiв нa звaлищaх кoштує чимaлi 

суми, тoму їх дeшeвшe пeрeрoбляти, нiж вивoзити. Тaким чинoм, у 

бiльшoстi крaїн Єврoпи рiвeнь пeрeрoбки будiвeльних вiдхoдiв сягaє в 

сeрeдньoму 90%. Тaк, у Нiдeрлaндaх у пoвтoрнe викoристaння йдe 

близькo 90% будiвeльних вiдхoдiв, в Бeльгiї – 87%, в Дaнiї - 81%, у 

Вeликoбритaнiї -45%, у Фiнляндiї – 43%, в Aвстрiї – 41%. Тaких 
пoкaзникiв цi крaїни дoсягли зa рaхунoк вдoскoнaлeння тeхнoлoгiй i 

зaкoнoдaвствa [2]. 

Зрoзумiлo, щo втoриннa сирoвинa нe є пoвнoцiнним 

будiвeльним мaтeрiaлoм тa мaє oбмeжeнi сфeри зaстoсувaння. Тим нe 

мeнш, будiвeльнi вiдхoди пiсля пeрeрoбки рiзними мeтoдaми мoжуть 

oтримувaти зaстoсувaння зa рiзними нaпрямкaми. Утилiзaцiя вiдхoдiв 

будiвництвa здiйснюється зa двoмa нaпрямкaми: пoвтoрнe 

викoристaння oкрeмих чaстин будiвлi  aбo її oкрeмих кoнструктивiв зa 

прямим признaчeнням; пeрeрoбкa цих вiдхoдiв (рeциклювaння) для їх 

викoристaння як втoринних сирoвинних мaтeрiaлiв. Тaк, бeтoн, 

пeрeрoблeний в щeбiнь, мoжнa викoристoвувaти для зaсипки 

кoтлoвaнiв, для ствoрeння тимчaсoвих дoрiг. Тeрмiчнo oбрoблeний при 
нaдвисoких тeмпeрaтурaх aсфaльт пoвтoрнo зaстoсoвують у 

будiвництвi дoрiг.  

Нa жaль, в Укрaїнi дiє нeбaгaтo кoмпaнiй, щo зaймaються 

знeсeнням будiвeль нa мiсцi будiвництвa тa пeрeрoбкoю будiвeльнoгo 

смiття. Нaйчaстiшe "руйнiвнi" рoбoти прoвoдять сaмi зaбудoвники, 

звiльняючи плoщi пiд нoвe будiвництвo, a будiвeльнe смiття вивoзять 

нa нeсaнкцioнoвaнi звaлищa. Сьoгoднi зaстoсoвуються дeкiлькa видiв 

знeсeння будiвeль – ручнe рoзбирaння, мeхaнiчний знoс i пiдрив 

будiвлi. Вiтчизнянi кoмпaнiї, щo вжe дiють нa ринку утилiзaцiї 

будiвeльних вiдхoдiв, нa вiдмiну вiд зaбудoвникiв нaдaють як пoслуги 

зi знeсeння будiвeль, тaк i пoслуги з пoпeрeдньoгo сoртувaння 
будiвeльних вiдхoдiв, пeрeрoбки вiдхoдiв нa дрoбильнo-сoртувaльнoму 

кoмплeксi тa їх вивeзeння. 

Прoблeмa пeрeрoбки будiвeльнoгo смiття стaє вимoгoю чaсу тa 

мaє бути зaвдaнням дeржaвнoгo рiвня. Eкoнoмiчнi дoслiджeння тaкoж 

дійшли виснoвку, щo кoмпaнiї, якi пeршими oцiнять пeрспeктиви 

дaнoгo бiзнeсу, змoжуть згoдoм oтримувaти нeпoгaнi дивiдeнди [3, 

с. 143-144]. 
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ЗБИТКИ ВІД ВЕЛИКОВАГОВОГО ТРАНСПОРТУ 

НА АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ 

 

Тарасенко Т.М 

ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач  

 

Проблема руйнування автомобільних доріг від великовагового 
рухомого складу складається із протиріч: спроможності існуючих 

автодоріг, діючих норм та потужностей сучасних великовагових 

автомобілів. Це призводить до великих обсягів ремонтів щорічно і 

знижує комфортабельність доріг, що завдає великих збитків 

державному бюджету (більше 2 млрд. гривень). 

Існуючі дороги у країні не витримують навантажень сучасного 

транспорту. Тобто динамічні та вагові показники, які впливають під 

час руху вантажних транспортних засобів, перевищують розрахункові 

навантаження доріг. А навесні, коли несуча здатність автошляхів 

знижується через перезволоженість в режимі нестабільних температур 

повітря, великоваговики завдають збитків дорогам одразу 50% від 
річних руйнувань. 

Більше 70% автошляхів у країні розраховані на навантаження 

на вісь – 6 тонн та загальною вагою не більше – 24 тонн [1]. А в 

діючих нормативних документах передбачено перевезення вантажів із 

загальною масою (разом з масою транспортного засобу) – не більше 

40 тонн, для навантаження на одиночну вісь – 11 тонн, на здвоєну – 

16 тонн, на строєну – 22 тонни [2]. Ці норми ідентичні європейським.  

Усі ці фактори стали причиною того, що на сьогодні більша 

частина автодоріг втратили міцність конструкції, дорожнє покриття 

https://www.europeandemolition.org/
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має нерівності через значні пошкодження, а штучні споруди 

аналогічно не розраховані на вантажопідйомність сучасних 

вантажівок. 

Тому для зберeження доріг від передчасного руйнування 

Кабінет Міністрів України запровадив забoрону на рух транспортних 

засобів, які перевищують нoрмативні показники на всіх автомобільних 

дорогах, і призначив територіальним органом виконавчої влади – 

Укртрансбезпеку. На Укртрансбезпеку покладено завдання по 

проведенню габаритно-вагового контролю за транспортними засобами, 
вказані параметри яких перевищують норму. Тому Укртрансбезпека 

разом зі службами автомобільних доріг в областях та відповідними 

підрозділами Національної поліції України розпочали здійснення 

заходів з габаритно-вагового контролю за допомогою пересувних 

габаритно-вагових комплексів [1]. 

Науковцями Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету була розроблена методика оцінки збитків від 

проїзду великовагових транспортних засобів по автомобільних 

дорогах загального користування (М 02071168-752:2016) для 

викoристання oрганами та підприємствами, що налeжать до сфeри 

управління Державного агентства автомобільних доріг України. 

Додатково методика призначена для розробки економічного аналізу на 
проїзд великовагових транспoртних засoбів автомoбільними дорoгами 

загальнoго кoристування та оцінки збитків доріг під час перевезення 

великовагових вантажів.  

З моменту початку роботи вагового контролю вже перевірено 

більше 4 тисяч транспортних засобів. У 319 виявлено порушення 

вагових параметрів. Нараховано плати за проїзд на 150 тис. євро, 

сплачено – близько 740 тис. гривень. Накладено штрафних санкцій на 

суму близько 148 тис. гривень. Згідно законодавства, за проїзд без 

дозвільних документів транспортних засобів, вагові параметри яких 

перевищують нормативні, передбачений штраф у розмірі 100 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1700 гривень) [1]. Але 
це все мізерна кількість перевірених авто та дуже малі суми грошей у 

порівнянні із завданими збитками. 

Для вирішення цих дилем потрібно або збільшувати кількість 

контрольно-вагових постів по країні й збільшувати штрафи, або 

перебудовувати мережу доріг під сучасні вантажні транспортні засоби. 

Щоб реалізувати питання збільшення кількості вагових постів, 

потрібне фінансування на їх створення, на найнятий персонал та його 

утримання. Завдяки достатній кількості таких постів, буде 

здійснюватись постійний ваговий контроль по всій мережі доріг. 
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02071168-787:2011 [Чинний від  2011-12-21]. Київ : Державне 

агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), 2011.  

 

КОНКУРЕНТНА СПРОМОЖНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ 

МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЦІ В УКРАЇНІ 

 

Швидка А.І.1, Глибченко В.Г.2 
1,2 ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач 

 

Рівень інноваційності держави залежить від розвитку 
підприємств у цьому напрямі. Здебільшого це транспортна та 

будівельна галузі, оскільки саме вони здатні стимулювати науково-

технічний прогрес і є мультиплікаторами інших галузей. Залізничний 

транспорт України є провідною ділянкою в дорожньо-транспортному 

комплексі країни, і тому даний сектор може стати більш ефективним 

та інноваційним, якщо  відчує інвестування вдану сферу. Але на 

сьогодні для залізничного транспорту постає питання виживання в 

складних умовах,які вимагають відповідності високим вимогам 

сучасного глобального ринку: підвищення ефективності 

обслуговування на якісно новій основі [1]. Серед переліку загальних 

проблем, що потребують розв’язання у Національній транспортній 
стратегії, відмічено низький рівень упровадження сучасних технологій 

та реалізації  інноваційно-інвестиційної політики в транспортну галузь. 

Проблемам інноваційного розвитку залізничного транспорту 

присвячена велика кількість наукових праць. Значний внесок належить 

таким вченим, як Є.М. Сич та В.П. Ільчук[1], які розробили концепцію 

інноваційно-інвестиційного розвитку залізничного транспорту та 

Дикань та В.О. Зубенко, монографія яких  присвячені забезпеченню 

ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного 

транспорту [3]. Відновлення економічного зростання залізниці  в 

Україні вимагає побудови нової моделі економічного розвитку, 

заснованої на інноваціях з інвестиційним забезпеченням. Як відмічено 
у Національній транспортній стратегії України на період до 2030 року, 
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на сьогодні транспортна галузь в цілому задовольняє лише основні 

потреби населення та економіки в перевезеннях за обсягом, але не за 

якістю [2]. 

Як показує  досвід,  в Україні не вистачає комерційного 

підходу до організації залізничного транспорту. Причинами проблеми 

низької комерційної активності, а, отже, і гальмування переходу до 

моделі інноваційного розвитку, є недостатні вміння  одержувати 

прибуток на залізниці. Як і в деяких країнах, особливо колишнього 

Радянського Союзу, є відчуття, що залізниця повинна бути державною 
службою, що вона має потребу в субсидіях, оскільки призначена для 

людей, для народу. Але якщо подивитися на сучасні приклади в 

Європі, то побачимо, що відкриття ринку заощадило багато грошей 

тим же людям, платникам податків, а також поліпшило 

обслуговування. Наприклад, у Чехії і Словаччині кількість пасажирів 

збільшилася на 90 відсотків після лібералізації ринку.  

На всіх етапах формування та реалізації інноваційно-

інвестиційної системи необхідно враховувати інтереси як трудових 

колективів, так і клієнтів галузі, що забезпечують різні дії розвитку 

транспортних підприємств на потреби споживачів; надання їм послуг 

високого рівня якості, збільшення реалізації транспортних послуг і 

відповідно  зростання прибутків на залізниці. В умовах  світової 
ринкової економіки, вважається звичним що сфера залізничного 

транспорту функціонує на комерційній основі,тому цілком прийнятно 

внести або посилити цю комерційну складову, якщо такої нема. 

Завдяки цьому сфера стане більш ефективною та інноваційною, це 

залучить пасажирів, що автоматично призведе до прибуткового 

підйому, що відповідає цілям розвитку угоди Європейського Союзу і 

цілям українського уряду загалом [4]. Останніми роками на 

залізничному транспорті інноваційна діяльність спрямовується на 

впровадження лише інформаційних технологій ,але в сучасних умовах  

найбільш актуальним  для України було б  залучення державних і 

приватних комерційно- прибуткових секторів. Це і цифрові платформи 
для продажу залізничних квитків і в  деяких випадках об'єкти 

інфраструктури, якщо  всередині є багато підприємств, які платять за 

оренду. Тому  вся залізнична система повинна бути якомога більш 

комерційно життєздатною, оскільки багато її частин мають для цього 

потенціал. І для цього є вагома причина: якщо система стане 

комерційно життєздатною, залучаться до неї приватні інвестори, 

відповідно, будуть залучатися матеріальні вкладення [5]. 

І ще одним із перспективних напрямів інвестування коштів є  
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розвиток залізничного туризму, який посідає значну долю надходжень 

коштів до місцевих та державних бюджетах інших країн. Проблема 

організації туристичних залізничних перевезень в Україні існує з 

моменту отримання державою незалежності. Внаслідок  наявності 

об'єктивних та суб'єктивних причин майже два десятиліття цей вид 

туризму практично зник, тож потрібні нові принципові підходи до 

його відродження та розвитку. Залізничний туризм має свою 

специфіку, а, отже, потребує провести реформу, яка зробить його 

більш ефективним і знизить втрати. Щоб стимулювати більше людей 
пересісти на поїзд та отримувати дохід, УЗ необхідно зробити свій 

продукт привабливим це принесе прибуток і зменшить збитки. 

Українська залізниця має великі перспективи, Україна дуже добре 

влаштована для пасажирських перевезень на далекі відстані, є багато 

цікавих маршрутів [6].  

Серед найголовніших завдань сьогодення – створення 

інноваційних систем розвитку залізниці, які відповідатимуть вимогам і 

викликам часу. Необхідно постійно досліджувати, аналізувати й 

розвивати ініціативи інноваційного напряму. Це створить імідж та 

стане основою збереження соціального,економічного й фінансового 

потенціалу. Ефективна адаптація залізниці до змін у навколишньому 

середовищі можлива лише за умови проведення заходів, спрямованих 
на підтримку життєздатності та забезпечення 

конкурентоспроможності, тобто в умовах постійного інноваційного 

розвитку [7]. 
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БІОТЕСТУВАННЯ ГРУНТУ СЕЛА СОСНІВКА ЗА РІВНЕМ 

ФІТОТОКСИЧНОГО ЕФЕКТУ 

 

Шкляренко Д.1, Сиволожський В.П.2 

1Соснівський освітній комплекс «ліцей – ЗДО» імені Анатолія Шульги 

Попівської сільської ради, здобувач освіти 
2Соснівський освітній комплекс «ліцей – ЗДО» імені Анатолія Шульги 

Попівської сільської ради, вчитель хімії та біології 
 

 Постановка проблеми. В екологічному моніторингу 

використовують різні методи дослідження. Про можливості 

використання живих організмів як показників певних природних умов 

писали ще вчені стародавнього Риму та Греції. У працях М.В. 

Ломоносова й А.Н. Радищева є згадка про рослини-показники 

особливостей грунтів, гірських порід, підземних вод. 

  Основна мета: виявлення впливу рівня забруднення грунту 

на проростання насіння крес-салату. 

Відповідно до поставленої мети вирішувались такі завдання: 

1) вивчення наукових літературних джерел; 
2) закладення та проведення досвіду протягом 10 днів; 

3) обробка результатів; 

4) вивлення сфери можливого використання тест – об’єктів і 

способів оцінювання токсичного впливу на них; 

5) підведення підсумків виконаної роботи. 

Практичне значення. Значимість досліду полягає в 

обгрунтуванні можливості застосування морфометричних методів для 

оцінки якості грунтів. Фітотестування як метод моніторингу ґрунтів є 

найбільш інтегральним методом аналізу, що дозволяє оцінити ступінь 

https://www.uz.gov.ua/about/general_information/entertainments/
https://www.uz.gov.ua/about/general_information/entertainments/
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забруднення ґрунтів. Для цього аналізу використовують різноманітні 

тест-об’єкти, що реагують на несприятливі зміни в ґрунті, повітрі та 

інших середовищах. 

 

Як тест-об'єкт  використали крес-салат (Lepidium salatum). 

Дослідження складалося з таких етапів: 

Субстрат заклали в полімерні стаканчики, зволожували 

однаковою кількістю води.  

Насіння заздалегідь намочили у відстояній очищеній воді, 
розклали на 2 шари фільтрувального паперу. Насіння пророщували в 

темряві протягом 7 діб. 

Коли довжина колеоптелей досягла 10–15 мм і з'явилися 

корені, паростки розділили на фракції за довжиною і розсадили по 10 

рослин кожної фракції у стаканчик із досліджуваним субстратом. 

Контроль – субстрат із чистої зони. Поливали відстояною водою через 

трубочку. 

 

Проростання насіння % 

 
 

Рис.1. Результати спостереження 

 

На десяту добу провели вимір і зважування паростків (коріння і 

пагони). 

5. Оцінили вплив субстратів та заповнили таблицю. 
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Таблиця 1.  Результати дослідження 

№ зразка Довжина, см Вага, г 

Коріння Пагін Коріння Пагін 

№1 (школа) 4,2 6,8 2,34 3,57 

№ 2 (дорога) 3,4 5,2 1,87 2,68 

№ 3 (ліс) 4.0 6,9 2,41 3,84 

№ 4 (контрольний 

зразок) 

4,3 7,1 2,46 3,92 

 

Фітотоксичний ефект (ФЕ, %) визначають у відсотках до 

довжини кореневої системи за формулою: 

 

0

0

100%,xL L
ФЕ

L


 

 
де Lo – середня довжина кореня рослини, вирощеної в 

контрольному середовищі; Lx – середня довжина кореня рослини, 

вирощеної під впливом токсичного фактора. Оцінювання токсичності 

субстратів проводили за п’ятибальною шкалою. 

 

Таблиця 2.  Фітотоксичний ефект 

№ зразка Довжина, см Вага, г 

Коріння 

% 

Пагін 

% 

Коріння 

% 

Пагін 

% 

№1 (школа) 4,3 4,2 4,8 8.9 

№ 2 (дорога) 20,4 26,7 23,9 31,6 

№ 3 (ліс) 6,9 2,8 2 2,1 

№ 4 (контрольний 

зразок) 

0 0 0 0 
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Фітотоксичний ефект % 

 
 
Рис.2.Результати спостереження 

 

Висновки: 

1. Як накопичувальний індикатор  крест-салат здатен 

концентрувати токсичні речовини 

2. Кількісним показником морфологічних змін є 

показник проростання насіння та приросту 

3. Показник проростання насіння найвищий – 94% на 

грунтах проби № 4 (контроль) та проби № 3 (ліс), це свідчить про 

відсутність забруднення. Найнижчим показником  проростання – 72% 

є проба № 2 (автодорога) з фітотоксичним ефектом 31,6%. 
4. Вздовж автодороги накопичуються викиди продуктів 

горіння палива, солі важких металів, мікроелементів, кислот. 

5. За показником довжини вегетативних органів 

найкращі результати виявлено у пробі № 3 (ліс) та у пробі №4 ( 

контроль) – 7 см  ,а найгірші – у пробі  № 2 (автодорога) 3,4-5,2см. При 

цій фазі проростання насіння фіто токсичність проби № 2 (автодорога) 

досягає 31,6, що впливає на подальший розвиток рослин. 

6. Виявлено реакцію крест-салату на надлишковий вміст 

металів : 

-міді  – хлороз (пожовтіння) листків пагонів; 

- марганцю – хлороз та некроз (зморшкуватість) молодих 

листків ; 
- цинку – відмирання  верхівкових бруньок, забарвлення жилок 

у рожевий колір; 
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- заліза – хлороз листків, при якому жилки залишаються 

зеленими, але відбувається побіління листка. 
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ЛАЗЕРНІ ДІОДИ ЯК НОВІТНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРОННИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
 

Наумов Д.О.1, Бойко Л.К.2 
1,2 ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач 

 

Лазерні діоди добре зарекомендували себе як субкомпонент, 

що є складовою інформаційної системи. Їх успіх обумовлений тим, що 

вони компактні, зручні в експлуатації, економічні й високоефективні. 

Однак спектр випромінювання голих лазерних діодів широкий, а 

довжина хвилі генерації не дуже добре визначена. Взагалі як дві грані 

лазерного діода утворюють резонатор і визначають (поздовжні) 
режими генерації. Широкий профіль посилення напівпровідника 

підтримує безліч режимів одночасно, кожен з різною частотою [1]. 

Навіть діоди з одним поздовжнім режимом демонструють 

зміну режиму при найменших змінах температури чіпа або струму 

драйвера. У результаті виходить недосконалий, спектрально 

нестабільний вихідний пучок.  

Лазерні діоди мають чудові характеристики, а саме: вузьку 

ширину лінії випромінювання, велику довжину когерентності, точний 

вибір довжини хвилі й налаштування або стабілізацію частоти 

http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/
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випромінювання, яка досягається шляхом введення частотно-

селективного зворотного зв'язку в резонатор лазера. 

Є два способи перебудовування одночастотних діодних 

лазерів. Обидва використовують гратчасті структури для вибору й 

управління частотою випромінювання. Один з них стабілізований 

гратами діодний лазер із зовнішнім резонатором (ECDL). Він включає 

в себе оптичну решітку, встановлену перед лазерним діодом, у той час 

як другий резонатор утворюється зовні  між задньою гранню діода і 

елементом зворотного зв'язку.  
Інший підхід включає в себе лазерні діоди з гратами, 

вбудованими в сам напівпровідник: розподілений зворотний зв'язок 

(DFB) і розподілені лазерні діоди брегговського відбивача (DBR). 

Решітчастий фільтр, профіль посилення напівпровідника, внутрішні 

режими лазерного діода і – якщо застосовується-режими зовнішнього 

резонатора визначають режими генерації [3]. Принцип роботи 

лазерного діода полягає в тому, що коли на анод звичайного діода 

подається позитивний потенціал, то говорять, що діод зміщений у 

прямому напрямі. При цьому дірки з p-області інжектуються в n-

область p-n переходу, а електрони з n-області інжектуються в p-

область напівпровідника [2].   

Спектральні характеристики лазерного діода. Оптичний 
спектр лазерних діодів залежить від конкретних характеристик 

оптичного резонатора лазера. Більшість звичайних пристроїв з 

підсиленням або індексацією мають спектр з декількома піками, у той 

час як пристрої з розподіленим зворотним зв'язком (DFB) і 

розподіленим брегговським відбивачем (DBR) відображають один 

чітко визначений спектральний пік. Кількість спектральних ліній, які 

здатні підтримувати лазер, залежить від структури резонатора, а також 

від робочого струму. У результаті багатомодові лазерні діоди 

демонструють спектральні виходи з декількома піками навколо їх 

центральної довжини хвилі [3].   

Оптична хвиля, що поширюється через резонатор лазера, 
утворює стоячу хвилю між двома дзеркальними гранями лазера. 

Відстань L між двома дзеркалами визначає період коливань цієї 

кривої. Ця стояча оптична хвиля резонує тільки тоді, коли довжина 

резонатора L дорівнює цілому числу m напівхвиль, що існують між 

двома дзеркалами. Іншими словами, вузол повинен існувати на 

кожному кінці порожнини. Єдиний спосіб, коли це може статися, 

полягає в тому, щоб L було точно цілим числом, кратним половині 

довжини хвилі λ / 2. Це означає, що L = m(λ/2), де λ-довжина хвилі 

світла в напівпровідниковій матерії і пов'язана з довжиною хвилі 
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світла у вільному просторі через показник заломлення n 

співвідношенням λ = λo/n. У результаті такої ситуації в резонаторі 

лазерного діода може існувати безліч поздовжніх мод, кожна з яких 

резонує на своїй окремій довжині хвилі λm = 2L/м. Отже можна 

відзначити, що дві сусідні поздовжні лазерні моди розділені довжиною 

хвилі Δλ = (λo)2/2NL. Навіть одномодові пристрої можуть 

підтримувати кілька режимів при низькій вихідній потужності. У міру 

збільшення робочого струму один режим починає домінувати доти, 

поки за межами певного рівня робочої потужності не з'являється один 
вузький спектр ширини лінії [3].   

Зміна центральної довжини хвилі за допомогою температури. 

Центральна довжина хвилі лазерного діода прямо пропорційна його 

робочій температурі. Існує лінійна залежність між температурою і 

центральною довжиною хвилі. З підвищенням температури 

збільшується і центральна довжина хвилі лазерного діода.  

Ця характеристика корисна в спектроскопії, лазерної діодної 

накачування твердотільних лазерів і волоконних підсилювачах, 

легованих ербієм, де довжина хвилі випромінювання лазерного діода 

може бути точно налаштована на конкретні властивості матеріалу, з 

яким він взаємодіє. 
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ: 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
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НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», здобувач другого (магістерського) 

рівня вищої освіти 

 

Впровадження та широке розповсюдження систем фасадного 

освітлення та освітлення інтер’єру, в тому числі з різними сценаріями 
освітлення та інтерактивним керуванням, обумовлює концентрацію 

зусиль розробників та виробників в напрямку пошуку нових 

креативних, інноваційних рішень. Тому тема магістерської дисертації, 

присвяченої розробці динамічної інтерактивної системи керування 

освітленням фасаду будівлі, є актуальною. 

Сьогодні багато де використовують газорозрядні лампи 

вуличного освітлення, заповнені парами ртуті або натрію. Однак 

останнім часом можемо бачити активний перехід на світлодіодні 

випромінювачі. 

В системах дистанційного освітлення використовують різні 

мережеві протоколи, зазвичай використовуються LonWorks, DMX-512, 

DALI, DCI. Протокол LonWorks в якості транспортного середовища 
може використовувати силовий кабель, по якому подається живлення. 

В даному протоколі визначені методи адресації, маршрутизації та 

управління. Таким чином також забезпечується енергозбереження, 

продовження ресурсу ламп і дистанційне керування. Для 

автоматичного ввімкнення та вимкнення освітлення найчастіше 

використовують датчики рівня освітленості. Послідовність роботи 

такої системи дуже проста: при зниженні рівня освітленості, лампи 

засвічуються, і вимикаються при перевищенні порогу спрацьовування. 

З недоліків даної системи є проблеми в калібруванні датчиків,  

чутливість збудження та неможливість втілення енергозберігаючих 

алгоритмів роботи. Одним із ефективних методів  є метод 
автоматичного управління освітлення з використанням графіка 

вмикання та вимикання, це реалізується завдяки контролеру, який на 

підставі дати, дня та часу доби включає або виключає освітлення [1]. 

Системи автоматичного керування вуличним освітленням 

зазвичай працюють під управлінням зонального контролера або 

сервера. Залежно від послідовності управління, контролер формує 

сигнал, наприклад, включення однієї з груп ліхтарів освітлення. Для 

передачі даного сигналу використовуються такі засоби: мало струмові 
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сигнальні лінії (вита пар); радіоканал; GSM-сигнал; передачу сигналу 

по силовому кабелю [2]. 

Сучасні системи автоматичного керування вуличним 

освітленням з використанням GSM-модему будують за трирівневою 

архітектурою: блок безпосереднього управління лампою чи групою 

ламп в ліхтарі вуличного освітлення; шафа зонального рівня 

управління; центральний сервер території. У такій системі будь-яку 

лампу можна включити або виключити сигналом з центрального 

сервера. Це досягається застосуванням блоків безпосереднього 

управління лампою. Розплата за ці зручності - висока вартість 

апаратної частини. Система індивідуального управління кожної 

лампою по GSM-каналу на практиці не застосовується через високу 

вартість. Тому GSM-канал використовують тільки на рівні зональної 

шафи управління [3]. 

Цікавий метод запропонувала корейська фірма Stwol. Замість 

фотодатчика застосували вбудований GPS-приймач і обчислювальний 

пристрій. Знаючи координати географічного місця розташування 

контролера, обчислювач визначає точний час заходу і сходу сонця. 

Контролер включає висвітлення за 15 хвилин до настання сутінків і 

вимикає освітлення через 10 хвилин після сходу сонця. 

Ще одним яскравим прикладом є автоматизована система 

керування вуличним  освітленням «Геліос». Автоматизована система 

керування вуличним освітленням «Геліос» розроблена на базі 

технічних рішень Інституту високих технологій Білгородського 

державного університету. Комплекс «Геліос» забезпечує: 

1) автоматичне включення і виключення вуличного освітлення 

відповідно до заданого річним сезонним графіком; 2) централізоване 

оперативне телеуправління включенням і вимиканням освітлення; 

3) ручне управління режимами освітлення обслуговуючим 

персоналом; 4) автоматичний контроль і діагностику шаф управління 

вуличним освітленням і програмного забезпечення; 5) хронологію 

надходження команд управління; 6) фіксацію стану шаф управління, в 

тому числі активізацію їх пожежних і дверних датчиків; 7) прийом, 

обробка і зберігання даних інформаційно-вимірювальних приладів [4]. 

Існують багато інших елементарних систем автоматики, які 

працюють на датчиках руху, датчики присутності та наближення.  

Принцип роботи оснований на відстеженні рівня ІК випромінювань в 

полі зору датчику, при появі людини або іншого  об`єкту з 
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температурою більшою ніж температура фону на виході 

піроелектричного датчику-підвищується напруга. Для виявлення руху 

використовується оптична система линза Френеля, датчик виявляє 

тільки зміну ІК фону, тобто нерухомий об’єкт не буде виявлений. 

Датчик присутності це один із різновидів датчику руху, який 

виявляє рух будь-яких об`єктів , у відмінності від простого датчику 

руху, датчик присутності реагує на всі незначні рухи, але якщо людина 

не буде робити ніяких рухів датчик припинить реагувати. 

Ультразвуковий датчик, використовується якості датчику наближення, 

для дистанційного виявлення руху різних об`єктів та вимірювання 

довжини між датчиком та об`єктом. Датчик надсилає ультразвукові 

хвилі в напрямку об`єкту виявлення , і відбившись від поверхні 

об`єкта відбита хвиля повертається назад, далі електронна схема 

проводить розрахунок часу між посиланням сигналу та моментом його 

поверненням та розраховує відстань до об’єкту і в залежності від 

закладеного алгоритму видає команду на ввімкнення або вимкнення 

освітлення  

 

Список використаних джерел 

1. Automation of electrical equipment and power supply systems. 

Gomel State Polytechnic College. Gomel. 2007. 128 р. 

2. Automation of engineering networks. Ways to remotely control 

street lighting. URL: http://antrel.ru/node/90 (дата звернення: 14.10.2021). 

3.  Totsenko V. O., Saryboha H. V., Bevza O. M. Автоматична 

система освітлення території підприємства. Електронна та Акустична 

Інженерія, 3(4). С. 28–33. URL: https://doi.org/10.20535/2617-0965.2020. 

4. ASUNO Helios. URL: http://helios.su/index.php/2013-02-28-13-

27-24/o-sisteme (дата звернення: 15.10.2021). 

 

  

http://antrel.ru/node/90
http://helios.su/index.php/2013-02-28-13-27-24/o-sisteme
http://helios.su/index.php/2013-02-28-13-27-24/o-sisteme


93 

 

СЕКЦІЯ 3. «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТРАНСПОРТНОЇ ТА 

БУДІВЕЛЬНОЇ  ГАЛУЗЕЙ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА 

ЕФЕКТИВНІ ПРАКТИКИ» 

 
ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

Брюханова А.І.1, Стрига О.В.2, Щербина О.В.3 
1ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», здобувач освіти 
2  
Структурний підрозділ «Конотопська колійна машинна станція АТ 

«Українська залізниця», бухгалтер  
3 ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач  

 

Продуктивність праці має істотну значимість як фактор 

зниження витрат і отримання прибутку, необхідного для подальшого 

розвитку виробництва. Пошук резервів продуктивності праці, розробка 

заходів з реалізації і впровадження цих резервів – один з головних 

етапів аналітичної роботи на підприємстві. Фактори зростання 
продуктивності праці – це «сукупність всіх рушійних сил і чинників, 

що ведуть до підвищення продуктивності праці; об'єктивні умови 

виробництва, що визначають її рівень» [2, с. 58] 

Дослідження показали, що з урахуванням специфіки 

транспортного виробництва в організаціях залізничного транспорту діє 

своя система таких факторів.  

1. Густота перевезень. З ростом густоти перевезень в межах 

необхідного запасу провізної здатності навіть при незмінних 

показниках використання рухомого складу, продуктивність праці 

підвищується за рахунок кращого використання робочого часу 

контингенту, що залежить і не залежить від розмірів руху або обсягу 
робіт.  

2. Ступінь використання наявних технічних засобів. З 

поліпшенням використання рухомого складу знижуються розміри руху 

в парах поїздів на даний обсяг перевезень і витрата роботи рухомого 

складу: пробіжних (локомотівокілометров, вагоно-кілометрів, поїздо-

кілометрів) і тимчасових (локомотиво-годин, поїздо-годин) вимірників 

на одиницю вантажо- і пасажирообігу, що призводить до зменшення 
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необхідної чисельності працівників. Як результат – продуктивність 

праці підвищується.  

3. Характер роботи залізниці або дирекції залізничних 

перевезень. Продуктивність праці на відділеннях з транзитним 

характером роботи значно вища, ніж у підрозділах з переважно 

місцевою роботою, де потрібен значний контингент працівників для 

виконання початкових і кінцевих операцій (приймальник-здавальник 

вантажів, таксувальник, складачі поїздів та їх помічників, 

регулювальників швидкості руху вагонів при виробництві маневрових 
робіт, маневрових локомотивних бригад, чергових стрілочних постів в 

маневрових районах, працівників пунктів технічного обслуговування 

вагонів у місцях навантаження-розвантаження тощо). Оскільки 

витрати праці на один пасажиро-кілометрів вищі, ніж на один тонно-

кілометр, то на відділеннях з великою часткою пасажирських 

перевезень продуктивність праці за інших рівних умов істотно нижча, 

ніж в підрозділах з незначною пасажирської роботою.  

Можна виділити такі традиційні напрямки підвищення 

продуктивності праці на залізничних підприємствах: упровадження 

нових модифікацій і модернізація діючих локомотивів; розширення 

сфер застосування спеціалізованого вантажного вагонного і 

контейнерного парку; посилення верхньої будови колії з 
використанням сучасних матеріалів; використання сучасних 

технологій ремонту рухомого складу та інфраструктури транспорту; 

впровадження сучасних інформаційних технологій у всіх сферах 

діяльності залізничного транспорту, пов'язаних з управлінням 

процесом перевезень. 

Аутсорсинг – новий метод підвищення продуктивності праці 

на залізниці. Він передбачає: 1) відмову від самостійного забезпечення 

непрофільних функцій і зосередження на профільних видах діяльності; 

2) передача виконання непрофільної діяльності стороннім 

спеціалізованим організаціям (наприклад, прання білизни, прибирання 

вагонів); 3) розширення обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) 
профільних видів діяльності за рахунок перерозподілу ресурсів з 

непрофільних видів [1, с.137-139]. Це дозволяє оптимізувати 

чисельність працівників вагонних дільниць, підвищивши тим самим 

показник продуктивності праці. 
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Ідеї додаткового заробітку приваблюють все більше людей. 

Розглянемо можливості для їх реалізації в Інтернеті як 

найпопулярніших в наш час.  
Напевно, перше місце займає ведення власного сайту. 

Використання всередині сайту реклами товарів різного типу або 

надання доступу до певного інформаційного продукту дозволяє 

власнику сайту отримати певні дивіденди.  

Ця ідея стосується послуг копірайтингу, яка передбачає 

написання статей на замовлення. На практиці 90 відсотків публікацій в 

Інтернеті створені копірайтерами. 

Одну з найприбутковіших можливостей надає створення 

Інтернет-магазину.  Ствоюється односторінковий сайт – лендинг, 

сторінка що збирає контактні дані цільової аудиторії, містить 

інформацію про товар і спонукає користувача до певних дій.  
Якщо ви вмієте гарно фотографувати, тоді додаткові кошти 

можна заробити на продажу фотографій – цікавих фонів, зображень 

дій, природи, продуктів харчування тощо. Мікростоки, фотобанки, 

фотостоки – це сховища такої продукції на теренах Інернету.  

Наступна ідея стосується перепродажу криптовалюти. Це не 

майнінг, а реалізація ідеї «купив - дешевше, а продав – дорожче». 

Необхідно зареєструватися на біржі, дочекатися зменшення ціни на 

валюту і купити грошовий пакет, а потім, як тільки ціни зростуть, 

швидко його продати.  

У зв’язку з карантинними заходами, все більшої популярності 

набуває такий вид заробітку, як віддалене консультування. Це послуги 
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репетитора з різних предметів, психолога, проведення аудиту сайтів, 

консультацій з ведення бізнесу, продажу криптовалюти тощо. 

Звичайно, різні види заробітку потребують і різних вкладень. 

Але, по-перше, це заробіток майже без попереднього внеску, тільки з 

мінімальним набором гаджетів і певними початковими навичками, а, 

по-друге, це контроль своєї  занятості. Професію фрилансера приміряє 

на себе сьогодні не тільки молодь, тому що практично кожний 

бажаючий може знайти і реалізувати засобами Інтернету свої ідеї для 

покращення фінансового становища. 
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Швидкозмінна ситуація на ринку праці, структурна перебудова 

української економіки, прогресивні зміни у багатьох сферах суспільства 
підвищують вимоги до професійної підготовки персоналу організацій та 

його готовності до нововведень. Отже, зростає значення підготовки 

працівників як одного з найважливіших факторів виробничої діяльності 

як для економіки, так і для суспільства в цілому. 

Працівники є найважливішим ресурсом будь-якого 

підприємства, адже саме персонал рухає організацію вперед, реалізовує 

плани, продукує та просуває товари та послуги. Тому, поза сумнівом, 
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навчання співробітників є необхідною умовою для розвитку організації 

та підвищення її конкурентоспроможності [2]. 

На основі міжнародного та сучасного українського досвіду 

розвитку персоналу зауважимо, що здобутої свого часу професійної 

освіти буває не завжди достатньо для виконання менеджерами, 

спеціалістами, робітниками своїх обов'язків на підприємстві, що 

особливо актуальним є для підприємств залізничного транспорту та 

будівництва. Нові розробки, інновації, способи просування та інтеграція 

вітчизняних компаній до європейської спільноти, вимагають від 
працівників багатьох спеціальностей постійного підвищення 

кваліфікації, освоєння сучасних технологій та методів роботи. Тому 

саме за  таких умов внутрішньофірмове навчання має особливу цінність 

і для робітника. Воно полягає в можливості підвищення ступеня його 

конкурентоспроможності всередині підприємства і формування умінь та 

навичок, які будуть затребуваними на зовнішньому ринку праці. 

Внутрішньофірмове навчання являє собою систематичний 

розвиток компетенцій, умінь, знань та підходів до професійної 

діяльності, які потрібні працівнику підприємства з метою забезпечення 

ефективності та результативності його діяльності, а також відповідності 

займаній посаді, виконуваним операціям та взятій на себе 

відповідальності [1]. 
Сучасні підприємства залізничного транспорту і будівництва 

характеризуються динамічним розвитком, появою нових матеріалів, 

машин і механізмів, які вимагають застосування нових методів роботи, 

нових знань і рівня кваліфікації. Саме тому питання 

внутрішньофірмової підготовки працівників для таких підприємств є 

актуальним. 

Процес внутрішньофірмового навчання персоналу на 

підприємствах залізничного транспорту та будівництва має бути 

спрямований на збільшення ступеня володіння працівниками 

відповідними знаннями, вміннями, навичками, які дозволяють 

ефективно виконувати роботу. Професійне навчання працівників 
потрібно здійснювати у таких видах, як підготовка, перепідготовка та 

навчання інших та суміжних професій, а також підвищення кваліфікації. 

У сфері внутрішньофірмового навчання співробітників на 

підприємствах залізничного транспорту та будівництва має 

використовуватись весь спектр різноманітних методів навчання. Серед 

них теоретичне та виробниче навчання (здійснюється в рамках робочого 

часу, визначеного трудовим законодавством для працівників 

відповідних професій та спеціальностей), виробнича підготовка 

(ведеться у структурних підрозділах на робочих місцях), виробничо-
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технічні курси (навчання, що проводиться на базі технічних шкіл та 

освітніх установ з метою отримання працівниками підвищення 

кваліфікаційних розрядів, класів та категорій відповідно до вимог 

виробництва), курси цільового призначення (навчання, що проводиться 

у технічних школах, освітніх установах та структурних підрозділах з 

метою вивчення нових технологій та техніки, сировини та матеріалів, 

законодавства, інструкцій та правил, що стосуються їх діяльності на 

підприємстві) та багато інших. 

Таким чином, внутрішньофірмове навчання співробітників 
необхідне не лише підприємствам залізничного транспорту і 

будівництва, але й усім іншим незалежно від виду економічної 

діяльності для підтримки їх конкурентоспроможності на належному 

рівні в умовах сучасного динамічного життя. 
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При розв’язанні конкретних виробничих завдань по 

задовільняючи свої матеріальні й духовні потреби, людина дуже часто 

змінює природу.  У більшості випадків це погано впливає на її 

рівновагу, через це порушується дуже велика кількість вимог і норм 

охорони довкілля. Сама природа також негативно впливає на рівновагу 

компонентів навколишнього середовища. Через це відбувається 

порушення стану еколого-економічних систем. 

    За характером впливу на природу порушення 
навколишнього природного середовища бувають: 

- природні; 

- антропогенні(техногенні). 
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    Найбільш небезпечні порушення – це антропогенні. Саме 

антропогенний вплив становить небезпеку для навколишнього 

природного середовища. 

    Унаслідок наявності витрат на запобігання та ліквідацію 

негативних екологічних витрат виникають економічні збитки. 

    За характером дії, ступенем визначеності, проявом у часі 

еколого-економічні збитки можна класифікувати як: 

- фактичні; 

- прогнозовані; 
- попереджені. 

Для визначення збитків від порушень стану навколишнього 

природнього середовища існує декілька підходів , які із різним 

ступенем повноти враховують витрати, що виникають унаслідок 

забруднення середовища та негативних змін його стану. 

    Визначення еколого-економічних збитків може 

здійснюватися за такими напрямками: 

- прямі розрахунки втрат (метод контрольних районів); 

- непряма епірічна оцінка (за методиками, які 

затверджуються у встановленому порядку); 

- аналітичний (статистичний метод). 

Витрати, що використовуються для компенсаціЇ збитків, 
непродуктивні, а ті які використовуються на попередження економіко-

екологічних збитків, – продуктивні. Перші - витрати пасивні, другі -  

активні. Потрібно щоб  активні витрати  попереджували  пасивні. 

    Економічна оцінка природних ресурсів використовується в  

методиці визначення економічних збитків. Отже, загальний розмір 

економічних збитків та його точний прогноз у майбутньому абсолютно 

необхідний для підрахунку коштів на здійснення заходів з охорони 

навколишнього природного середовища як і по всій країні, так і для 

оцінки раціонального природокористування.  

    Удосконалення системи природокористування та 

раціональне використання природних ресурсів без упровадження 
госпрозрахункових відносин неможливі. Їм необхідно пройти 

економічну оцінку природних ресурсів, особливо земельних. 

    Особливостями розрахунку економічних збитків від 

антропогенного порушення довкілля є такі: 

1) земля – малорухоме середовище, у якій концентрація 

забруднених речовин постійно зростає; 

2) мала ефективність роботи водоочисних споруд на 

підприємствах переробної промисловості, або їх відсутність на 

тваринницьких комплексах та; 
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3) земельні ресурси зазнають значної шкоди при 

безгосподарчому використанню мінеральних добрив та 

отрутохімікатів. 

    Упровадження узагальнюючого показника оцінки 

економічних збитків від антропогенного впливу на довкілля є 

необхідністю, яку потрібно ще вирішувати.    
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ 

 

Савенков О.В.,1  Кузьмін Д.В.2 
1 ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», здобувач освіти 
2 Конотопський інститут Сумського державного університету, 

старший викладач 

 

Безпечний рух автомобільного транспорту сьогодні є одним із 

перспективних напрямків розвитку державної політики України. 

Особливо це стає зрозумілим, коли провести аналіз усе зростаючих 
об’ємів перевезення пасажирів автомобільним транспортом країни. 

Саме тому роль безпеки пасажирських перевезень стає все більше 

актуальною. Тимчасом активне впровадження нових правових норм та 

технічних стандартів, пов’язаних із галуззю пасажирських перевезень, 

вимагає нових підходів до реалізації адміністративно-правового 

механізму забезпечення безпеки пасажирських перевезень 

автомобільним транспортом. За сучасних умов адміністративно-

правовий механізм повинен сприяти створенню безпечної 
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транспортної системи та зменшити показники транспортних аварій на 

автомобільному транспорті. 

Згадані обставини формують визначення актуальності 

дослідження адміністративно-правового механізму забезпечення 

безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом. 

На розвиток механізму забезпечення безпеки пасажирських 

перевезень автомобільним транспортом впливають процеси, пов’язані 

із технічною галуззю. Поява нових автотранспортних засобів, які 

стають більш комфортними, екологічними та більш безпечними, 
впливає на загальний стан автомобільної галузі. Під впливом інновацій 

в автомобільній галузі починають розвиватися нові інфраструктурні 

проекти, oсновою яких стає ідея безпечної транспортної системи 

України для автолюбителів і пішоходів. Поєднання технічних 

можливостей сучасного машинобудування та розвитку транспортної 

інфраструктури викликає інтерес і до розвитку правового регулювання 

згаданими процесами. Сам механізм можна розглянути як соціальний 

регулятор, який поєднує ідеї щодо створення і розвитку систем 

управління на основі норм, які відповідають сучасному технічному 

розвитку. Сам механізм соціального регулювання можна уявити у 

вигляді сукупності: створення і розвитку системи управління 

(прийомів і заходів забезпечення ефективної організації і 
функціонування системи управління), наявності норм, які 

відповідають вимогам технічного прогресу, та соціального характеру 

правовідносин у державі [1, с. 6].   

Сучасні юристи-науковці звертаються до терміну «механізм 

правового впливу». В юридичній літературі трактування терміну 

базується на ідеях того, що до шляхів та форм механізму правового 

впливу можуть відноситися заборони на вчинення певних дій, 

компетенції органів управління та взаємозв’язок між учасниками 

суспільних відносин у вигляді правовідносин [2, с. 51]. В. К. Колпаков 

визначає механізм забезпечення правового режиму як частину режиму 

законності, що містить у собі: а) організаційно-структурні 
формування; б) організаційно-правові методи [3, с. 661]. С. С. 

Алексєєв вважає, що механізм правового регулювання – це сукупність 

юридичних засобів, за допомогою яких забезпечується правовий вплив 

на суспільні відносини [4, с. 661]. 

Правове регулювання здійснюється за допомогою правових 

засобів, у тому числі й правове регулювання безпечного руху 

автомобільного транспорту забезпечується на основі норм права. 

Теорія адміністративного права до способів правового регулювання 

відносить зобов’язання, заборони та дозволи [5, с. 127].  
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Зобов’язання – це закріплений нормативно-правовими актами 

порядок поведінки громадян (стосовно автомобільного транспорту 

водій-перевізник дотримується правил дорожнього руху). 

Заборона – це визначена законом поведінка громадянина 

направлена на утримання від вчинення дії (Прикладом є заборона на 

перевезення у пасажирському автомобільному транспорті небезпечних 

речовин).   

Дозвіл – це результат діяльності органів публічного 

управління, а також їхніх посадових осіб з надання суб’єктові права 
здійснювати визначені дії. 

Отже, вважаємо, що механізм правового регулювання є 

комплексним явищем, яке включає норми та інститути права, 

узгоджені дії органів публічного управління, які здійснюють 

регулювання суспільних відносин, пов’язаних із безпекою 

пасажирських перевезень. Комплексність питання включає також і 

види управління. Традиційно адміністративне право виділяє 

біологічне, механістичне та соціальне управління. В рамках аналізу 

реалізації механізму здійснення управління безпекою пасажирських 

перевезень автомобільним транспортом відзначимо: 

1. біологічне управління здійснюється із розуміння того, 

що людина - це біологічна істота, і тому управління на цьому рівні 
здійснюється з урахуванням біологічних потреб людей (потреби у 

безпеці, лікуванні, відпочинку та харчуванні). Моделі забезпечення 

цих потреб і формують питання до управлінської діяльності. 

2. механістичне (технічне) управління зорієнтоване на 

активне використання технічних засобів на час організації управління. 

Сама галузь організації перевезень пасажирів передбачає управління 

технічними засобами  

3. соціальне управління базується на основі управління 

колективами людей. Сюди віднесемо організовані дії органів 

публічного управління, які використовують методи переконання щодо 

роботи з автоперевізниками.  
Підбиваючи підсумок визначимо, що під поняттям 

адміністративно-правовий механізм забезпечення безпеки 

пасажирських перевезень автомобільним транспортом слід розуміти 

цілеспрямовану управлінську роботу органів публічного управління та 

їх посадових осіб по забезпеченню безпеки пасажирських перевезень.  
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КАР'ЄРОЮ 

ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Стеценко Л.М., 

ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач 

 

Успіх будь-якого підприємства, установи чи організації в 
сучасних умовах багато в чому залежать від уміння виживати, 

результативності, ефективності, практичної реалізації, а особливо від 

його найважливішої складової – механізму управління кар'єрою 

персоналу, тому що людина повинна розглядатися як найвищий скарб 

і надбання організації, саме тому необхідно мотивувати, розвивати як і 

інші ресурси.  

Механізм управління кар'єрою персоналу на підприємстві – це 

сукупність засобів і методів, які забезпечують розвиток професійного 

потенціалу особистості та способів його реалізації в інтересах як 

людини, так і самого підприємства. 

Давайте відокремимо основні елементи механізму управління 

кар'єрою персоналу, а саме: відбір, розвиток, навчання персоналу, 
робота з кадровим резервом, а також вивчення змісту, характеру й 

умов праці персоналу. Цим аспектам кожен керівник повинен надавати 

великого значення для підтримки, розвитку та збереження людських 

ресурсів. Hайбільш важливішим з елементів механізму управління 

кар'єрою персоналу є робота з кадровим резeрвом, саме цій роботі 

необхідно приділити велику увагу. Потрібно cтворювати нормальнi 

умови  для розвитку й використання потенціалу робочої сили на рівнi 

підприємства. У cучасних умовах кожній організації необхідно 

побудувати чітку систему формування кадрового резерву. 

Кадровий рeзерв – група працівників, потенційно здатних до 

керiвної діяльності, що відповідають вимогам, які висуваються 
посадою того чи іншого рангу, які пройшли відбір і систематичну 

цільову кваліфікаційну підготовку. 
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Сам механізм управління кар'єрою персоналу й робота з 

кадровим резервом передбачає наступні етапи: 

1) аналіз наявної й перспективної потреби в кадровому резерві; 

2) формування та складання списку кадрового резерву; 

3) підготовка кандидатів. 

 Формування кадрового резерву будь-якого підприємства, 

установи чи організації – це не окремий процес, а складова частина 

цілісної системи управління кар'єрою (рис. 1). 

 

 
Рис.1 Bзаємозв'язок формування кадрового резерву з 

процесами управління кар'єрою 

                                                         

Формування кадрового резерву дає можливість запобіганню 

кризовій ситуації в організації у разі звільнення працівника з ключової 

посади, утриманню та мотивуванню талановитих керівників, зниження 
витрат на пошук і підбір нового персоналу, а також забезпечення 

підприємства резервом професійного та ефективного персоналу. 

Мοжно виділити два види кадрового резерву: зовнішній і 

внутрішній. Зовнішній може бути сформований з випускників 

навчальних закладів, які успішно пройшли практику на підприємстві і 

зарекомендували себе, на базі резюме фахівців, які відповідають 

вимогам і можуть бути запрошені на посаду, що звільнилася, 

Перевагою зовнішнього кадрового резерву є можливість підібрати 

найкращого фахiвця з інших організацій, але резервісту знадобиться 

багато часу для успішної адаптації на підприємстві. Внутрішній 

кадровий резерв формується з працівників підприємства, що 
демонструють високий професіоналізм, мають унікальні знання, 



105 

 

здібності, які потенційно здатні до виконання кeрівних обов'язків i вже 

найближчим часом можуть обійняти керівні посади. Перевагами 

внутрішнього кадрового резерву є те, що резервіст добре знайомий з 

пiдприємством, його структурою, корпоративною культурою, має 

контакти з колегами по роботі, але не завжди кандидат має авторитет 

серед колег. 

Потреби в персоналі, чітке дотримання принципів формування 

резерву – це і є політика підприємства в області кадрового 

управлінського резерву [1]. Робота з кадровим резервом має бути тісно 
пов'язана з процесом управління кар'єрою персоналу і показувати 

можливість подальшого професійного та кар'єрного росту й 

морального задоволення роботою, підвищення матеріального 

добробуту працівників. Формування кадрового резерву – це 

повсякденна стабільна робота трудового колективу з наступним 

збільшенням технічних, економічних показників, а також соціально-

психологічного клімату в колективі при зміні керівництва. Сучасні 

підприємства та організації повинні надавати великого значення 

системі підбору, рοзвитку та переміщенні майбутніх керівників. 

Завдяки цьому відбудеться оновлення персоналу, а також підвищиться 

розвиток організації, її конкурентоспроможність у нових економічних 

умовах. Таким чином, формування кадрового резерву має важливу 
роль в управлінні діловою кар'єрою персоналу [2]. 

Значущим елементом механізму управління кар'єрою, а також 

важливою умовою успішної діяльності будь-якого підприємства чи  

організації є розвиток персоналу. Це особливо необхідно на сучасному 

етапі, коли йде прискорення науково-технічного прогресу, що веде до 

швидких змін і вимог до професійних знань, умінь і навиків. 

Персонал у сучасних умовах повинен бути високоосвіченим, 

володіти високою загальною культурою, мати стратегiчне мислення та 

eрудицію. Meтою розвитку персоналу є підвищення трудового 

потенціалу працівників, виявлення їх прихованих можливостей, для 

вирішення особистих завдань та завдань в області діяльності й 
розвитку організації [3]. 

Таким чином, можно зазначити, що розвиток персоналу 

становить сукупність організаційно-економічних заходів в області 

навчання, підвищення кваліфікації та професійних навичок персоналу, 

стимулювання творчості і т.д. Можливість розвитку повинна 

надаватися всім, так як це сприяє не тільки вдосконаленню якостей 

самої людини, а й підвищенню конкурентоспроможності організації, в 

якій він працює [там само]. 
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Однак навчання персоналу є також одним з невід'ємних 

елементів механізму управління кар'єрою. Він вимагає використання 

певних методів, спрямованих на формування та активізацію знань, 

можливостей і здібностей працівників. Навчання персоналу може 

здійснюватися як на робочому місці, так і поза ним. При виборі певних 

методів навчання  слід враховувати не тільки можливості підприємства 

чи організації а й зовнішні, внутрішні умови. Доцільно виділити 

наступні два методи навчання персоналу, а саме: на робочому місці й 

поза робочим місцем. Навчання на робочому місці пов'язане з 
виробництвом і може бути у вигляді наставництва, виробничого 

інструктажу, ротації чи делегування [4]. 

    Поза робочим місцем використовують такі методи навчання, 

як прослуховування лекцій, участь у ділових іграх, розгляд практичних 

ситуацій, участь у конференціях, семінарах, вебінарах і т.ін. [4]. 

Для навчання персоналу, яке буде проводитися поза робочим 

місцем, повинні залучатися досвідчені, висококваліфіковані фахівцi з 

використанням сучасної інформації, але, як ми знаємо, це пов'язано з 

додатковими фінансовими витратами. Цей метод навчання формує 

нові навики й профeсійні компетенції персоналу, але універсального 

методу навчання не існує, тому для плану просування по кар'єрних 

сходах треба розробити програму, яка буде включати комбінації різних 
методів [6]. 

Для того, щοб оцінити eфективність механізму управління 

діловою кар'єрою персоналу, можна використовувати  наступні 

показники, а саме: 

- підвищення ефективності управління компанією; 

- підвищення продуктивності працi; 

- зниження плинності кадрів; 

- робота над новими проектами, як фактор створення 

інноваційної атмосфери на підприємстві [5]. 

Дοцільно підібраний та ефективний мeханізм управління 

діловою кар'єрою персоналу позитивно впливає на результати 
діяльності підприємства, а також підвищення якості робіт та послуг, 

збільшення доходів, підвищення стабільності кадрів. Мοжно 

зазначити, що кожна організація чи підприємство повинні бути 

зацікавлені у висококвалiкованому персоналі, задоволенні потреб 

організації в кадрах, підвищенні соціальної ефективності кοлективу  

мοтивації та розвитку відповідних працівників на всіх рiвнях. 
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СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ ДОЗВІЛЛЯ ПРАЦІВНИКІВ 

ЗАЛІЗНИЦІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ 
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Дозвілля на сучасному етапі його розвитку характеризується 

як самостійна галузь знань, що вивчає значення вільного часу в житті 

людини, його змістове наповнення, розвиток людини під час 

відпочинку. У розгляді  теоретичних засад дозвілля в Україні 

усталеним є поняття “культурно-дозвіллєва сфера”, що вказує на 

використання людиною свого вільного часу для розвитку своїх 

творчих здібностей, культури, вмінь та навичок. 

Щоправда, сфера дозвілля в сучасному світі все більше 
перетворюється на простір самовипробування та самознищення. Слід 

сказати, що для людини завжди було характерним за стрімкої зміни 

соціальної реальності неадекватно реагувати на ті умови, в яких вона 

опиняється,і адаптуватися до них. Майбутнє вважається невизначеним 

та  непередбачуваним, а сучасність примушує почуватися  

невпевненим і незахищеним. Людина вимушена переглядати свої 

життєві позиції,змінювати свій спосіб життя та світогляд, 

пристосовуватися до нових умов. Однією з таких сфер, де найбільш 

яскраво проявляються наслідки цих трансформацій, є дозвілля [1]. 

Сучасні зарубіжні дозвіллєві системи по-різному визначають 

поняття дозвілля. Зокрема, зарубіжними вченими воно розглядається 

http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=6402


108 

 

як синонім прогресу і лібералізації (Дюмазедьє Ж., Проновост Ж., Сю 

Р.) та ін. [2].  

Останнім часом посилюється інтерес до вивчення сфери 

дозвілля й серед українських науковців. Можна відзначити теоретичні 

розробки цієї проблеми у працях таких дослідників, як О.П.Бойко, 

Н. В. Бабенко, В.В. Бочелюк [1]. 

Але цей феномен все ж не став предметом системного 

філософського аналізу. Відсутня навіть теоретично обґрунтована 

програма дослідження  культури дозвілля у суспільстві. 
Отже,для повноцінного існування, відчуття впевненості 

людина повинна вміти організовувати свій вільний час і проводити 

дозвілля. Саме тому для суспільства ризик проблеми організації 

дозвілля є досить важливим. 

Розглядаючи широку галузь різноманітних професій у 

використанні свого вільного часу, увагу зупинимо на престижній, 

стабільній і оплачуваній професії -залізничник. Залізничник – людина 

сувора, загартована, витривала. На відміну від сфери праці у сфері 

транспорту, де час людини є чітко структурованим і підпорядкованим 

її професійному призначенню,світ дозвілля в умовах практично повної 

зайнятості залізничника породжує відсутність інтересу до царини 

вільного часу, а якщо і виникає така можливість,то людина поринає в 
оглушливий шум та ярмарку розваг. 

 Саме тому вивчення сфери дозвілля є не тільки теоретичним 

проектом, але й актуальним практичним завданням. Це яскраво 

проявляється, якщо звернути увагу на взаємозв’язок вільного часу та 

людини. 

       Так, по-перше, дозвілля повинне дарувати людині час, щоб 

вона ставала внутрішньо багатшою. Для цього людині потрібні, 

звичайно, тиша та зосередження. 

 По-друге, людина повинна використовувати свій вільний час 

для пізнання оточуючого середовища. Ставлення багатьох людей до 

природи стало байдужим та поверховим. Незважаючи на всі успіхи 
природничих наук, не всі таємниці природи є дослідженими. Так, 

відпочинок на природі є здебільшого технізованим, та й цілі такого 

відпочинку далекі від споглядання навколишньої краси. 

По-третє, в час дозвілля людина повинна присвятити себе 

людям, що оточують, насамперед своїй родині. Вільний час слід 

проводити, наскільки це можливо, у колі сім’ї, тим більше сьогодні, 

коли місце роботи та дім у більшості випадків розділені. Батьки 

повинні виконувати не тільки службові, але й батьківські обов’язки. 
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По-четверте, важливе значення має те, що у загальному ритмі 

праці повинен бути встановлений певний єдиний вільний від роботи 

для всіх день. Так, наприклад, як було завжди визначено у Ветхому і 

Новому Завіті, ритм неділі визначався певним днем Господнім. Таким 

чином, повсякденна робота, сімейне життя та життя у суспільстві 

набували упорядкування. Загальна вільна неділя незамінна для 

сімейного життя, для підтримки відносин з родичами та друзями, а 

також для участі у культурному житті [3]. 

У підсумку можна сказати, що розуміння дозвілля в процесі 
розвитку людства постійно змінювалось. Так, в епоху Античності, 

наприклад, соціальна сутність дозвілля  полягала в самоствердженні 

людини,загартуванні певних моральних якостей, формуванні духовної 

культури античної людини взагалі. Під час головних свят греки 

відчували безпосереднє прилучення до своєї общини, згуртовуючись у 

шануванні своїх богів. Свята під час дозвілля формували фізичні та 

духовні якості особистості, цивілізаційний характер громадянина 

полісу. 

Сучасне ж суспільство працівників « сталевих магістралей»  

ХХІ століття – вже не схоже на великий виробничий цех, де від 

людини вимагається  лише виконання своїх обов’язків. Вже відходить 

у минуле матеріально-орієнтоване “суспільство споживання”. 
Сьогодні все більш набирає чинності принципово інша суспільна 

формація, яка потребує від людини бути творчим лідером – тобто 

проявляти свою індивідуальність. Тому і вимоги до її внутрішнього 

стану стають інші: вже не досить бути “психологічно здоровим” і 

“працездатним” – потрібно бути ініціативним, неординарно мислячим 

[5]. Як наслідок, на перший план виходить індивідуальність людини та 

її мислення – як вміння заповнювати час. Для того, щоб бути 

повноцінним членом суспільства, ефективно діяти і перемагати, 

недостатньо, хоча і необхідно, просто бути професіоналом. Уміння 

самовиражатися визначає те, наскільки людина відбудеться в соціумі і 

буде затребувана суспільством. Таким чином, вивільнення особистого 
часу та розширення сфери послуг і розваг характеризує  настання 

Культури Дозвілля. Саме увага до культури дозвілля в сучасному 

суспільстві і надасть можливість в повсякденне життя глибоко 

проникнути змінам, а саме  радикально переосмислети і переоцінити 

попередне ставлення до повсякденності,надати можливість оцінити 

культуру дозвілля як частину загальної культури,що надає сенсу 

людському життю, і сприймаймається як невід’ємний атрибут 

громадянського стану [6]. 
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Отже, “вільний час”, “дозвілля” міститься у соціальній 

сутності самої людини, її самоствердженні, загартуванні певних 

моральних якостей, формуванні духовної культури. Говорячи про 

сучасний світ, можна зазначити, що, якщо людина хоче досягти успіху 

у сфері праці і бути активною в політичному і культурному житті 

суспільства, їй слід вчитися постійно, все життя . До того ж і сфера 

дозвілля  вимагає постійного оволодіння новими знаннями, інакше 

нові види і форми дозвілля будуть для неї недоступні. Потреба в 

перманентній освіті відчувається все більше і більше. Навчання 
необхідне як у професійній сфері, так і у сфері дозвілля. Воно є 

потужним засобом культурного, професійного і етичного збагачення 

особистості. Тому вчитися протягом всього життя стає вимогою часу 

та реалізовується у різних іпостасях: вчитися заради знань, вчитися 

заради роботи, вчитися заради життя в суспільстві і вчитися заради 

виживання, вчитися заради використання вільного часу.  
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Однією з визначальних рис сучасної світогосподарської 

системи є розширення міжнародних торговельних відносин, 

диверсифікація товарної номенклатури та географії експортних 
поставок, що зумовлює потребу пошуку шляхів підвищення 

ефективності функціонування ринків національних транспортних 

послуг, які є частиною світового ринку. 

Для характеристики ринків транспортних послуг 

застосовуються такі дефініції, як: «ринок продукції транспорту», 

«ринок транспортних послуг», «ринок товароруху» 

(distribution market). Виходячи з існуючого переліку різновидів 

транспортних послуг та традиційного тлумачення поняття «ринок», 

термін «світовий ринок транспортних послуг» можемо трактувати як 

співвідношення пропозиції і попиту на перевезення з боку підприємств 

та населення.  

Сьогодні, зважаючи  на заходи запобігання поширенню 
пандемії як у цілому світі, так і в Україні, світовий ринок 

транспортних послуг переживає суттєву кризу. 

Нами проведено огляд особливостей функціонування 

зазначеного ринку на прикладі країн з різних континентів, враховуючи 

показники світових економічних рейтингів за останній рік. 

Загалом світовий ринок транспортних послуг характеризується 

високою напруженістю, залежністю від кон’юнктури товарних ринків, 

а також територіальною «прив’язкою» транспортних послуг. 

За сучасних умов нерозвинена транспортна інфраструктура, 

застарілі технології та глибоко вкорінена корупція не дають змоги 

транспортному сектору країни посісти гідне місце на карті 
європейських маршрутів. Так, Україна в 2020 році втратила дві позиції 

в Індексі глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness 

Index, GCI) й опустилася на 85-те місце з 141 країни. Сінгапур посів 

перше місце, обігнавши США, які посіли друге місце. Трійку лідерів 

закрив Гонконг, який у 2018 році займав 7-му позицію. На 4-му місці 



112 

 

Нідерланди, які повернулися до п'ятірки лідерів. На 5-му місці 

Швейцарія, яка з 2012 по 2017 рр. очолювала рейтинг, а в 2020 році 

відкотилася до 4-го місця [1].  

За прогнозами компанії «PricewaterhouseCoopers», світова 

транспортна інфраструктура потребуватиме інвестицій переважно для 

покращення якості доріг та залізничного сполучення. При цьому 

країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону вкладатимуть найбільше 

коштів - близько $8,3 трлн. Значно менші інвестиції робитимуть  США 

та Канада ($1,7 трлн) поруч із країними Західної Європи ($1,5 трлн). З 
інших регіонів, вважають дослідники, інвестиції не перевищуватимуть 

$1 трлн у зв’язку з низьким рівнем розвитку країн. Не дивлячись на це, 

лідирувати у питанні темпів майбутнього зростання витрат на 

покращення інфраструктури будуть країни Африки на південь від 

Сахари та країни Латинської Америки [2].  

Проаналізуємо національні особливості ринків транспортних 

послуг.  

1. Індія. Найдешевший спосіб подорожувати по Індії – це 

потяг. Тому це найпопулярніший транспорт Індії, на якому їздять всі 

місцеві жителі, оскільки ціни дуже демократичні. Крім цього, у 

потягах ходять продавці різної всячини й багато жебраків. Також 

нормальним явищем для Індії є те, що потяги рідко приїжджають 
вчасно. 

2. В ОАЕ транспортні послуги мають досить колоритні 

особливості. Наприклад, з аеропорту туристів довезе іноземне метро з 

окремими вагонами для чоловіків та жінок. Громадських зупинок в цій 

країні немає, а послуги таксі є надзвичайно дорогими (близько                      

100 доларів). В ОАЕ немає тротуарів – там усі їздять. Місцеві жителі 

не користуються автобусами, економіка в країні процвітає, а тому 

кожен має власний автомобіль. Є правило не їздити на брудній 

машині, адже її вигляд може пошкодити краєвиди, що передбачає 

штраф у розмірі         800 доларів.  

3. Китай має чимало транспортних проблем: пересічений 
рельєф, високогір'я і пустелі, могутні ріки тощо. Але це не заважає 

країні бути лідером у світі за різними показниками. Так, довжина 

залізниць доведена до 60 тис. км. Китай – єдина велика країна, де нове 

залізничне будівництво залишається актуальним. Національний вид 

транспорту Китаю – це велорікші, які не втрачають популярності і в 

ХХІ столітті. 

4. Транспортна система Америки в різних її частинах 

неоднаково розвинута. Сталі мережі комунікацій мають тільки США, 

Канада, Бразилія, Мексика, Аргентина, Чилі, острови Вест-Індії. 
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Одним із найрозвинутіших транспортних ринків світу за багатьма 

показниками сьогодні залишається транспортний ринок США. Це і 

залізничний, і автомобільний, і морський транспорт. Крім цього, в 

США активно розвивається ринок.  

Щодо України, то національна транспортна система має 

низький рівень розвитку транспортно-логістичних технологій та 

об'єктів мультимодальних перевезень, що знижує її 

конкурентоспроможність та обмежує вихід української продукції на 

світовий транспортний ринок. Високі витрати на транспортування 
становлять близько 40 відсотків загальної вартості продукції. 

Мультимодальні та інтермодальні перевезення вантажів займають в 

Україні не більше 0,5 відсотка транспортного ринку, за цим 

показником Україна відстає від держав-членів ЄС та інших розвинутих 

держав світу.  

Популярність різних видів транспорту в Україні можна 

простежити за статистичними даними та діаграмами, зображеними на 

рис.1.  

 

 
                     а)     б) 

 

Рис. 1. Тенденції щодо перевезень населення (а) та вантажів 
(б) різними видами транспорту в Україні [3] 

 

Отже, світові тенденції розвитку транспортних систем свідчать 

про необхідність стрімкого об'єднання транспортних технологій, 

враховуючи регіональні особливості ринків транспортних послуг. 

Разом з тим зростання швидкості, економічності та екологічності 

транспортних засобів в усьому світі є основною тенденцією.  
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ 

РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Гребеник Т.В.1, Сосненко О.В.2, Кліпікова І.В.3  
1 ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», к.пед.н., доцент, директор, викладач 
2 ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач 
3 СП «Конотопська колійна машинна станція» філії «Центр 
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Кадри є одним із найголовніших ресурсів транспортної галузі, 

адже вони забезпечують ефективність діяльності всієї системи 

вантажних та пасажирських перевезень у державі. 

Для транспортних підприємств, які є стратегічно важливим 

осередком функціонування економіки України, удосконалення 

системи управління кадрами  є необхідною вимогою часу, особливо в 

умовах кризи, спричиненої  пандемією. Сучасні тенденції розвитку 

АТ «Укрзалізниця» та його структурних підрозділів зумовлюють 

необхідність упровадження інновацій,  здатних забезпечити 

перетворення в методах управління підприємствами, трансформації 

трудових ресурсів, закріплення цінностей колективу,  зміни в 
корпоративній етиці та рух до технологічних змін. 

Кадрова політика АТ «Укрзалізниця» та її структурних 

підрозділів в сучасних умовах спрямована не лише на пошук 

висококваліфікованих фахівців, але й насамперед на постійний 

розвиток кадрового потенціалу, підвищення кваліфікації 

співробітників й стимулювання новаторства, з урахуванням умінь та 

навичок кожного окремого працівника та реалізацію всіх прав 

трудового колективу, закріплених у  колективному договорі. 

http://www.economy.in.ua/pdf/3_2020/12.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_%202020/56.pdf
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Розглянемо особливості сучасної системи управління кадрами 

на залізничному підприємстві. 

Слід відмітити, що специфіка мережі транспортної галузі 

полягає в багаточисельності транспортних підприємств, у їх 

територіальній розрізненості тощо. Як наслідок - система управління, 

менеджмент підприємств є відірваними, наприклад, від екіпажів 

транспортних засобів, які курсують за різноманітними маршрутами 

виконуючи як пасажирські, так і вантажні перевезення [1]. 

Склад певних функцій кадрового менеджменту в транспортній 
галузі вимагає безпосередньої участі працівників у їх реалізації 

незалежно від конкретних умов. Тому вони мають певні особливості 

практичної реалізації, наприклад: 

1. Систематичний моніторинг потреби в кадрах, 

ураховуючи специфіку роботи транспортної мережі: сезонність в 

роботі транспорту,  нерівномірність перевезень протягом року  тощо. 

2. Плановість (співпраця із ЗВО) / неплановість 

(стихійність) зовнішнього набору кадрів.   

3. Пріоритетність як професійних, так і особистісних 

характеристик.   

4. Особливості поєднання виконання посадових 

обов’язків та підвищення кваліфікації чи навчання суміжних професій.       
5. Ротація/просування кадрів в організації з паралельною 

посадовою підготовкою, формування кадрового резерву з урахуванням 

фізичного та морального зносу кадрів.      

Зазначимо, що кадрова служба на підприємствах транспортної 

галузі спільно з менеджментом підприємства тримає на контролі 

питання управління персоналом з урахуванням вищезазначених 

особливостей. 

Важливим внеском у вирішення зазначених виробничих 

питань транспортної галузі є здобутки соціального аспекту кадрової 

політики: стимулювання праці, вирішення культурних, побутових, 

медичних та інших проблем. 
Так, на підприємствах АТ «Укрзалізниця» особливої уваги 

заслуговує проведення численних курсів підвищення кваліфікації, 

семінарів, тренінгів для фахівців і керівників  підрозділів. Курси 

проводяться досвідченими фахівцями провідних установ і організацій 

як на території підприємства, так і по всій Україні. Для найбільш 

успішних і перспективних співробітників передбачена можливість 

навчання за рахунок підприємства в кращих ЗВО країни. 

 Важливим елементом осучаснення кадрової роботи в компанії 

є також використання сучасних технологій, які допомагають 
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автоматизувати і систематизувати шаблонні управлінські процеси, 

звільняючи тим самим час і сили для вирішення інших стратегічних 

завдань. Наприклад, ефективним технологічним рішенням для 

підприємств залізничної галузі є програма «1С: Бітрікс – 24», що є 

системою управління внутрішнім інформаційним ресурсом для 

колективної роботи над проектами і документами, для ефективних 

внутрішніх комунікацій за допомогою CRM. Доступними 

інструментами для роботи адміністративних співробітників є  такий 

інструментарій: онлайн-планінг (самоконтроль термінів, трудовитрат 
тощо); створення умов для внутрішньої та зовнішньої комунікації, у 

тому числіз робочого місця (бізнес-чати, відеодзвінки, програми 

швидкого обміну інформацією  делегування завдань; наявність 

єдиного інформаційного поля для колег підприємства;  можливість 

ініціювання та проведення нарад і зборів;  вірогідність звітування 

керівнику; спільна робота над нормативними документами тощо) [2, с. 

171]. 

Як висновок можна зазначити, що в складних умовах ведення 

бізнесу все більшого значення набуває ефективно побудована система 

кадрової роботи на підприємстві на основі використаннях сучасних 

технологій управління з орієнтацією на вимоги і тенденції ринку праці. 

Так, керівники підприємств транспортної галузі повинні розробляти та 
впроваджувати кадрову політику, спрямовану на розвиток 

професійних компетентностей персоналу, побудову якісної та прозорої 

системи мотивації, а також на формування організаційної культури як 

важливого елементу підвищення продуктивності праці. 
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Підприємництво – це алгоритм дій, що виконуються 

підприємцем (бізнесом) протягом усього часу: від початку інвестицій 

до результату. Цикл ведення бізнесу від початку до кінця називається 

бізнес-операцією чи бізнес-діяльністю.  
Підприємницька діяльність включає такі послідовні елементи: 

ідея – мозковий штурм – планування – підписання контракту – 

надання ресурсів – готова продукція – продаж товарів. 
Сучасний менеджер вважає автоматизацію компанії основним 

напрямком власної роботи. Сфери діяльності та бізнес-процеси 

компанії раціонально автоматизовані: автоматизація бухгалтерського 

обліку, обліку персоналу, заробітної плати, оперативного обліку, 
управління бізнесом, виробництва, бюджетування, торгівлі. 

Вибираючи програмний продукт, який ідеально підходить для 

автоматизації вашої бізнес-моделі, користувач повинен вибрати між 

двома поширеними системами ERP і CRM. 
Термін ERP означає планування ресурсів підприємства 

(Enterprise Resource Planning). Програмний продукт синхронізує 

діяльність усіх відділів, філій, процесів та веде єдину базу даних 

компанії, а також: замовлення та збут, виробничі приміщення, склади, 

логістику, бухгалтерію, рекламу та багато іншого. ERP створює єдину 

базу та реєструє всіх співробітників в єдиній інформаційній базі. 
Інформація вводиться в програму один раз і доступна кожному 

залежно від рівня доступу. Основне завдання ERP - автоматизувати всі 

бізнес-процеси компанії, скоротити паперову тяганину та можливе 

неефективне використання робочого часу. 
За даними APICS (Міжнародна освітня організація, 

спеціалізується на управлінні виробничими операціями). 

Упровадження ERP допомагає знизити витрати виробництва, терміни 

виконання та збільшити виробництво. ERP в першу чергу 

користуються попитом у харчовій та хімічній промисловості, в 

торгівлі, машинобудуванні та будівництві. 
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На відміну від ERP CRM дуже цілеспрямована. 
Абревіатура CRM означає управління відносинами (Customer 

Relationship Management) з клієнтами. Товар містить інформацію про 

покупців і продавців. Інформація збирається в таких формах: імена, 

адресні дані, продажі, договори, рахунки-фактури, платежі. Додаток 

зберігає всю роботу із замовником, листування тощо в хронологічному 

порядку. Крім того, система автоматизує процеси та підтримує 

менеджера на кожному етапі роботи: нагадує про дзвінок клієнту, 

формує документи на основі шаблонів, виписує рахунки, створює 
звіти, надсилає повідомлення, визначає завдання та контролює їх 

виконання. 
Завдання CRM-системи - вести діалог з покупцем, щоб 

продавати товар частіше, швидше та швидше. Основна мета ERP-

системи – тримати ресурси компанії під контролем та об'єднувати 

компоненти компанії в єдине ціле. 
Згідно з Capterra (міжнародна консалтингова фірма), після 

впровадження CRM продуктивність менеджерів, продажів, прибутку 

збільшується. CRM найчастіше використовується в оптовій та 

роздрібній торгівлі, а також у сфері обслуговування. Тобто там, де 

важливо утримувати клієнтів та будувати з ними довгострокові 

стосунки. 
На питання, чому потрібно автоматизувати бізнес, відповісти 

легко. Таким чином можна контролювати та оптимізувати всі сфери 

діяльності: звітність створюється швидко і включає облік, контролінг, 

дані клієнтів, програми та операції тощо. Інформація збирається у 

зручні звіти: договори, угоди, рахунки та платежі тощо, а наслідком є 

підвищення ефективності роботи всього бізнесу і отримання 

додаткових доходів. 
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Великий вплив на розвиток математичної науки здійснив 
давньогрецький вчений Діофант, а його «Арифметика» є унікальним 

явищем в історії математики. 

У наш час кожен, хто займався математикою як професіонал 

чи любитель, чув про діофантові рівняння – рівняння з цілими 

коефіцієнтами, розв'язки яких знаходять у цілих числах (їх ще 

називають невизначеними). Розв'язком такого рівняння буде n цілих 

чисел   ,   , …,   , що задовольняє рівняння             
        

Теорема 1. Лінійне діофантове рівняння з двома 

невідомими         можна розв'язати в цілих числах тоді й тільки 
тоді, коли число c ділиться націло на НСД (а, b). 

Під час дослідження були встановлені такі методи 

розв'язування діофантових рівнянь: 

1) метод повного перебору; 

2) метод виділення цілої частини; 

3) метод розкладу на цілі множники;  

4) метод остач; 

5) метод нескінченного спуску. 

Сам Діофант знайдені ним методи розв'язування рівнянь 

продемонстрував на конкретних прикладах. Так само зробила і я, 
зупинившись детально на перших трьох способах. Зауважу, що 

універсальних методів для розв'язування невизначених рівнянь не 

існує, до кожного типу рівнянь треба підходити творчо, 

використовуючи пошукові методи які, в першу чергу, направлені на 

формування всебічно розвиненої особистості, здатної до активної 

діяльності та самостійного вирішення поставлених перед нею задач. 

Ще однією особливістю невизначених рівнянь є те, що завдання щодо 

їх розв'язання виконане лише для рівнянь першого та другого степеня 

з двома невідомими. Рівняння вищих степенів майже не знайшли 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D1%96_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D1%96_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A1%D0%94
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практичного використання, тому викликають невеликий інтерес в 

наукових колах, адже пошук розв'язку таких рівнянь є дуже складним. 

Практична значущість дослідження полягає в тому, що 

результати дослідження щодо методів розв'язування діофантових 

рівнянь викличуть інтерес у багатьох людей, адже їх можна 

використовувати на уроках математики, факультативах, під час 

підготовки до олімпіад та  розв'язуванні задач прикладного характеру, 

які виникають в простих життєвих ситуаціях. Розв'язування їх сприяє 

вихованню альтернативності та конструктивізму, формує вміння 
аналізувати й синтезувати отриману інформацію, працювати над 

математичною задачею (і не тільки), розробляти шляхи її вирішення, 

вдало поєднувати алгоритмічні методи та штучні способи 

розв'язування задач, дає велику можливість для розвитку логічного 

мислення. 

Під час подальших наукових розвідок планується більш 

детальніше ознайомитися з методом остач та методом 

нескінченного спуску, а також із розв'язанням систем діофантових 

рівнянь. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ – ЕФЕКТИВНА МОЖЛИВІСТЬ ВИХОДУ 

НА ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ ЗБУТУ 

 

Данильченко О.В., 

ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач 
 

Сучасна економіка розвивається в умовах жорстокої 

конкуренції та в постійному пошуку нових ринків збуту. І одним з 

рішень цієї проблеми є франчайзинг. Для економіки України 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Діофантові%20рівняння
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франчайзинг являє достатньо новим явищем, хоча в розвинених 

країнах світу він використовується вже століттями. Саме поняття 

франчайзингу в різних країнах науковцями трактується по-різному. 

 Я. Мюррей визначає франчайзинг як певну величину, 

комплекс прав та обов’язків; це пакет, який франчайзер продає 

власнику франчизи. 

Дослідники Ф. Лорен, Дж. Басет визначають франчайзинг як 

вертикальну асоційовану торгово-посередницьку структуру. Під 

вертикальністю вони розуміють те, що одна з технічних ланок 
франчайзера, який очолює всю структуру від виробництва до збуту 

продукції, надається франчайзером франчайзі.   

Д. Зельц визначає франчайзинг як договір, згідно з яким 

виробник чи одноосібний власник товарів чи послуг, захищених 

товарним знаком, надає виключні права на поширення на даній 

території своєї продукції незалежним роздрібним продавцям в обмін 

на одержання від них роялті і збереження технології виробничих 

операцій. 

Отже можна сказати, що франчайзинг – це одна з форм 

договірних відносин, під час якої відбувається  тимчасова передача 

права на користування об’єктом інтелектуальної власності. Він є 

ефективною формою виходу на зовнішні, глобальні ринки і помітно 
зменшує ризики для малого та середнього бізнесу. 

Як показує досвід інших країн, саме малий та середній бізнес 

покращує економічну ситуацію в країні. А становленню цього бізнесу 

значно сприяє франчайзинг. Наприклад, США на 

франчайзинг припадає понад трильйон доларів річних 

роздрібних продажів. За системою франчайзингу працюють понад 

320 тис. малих підприємств і в них працює кожен третій житель США. 

 Нині франчайзинг визнаний у світі як передова форма ведення 

бізнесу. Адже за рахунок того, що він значно знижує ризики невдач та 

втрати коштів, підприємці, які розпочинають свій бізнес, розглядають 

його як ефективний старт підприємства. Причиною цього є велика 
впізнаність товарної марки, розрекламований бренд, ефективна 

маркетингова політика тощо. 

 Практика міжнародних організацій виділяє два основних види 

франчайзингу: 

1. Франчайзинг продукту та фірмової назви. Це система 

розподілу, в межах якої постачальники укладають договір з дилером 

про купівлю або  продаж продукту. Під час своєї діяльності дилери 

використовують фірмову назву, торгову марку і продуктову лінію 

постачальника. 
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2. Франчайзинг ділового пакета. Це стратегія входження 

на ринок, що передбачає виникнення відносин між зовнішнім  і 

внутрішнім суб‘єктами, при яких зовнішній суб’єкт, згідно з 

договором, передає останньому – розроблений ним діловий пакет (або 

формат), власником якого він є. 

Свої межі франчайзинг в основному розширює за допомогою 

бренд-стратегії. Бренд-стратегія включає в себе: 

-  аналіз   ринкової ситуації товару (послуги); 

- планування випуску нового товару (послуги); 
- організаційні заходи щодо вивчення попиту, 

проведення рекламної кампанії та ін.; 

- прийняття остаточного рішення щодо випуску товару 

(послуги) певної якості за встановленою ціною; 

- організація виробництва товару. 

Бренд дає можливість конкретизувати будь-який товар на межі 

програмної версії. 

 Успішність міжнародного франчайзингу забезпечується за 

наявності певних умов: 

- якщо франчайзер домігся успіху на вітчизняному 

ринку за рахунок унікальності свого продукту, а також переваг підчас 

організації роботи; 
- перенесення чинників, що зумовили успіх на 

вітчизняному ринку, на зарубіжний ринок; 

- успішне використання франчайзингу на вітчизняному 

ринку. 

  До головних переваг франчайзинга для франчайзера 

можна віднести: 

- відносно невеликі фінансові ризики підчас відкриття 

нових торгівельних точок; 

- велика швидкість розвитку мережі; 

- проникнення на нові ринки; 

- персональна зацікавленість франчайзі в успіху 
франчейзера. 

 Підприємець, який вирішив відкрити свій бізнес і придбав 

потрібну франшизу, зменшує свої ризики на невдачу. По–перше, 

франчайзі розпочинає свій бізнес за вже перевіреними схемами та під 

відомим ім’ям та репутацією. По–друге, бізнес працює за підтримки 

франчайзера, який також, як і франчайзі, зацікавлений у бездоганній 

роботі всіх точок мережі. Отже, сила франчайзингу полягає в тому, що 

учасники зацікавлені в успіху один одного. 

Також необхідно відмітити недоліки, які є у франшизного 
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бізнесу: вкладення капіталу – у такому випадку франчайзер претендує 

на первинні інвестиції, щоб забезпечити гарантію, але це не завжди 

виходить, якщо є нестача грошей у покупця франшизи; деякі тимчасові 

обмеження – франчайзер може зобов’язати укласти контракт на 

управління бізнесом, тому до закінчення терміну дії контракту  не 

можна відкривати особистий бізнес; неможливість робити зміни та 

нововведення в розвиток справи; необхідність сплачувати плату за 

право користування товарною маркою; повна та детальна звітність 

перед франчайзером. 
Шлях до побудови широковідомого та успішного мережевого 

бренду непростий і майбутньому франчайзеру, який не ставив перед 

собою раніше такого завдання, будувати франчайзингову мережу 

самостійно буде важко. 
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BALANCED SCORECARD В СТРУКТУРІ УПРАВЛІННЯ 

ДІЯЛЬНІСТЮ 

 

Пичик А.О..1, Іващенко М.М.2 

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

методичного кабінету, викладач  

 

Функціонування сучасних організацій в умовах конкурентного 

середовища, вимагає від суб’єктів господарювання пошуку найбільш 

результативних аналітичних засобів та інструментів управління, які б 
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забезпечили підтримання її сталого розвитку та підвищення 

ефективності діяльності. Останнім часом надмірна увага фокусується 

на монетарних (грошових) показниках як основи для прийняття 

управлінських рішень, джерелом яких є система бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності. При цьому немонетарні показники, як 

правило, залишаються поза увагою.  

Крім того, ретроспективний характер фінансових показників 

значно зменшує їхню цінність для прийняття стратегічних 

управлінських рішень. У зв’язку з цим, для організацій усе більшої 
актуальності набувають питання доцільності та особливостей 

використання збалансованої системи показників (від англ. – Balanced 

Scorecard, BSC, далі – ЗСП), що дістала свою назву «збалансована» 

внаслідок комплексного підходу до оцінки як матеріальних, так і 

нематеріальних активів, ґрунтуючись на чотирьох складових, таких як: 

фінанси, маркетинг, внутрішні бізнес-процеси, навчання та зростання 

[1].  

Так, ЗСП трансформує місію і загальну стратегію організації у 

систему взаємопов'язаних показників, інтегруючи оцінку діяльності 

організації з точки зору фінансових та не фінансових показників, 

оцінюючи ефективність обраної стратегії та відстежуючи її реалізацію 

у вигляді взаємозв’язаних індикаторів діяльності в рамках чотирьох 
основних перспектив (рис. 1): 

1) орієнтація на споживача, споживчий аспект (the customer 

perspective); 

2) внутрішньоорганізаційі процеси, внутрішні бізнес-процеси 

(the business process perspective); 

3) навчання працівників та перспективи зростання (the learning 

and growth perspective); 

4) фінансовий аспект (the financial perspective) [2]. 

 
Рис. 1. Balanced Scorecard, BSC 
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Чотири складових збалансованої системи показників 

дозволяють досягти балансу між довготривалими і короткостроковими 

цілями, між бажаними результатами і чинниками їх досягнення, між 

жорсткими об'єктивними критеріями і м'якішими суб'єктивними 

показниками.  

Фінансові показники оцінюють економічні наслідки виконаних 

дій і є індикаторами відповідності стратегії організації, її здійснення і 

втілення загального плану удосконалення організації в цілому. 
Фінансові цілі відносяться до прибутковості і вимірюються, 

наприклад, операційним прибутком, прибутковістю зайнятого капіталу 

або доданою вартістю. До альтернативних фінансових цілей можуть 

бути віднесені, такі як: швидкий ріст об'єму продажів або генерування 

потоку готівки. 

Клієнтська складова розглядається як споживча база і сегмент 

ринку, в яких конкурує організація, а також як показники результатів її 

діяльності в цільовому сегменті ринку. Так, складова включає декілька 

основних показників результатів успішної реалізації стратегії, зокрема: 

задоволення потреб клієнтів, збереження споживчої бази, залучення 

нових клієнтів, прибутковість, а також об'єм і доля цільового сегменту 

ринку. Проте, клієнтська складова повинна також включати 
специфічні показники цінності пропозицій, що отримуються 

споживачем цільового сегменту від організації. 

Складова внутрішніх бізнес-процесів визначає основні 

внутрішні бізнес-процеси, які необхідно довести до досконалості. Це 

дозволить організації запропонувати такі бізнес-пропозиції 

споживачам, які допоможуть створити і зберегти клієнтську базу в 

цільовому сегменті ринку; задовольнити очікування інвесторів 

відносно високої фінансової прибутковості. Показники цього напряму 

зосереджені на оцінці внутрішніх процесів, від яких великою мірою 

залежить задоволення потреб клієнтів і досягнення фінансових завдань 

організації в цілому. 
Бізнес-процес розвитку персоналу визначає інфраструктуру, 

яку належить створити, щоб забезпечити довготривалий ріст і 

вдосконалення. Організаційне навчання і кар'єрний ріст мають три 

головні джерела: люди, системи і організаційні процедури. Перші три 

складові збалансованої системи показників виявляють великий розрив 

між існуючими можливостями людей, систем і процедур і тими 

можливостями, які потрібні для прориву в діяльності. Для того, щоб 

його ліквідувати, організація повинна інвестувати в перенавчання 

персоналу, вдосконалення інформаційних технологій і систем, 
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створення взаємозв'язку між організаційними процедурами і 

щоденними операціями. Ці цілі і знаходять віддзеркалення в цій 

складовій [3]. 

Збалансована система показників, розроблена в цілому для 

організації, є основою створення збалансованої системи показників 

для усіх його підрозділів. Орієнтуючись на систему показників для 

вищого рівня управління, господарські одиниці, відділи і навіть самі 

працівники створюють свої єдиноспрямовані збалансовані системи, в 

яких описується їх вплив на досягнення корпоративної мети. Кожна з 
цих каскадованих систем показників містить не тільки цілі, показники 

та норми всіх чотирьох складових, але й ініціативи (заходи), які 

здійснюються кожною групою для виконання визначених цілей. 

Кожна з цих ініціатив вимагає ресурсів, котрі визначаються і 

вказуються в бюджетних заявках підрозділів [4]. 

Важливою складовою механізму роботи із ЗСП є те, що при 

схваленні заходів до їх виконання необхідно визначити пріоритети в 

реалізації цих заходів та, відповідно, розподілити між ними увагу 

менеджменту і наявні ресурси. Тобто здійснюється чітке цільове 

планування як завдань для підрозділів, так і необхідних для цього 

ресурсів. Оперативне планування, яке знаходиться у взаємозв’язку із 

ЗСП, підсилює принцип планування «зверху вниз».  
При цьому простіше досягти безперебійності процесу 

оперативного планування за умов створення системи показників для 

всіх рівнів управління за схемою «зверху вниз». Крім того, за 

допомогою ЗСП у процес планування включається ще й планування 

нефінансових (якісних) показників. Впровадження ЗСП дозволяє 

значно зменшити тривалість та трудомісткість усього циклу 

стратегічного і оперативного планування роботи підрозділів. 

Вважаємо за доцільне зазначити, що однією з проблем при 

впровадженні ЗСП є те, що проєкт довіряють команді 

«непрофесіоналів». Проєкт починають розглядати як розробку 

показників операційних результатів. Часто менеджери середньої ланки 
беруть участь у довгострокових програмах вдосконалення бізнес-

процесів, що веде до упущення величезних можливостей ЗСП. Це не 

просто операційні удосконалення, але потенціал стратегічного 

менеджменту. Менеджери середньої ланки можуть допомогти 

організації поліпшити існуючі операційні процеси. Втім, перебудова і 

приведення у стратегічну відповідність всієї організації – завдання 

топ-менеджерів. Сформулювати стратегію зобов’язані досвідчені топ-

менеджери організації [5].  
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Отже, використання збалансованої системи показників 

дозволяє планомірно реалізувати стратегічні плани організації, 

переводячи їх на операційний рівень управління і контролюючи 

реалізацію стратегії на основі ключових показників ефективності 

діяльності.  

На нашу думку, Balanced Scorecard значно розширює 

можливості стратегічного управління, роблячи його більш реальним. З 

цієї причини розробки щодо формування і використання цієї концепції 

в системах управління вітчизняних організацій мають велике 
перспективне значення і заслуговують на увагу з боку науковців і 

практиків. 
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СЕКЦІЯ 4. «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ТА БУДІВНИЦТВА» 

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ДЖЕРЕЛО КОМУНІКАЦІЇ 

З БАТЬКАМИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ КОЛЕДЖУ 

 

Кононенко Т.М.1, Гребеник Т.В.2, Юрченко О.В.2,  
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Сфера інформаційних комунікацій нині посідає вагоме місце в 

числі звичних та традиційних. Використання людьми соціальних 

мереж як засобу соціальних відносин, інструментарію взаємозв’язку, в 

тому числі,   навчального закладу  з батьками здобувачів освіти.  

У межах нашого дослідження зазначимо, що для  юнаків та 

дівчат підліткового віку  часто надмірне захоплення  соціальними 

мережами стає досить проблемним питанням. У 2021 році  в Україні 
зареєстровано 26 мільйонів користувачів соціальних мереж, і їх 

чисельність продовжує зростати. Натомість у 2019 році кількість 

користувачів соціальних мереж була значно менша і складала 

19 мільйонів. За даними дослідження GlobalLogic  переможцем серед 

лідерів є Instagram, де із 2019 року кількість користувачів зросла на 

22%. Натомість у Facebook – на 7% [1]. Формування  мережевої форми 

взаємодії освітян з батьками здобувачів освіти  відбулося завдяки 

вимогам часу, потребі, обставинам, що склалися.     

Соціальні мережі є  інструментарієм,  що об’єднує  

користувачів глобальної мережі у певні групи, й тим самим 

забезпечуються   додаткові можливості у спілкуванні [2]. 
 Заклади фахової передвищої освіти не є винятком щодо 

використання соціальних мереж в організації освітнього процесу 

закладу. Траєкторія інформаційних потоків соціальними мережами - це 

найкоротший шлях до адресата. Проведене опитування батьків 

здобувачів освіти навчальних закладів Сумської області підтверджує їх 

активність.  

Із 420 опитаних батьків близько 80 % є учасниками однієї ,або 

декількох груп з числа батьківської, батьківсько-викладацької, 

студентсько-батьківської, групи у Вайбері. Телеграм і ВатсАп  наразі 
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використовують значно рідше. При цьому слід відмітити, що більше 

50% батьків підписані на сторінку навчального закладу у Фейсбуці. 

Питання залишеється відкритим щодо причин, які не приваблюють 

батьків на сторінку коледжу, в якому навчається їх дитина. І ця 

педагогічна проблема потребує додаткового вивчення. Адже  близько 

90% батьків мають   власну сторінку в тій чи іншій соціальній мережі. 

Цікавим є, що про існування сторінки навчального закладу в 

соціальних мережах  батькам повідомило близько 40% здобувачів 

освіти, близько 25% - випадково побачили самі. 2% дізнались від 
інших батьків, близько 30 % - від класного керівника. 

Серед питань, відповіді на які прагнуть знайти батьки на 

сторінках коледжів у соціальних мережах, є: анонси заходів,  новини 

коледжу, корисна інформація про організацію навчального процесу, 

пропозиції щодо організації позанавчальної роботи, інформація щодо 

вступної кампанії до коледжу та продовження навчання після його 

закінчення  тощо. 

 Отже, соціальні мережі відкривають нові шляхи комунікації 

між учасниками освітнього процесу.  З огляду на ці аспекти, навчальні 

заклади мають активно використовувати соціальні мережі як 

майданчик необхідної і швидкої комунікації між учасниками 

освітнього процесу, у тому числі й з батьками.  
 Питання збільшення активності самих батьків шляхом їх 

мотивації в обговореннях питань, що стосуються організації 

освітнього процесу, підвищення його якості є предметом подальших 

наукових розвідок. 
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проблем соціології молоді та студентства. 2010. Вип. 1. С. 145-152. 

 

  

https://www.dw.com/uk/za-rik-karantynu-kilkist-ukraintsiv-u-sotsmerezhakh-zrosla-na-sim-milioniv/a-56899697
https://www.dw.com/uk/za-rik-karantynu-kilkist-ukraintsiv-u-sotsmerezhakh-zrosla-na-sim-milioniv/a-56899697


130 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ НА WEB РЕСУРСАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ 

ОСВІТИ ПІД УПРАВЛІННЯМ CMS MOODLE 

 

Бараболікова А.В.1, Бараболіков В.М.2 
1Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж, здобувач 

освіти 
2Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж, викладач 

 
У зв’язку з пандемією Сovid-19 усі навчальні заклади 

працюють онлайн зі своїми студентами. Для забезпечення взаємодії 

використовуються різноманітні форми та методи. Одним із 

найпопулярніших способів є розробка веб-ресурсів на основі LMS 

(learning management system). Наш заклад, Конотопський 

індустріально-педагогічний фаховий коледж, обрав для використання 

LMS Moodle як одну з найпопулярніших та багатофункціональних 

систем організації дистанційного навчання студентів. 

Розроблений веб-ресурс передбачає багато можливостей і 

способів взаємодії викладача зі студентом. Одним з елементів 

взаємодії є виконання діяльності студентом. Система передбачає такі 

види діяльності:  
Flashcard-Trainer, LAMS, Media Player. Mobile Learning Object, 

Mobile-Tag, Wiki, База даних, Глосарій, Завдання, Семінар, Тест, 

Лекція, Форум, Чат, Опитування, Анкета, SCORM/AICC [1, с. 104] 

 Серед перерахованих видів існують ті, контроль яких не 

передбачено можливостями системи. Для прикладу можна навести 

сторінку, файл з лекціями чи опубліковані корисні посилання. Як 

правило, більшість студентів не опрацьовує їх для економії часу. За 

рахунок цього зменшився рівень засвоєного матеріалу, що негативно 

впливає на якість підготовки фахівця. [2, с. 104] 

Щоб уникнути нехтування матеріалів студентом, було 

розроблено систему контролю діяльності у вигляді плагіна та  модуля, 
які додаються до базовою комплектації  LMS і нейтралізують 

перераховані негативі моменти під час організації дистанційного 

навчання.  

Розроблена система має вигляд, представлений на рис.1, рис. 2. 
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Рис. 1. Огляд учнів 

 

1. Фотографія профілю студента. 2. Ім’я та прізвище 

студента. 3. Дата останнього відвідування курсу. 4. Виконане 

завдання. 5. Невиконане завдання. 6. Проходження курсу у відсотках.  

  

 
Рис. 2. Вигляд системи на сторінці курсу 

 

Для використання розробки викладачу слід відобразити 

модуль на сторінці предмета та встановити відслідковування 
діяльності в додаткових параметрах предмета.  

Розроблена система дає можливість перевірити якість 

опрацювання матеріалів, формує візуальне представлення кількості 

опрацьованого матеріалу щодо  загального об’єму і надає змогу 

викладачу та студенту швидко й ефективно оцінювати результати 

роботи. 

Така розробка встановлена й використовується на сайті 

коледжу, її тестування показало велику ефективність під час перевірки 

об’єму опрацьованого матеріалу, що сприяло до кращому засвоєнню 

матеріалу і зростанню якості підготовки фахівця.   

 

Список використаних джерел 

1. Триус Ю. В., Герасименко І. В., Франчук В. М. Система 

електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE.  URL: 

https://moodle.org/ pluginfile.php/1968620/mod_resource/con.pdf. 
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2. У МОН розповіли про вплив карантину на якість освіти. URL: 

https://www.slovoidilo.ua/2021/05/24/novyna/suspilstvo/mon-rozpovily-pr. 

 

 

ВИХОВАННЯ В СТУДЕНТІВ СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ 

ДО МОВИ 

 

Батурина В.В.1, Тараба Т.І.2 

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

 

Чому українська мова  навіть у Незалежній Україні не посіла  

гідного місця? Чому більшість українців, які добре володіють 

державною мовою, у повсякденному житті  нею не спілкуються?  
Є студенти, які мають відмінні оцінки з української мови, 

беруть участь в олімпіадах, здобувають перемоги, а в повсякденному  

житті  не спілкуються   рідною мовою. Яка ж причина? 

Це результат якісного мовного навчання, але недостатнього 

мовного виховання. Наші мовні проблеми не в матеріальній площині, а 

в духовній, у відсутності ставлення до мови як до цінності.  

Формування  правильного ставлення до мови – основна мета 

мовного виховання. 

Цікавість до мови починається із знань, які отримують діти в 

середній школі, потім у вищій. На заняттях ми навчаємо студентів 

орфографічних, граматичних, пунктуаційних та інших мовних норм. 

Грамотна людина повинна  знати достатній мінімум правописних  
норм. Але доля мови залежить не від того, писати слово з апострофом  

чи з м’яким знаком,  а від того, чи зможемо  ми, викладачі, навчити 

студентів дбайливо ставитися до неї. 

На заняттях у коледжі ми використовуємо різноманітні форми  

й  методи для виховання в студентів мовної свідомості. Проводимо  

зустрічі з письменниками-земляками, дискусії з обговорення мовних 

проблем, укладаємо словники місцевих «суржиків», студентського 

сленгу. Проводимо свята  рідної мови, літературно - музичні 

композиції. Ми переконані, що такі форми роботи сприяють 

формуванню мовної свідомості студентської молоді. 

Окрім школи й вищих навчальних закладів, велика роль  у 
формуванні мовної свідомості  належить  і сім’ї, де шанують рідну 

мову, де читають твори українських класиків, сучасних авторів. 

«Любов до Батьківщини неможлива без любові до рідного 

слова. Тільки той може відчути своїм серцем красу й могутність нашої 
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держави, хто дорожить рідним словом, як честю  рідної матері, як 

добрим ім’ям своєї родини» [2]. 

Любов у дітей до мови розвивається  на прикладі дорослих, 

для яких вона –Правда,  Добро й Краса нашого народу. 

Наголошуючи на красі українського слова, Т.Г. Шевченко 

писав: 

Ну що б, здавалося, слова? 

Слова та голос. Більш нічого. 

А серце б’ється – ожива, 
Як їх почує. 

Студентство – це не тільки  наше майбутнє, але й надія, 

гордість.  Наш обов’язок – виховати такого мовця,  який би не тільки 

знав норми й дотримувався їх, а й спілкувався рідною мовою не тому, 

що  хтось його  примушує, а тому, що по-іншому він  не може. 

 

 

                        Список використаних джерел 

1. Селігей П. Мовна свідомість: структура, типологія, 

виховання. Києво-Могилянська академія.  Київ,  2012. 360 с.  

2. Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні 

поради. Навч. посібник,2-ге вид. Київ : Либідь, 2001. 240 с. 
3. Довідник з культури мови: посібник / за ред. С. Єрмоленко.  

Київ : Вища школа, 2005. 399 с. 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ 

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

 

Зимовець П.1, Костенко  Є.В.2,  Бондаренко О.Є.3  
1,2
ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», здобувач освіти 
3ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», керівник гуртка, викладач 
 

Нагальними завданнями українського суспільства на 

сучасному етапі є як створення умов для  подовження тривалості 

життя й підвищення його якості для окремого індивіда, так і 

мінімізація відмінностей у якості здоров’я між різними групами 

населення. Протягом останнього десятиліття увага багатьох 

дослідників у різних галузях знань була зосереджена на проблемах 

визначення й виміру змін здоров’я на рівні населення, а також на ролі 

чинників, що визначають ці зміни. Показник здоров’я нації – це стан 
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здоров’я дітей та молоді, який є однією з характеристик соціально-

економічного, морального та культурного розвитку суспільства. 

Збереження та зміцнення здоров’я, а не тільки боротьба з хворобами, 

стає, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 

завданням особливої ваги для населення. Його розв’язання повинно 

здійснюватися через здоров’язберігаючу культуру та формування в 

суспільстві, у кожного індивіда мотиваційних механізмів здорового 

способу життя. Серед важливих факторів розв’язання актуальних 

завдань збереження здоров’я громадян є формування на різних 
(ретельно починаючи з ранніх) етапах розвитку особистості життєвого 

пріоритету здоров’я, виховання в молоді мотивації на здоровий спосіб 

життя, уміння використовувати набуті знання [1]. 

Вчені стверджують, що однією з головних ознак здорового 

способу життя є фізичні навантаження високої інтенсивності. Тільки 

підтримуючи дружбу зі спортом, можна реалізувати притаманні 

людському організму великі можливості щодо здоров’я та активного 

довголіття. На жаль, більшість людей в нашій країні ведуть 

малорухливий спосіб життя. Формується мільйонна армія людей, які 

ще не повністю здорові, але не потребують екстреної медичної 

допомоги. Технологічний прогрес, який призвів до низького рівня 

фізичної активності, – промислова автоматизація, розвиток 
транспорту, механізація домашньої праці, телефони та телебачення, 

звели фізичну активність людини до мінімуму.  

Здоровий спосіб життя – це розумне використання свого 

життєвого потенціалу та дотримання наукових і розумних 

рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та інших 

медичних організацій. 

Важливо наголосити, що на сучасному етапі розвитку 

створення здорового способу життя виокремилися три напрями: 

філософсько-соціологічний, медико-біологічний, психолого-

педагогічний. Науковці неоднозначно інтерпретують поняття 

“здоровий спосіб життя” та визначають його основні завдання. Так, 
згідно з філософсько-соціологічним напрямом здоровий спосіб життя – 

це об’єктивна потреба сучасного суспільного життя, що є показником 

культури та соціальної політики суспільства. Зокрема, це успішно 

довела кандидатська дисертація В.М. Копи “Соціальна цінність модусу 

здоров’я”, захищена у 2006 році [2]. У медико-біологічних 

дослідженнях здоровий спосіб життя трактується як комплекс 

оздоровлювальних та профілактичних заходів, що забезпечують 

гармонійний розвиток особистості, її працездатність, сприяють 

зміцненню здоров’я. Тут маємо великий внесок видатного 
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вітчизняного вченого-медика М.М. Амосова. Психолого-педагогічний 

напрям визнає, що здоровий спосіб життя – це спосіб життєдіяльності 

людини, метою якого є формування, збереження та зміцнення 

здоров’я. 

Отже, на сучасному етапі для підтримки та створенню 

здорового способу життя проводяться різноманітні заходи: тренінги 

розвитку спортивних здібностей, самоконтролю, семінари-тренінги 

для студентів. Усе частіше до співпраці заохочуються батьки підлітків, 

для колективної роботи для сприяння здорової атмосфери в сім’ї. 
Нагорода, яку людина отримує за виконання своїх дій, направлених на 

здоров’я - це відчуття задоволення, покращення настрою та 

самопочуття. 

 

Список використаних джерел 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 

 

Гриценко М.Ф.1, Волосюк Т.В.2, Лук’яненко В.В.3 
1ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», здобувач освіти
  

2 ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», кандидат педагогічних наук, викладач  
3 ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 
університету, викладач  

 

Реальні трансформації економічних та соціальних систем 

України зумовили реструктуризацію зайнятості громадян, відтік 

кваліфікованої робочої сили та інтелекту за кордон, занепад 

виробничої сфери. Молодь все частіше прагне до здобуття освіти та 

роботи за кордоном, можливість працевлаштування в Україні стає 

більш реальною у сфері невиробничих послуг. Це призводить до 

попиту на кваліфіковані виробничі  кадри, здатні до якісного 
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виконання конкретних виробничих завдань. Відповідно, зросла 

актуальність якісної «професійно-технічної освіти як суспільного 

інституту, що зафіксовано Законами України “Про освіту”, “Про 

професійно-технічну освіту”, Постановами Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження Положення про професійно-технічний 

навчальний заклад”, “Про затвердження Положення про організацію 

навчально виробничого процесу в професійно-технічних навчальних 

закладах”, Концепцією професійно-технічної освіти України та 

іншими нормативними документами» [1, с. 555]. Майстер виробничого 
навчання за таких умов займає ключове  місце у підвищенні 

ефективності професійно-технічної освіти, оскільки його покликання 

полягає в передачі досвіду практичної діяльності учням з метою 

формування у них необхідних професійних компетенцій. Тому від 

рівня професійної майстерності майстра виробничого навчання 

залежить ефективність його роботи та конкурентоспроможність його 

учнів на ринку праці у майбутньому.  

Науковці стверджують, що майстерність зазвичай 

ідентифікується в практичній діяльності, причому в діяльності 

ефективній. Аналізуючи професійну майстерність майстра 

виробничого навчання будівельного профілю, йдеться про подвійність 

цього поняття: виробнича майстерність (вміння виконувати прості 
будівельні процеси) та педагогічна майстерність (вміння навчити учнів 

якісному виконанню будівельних робіт). У цьому випадку виникає 

необхідність виконання двох однаково важливих груп обов’язків: 

виробничо організаційних та педагогічних.  

«Педагогічна майстерність – це вияв найвищої форми 

активності особистості викладача у професійній діяльності. Вона 

базується на гуманізмі й розкривається в доцільному використанні 

методів, засобів і механізмів взаємодії педагога та учня в кожній 

конкретній ситуації навчання, виховання» [2, с. 10]. Вагомим 

фактором професійної майстерності майстра виробничого навчання є 

високий рівень володіння як основними виробничими навичками, так і 
інноваційними освітніми технологіями, необхідними для ефективної 

передачі своїх професійних знань і навичок учням. Оскільки 

передавання реальних вмінь, виробничого і життєвого досвіду можна 

ототожнювати з виховним процесом, вважаємо розуміння та 

реалізацію виховання однією зі складових професійної майстерності 

майстра виробничого навчання.  

З огляду на основні нормативні документи, які регулюють 

професійну діяльність майстрів виробничого навчання [3], їх роль у 

підготовці кваліфікованих робітників будівельної сфери полягає 
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насамперед у готовності до виконання функцій професійної діяльності, 

а саме: дидактичної, організаційно управлінської, виробничої та 

виховної. 

Отже, майстер виробничого навчання для своїх вихованців є 

представником обраної професії та зразком для наслідування. Тому 

для представників цієї професії  особливо важливим є прагнення 

постійно розвиватися, самовдосконалюватись, підвищувати свою 

психолого-педагогічну підготовку, формувати власний професійний 

імідж.   
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РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО, ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ 

ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЕДЬЮТЕЙНМЕНТУ ЯК 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Головань Н.М. 

Конотопська гімназія Конотопської міської ради Сумської області, 
учитель української мови та літератури 

 

Ми живемо в період глобалізації, коли людина повинна вміти 

швидко й адекватно приймати рішення, знаходити найоптимальніші 

шляхи реалізації будь-яких проблем, орієнтуватися в надзвичайно 

складних ситуаціях.  

Зважаючи на те, що молодь сьогодні повністю залежна від 

електронних гаджетів, що вона захоплюється комп’ютерними іграми 

та іншими альтернативними формами дозвілля, можемо зробити 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2079/1/Kovalchuk_V%2083.pdf
http://osvita.ua/legislation/proftech/4541/
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висновок, що нині з’являється негативізм у ставленні до процесу 

здобуття знань. 

Саме інновації в навчальній діяльності покликані допомагати 

здобувачам освіти осмислено й результативно досягати успіхів. 

Молоді важливо не просто знати інформацію та відтворювати її на 

рівні ретрансляції, а й уміти за певними ознаками, діями, підказками, 

асоціаціями знаходити відповіді на мегаскладні життєві питання. 

Едьютейнмент – це саме та освітня технологія, яка передбачає 

поєднання навчання (англ. «education») та розваги (англ. 
«entertainment»); це «ефективний баланс між інформацією та 

мультимедійними продуктами» [3]. Актуальність даної технології 

полягає в тому, що вона дає змогу здобувачам освіти вмотивовано 

навчатися, отримувати знання за допомогою гри, розваги, захопливого 

квесту, а також створювати комунікативне середовище для цікавих 

відкриттів [3]. 

У такому новому форматі здобувачі освіти «вчаться вчитися», 

роблять це із задоволенням. Форми та прийоми реалізації 

едьютейнменту різноманітні: дослідження, спостереження, 

демонстрації, моделювання процесів і явищ, віртуальні екскурсії, 

інтелектуальні ігри, інсценізації, сторітелінги й т.д. Вибір 

інструментарію  роботи залежить від віку здобувачів освіти, від мети 
уроку, від матеріалу, що опрацьовується, від рівня підготовки, але 

найголовніше те, що в процесі такої діяльності розвивається  критичне, 

логічне, асоціативне, творче мислення.  

Використовуючи, наприклад, кросенси на уроках літератури, 

педагог організовує роботу таким чином, щоб діти на рівні асоціацій 

(за малюнками, світлинами) та за допомогою здобутих раніше знань і 

вмінь змогли безпомилково впізнати «зашифрований» художній твір, 

автора або певну цитату. 

Допомагає розвивати творче й логічне мислення дітей, 

активізує пізнавальний інтерес здобувачів освіти, забезпечує 

результативну роботу в групах один з прийомів едьютейнменту, який 
називається  «пазлування», тобто складання з розрізнених фраз речень,  

пов’язаних  між собою за змістом (це може бути матеріал  на знання 

теорії літератури, текстів творів, цитат, портретних характеристик, 

різних видів описів і т.д.). 

Оскільки процес навчальної діяльності для дітей повинен бути 

доступним, пізнавальним,  цікавим і сучасним, учитель-філолог, 

котрий працює за технологією едьютейнменту, може ефективно 

використовувати інтелектуальні ігри, одна з яких – «Чорна скринька». 
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У 10 класі під час проведення уроку  української літератури 

«Титан слова й думки – Іван Франко» можна в таку скриньку покласти  

речі (горіх, пташине перо, іграшкове серце, жовте листя й т.п.), які  

вирізнятимуть героїв поезій Каменяра. Кожен предмет – це певна 

асоціація, тонкий натяк, прихована підказка. Наприклад: ця річ 

переходила з рук у руки, але жодному героєві не принесла ні щастя, ні 

радості, ні порятунку, ні вічного життя. Що це? Звісно, горіх з 

«Легенди про вічне життя». 

Безперечно, будь-яку технологію обирає сам учитель. Головне, 
щоб учням на уроці було комфортно, цікаво, щоб здобувачі освіти 

розвивалися й прагнули самореалізації. 

Таким чином, едьютейнмент як педагогічна технологія 

поєднує в собі методи інтерактивного навчання, сучасні ігрові 

прийоми, мотивацію до пізнання нового, а також розвиває логічне, 

асоціативне, творче мислення здобувачів освіти. 
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З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ЖІНОЧОГО ХОКЕЮ НА 

ТРАВІ НА СУМЩИНІ (КІНЕЦЬ 70 – ПОЧАТОК 80-Х РР. ХХ СТ.) 

 

Немченко В.Р.1, Яновський Д.О.2, Гончаренко В.І.3 

1,2ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», здобувач освіти 
3ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

професор 

 

Ідея започаткування жіночого хокею на траві у м. Суми 

належить голові обласної ради Добровільного спортивного товариства 

«Буревісник» Віктору Миколайовичу Черняку. Відтоді, коли 

Міжнародний олімпійський комітет у 1976 р. включив жіночий хокей 

на траві до програми ХХІІ Літніх Олімпійських ігор у Москві (1980 р.), 
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цей вид спорту почав активно розвиватися в більшості республік 

СРСР, у тому числі і в Україні – в Києві, Харкові, Чернівцях, Кривому 

Розі, Полтаві. Віктора Черняка не залишала думка про необхідність 

створення жіночої команди з хокею на траві і в Сумах.  

Найкраще реалізувати цю ініціативу на той час можна було в 

Сумському державному педагогічному інституті ім. А.С. Макаренка, 

оскільки в ньому навчалося багато студенток, особливо, на 

філологічному та природничому факультетах. Цей задум почав 

реалізовуватися на початку вересня 1978 р. після зустрічі Віктора 
Черняка та Володимира Гончаренка, вчителя фізичної культури 

середньої школі № 11 м. Суми. Під час цієї зустрічі В. Черняк 

запропонував В. Гончаренку створити секцію жіночого хокею на траві 

в педагогічному інституті. За кілька днів після цього, в Сумському 

педінституті було оголошено про набір до новоствореної секції.  

Відбулися зустрічі В.І. Гончаренка зі студентками всіх факультетів під 

час занять з фізичного виховання. Було сформовано групу з 50-ти 

студенток та 5-ти школярок школи № 11.  

У цей час В. Гончаренко також знайомився з невідомим йому 

видом спорту в м. Кельменці Чернівецької області під час 

Всесоюзного турніру з хокею на траві серед чоловічих команд за право 

виходу до Першої ліги чемпіонату СРСР. Одночасно з цим він вивчав 
науково-методичну літературу з хокею на траві, спілкувався з 

фахівцями цього виду спорту.  

У жовтні 1978 р. відбулися перші тренування, що стали 

регулярними (тричі на тиждень). Активна тренувальна робота 

відбувалася восени 1978 – навесні 1979 рр., формувався кістяк 

команди. Знайомство з грою на практиці відбулося під час весняного 

турніру в Кривому Розі. Дебют сумської команди виявився не дуже 

вдалим, так як вона посіла останнє місце, проте отримала перший 

важливий досвід, який був корисний у майбутній спортивній 

діяльності «Буревісника». Повернувшись з турніру, команда з 

подвоєною енергією поновила тренування, результатом яких стала 
більш змістовна гра сумських хокеїсток у змаганнях різного рівня.  

У 1980 р. В. Черняк поставив нове завдання перед командою – 

взяти участь у відбіркових змаганнях за право участі в Першій лізі 

чемпіонату СРСР з хокею на траві серед жіночих команд. З першої 

спроби «Буревісник» вийшов до фінальної частини змагань, де посів 

третє місце (до Першої ліги виходили перші дві команди). Участь у 

цьому турнірі додала нового досвіду та впевненості команді у своїх 

можливостях. У цьому ж році «Буревісник» виборов Кубок УРСР.  
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Сезон 1981 р. приніс новий важливий успіх в історії сумського 

жіночого хокею на траві – за результатами участі в зональних та 

фінальних змаганнях команда виборола право грати в Першій лізі 

чемпіонату СРСР. Перед «Буревісником» постали нові виклики та 

завдання, розпочався новий етап в історії жіночого хокею на траві. 

Підготовка до участі у Першій лізі чемпіонату СРСР почалася 

практично із закінченням фіналу відбіркового турніру. Команда з 

піднесенням брала участь у тренуваннях, товариських зустрічах, бо 

турнір Першої ліги вимагав більш змістовної техніко-тактичної та 
фізичної підготовки. Результатом напруженої роботи та участі в 

дебютному сезоні серед команд Першої ліги чемпіонату СРСР стали 

бронзові медалі. Ніхто не очікував від дебютанта, що за якихось два 

роки сумські хокеїстки вголос заявлять про себе на всесоюзній арені. З 

«Буревісником» почали рахуватися більш досвідчені команди.  

Другий сезон у Першій лізі (1983 р.) був важким і напруженим, 

бо суперниці сприймали сумських хокеїсток як фаворитів змагань. І 

результат не забарився. Змістовна та цілеспрямована гра принесла 

команді срібні медалі Першої ліги та право виступу наступного сезону 

у Вищій лізі Чемпіонату СРСР. Стрімкий злет «Буревісника» до Вищої 

ліги був винятковим та непередбачуваним. Проте в успіх вірили як 

команда, так й ініціатор її створення Віктор Черняк.  
1983 р. був знаменний також тим, що сумські хокеїстки 

вибороли срібні медалі в змаганнях VIII літньої Спартакіади УРСР. До 

складу збірної УРСР «Буревісник» делегував двох представниць: 

Ольгу Майбороду та Валентину Ковбасу, які вибороли друге місце в 

змаганнях VIII літньої Спартакіади СРСР. Крім того, вони першими в 

Сумській області отримали звання «Майстер спорту СРСР» з хокею на 

траві. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ 
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Бойко Л.К. 

ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач 

 

Актуальність проблеми полягає у тому, що упродовж двох 
останніх років розвиток цифрових технологій та інструментів 

забезпечує значні можливості щодо створення та застосування 

інформаційних ресурсів під час підготовки здобувачів вищої освіти. 

Під час карантину в Україні було запроваджене дистанційне навчання. 

Для організації дистанційного навчання використовують сучасні 

цифрові технології та  мережевий зв’язок. Головним пріоритетом є 

збереження усіх компонентів освітнього процесу: цілей, змісту, 

методів навчання, оцінок результату тощо [1].  

В умовах використання дистанційного навчання необхідний 

доступ викладачів та здобувачів освіти до Інтернету. В державі наразі 

повністю не реалізовані комплексні цілеспрямовані дослідження, які 

найбільш повно розкривають це питання [2].  
Дистанційне навчання може здійснюватися у двох форматах: 

синхронному й асинхронному. На практиці співвідношення 

застосування цих режимів залежить від об’єктивних технічних умов 

забезпечення закладу вищої освіти та учасників освітнього процесу. 

Для його організації обов’язково потрібно використовувати освітню 

платформу (або  освітній сайт, репозиторій, хмарні сервіси тощо), що 

забезпечить персоналізований доступ всіх учасників освітнього 

процесу. Така освітня платформа (або програмний застосунок), яку 

також називають LMS (Learning Management System, система 

управління навчанням), призначена для інтеграції цифрових 

інструментів навчання, а також адміністрування, управління 
та поширення навчальних програм, формування аналітики звітності 

процесу навчання. Освітню платформу, наповнену змістом, можна 

використовувати в двох форматах – асинхронному та синхронному, 

кожен із яких має свої переваги та обмеження [1].  

Як свідчить аналіз практики, в Україні найпопулярнішими 

освітніми платформами є такі: Moodle, Google Classroom, WebTutor, 

iSpring, Collaborator, SAP LSO, Edmodo, Мій клас (українська 

платформа), ClassDojo та ін. Слід зазначити, що ті викладачі-практики, 

які працюють з освітніми платформами, найчастіше використовують 
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Moodle і  Google Classroom. Це пов’язано з тим, що в Україні 

напрацьовано певний досвід використання зазначених освітніх 

платформ, наявні окремі методичні рекомендації щодо їх 

використання тощо.  

Правильно підібрані цифрові інструменти для організації 

дистанційного навчання дозволяють зробити освітній процес 

максимально комфортним і ефективним.  

До цифрових інструментів та сервісів, які допомагають 

викладачу вирішувати навчальні завдання під час організації 
дистанційного навчання, відносяться (таблиця 1) [1]:  

 

Таблиця 1. Цифрові інструменти та сервіси  

Призначення цифрових 

інструментів 

Приклади цифрових інструментів 

Організації вебінарів Zoom, Google Meet, Skype, Cisco 

Webex Meetings 

Організація спілкування 

через месенджери 

Vіber, WhatsApp, Telegram, Slack 

Управління навчальною 

груповою роботою 

Microsoft Teams, Granatum, 

TrainingSpace 

Залучення та проведення 

опитувань 

Kahoot!, Socrative, Plickers, Quizizz, 

Quizalize, Mentimeter 

Організація спільної 

роботи з документами 

Notion, G Suite 

Інструменти для 

візуалізації 

Visme, Easel.ly, Google Charts, 

Piktochart, Venngage, Canva 

Інструменти для 

опитування 

Classtime, Mentimeter, Kahoot!, Poll 

Everywhere, Google Forms, EDpuzzle, 

ClassMaker 

Інструменти для створення 

презентацій 

Prezi, Moovly, Emaze, Beautiful.ai 

Хмарини слів  Tagul, Tagxedo, Wordle і Wordclouds 

Віртуальні цифрові дошки WikiWall, Tutorsbox, Glogster, 

Dabbleboard, Twiddla, Scribblar, Padlet, 

Educreations, Popplet, Realtimeboard 

(Miro), Twiddla 
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За даними опитування, найбільш популярними програмами 

серед освітян є Google Meet, Zoom. Це пов’язано з перевагами цих 

програм, серед яких виділимо найголовніші: значна кількість 

учасників у безкоштовному пакеті; доступний вибір платформ 

(Android, iOS, браузери Chrome, Mozilla, Firefox, Apple, Safari, 

Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge); широкі можливості для 

приєднання (через браузер, мобільний додаток, Google Календар, 

за допомогою URL або коду зустрічі тощо); можливість запису 

відеозустрічі, демонстрації документів та вікон програми, перегляд 
контенту з високою роздільною здатністю, підтримка масштабування 

в мобільному додатку тощо. 

Висновки. Більшість закладів освіти не підготовлені до 

впровадження дистанційного навчання на основі використання 

електронного (синхронного, асинхронного) формату: відсутня 

відповідна цифрова освітня політика, низькій рівень цифрової 

компетентності педагогів та здобувачів освіти, проблеми з 

перенесенням технологій та форм традиційного навчання в умови 

дистанційного навчання [3]. 

Незважаючи на значну кількість недоліків, використання 

цифрових інструментів  в освітньому середовищі створює можливості  

управління процесом  навчання,  методичного  супроводу,  
оптимальної  організації спільної взаємодії викладача та студентів, 

оновлення форм міжособистісної комунікації. 
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ЦИФРОВИЙ ЕТИКЕТ  ЯК СКЛАДОВА  КУЛЬТУРИ 

ВІРТУАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

 

Дудченко Антоніна 

Сумський фаховий коледж економіки і торгівлі, викладач української 

мови за професійним спрямуванням 

 

Анотація. У статті з урахуванням актуальної для сучасної 

вітчизняної системи підготовки здобувачів фахової передвищої освіти 
різних освітніх галузей приділено увагу необхідності формування 

комунікативної компетентності в частині набуття навичок цифрового 

етикету, який  в інтернеті не обмежений чіткими правилами, ніким не 

встановлений і не затверджений. 

   Ключові слова: комунікативна цифрова 

компетентність, цифровий етикет, цифрова освіта, комп'ютерна етика. 

Постановка та обґрунтування проблеми. В умовах 

становлення інформаційного суспільства сучасний стан розвитку 

освіти потребує нового методологічного рівня викладання дисциплін, 

зокрема «Української мови за професійним спрямуванням» у закладах 

фахової передвищої освіти і не тільки, що сприятиме якісній 

підготовці висококваліфікованого, компетентного та 
конкурентоспроможного фахівця. Майбутній фахівець повинен мати 

комунікативну цифрову компетентність, уміти використовувати 

сучасні інформаційні технології, самостійно здійснювати ділову 

комунікацію в міжкультурному  середовищі, знати правила цифрового 

етикету  як складової  культури віртуального спілкування майбутніх 

фахівців. Перед закладами фахової передвищої освіти (ЗФПО) стоїть 

завдання підготувати висококваліфіковані кадри спеціалістів-

професіоналів.  

Розвиток цифрової компетентності у студентів, уміння 

грамотно використовувати сучасні технології – важлива частина того, 

чому мусить вчити навчальний заклад у XXІ столітті. В епоху 
тотальної диджиталізації з’явилося багато правил цифрового етикету. 

Часто вони навіть суперечать одне одному. Це пов’язано зі 

збільшенням кількості комунікаційних процесів  різного характеру цих 

процесів. Те, що може підходити одній компанії, одній сфері 

діяльності, не підходить іншій. На нашу думку, їх потрібно 

унормувати. 

Аналіз досліджень і публікацій.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить, що 

особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у 
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школах, ПТО, ЗФПО, ЗВО проаналізовано в роботах багатьох учених, 

зокрема: С.Архангельського, Н.Воропай, О.Горячева, М.Жалдака, 

А.Коломієць, Т.Корольової, Ю.Машбиця, Н.Морзе, Л.Петухової, 

Й.Ривкінда, О.Співаковського, О.Спіріна, О.Суховірського, 

Н.Тверезовської, І.Шапошнікової, О.Шиман та ін.. 

Вагомий внесок у вивчення можливостей використання 

соціальних сервісів у навчально-виховному процесі зробили такі 

науковці: О. Андрєєв,                  Н.Балик, Є.Патаракін, М.Рєзнін, 

В.Стародубцев, М.Менякіна; питання використання освітніх 
віртуальних спільнот викладачами висвітлено в роботах І.Малицької, 

М.Остапенко, І.Іванюк, А.Яцишин та ін..  Але  правила цифрового 

етикету, як складової  культури віртуального спілкування майбутніх 

фахівців, залишалось поза увагою науковців. 

Мета статті.  Метою статті є  розв`язання проблеми 

формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців, яка 

передбачає не тільки володіння мовою як засобом спілкування, 

навчання, а також дозволяє їм після закінчення навчального закладу 

реалізовувати всі передбачені компетентності для фахівця у 

професійно-трудовій та соціально-культурній сферах спілкування, 

також у сфері своєї діяльності з дотриманням правил цифрового 

етикету.  
Тривала практика викладацької діяльності засвідчує, що не всі 

студенти мають достатній рівень комунікативної компетенції як 

інтегруючого компонента професійної підготовки  майбутнього 

фахівця, не володіють на високому рівні культурою мови та цифровим 

етикетом. Це повинно бути однією із ключових ланок у підготовці 

майбутніх фахівців будь-якої галузі. 

Виклад основного матеріалу. З кожним днем інформаційно-

комунікаційні технології (ІКТ) все глибше проникають у навчально-

виховний процес, стають їх невід’ємною складовою. Ще недавно 

інформаційними технологіями опікувались тільки викладачі 

інформатики, нині ж це питання є актуальним для кожного 
педагогічного працівника. Ці зміни дають нам можливість 

спостерігати формування інформаційного суспільства. Настав той час, 

коли ІКТ охоплюють різні сфери суспільного життя і їх можна 

застосовувати у викладанні багатьох дисциплін. 

Важливу  роль  у  розвитку  культури  української ділової  

мови, у  формуванні високої  мовної  культури  майбутніх фахівців має 

етикет. 

Діловий етикет — це шаблон поведінки - у сфері управління та 

підприємництва, що містить систему детально опрацьованих і 
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регламентованих правил поведінки в різних ділових ситуаціях, у тому 

числі при прийомі на роботу, звертанні до керівництва, діловому 

листуванні та ділових комунікаціях. Спілкуючись у віртуальному 

середовищі, слід також 

пам’ятати, що тут, як і в реальному житті, існують свої 

правила поведінки, своєрідна культура віртуального спілкування, яку 

ще називають «Netuket». Як і в реальному житті, спілкуючись 

віртуально, ми повинні дотримуватись певних правил, щоб створити 

позитивний імідж та уникнути конфліктних ситуацій,  дотримуватись 
правил поведінки, спілкуючись в Інтернеті, пам’ятати про цифрову 

грамотність. Інформаційна етика пов'язана з комп'ютерною етикою й 

філософією інформації. Вже зараз інформаційні технології зачіпають 

фундаментальні права людини, стосуються захисту авторських прав, 

інтелектуальної волі, відповідальності й безпеки. Інформаційна етика 

розглядає проблеми власності, доступу, безпеки інформації. Розвиток 

інформаційних технологій чинить величезний вплив на всі сфери 

життя сучасної людини. На фоні глобалізації сучасного світу особливе 

значення мають питання інформаційної етики на фоні 

міжнаціональних, міжкультурних та міжконфесійних відносин. 

Останнім часом сформувалося навіть поняття «інформаційна війна». 

Одним із основних завдань інформаційної етики в сучасних умовах 
простого і широкого доступу кожної людини до інформаційного поля є 

розробка правил ведення дискусій в інтернеті, які, на жаль, часто 

ведуться з використанням ненормованої лексики. Тож потрібно 

дотримуватися цифрового етикету, бо це не примха, а необхідність.  

Сучасний темп життя та постійне спілкування з користувачами  

Інтернету змінили правила ділового етикету. Багато хто вважає, що 

етикет – це обмеження. Але мета етикету цифрової комунікації — 

зробити спілкування зрозумілішим, зняти напруження у 

співрозмовників, а не затиснути їх у рамки. 

Навчитися цифрової грамотності українцям стане простіше — 

Міністерство цифрової трансформації створило спеціальну платформу 
Osvita.diia.gov.ua.  

 У сучасному житті люди сходяться між собою набагато 

швидше. У першу чергу, нам потрібно ставитися до людини, з якою ми 

спілкуємося, з повагою. Повага починається з таких факторів: 

пунктуальність, стриманість, тактовність,  ввічливість, грамотність. 

У загальному розумінні, комп'ютерна етика займається 

дослідженням поведінки людей, що використовують комп'ютер, на 

основі чого виробляються відповідні моральні приписи й своєрідні 

норми етики. Саме вживання терміну «комп'ютерна етика» досить 
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умовне, ця дисципліна дуже молода, вона з'явилася на межі 70-х — 80-

 х рр. XX сторіччя, і поряд з нею вживаються такі терміни, як 

«інформаційна етика», «цифровий етикет». 

Компетенція у сфері цифрових технологій повинна 

сприйматися не лише як знання, що мають відношення до технічних 

навичок, а і як знання, більшою мірою зосереджені на когнітивних, 

соціальних та емоційних аспектах роботи і життя в цифровому 

середовищі. Цифрова компетентність – багатогранний 

еволюціонуючий процес, що постійно змінюється з появою нових 
технологій, і кожен  із нас при цьому повинен пам`ятати про правила 

цифрового етикету. 

Правила цифрового етикету, безперечно, важливі і на старті 

комунікації з людиною. Найкраще цифровими навичками володіє 

молодь віком 10–17 років, вона дістала частку 61,6% у категорії «вище 

середнього», тож при цьому саме їй потрібно обов`язково володіти 

правилами цифрового етикету.  

Інколи можна зустріти запитання: Чи потрібні правила 

комп'ютерної етики? 

Так, потрібні. Прості правила ввічливості, загальнолюдської 

етики становлять цифровий етикет. 

Висновки та пропозиції. Отже, формування комунікативної 
компетентності майбутніх фахівців – це складний динамічний процес. 

Деякі аспекти цієї проблеми потребують подальшого дослідження. 

Викладачам коледжів і технікумів (ЗФПО)  потрібно набувати 

ґрунтовного досвіду у цій справі. Перспективи подальших досліджень 

повинні бути спрямовані на створення методики використання 

соціальних мереж у процесі навчання ІК-дисциплін, розробку 

методичних рекомендацій щодо  вивчення правил цифрового етикету.  

Тому необхідним є подальше теоретичне дослідження порушеної 

проблеми з метою формування комунікативної компетентності  та 

комп'ютерної етики майбутніх фахівців різних сфер діяльності. 
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РОЗВИТОК ЖІНОЧОГО ХОКЕЮ НА ТРАВІ НА 

СУМЩИНІ (80 – ПЕРША ПОЛОВИНА 90-Х РР. ХХ СТ.) 

 

Богаченков А. В.1, Добровольский А.А.2, Гончаренко В.І.3 

1,2ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», студент 
3ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

професор 

 
Новий етап в історії жіночої команди з хокею на траві 

«Буревісник» (єдиного представника Сумщини з командних ігрових 

видів спорту у вищій лізі) розпочався з виступів у змаганнях 

чемпіонату СРСР серед команд вищої ліги:  

1984 р. – 11 місце; 

1985 р. – 10 місце, перемога в літній Спартакіаді УРСР; 

1986 р. – 9 місце.  До списку 33-х кращих гравців потрапили 

Світлана Трейтяк та Лариса Глухова, які отримали звання «Майстер 

спорту СРСР». «Буревісник» уперше став чемпіоном УРСР та базовою 

командою до участі в змаганнях літньої Спартакіади СРСР. За 

результатами змагань, які відбувалися у  м. Бориспіль, команда посіла 
шосте місце; 

1987 р. – 12 місце, команда вибула до Першої ліги. До списку 

33-х кращих хокеїсток СРСР  потрапили Валентина Ковбаса та Галина 

Говера, яка отримала звання «Майстер спорту СРСР»; 

1988 р. – 3 місце серед команд Першої ліги; 

1989 р. – 3 місце серед команд Першої ліги; 

1990 р. – 1 місце серед команд Першої ліги, повернення до 

Вищої ліги. До списку 22 кращих гравців потрапила Світлана 

Яковцова. Друге місце в змаганнях літньої Спартакіади УРСР; 
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1991 р. – 5 місце серед команд Вищої ліги, яке дало право всій 

команді отримати звання «Майстер спорту СРСР». 

Зі здобуттям Україною незалежності в 1991 р. на Сумщині 

розпочався новий етап в історії жіночого хокею на траві. Незважаючи 

на те, що команда «Буревісник» продовжила своє існування, 

В.Гончаренко, коли розпочав роботу у Сумському державному 

педагогічному інституті ім. А.С. Макаренка, за підтримки керівництва 

навчального закладу, створив нову команду «ОССА–Педінститут». До 

новоствореної команди увійшли колишні гравці «Буревісника», знані 
майстрині з хокею на траві: Л. Глухова, О. Романенко (Майборода), В. 

Остапенко, а також  група випускниць ДЮСШ «Буревісник».  

Команда-дебютант з першої спроби стала срібним призером 

чемпіонату України та срібним призером Кубку України. Протягом 

сезону команда показувала змістовну гру, схожу за стилем з 

«Буревісником» кращих часів, проте, сумські хокеїстки все ж таки 

поступалися багаторазовому чемпіону СРСР досвідченому «Колосу» 

(м. Бориспіль). Поруч із досвідченими зростали й молоді спортсменки, 

які швидко опановували секрети майстерності. За підсумками сезону 

до списку 22 кращих хокеїсток України потрапили і гравці команди: 

Вікторія Матвієнко, Ольга Романенко, Лариса Глухова, Тетяна 

Кобзенко (майбутня зірка європейського хокею). 
Успіх команди «ОССА–Педінститут» надихнув відомого 

сумського тренера з хокею на траві Миколу Шаповала створити в місті 

ще одну жіночу команду «Сокор». 

Економічна криза в Україні першої половини 90-х рр. ХХ ст. 

не сприяла розвитку спорту, особливо студентського. Команда 

«ОССА–Педінститут»  відчувала недостатність фінансування. Саме в 

цей час знову перетнулись шляхи В. Гончаренка та В. Черняка, який 

повернувся до Сум з Росії й почав працювати в структурі АТ «СБТС» 

(Спорт, Бізнес, Технологія, Сервіс). Віктор Черняк, який був біля 

витоків сумського хокею на траві, з розумінням поставився до проблем 

студентської команди. Унаслідок цього до трьох спортивних клубів у 
структурі АТ «СБТС» додався четвертий – з хокею на траві. У 1993 р. 

команда отримала нову назву – «СБТС» Суми, стала срібним призером  

чемпіонату України та посіла друге місце в Кубку України.  

Схожий шлях пройшла й команда «Сокор», яка, отримавши 

фінансову підтримку з боку ЗАТ «Демпург», змінила назву на 

«Демпург» Суми.  

За результатами сезону 1993 р. хокейний клуб «СБТС» Суми 

отримав право взяти участь у Кубку володарів кубків європейських 

країн, який відбувся в травні 1994 р. в столиці Шотландії м. Единбург 
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(Велика Британія). Перший європейський досвід сумських хокеїсток 

був вдалим – вони посіли друге місце у своїй підгрупі, поступилися 

лише господаркам турніру команді «Единбурзькі леді», обігравши 

бельгійську «Росанте» та швейцарську «Олтен». У матчі за 3-те місце, 

незважаючи на упереджене суддівство, «СБТС» Суми обіграли 

литовську «Інту». Такий успіх був би неможливий без підтримки з 

боку президента ХК «СБТС» Суми Олександра Сахна та віце-

президента  Віктора Черняка. Крім того, це був перший закордонний 

турнір з хокею на траві, у якому взяли участь представниці незалежної 
України.  

1994 р. був найбільш вдалим в історії ХК «СБТС» Суми, бо  в 

подальшому АТ «СБТС» збанкрутувало і хокейна команда, 

протримавшись певний час, перестала існувати. Естафету успіху 

підхопила інша сумська команда «Демпург» (з 1996 р. «Динамо-

Сумчанка»). Поступово центр українського жіночого хокею на траві 

перемістився до м. Суми. 
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ОБРАЗ ЖІНКИ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕПОХИ" У ТВОРЧОСТІ 

МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО ЗА ЗБІРКОЮ "СИНІ ЕТЮДИ"  

 

Іскра К.Ю.1, Самусь І.П.2
 

1Тулущанський заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів 

Попівської сільської ради, здобувач освіти 
2Тулущанський заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів 

Попівської сільської ради, вчитель української мови та літератури 

 

Художній світ М. Хвильового – багатогранне та складне 

явище. Воно визначається синкретичністю, гетерогенністю та 

філософсько-естетичною укомлектованістю його внутрішньої 

структури, що є притаманною інтеграції стильових різновекторних 
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складників. Автор, працюючи в літературному оточенні, зазнає 

різномітнього впливу, який зробив його відкритим до нових 

мистецьких віянь та ідей. Тому дослідження його художнього світу 

потребує висвітлення як з боку особливостей творчості М. 

Хвильового, так і зв’язків її із загальними тенденціями розвитку 

літератури першої третини ХХ століття [1]. 

Проаналізувавши збірку «Сині етюди», хочеться звернути 

увагу на проблему, яка займаює центральне місце у творчості М. 

Хвильового, це проблема людини. Саме людина і стала мірилом усього 
головного. Серед людської маси письменник насамперед виділяє 

індивідуальність, що прагне втілити високі й іноді недосяжні мрії та 

пориви у реальність. Таким чином, саме поява збірки М. Хвильового 

«Сині етюди» у 1923 році і стає визначним явищем в українській 

післяреволюційній літературі [2, с. 180 – 187].  

Автор оспівав творців революції у всій їхній життєвій 

виразності та конкретності вже й у своїх ранніх творах, таких як 

«Солонський Яр» та «Легенда». Бо в той час ще він не розумів всієї 

ілюзорності та неправдоподібності омріяних ідеалів, їх нищівної сили, 

під владу яких і сам потрапив. Герої-революціонери у творчості 

Хвильового постають у символічних узагальненнях, не як 

індивідуалізовані характери. Такі риси відбивають «романтику 
вітаїзму» нетривалого, раннього періоду творчості письменника [3, з. 

82 – 87].  

Новела ж «Кіт у чоботях» присвячена жінці в революції. Гапка 

чи товариш Жучок – це той тип, яких зустрічав автор як оповідач на 

військових дорогах. Гапка невисока на зріст жінка, взута у великі 

чоботи, названа  Жучком за жвавий характер і темні очі. Ставлення 

автора до Гапки-Жучка захоплено-піднесене, що виражається як 

словами безпосередньо, так і синтаксисом – через короткі, переважно, 

а часто просто однослівні речення. Так кажуть захоплені вкрай люди: 

намагаються здійснити, гімн «звичаям революції», а виходить не гімн, 

а пісня [1].  
Портрет образу героїні характеризує її одним словом – 

«жучок». Гапка – це «мураль» революції, яка тягне сонячну енергію в 

сонячне століття. Своєрідна гармонія фарб: червіньковий з кольором 

хакі - це і є головна героїня. Золото та вогонь – це асоціація радості, 

тепла, досконалості. Товариш Жучок говорить частіше російською 

мовою що доносить до читача дух того часу – такий стиль життя, що 

на жіночих зборах говорили про кохання, аборти та права куховарок 

[2, с. 180 – 187]. Отже, мовна стихія «Кота в чоботях» сповнена 

радістю, легкою іронією, щирим захопленням та симпатією. Автор 



153 

 

новели «Кіт у чоботях» – ще не холодний Микола Хвильовий в 

«Арабесках». «Кіт у чоботях» – власне чоловіча, безпосередня емоція, 

викликана незвичайною Гапкою.  
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ З ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Кісіль М.М. 

ВСП «Фаховий коледж інфокомунікацій НУ «Львівська політехніка» 

 

Дистанційне навчання, яке стало буденністю за останні два 

роки, поставило перед освітянами не лише нові виклики, а й нові 

можливості та перспективи. Фізична відсутність учасників 

навчального процесу в аудиторії замінена присутністю у віртуальних 

кімнатах. І тепер наявність студента на занятті залежить від доволі 

банальних на перший погляд чинників – стабільного інтернет 
з’єднання та відповідної техніки. 

У даній статті розглянуто специфіку організації роботи 

учасників дистанційного навчання у захищеному віртуальному 

середовищі G-Suit for education та використання платформи Classtime 

для студентів технічних спеціальностей, зокрема телекомунікацій та 

комп’ютерно інтегрованих технологій, транспортних технологій, 

комп’ютерних наук. 

G-Suit for education  

Середовище G-Suit for education має широкий спектр 

вбудованих додатків та засобів, що дозволяє ефективно організувати 

навчальний процес. Крім того Міністерство освіти і науки України за 

підтримки Google Україна періодично організовує безоплатне 

http://eureka.ucoz.ua/publ/138-1-0-466
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навчання освітян за тематичними курсами даного напрямку, задля 

розширення можливостей використання цифрових інструментів для 

організації дистанційного навчання й підвищення ефективності 

освітнього процесу. 

Для початку роботи в середовищі адміністратор навчального 

закладу реєструє корпоративний акаунт, всередині якого створюються 

облікові записи користувачів з різними правами доступу. Системний 

адміністратор реєструє акаунти викладачів та адміністрації 

навчального закладу, надає їм права доступу на створення акаунтів 
студентів та формування груп, підключає додаткові сервіси Google.  

Основним засобом взаємодії у середовищі G-Suit for education 

є віртуальна кімната Google Classroom, яка створюється для кожного 

предмету й кожної групи. Тут викладачі розміщують матеріали, 

завдання, комунікують зі студентами завдяки дописам  і коментарям, 

перевіряють виконані роботи та оцінюють їх. Для онлайн зустрічей 

використовують Google Meet, покликання на яку автоматично 

встановлено у кожному класі і забезпечується надійним захистом від 

зовнішнього втручання. У Google Meet всі учасники бачать і чують 

одне одного, можуть демонструвати екрани власного пристрою, 

презентації чи відеоролики. 

Серед додаткових засобів середовища варто згадати форми, 
віртуальну дошку Jamboard, нотатник, документи, таблиці, презентації, 

чат, календар та інші додатки, вдале поєднання яких сприяє 

продуктивному заняттю.  

Зокрема, за допомогою форми можна провести тестування, що 

дозволить викладачеві оперативно отримати зворотній зв’язок. 

Підсумок результатів та загальна статистика всієї групи лише сприяє 

ефективній взаємодії. Проте тут є ряд недоліків, зокрема неможливість 

відстежити, коли студент розпочав виконувати завдання, встановити 

ліміт часу без додаткової програми, вписати математичну формулу у 

завдання. Відсутність часткового оцінювання певних типів завдань 

спонукають шукати альтернативу. Один із варіантів виходу з 
перелічених проблем – платформа Classtime. 

Classtime  

Classtime – середовище для навчання, перевірки знань шляхом 

тестування, а також командної роботи усіх учасників начального 

процесу. Платформа зручна у користуванні, з інтуїтивно зрозумілим 

меню та широким набором функцій. Потребує реєстрації, 

безкоштовна, проте деякі функції є умовно платними. Потрапити на 

платформу можна за покликанням https://www.classtime.com/ або за 

запрошенням колеги, наприклад https://www.classtime.com/c/5GZ7R/ 

https://www.classtime.com/
https://www.classtime.com/c/5GZ7R/
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Розробники платформи створили її максимально комфортною 

у використанні. Для новачків корисною буде вкладка «Допомога», де 

можна ознайомитися із специфікою роботи на платформі, знайти 

відповіді на найпоширеніші запитання, переглянути ознайомчі відео 

чи вирішити необхідні питання, поспілкувавшись з представниками 

платформи наживо.  

Співпраця платформи з сервісами Google надає можливісь 

інтегрувати наявні Google класи в середовище Classtime. Це сприяє 

швидкому доєднанню студентів до сесії без запрошення, що 
унеможливлює вхід під псевдонім чи небажаний вхід сторонніх 

користувачів. 

Бібліотека платформи налічує понад 30000 готових завдань, 

які завантажили інші вчителі та викладачі. Тут варто зазначити, що всі 

наявні групи питань є у вільному доступі і не потребують додаткового 

дозволу на використання. Крім того, на платформі є база усіх тестів 

ЗНО попередніх років з усіх предметів, що розподілені за темами та за 

роками. Звісно, кожен викладач готує ті вправи, які підходять під його 

власний стиль, особливості групи, кількості відведених годин на ту чи 

іншу тему тощо. Серед запропонованого набору можна почерпнути 

ідеї та варіанти проведення поточного контролю. 

Для формування власних питань є можливість обрати серед 
наступних категорій:  

 з однією правильною відповіддю;  

 з кількома правильними відповідями;  

 правда/неправда;  

 встановити відповідності;  

 встановити відповідності із зайвим варіантом;  

 встановити порядок;  

 вибірка тексту;  

 вибрати область на рисунку. 

У питання можна також додати як зображення, так і відео з 
Youtube. 

Великою перевагою платформи Classtime серед аналогів є 

можливість встановлювати шкалу оцінювання. Наприклад, тестове 

завдання може оцінюватися у пів бала чи навіть у чверть, тоді як інше, 

– до прикладу з розгорнутою відповіддю, – у 2 чи 2,5. Це зручно 

найперше тоді, коли максимальний результат тесту повинен 

співпадати з максимальним балом згідно критеріїв (5 чи 12). Також у 

налаштуваннях сесії можна обрати режим часткового оцінювання. 

Наприклад, у завданнях ЗНО на встановлення відповідності 

пропонується 3-4 запитання і 5 варіантів відповідей, причому кожна 
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правидьна оцінюється в один бал, тобто загалом можна набрати від 0 

до 3-4 балів.  

Маючи готову групу питань, викладач розпочиає сесію, 

обравши потрібні налаштування для того чи іншого типу роботи. Для 

кожної нової сесії генерується унікальний код, за яким студенти й 

отримують доступ до завдань. Можна скористатися також і QR кодом 

чи доступом за посиланням або ж автоматично приєднати всю групу з 

Google Classroom. 

Ще одна перевага Classtime – планувальник сесій. Можна 
вказати як період активності сесії, так і її тривалість. Це зручно в 

першу чергу тому, що дозволяє всім бути в рівних умовах. Під час 

дистанційного навчання не кожен може синхронно розпочати роботу 

над завданнями. Якщо хтось з певних причин приступить до завдання 

пізніше, час на виконання все одно буде фіксованим.  

Викладач у реальному часі бачить прогрес кожного студента, 

його правильні та не правильні відповіді, присутність у системі та 

може спілкуватися з кожним індивідуально завдяки приватному чату. 

Результатом тестування на платформі Classtime крім 

підсумкового балу є загальний звіт про виконані завдання як усіх 

учасників тесту, так роботи кожного студента окремо. Ці звіти можна 

завантажити у зручних форматах – excel та pdf або ж одразу 
імпортувати результати у Google Classroom 

Крім тестування, середовище Classtime пропонує реалізацію 

покрокової роботи, та роботи над помилками, коли після введення 

відповіді студенти бачать правильний результат. Ще одна функція – 

командні ігри – засіб залучення всіх студентів до виконання завдань. 

Таку форму ефективної взаємодії можна обрати як для нової теми, так 

і для закріплення вивченого. 

Варто відзначити, що на даний час середовище Classtime 

проходить процес оцінювання на міжнародній платформі аналізу 

програмного забезпечення Capterra, що теж є неабиякою перевагою на 

користь «так» у питанні довіри. 
Отже, для ефективної взаємодії усіх учасників навчального 

процесу під час дистанційного навчання слід обирати ті форми й 

засоби, які якнайкраще допоможуть отримати позитивні результати. 

Кожен ресурс має свої переваги й недоліки, зокрема й у відповідності 

до предмету викладання та напрямку підготовки студентів.  

З досвіду викладання предметів математичного та 

комп’ютерного циклу студентам напрямку телекомунікацій та 

комп’ютерно інтегрованих технологій, студентам комп’ютерних наук 

та студентам залізничникам середовище G-Suit for education є чи не 
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найкращим рішенням. У випадку дистанційного навчання набір 

описаних засобів дозволяє безперебійно організовувати навчальний 

процес.  За умов змішаного чи класичного аудиторного навчання, 

наявність Google Classroom у кожного студента дозволяє 

опрацьовувати матеріали навіть за відсутності на заняттях. Крім того 

Googl клас надзвичайно ефективний під час проведення лабораторних 

робіт, а також самостійних чи контрольних зрізів. 

 Платформа Classtime є вдалим доповненням при роботі в 

середовищі G-Suit for education, може використовуватися як під час 
аудиторного заняття, так і дистанційно. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ 

ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ SMART NOTEBOOK  

У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ  

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

 

Колесник С. М. 

Державний навчальний заклад «Білопільське вище професійне 

училище», викладач 

  

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та мережі 

Інтернет веде нас до «Smart» або розумного суспільства. Smart – це 

нова якість суспільства, в якому сукупність використання людством 

нових технологій дозволяє підвищити якість життя. SMART-технології 

https://cutt.ly/lEVM66j
https://www.classtime.com/
https://cutt.ly/YEBigCg
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сьогодні вже не є новинкою. Вони широко впроваджуються та 

застосовуються в педагогічній практиці.  

Перед сучасним викладачем постає ряд важливих завдань: 

навчити як навчатися і як мислити, як застосовувати  знання для 

розв'язання будь-якої життєвої або виробничої проблеми, забезпечити 

активну навчальну роботу здобувачів освіти, сформувати в них 

організованість, здатність самостійно вчитися, знаходити й 

використовувати потрібну інформацію, працювати в колективі, 

вирішувати проблеми в нестандартних ситуаціях. 
Серед інформаційних технологій провідне місце, безперечно, 

посідають інтерактивні дошки (SMART Board, INTERWRITE Board, 

3M Digital Board тощо) - це один із сучасних технічних засобів 

навчання для взаємодії педагога й учня. 

 На нашу думку, саме електронна інтерактивна дошка є 

найбільш універсальним засобом навчання.  Використання проекційної 

техніки в поєднанні з аудіозасобами дає можливість залучати на 

уроках під час пояснення нового матеріалу таблиці, довідкові 

матеріали; під час аналізу інформації схеми й матеріал електронних 

підручників. Це дозволяє реалізувати принципи наочності, доступності 

та систематичності. Так, інтерактивна дошка дозволяє розробляти 

необхідний наочний матеріал у вигляді блок-схем, динамічних 
алгоритмів чи узагальнюючих таблиць, які є стислим викладом і 

зображенням основних положень навчального матеріалу та 

застосувати його на уроках.      Навчання за допомогою інтерактивних 

дощок SMART Board мало чим відрізняється від звичних методів 

викладання. Основи успішного проведення уроку ті самі, незалежно 

від технологій та устаткування, що використовує педагог. Насамперед 

урок повинен мати чіткий план і структуру та досягати певних цілей і 

результатів. Педагог може по-різному класифікувати матеріал, 

використовуючи різні можливості дошки: переміщати об'єкти, 

працювати з кольорами,  при цьому залучаючи до процесу здобувачів 

освіти, які потім можуть самостійно працювати.  Можна знову 
звертати увагу здобувачів освіти на дошку, щоб вони поділилися 

своїми думками й обговорили їх перед тим, як продовжити роботу.  

 Програма Smart Notebook  має колекцією інтерактивних 

засобів педагога LAT 2.0 (Lesson Activity Toolkit). Ця колекція 

інтерактивних об'єктів створена на допомогу викладачу, який активно 

працює над створенням власних розробок уроків з використанням 

інтерактивної дошки.  
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Таким чином, використання комп'ютерних моделей та 

технології SMART на уроках надає можливість педагогу досягти 

позитивних результатів: 

•    збільшення об'єму зорової інформації, що суттєво підвищує 

якість та ефективність викладання предмета; 

•    можливості SMART залучають учнів до активної 

діяльності, активізують їхній творчий потенціал; 

•    яскравість комп'ютерної графіки дозволяє розвивати 

наочно-образне мислення; 
•   реалізується можливість опрацювання великої кількості 

інформації; 

•   створюються умови для індивідуальної та групової 

дослідницької роботи з комп'ютерними моделями, під час якої можна 

самостійно ставити експерименти, швидко перевіряти свої гіпотези, 

встановлювати закономірності. 

         З іншого боку, використання SMART та комп'ютерного 

моделювання не повинно створювати ілюзію легкості розв'язання 

педагогічних проблем. Використання таких технологій зобов'язує 

педагогів до розробки системи завдань, які  направлені на формування 

високого рівня розвитку мислення, аналізу, синтезу, узагальнення. 

Робота педагога при цьому не тільки не спрощується, але й 
ускладнюється і потребує більш високої кваліфікації. І наскільки 

педагог готовий до змістовного осмислення традиційних підходів до 

викладання, їх дієвому аналізу з урахуванням активного впровадження 

SMART та комп'ютерного моделювання в освітній процес та 

практичної реалізації, настільки ефективними будуть і результати 

навчання. 
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПРОЄКТНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Масик А.В. 

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Конотопське 

вище професійне училище», викладач професійно-теоретичної 

підготовки 
У публікації розглянуто метод проєктної діяльності як умова 

формування та розвитку професійної компетентності майбутніх 

фахівців залізничного транспорту. 

Ключові слова: фахівець залізничного транспорту, проєктна 

діяльність, професійний розвиток, професійна компетентність. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» та Закону України 

«Про професійний розвиток працівників» поняття «професійний 

розвиток» розглядаємо як безперервний процес навчання та 

вдосконалення професійних компетентностей фахівця, що дає змогу 

підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності і 

триває впродовж усього періоду професійної діяльності 1. 
У тлумачних словниках компетентність трактується як 

«оволодіння особистістю знаннями та досвідом у певній галузі». 
Підвищення фахової компетентності, зростання професійного 

розвитку робітника галузі залізничного транспорту, створення умов 

для самореалізації, самоактуалізації майбутнього фахівця, 

удосконалення самоосвітньої діяльності із залученням засобів 

проектної діяльності є одними з важливих та актуальних завдань.  

Проєктна діяльність належить до сфери інноваційної 

діяльності та поєднує в собі широкий спектр застосування на всіх 

рівнях організації підготовки майбутнього кваліфікованого 

конкурентоспроможного фахівця. 

Робота над проєктом є практичним втіленням особистісно-

діяльнісного та особистісно-орієнтованого підходу до освіти в процесі 
самостійної роботи здобувача освіти, на основі його вільного вибору, з 

урахуванням його інтересів. 

Проєктна діяльність включає в себе умовні етапи: визначення 

теми та аналіз проблеми, постановку мети; вибір засобів її досягнення, 

пошук і структурування інформації, складання плану проєкту; 

виконання етапів проєкту, поточний контроль та своєчасне внесення 

змін; підготовка презентації досягнутих результатів та оцінка якості 

виконаного проєкту (рефлексія). 
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Планування проєкту є основною складовою частиною 

проєктної діяльності та передбачає розробку цілей та завдань, пошук 

шляхів реалізації, календарне планування, розподіл обов’язків та 

сфери відповідальності між учасниками проєкту, визначення термінів 

виконання кожної стадії і т.д. 

Навчальна проєктна діяльність у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти – навчально-пізнавальна самостійна 

діяльність здобувачів освіти за участю педагога як координатора, 

спрямована на результат, що досягається завдяки розв’язанню 

значущого для них фахового завдання 3. 

Перспективи застосування методу проєктів під час підготовки 
майбутніх фахівців – це розвиток індивідуальних здібностей 

здобувачів освіти, критичного мислення, зв'язок навчального заняття з 

особливостями роботи на підприємствах, розвиток та вдосконалення 

навичок самоорганізації та тайм-менеджменту, створення систем 

контролю та самоконтролю. 

Важливим аспектом під час використання методу проектів є 

роль викладача, саме він виконує такі функції: координує процес, сам є 

джерелом інформації та допомагає в пошуку джерел, заохочує та 

направляє, підтримує постійний зворотній зв'язок. 

Залежно від характеру роботи навчальні проєкти поділяють на 

практично-орієнтований, дослідницький, інформаційний, творчий, 
рольовий, соціальний. 

Використання методів проєктної діяльності в освітньому 

процесі відіграє важливу роль у підготовці майбутніх фахівців 

залізничного транспорту, а саме у формуванні та розвитку професійної 

компетентності з метою отримання  конкурентоспроможного 

кваліфікованого робітника на ринку праці. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК 

ІНСТРУМЕНТУ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ БУДІВЕЛЬНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Панченко Н.М.1, Павленко Н.М.2 
1ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач 
2ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 
університету», викладач 

 

Як правильно підготувати здобувачів освіти до роботи в 

будівельних організаціях, як вірно визначити та сформувати 

професійні компетенції майбутніх спеціалістів? Лише тісна співпраця з 

виробництвом та моніторинг потреб на ринку праці дозволить 

закладам освіти знайти відповіді на подібні питання та рухатися в 

одному напрямку з сучасними вимогами.  

Об’єкт будівництва від задуму щодо його зведення до 

експлуатації проходить такі стадії: передпроєктну, проєктування, 

будівництво та здача в експлуатацію.  

На кожній стадії життєвого циклу об’єкта будівництва не 
обійтися без використання комп’ютерних технологій, саме вони стали 

невід’ємним помічником у роботі багатьох спеціалістів, в тому числі: 

геодезистів, проєктувальників будівель, споруд, транспортних систем 

та інженерних мереж, виконробів, інженерів виробничих відділів 

будівельних організацій.  

При виконанні проєктно-вишукувальних робіт задля 

отримання даних щодо рельєфу місцевості, фактичної ситуації для 

обробки даних геодезичних вимірювань та побудови планів місцевості 

використовують програмні комплекси Digitals, GeoniCS, AutoCAD 

Civil 3D.  

Майбутнім інженерам просто не обійтися без  навичок роботи 
з програмами системи автоматизованого проектування (далі - САПР). 

Однією з базових програм сімейства САПР є програма AutoCAD, яка 

дозволяє швидко та якісно, відповідно до вимог ДСТУ виконати 

креслення будь-якої складності. Ширшими можливостями, окрім 

простого відтворення креслення, наповнена програма  AutoCAD Civil 

3D (дозволяє проєктувати інженерні споруди). До речі, саме за 

допомогою цієї програми можна зчитувати та виконувати обробку 

інформації з сучасних електронних тахеометрів. Маючи дані 

інструментальних зйомок місцевості за допомогою програм сімейства 
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САПР, можемо оперативно вирахувати об’єми земляних робіт та 

надалі, під час виконання земляних робіт, проконтролювати фактичні 

об’єми. 

Digitals забезпечує автоматизацію геодезичних робіт від 

обробки польових вимірів до створення обмінних файлів, кадастрових 

планів і технічної документації. Ця програма допомагає створити 

графічні й текстові документи на основі шаблонів, 

що дозволяє максимально автоматизувати процес і легко адаптувати 

його під будь-які вимоги. 
Безпосередньо на стадії розробки проєкту широкого 

використання набула програма ЛІРА-САПР, яка  реалізує технологію 

інформаційного моделювання будинків (BIM) і орієнтована на 

проєктування і розрахунок будівельних конструкцій.  

До складу проєкту належить і кошторисна документація. 

Комп'ютерні програми ”Інпроект – Випуск кошторисів” (далі – 

КП  «ІВК») та «Автоматизований Випуск Кошторисів» (далі – 

ПК «АВК») призначені для автоматизованого визначення вартості 

нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту й технічного 

переоснащення будівель і споруд різного призначення, їх комплексів, 

лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури й успішно 

тут використовуються. 
У кожній будівельній організації, хоч і різняться вони 

профілем своєї діяльності (дорожнє будівництво, цивільне чи 

промислове, будівництво інженерних мереж і т.д.), працюють із 

кресленнями: ознайомлення з проєктами, роздрук проєктної та робочої 

документації, розробка креслень у складі проєктів виробництва робіт, 

оформлення виконавчої  документації, розрахунок об’ємів на основі 

креслень і т.і. Коло роботодавців не обмежується будівельними 

організаціями, це і проєктні інститути та установи, технічні бюро і т.і. 

Для реалізації в майбутньому себе як вмілого спеціаліста в 

галузі будівництва здобувачам освіти необхідно окрім  загальних 

питань зі спеціальності володіти навичками роботи з комп’ютерними 
програмами, що і допоможе підготувати дані для виконання 

геодезичних вимірів сучасними приладами, розробити проєктні, 

розбивочні та інші креслення, технічну документацію  підвищить 

рівень конкурентоспроможності наших випускників на ринку праці. 
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Процеси глобалізації у світі та інтеграція України в 

європейську спільноту потребує досконалого володіння іноземними 

мовами. 

Євроінтеграція в освіті – це добровільне зобов’язання України 

модернізувати систему своєї вищої освіти з метою її зближення з 

європейською [2,с.123]. Завдяки євроінтеграціїї ми повинні набути 
нових конкурентних переваг в якості освіти, досягти нового рівня 

підготовки фахівців. Найголовнішим тут є  якість навчальних програм 

для студента, яка має визначитися розвитком особистості, здатністю 

адаптації до вимог ринку праці та мобільності в усіх вимірах.  

  Сучасні здобувачі освіти постійно використовують цифрові 

гаджети (ноутбуки, смартфони, комп’ютери) у навчальній, 

професійній і соціальній діяльності,застосування професійно 

підібраного навчального контенту сприяє підвищенню мотивації 

здобувачів освіти до вивчення іноземної мови. 

 Суттєві зміни відбулися із створенням системи відкритої 

дистанційної освіти, з’явилось поняття змішаного навчання (blended 
learning), стало можливим проведення занять на освітніх платформах, 

у режимі відео-конференціі через Zoom, Google Meet, Google 

Classroom, відкрило нові канали комунікації та співпраці в освітньому 

процесі,  у системі комунікації «викладач-студент». 

Завдяки інноваційним технологіям у вивченні іноземних мов 

запроваджується доступність для студентів до електронних видань, 

http://digitals.at.ua/index/0-2
https://www.liraland.ua/lira/
http://www.inproekt.kiev.ua/
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комп’ютерних навчальних систем, мобільних додатків, аудіо та 

відеоматеріалів, глобальної  мережі Інтернет тощо. Використання  

новітніх автентичних навчальних матеріалів сприяє розширенню 

запасу професійної й повсякденної лексики, поглибленню 

соціокультурної компетенції тощо. Такі передбачувані результати 

навчання викликають інтерес до вивчення мови, оскільки сьогодні 

кожен сучасний молодий фахівець усвідомлює що завдяки відкритому 

освітньому доступу не є проблемою продовжити навчання в коледжі в 

Європі,взяти участь у програмі обміну студентами або будь-якій 
студентській програмі, поїхати влітку попрацювати за кордоном тощо. 

Навчальна платформа Moodle, яка використовується в закладі 

фахової пердвищої освіти, забезпечує використання інноваційних 

освітніх технологій,  здійснює систему моніторингу й оцінювання 

навчальної діяльності студентів, реалізуючи індивідуалізацію 

навчального процесу. Викладачі мають змогу створювати власні 

програми, електронні курси, підбирати та створювати мовний контент 

відповідно до вимог, зазначених у нормативних документах щодо 

викладання іноземної мови та рівня мовної компетенції студентів. 

Здійснюється також аналіз можливих лексичних і граматичних 

помилок відповідно до кожного окремого уроку (unit) курсу, за 

допомогою чату студентів з викладачем. Застосовані новітні цифрові 
технології спрощують педагогічну діагностику й спостереження 

викладача за рівнем і темпом формування знань студентів. Сучасні 

студенти здобувають велику кількість інформації завдяки 

дослідницькому та інтерактивному навчанню, яке також може 

відбуватися у віртуальному просторі завдяки інноваційним 

технологіям. Таким чином, створюється  інтерактивне середовище,в 

якому  під час різних видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, 

говоріння, читання, письма) здобувачі освіти стають перед проблемою 

поповнення знань, лексичного запасу чи комунікативних умінь, тому 

вони активізують свою діяльність та в процесі спілкування 

намагаються вирішити такі питання.  
Сучасний процес навчання мов засобом інноваційних 

технологій – це є атмосфера партнерства між здобувачами освіти та 

викладачем,коли  здобувачі освіти мають можливість бути більш 

незалежними й упевненими в собі, використовувати свої знання й 

досвід, набутий раніше, долають страх перед мовним бар’єром.   Тому 

викладання  іноземної мови виходить за межі навчального предмета, 

оскільки вимагає високої мовної компетентності сучасного фахівця [1]. 

Процес навчання іноземної мови — не автоматичне викладання 
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навчального матеріалу. Він потребує напруженої розумової роботи 

людини, її власної активної участі в процесі. 

Пріоритетним напрямом розвитку освіти є її модернізація - 

завдання навчитися користуватися інформаційними технологіями.  

Успіх новітніх методів навчання може бути досягнутий 

завдяки поєднанню сучасних технічних засобів навчання з 

традиційними. Під час використання інноваційних технологій 

головною дієвою особою є студент. Сучасний викладач повинен 

креативно підходити до вибору методів і прийомів навчання, 
відповідно до рівня знань здобувачів освіти,з урахуванням життєвого 

досвіду,  психологічного розвитку. Саме викладач може навчати 

студента і науково, і проблемно, і цікаво, й емоційно, творчо 

поєднуючи навчання й виховання [1, c.849]. 

Учасники освітнього процесу  потребують спеціальної 

підготовки для  застосування цифрових технологій,  здатності  до 

використання програмного забезпечення та інших інструментів, 

спрямованих на реалізацію віртуального навчального середовища, 

заохочення позитивного сприйняття інформації студентами,з метою 

здобуття такого рівня знань, умінь та навичок, щоб стати конкурентно-

спороможними спеціалістами в умовах європейського вектору 

розвитку країни. 
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РОЛЬ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ 

ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

Cолошенко М.П.1, Рязанцева О.В.2 

1ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», здобувач освіти 
2ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач 

 
Стійкий інтерес здобувачів освіти до опанування математики 

лежить в основі їх самоменеджменту в подальшій професійній 

діяльності; в основі їх прагнення до саморозвитку та фахового 

самовдосконалення. Розв’язування задач на уроках математики є 

одним з важливих етапів формування математичного мислення як 

засобу проєктування вміння логічно та виважено підходити до 

розв’язання виробничих задач у майбутньому. 

Наукові праці Швець В.О., Соколенко Л.О. присвячені 

практичній спрямованості задач. Методикою вивчення задач у 

шкільному курсі математики займались Слєпкань З.І., Бевз Г.П., Бурда 

М.І. та ін. Науковці переконані, що зміст практичної спрямованості 

математики криється у засобах, методах та формах навчання 
математики, а також у формуванні  умінь та навичок щодо розв’язання 

математичних задач.  

Історично склалось так, що математика як наука виникла із 

задач, і до цього часу їх роль з у процесі пізнавальної активності 

учасників освітнього процесу залишається надважливою. Під час 

розв’язування математичних задач вони вчаться пристосовувати 

математичні знання до практичних потреб, готуються до практичної 

діяльності в майбутньому, до вирішення завдань у повсякденному 

житті.  

 Від прояву пізнавальної активності здобувачів освіти залежить 

ефективність їх навчальної діяльності, яка спонукає до відповідної 
пізнавальної діяльності. 

Великий педагог К. Д. Ушинський зазначав: «Збудіть у людині 

щиросердний інтерес до всього корисного, вищого і морального, і ви 

можете бути певні, що вона збереже людську гідність». Учений 

розглядав пізнавальний інтерес учнів як засіб успішного навчання й 

наголошував при цьому на його значенні для морального розвитку 

особистості.  

У своїх працях пізнавальному інтересу відводив важливу роль 

і чеський педагог Я.А. Коменський. Учений стверджував, що саме 
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завдяки інтересу, учень «горітиме бажанням навчатися, не лякаючись 

ніяких труднощів, аби опанувати науку... мало того, що він не 

уникатиме праці, він навіть шукатиме її і не лякатиметься напруження 

і зусиль. Він поставить собі за мету не щось посереднє, а найвище, 

постійно намагатиметься чогось навчитися, коли відчуватиме, що 

йому чогось бракує, та постійно шукатиме у кого йому навчитися, в 

усьому змагаючись із своїми товаришами». 

Пізнавальний інтерес – це емоційно усвідомлена, вибіркова 

спрямованість особистості, яка звернена до предмета й діяльності, 
пов’язаної 

з ним, що супроводжується внутрішнім задоволенням від 

результатів цієї діяльності [2].  

У навчальному процесі пізнавальний інтерес не можна 

проявити лише вивченням одного теоретичного матеріалу та 

розв’язуванням вправ на застосування теорії, а слід застосовувати 

набуті теоретичні знання та уміння до вирішення прикладних задач, 

давати можливість здобувачам самотужки знаходити шляхи 

розв’язання пізнавальних завдань. 

Формування пізнавальної активності з математики 

здійснюється на уроці. Викладач розробляє його відповідно до рівня 

знань своїх студентів та застосовує різні методи подання інформації, 
наочність, технічні засоби навчання тощо.  

Навчальна, виховна, розвиваюча, контролююча – це функції 

задач при вивченні математики. Усі ці функції взаємодіють одна з 

одною і не існують окремо. У науковій літературі зазначається, що 

задачі покликані не лише сприяти закріпленню теоретичного 

матеріалу, а й у формуванні дослідницького стилю розумової 

діяльності, методу підходу до явищ, що вивчаються [5]. 

У широкому розумінні задача це те, що потрібно розв’язати. 

Інколи під задачею розуміють вправу, яка потребує розв’язання 

шляхом обчислення, доведення, побудови тощо. Бевз Г.П. дає таке 

означення: «Математична задача-це будь-яка вимога обчислити, 
побудувати, довести або дослідити що-небуть, що стосується 

просторових форм чи кількісних відношень, або запитання 

рівносильне такій вимозі» [1].  

Під час розв’язування задач у студентів: 

 - розвивається логічне та алгоритмічне мислення, пам'ять, 

увага; 

- формуються уміння та навички моделювання; 

- розвивається пізнавальний інтерес до математики, 

зацікавленість нею; 



169 

 

 - розвиваються дослідницькі здібності;  

- формуються такі позитивні риси, як: наполегливість, воля, 

терпіння, уміння доводити справу до логічного завершення.   

Задачі відіграють важливу роль  у процесі розвитку 

пізнавальної активності учасників освітнього процесу, оскільки від 

умінь їх розв’язувати напряму залежить готовність творчо підходити 

до фахової діяльності  у майбутньому. 
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ 

У ВИХОВАННІ МОЛОДІ 
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Вступ. Метою закладів освіти є підготовка до життя дітей,  

підлітків та молоді. Сучасні викладачі організовують свою діяльність 
у контексті постійної взаємодії зі студентами, їх батьками, 

медичними працівниками та психологами закладів освіти, задля 

зміцнення здоров’я під час навчального процесу.  

Термін "технології охорони здоров'я" охоплює всі сфери 

діяльності, які формують, підтримують та зміцнюють здоров'я 

здобувачів освіти. Учені вважають, що медичні технології означають:            

- сприятливі умови навчання (низький тиск, достатні вимоги, методи 

навчання та виховання);                   · найкращу організацію 
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навчального процесу (відповідно до віку, статі, гігієнічних вимог);                                                    

· розумно організовану модель вправ. 

Узагальнена характеристика здоров’язберігаючих 

технологій. Тільки тоді, коли технології охорони здоров'я та 

формування здоров'я будуть повністю професійно та ефективно 

впроваджені в єдиній системі, освітні заклади зможуть захищати та 

сприяти оздоровчій діяльності молоді. 

 Існують методи медичного навчання: гігієнічні тренування 

(раціональне харчування, догляд за тілом тощо); формування життєвих 
навичок (емоційний менеджмент, вирішення конфліктів тощо); 

профілактика травм та зловживання наркотиками; статеве виховання. 

Ці методи реалізуються шляхом включення відповідних тем до 

загальноосвітнього циклу; впровадження нових предметів у вариативні 

частини навчальної програми та організації факультативного навчання 

й додаткової освіти. 

Також здійснюється виховання культури здоров’я що сприяє 

збереженню та зміцненню здоров’я, формує поняття про здоров’я як 

цінність, підвищує мотивацію до здорового способу життя, Виховні 

принципи, що відображають нагальні потреби суспільства, 

відповідають цілям медико-освітньої технології. 

Загальна методологія і конкретні існують органічно, 
створюючи систему. принципи  

Для досягнення цілей медико-освітньої технології 

використовуються такі «інструменти»: 

· спортивне спрямування (фізичні вправи, фізкультхвилинки, 

динамічний відпочинок, лікувальна фізкультура, спортивні ігри тощо); 

· сила природи для зміцнення здоров’я (сонячні та повітряні 

ванни, водолікування, фітотерапія, інгаляційна терапія, 

вітамінотерапія тощо); 

·  гігієна (дотримання гігієнічних і гігієнічних вимог; особиста 

і загальна гігієна, дотримання розпорядку дня та регулярності 

фізичних навантажень, прийому їжі, сну тощо). 

Висновки. 
Безумовно, вирішення проблеми охорони здоров’я дітей, 

підлітків та молоді вимагає повної уваги всіх зацікавлених сторін: 

педагогів, лікарів, батьків, громадськості. Проте особливий статус і 

відповідальність у діяльності щодо охорони здоров’я надається 

системі освіти, яка повинна і має можливість зробити освітній процес 

здоровим. Йдеться вже не лише про здоров’я сучасних школярів та 

студентів, а про майбутнє України. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ПРИКЛАДІ КИТАЙСЬКОЇ 

НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 
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За останнє десятиліття потужний ривок у сфері високих 

швидкостей на залізницях зробила Китайська Народна Республіка. У 

цій країні сьогодні експлуатується понад 10 тис. км новозбудованих 

спеціалізованих високошвидкісних залізничних магістралей, 
приблизно стільки ж, скільки у всіх інших країнах світу разом узятих. 
За час «китайського прискорення» змінилася на тільки  якість 

магістралей, а й зовнішній вигляд поїздів. 

З початком розробки перспективного плану створення в КНР 

високошвидкісної залізничної мережі найпильнішу увагу приділяли 

підготовці кадрів. До числа вузів, які отримали безпрецедентну 

фінансову підтримку держави, були включені два найбільших 

університети шляхів сполучення країни. 

Вузи Китаю класифікуються за формою установи на державні, 

приватні, приватно-державні. 

З адміністративного управління вузи діляться на такі, що 
знаходяться безпосередньо в підпорядкуванні Міністерства освіти або 

інших центральних міністерств,й такі що підпорядковуються відділам 

обласного уряду, що знаходяться в підпорядкуванні урядів великих 

міст. 

За рівнем освітніх програм багатопрофільні вищі навчальні 

заклади, що мають ряд факультетів, які можуть бути дуже великими і 

тоді прирівнюються до інститутів, випускають бакалаврів, магістрів, 
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ведуть навчання в аспірантурі. Звичайні вузи працюють за програмою 

бакалаврату,  спеціалізовані інститути  здійснюють підготовку кадрів 

прикладної та технічної спрямованості. Останні випускають фахівців з 

вищою освітою (3 роки навчання) без присвоєння наукового ступеня 

бакалавра. Як правило, спеціалізовані інститути, особливо технічні, 

створені на базі технікумів. При цьому випускники спеціалізованих 

інститутів мають право вступу до магістратури. 

Повна модель у системі вищої освіти має такий вигляд: 4 + 2 + 

3 (бакалаврат + магістратура + докторантура), причому така форма 
навчання реалізується в університетах, які мають право присвоєння 

ступеня бакалавра і вище. 

У 2004 р Міністерство освіти КНР опублікувало новий список 

спеціальностей вищої школи, в якому вперше був представлений 

високошвидкісний транспорт: «Технології високошвидкісних 

залізниць». У 2007 р до переліку були додані ще чотири спеціальності: 

«Управління роботою високошвидкісних залізниць», «Технології 

обслуговування високошвидкісного рухомого складу», «Управління 

високошвидкісним рухомим складом», «Технології будівництва та 

обслуговування високошвидкісних залізничних магістралей». 

Система підготовки фахівців залізничного транспорту у зв'язку 

із стрімким розвитком ВСМ, удосконаленням рухомого складу та 
іншого технічного обладнання стає все більш актуальною. Зовсім не 

дивно, що в перелік спеціальностей вищої освіти включено 

«Управління високошвидкісним рухомим складом» (машиніст 

швидкісного електропоїзда). Експлуатація високошвидкісного поїзда 

із сучасним комп'ютерним управлінням може бути доступна тільки 

висококваліфікованому інженеру. 

Слід зазначити, що деякі вузи вибрали особливу форму 

підготовки фахівців для високошвидкісного залізничного транспорту, 

зокрема  для осіб, які вже мають інженерну освіту, були організовані 

центри і курси підвищення кваліфікації або додаткової освіти. Вони 

вивчають особливості проектування та будівництва ВСМ, 
обслуговування і ремонту рухомого складу високошвидкісного 

транспорту і т. п. Розвивається й необхідне навчально-методичне та 

інформаційне забезпечення. Джерела свідчать, що в Пекінському 

університеті транспорту, одному з провідних технічних університетів 

Китаю, вже в 2006 році була сформована електронна бібліотека, що 

містить значний фонд матеріалів про розвиток високошвидкісного 

транспорту в світі. Центр при Пекінському університеті навчає за 

цілою низкою напрямів високошвидкісного руху: рухомий склад, 

сигналізація і зв'язок, управління і планування і ін. Іншим прикладом 
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впровадження додаткової освіти служить відкритий в 2007 р. при 

Південно-Західному університеті шляхів сполучення центр 

перепідготовки фахівців з вищою освітою для роботи на 

високошвидкісному транспорті. 

Безумовно, досвід КНР, що стала за десятиліття світовим 

лідером у сфері високошвидкісного залізничного руху, заслуговує в 

Україні найпильнішої уваги як щодо питань адаптації та розвитку 

нової техніки й технологій, так і щодо підготовки кадрів. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
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університету», керівник фізичного виховання 

 

Вступ. Статистика свідчить, що в Україні загострюються такі 

негативні явища як поширення серед молоді наркоманії, вживання 

алкоголю, паління, хвороби, що передаються статевим шляхом, рання 

вагітність. Дуже гостра проблема з пивним алкоголізмом. Це 

загрозливий фактор для здоров’я і навіть життя молоді. 

Швидкий ритм життя, що спричиняє постійне нервове 

напруження, стресові ситуації, невпевненість у майбутньому потребує 

виходу емоцій. Для цього кожен обирає свої способи. Одні тренуються 
в спортклубі, інші обирають прогулянки і спілкування в соціальних 

мережах, дехто знаходить розраду в алкоголі або наркотиках.  

 Формування здорового способу життя. Застарілі радянські 

вимоги закладів освіти до викладачів і студентів не викликають 

бажання до фізичної активності. Наприклад, заняття з фізичної 

культури здебільшого орієнтовані на систему нормативів, тому 

фізична культура перетворюється у багатьох випадках на примусову 

діяльність, якою неможливо прищепити потребу до фізичних 

навантажень. Проведені в США дослідження показали, що основою 
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популярності фізичної культури і спорту є виховання спортивних 

пріоритетів і навичок у дітей змалку та поважного ставлення до 

спортивних досягнень у сім’ї та в закладах освіти. 

Свідоме, розумне ставлення людини до свого здоров’я, робота 

над собою щодо розвитку життєвих ресурсів організму неодмінно веде 

до зміцнення здоров’я. Найважливіший крок для цього - мотивація до 

збереження власного здоров'я, формування відповідальності за нього. 

Допомогти усвідомити молоді, що ніякі ліки не здатні зробити людину 

здоровою, - основне завдання закладів освіти. Але розповіді про 
фізичний розвиток, рухову активність, раціональне харчування, 

сприятливе соціальне середовище не дієві без особистого прикладу.  

Здоровий спосіб життя своєю цілісною системою ґрунтується 

на прищеплюванні потреби в русі, раціональному харчуванні, що 

відповідає віковим вимогам, починаючи з родини, потім у закладах 

освіти різних рівнів, працездатному та пенсійному віці, тобто протягом 

усього життя.  

У пропаганді здорового способу життя найбільш ефективним є 

власний приклад, коли здоровим бути модно. Загалом для сучасної 

молоді найбільш авторитетним все ж є досвід однолітків. Також 

ефективним є досвід людей, які подолали шкідливі звички.  

Висновки. В Україні існує гостра соціальна проблема, 
пов'язана з низьким рівнем здоров'я молоді, і це потребує детального 

аналізу, впровадження нових підходів та пілотних проєктів, що 

зацікавлять і підштовхнуть молодь до розуміння необхідності самим 

зберігати своє здоров’я, підтримувати необхідний фізичний рівень 

тренованості протягом життя. Тільки системний підхід до розв’язання 

задач щодо зміцнення здоров'я дозволить продовжити життя, причому 

життя активне навіть у поважному віці. Тому поліпшення здоров'я 

молоді найбільш пов’язане з системною діяльністю щодо формування 

здорового способу життя, що є набагато ефективнішою й економічно 

більш доцільною стратегією, ніж постійне збільшення витрат на 

лікування наслідків нездорового способу життя. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК 

ЧИННИК СТВОРЕННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ 
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1,2ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 
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університету», викладач  

  

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – це сукупність 

методів і засобів, пов’язаних зі створенням, збиранням, збереженням, 

опрацюванням, передачею й поданням інформації, що дає можливість 

удосконалювати знання й розвивати комунікативні вміння людей. 

До сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

навчання належать: інтернет-технології, мультимедійні програмні 

засоби, офісне та спеціалізоване програмне забезпечення (текстові та 

графічні редактори, програми підготовки презентацій, електронні 
таблиці тощо), електронні посібники та підручники, системи 

дистанційного навчання (системи комп’ютерного супроводу 

навчання), телеконференції [3]. 

Реалії сьогодення свідчать про важливу роль застосування ІКТ 

в освітньому процесі, зокрема: 

- забезпечує інтеграційні процеси пізнання; 

- сприяє розвитку інформаційної культури особистості; 

- підвищує рівень активності здобувачів освіти; 

- розвиває здібності альтернативного та креативного мислення; 

- розвиває вміння розробляти стратегії пошуку вирішення 

практичних завдань; 
- дозволяє прогнозувати результати реалізації прийнятих 

рішень на основі моделювання об’єктів, явищ, процесів, що 

вивчаються, та їхніх взаємозв’язків [1]. 

 ІКТ дають змогу інтегративно підходити до навчання, це може 

ще більше розширити межі взаємодії між дисциплінами певного курсу. 

З використанням ІКТ реалізується творчий та інтелектуальний 

потенціал учасників освітнього процесу, їх залучення до сучасних 

методів отримання й переробки інформації. Застосування мультимедіа 

на заняттях активізує канали студентського сприйняття, а отже, сприяє 
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ефективному засвоєнню навчального матеріалу. Відомо, що більшість 

людей запам’ятовує 5% почутого і 20% побаченого з першого 

сприйняття. Одночасне використання аудіо- та відеоінформації сприяє 

запам’ятовуванню до 40-50%. Під час використання мультимедійних 

технологій етап мотивації збільшується й має пізнавальне 

навантаження. Це дуже важливо, оскільки без бажання навчатися, без 

активізації уяви та емоцій відсутня творча діяльність здобувача освіти, 

не формується активно його інформаційна культура [1]. 

Необхідність впровадження ІКТ у навчання обґрунтовується 
міжнародними експертами й науковцями. ІКТ мають вплив на всі 

сфери діяльності людини, але найбільш сильний позитивний вплив 

мають на освіту, оскільки відкривають можливості до впровадження 

абсолютно нових, сучасних методів викладання й навчання. 

Масове впровадження комп’ютерних ІКТ до всіх сфер 

діяльності, формування нових комунікацій і високоавтоматизованого 

інформаційного середовища стало не тільки початком перетворення 

традиційної системи освіти, а й першим кроком до формування 

інформаційного суспільства [2]. 

Отже, сучасна система освіти, що склалася, включаючи й 

українську, повинна відповісти на основні виклики, зроблені людству 

ХХІ століттям, а саме: 
- необхідність переходу суспільства до нової стратегії розвитку 

на основі знань і високоефективних інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

- залежність нашого суспільства від тих здібностей і якостей 

особистості, які формує освіта; 

- тільки на засадах ефективного використання ІКТ можливий 

успішний розвиток суспільства. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ 
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Хмеляр Т.М. 

ВСП «Фаховий коледж інфокомунікайцій» НУ «Львівська 

політехніка», викладач англійської мови 

 

Рівень організації освітнього процесу в закладах фахової 

передвищої освіти повинен відповідати світовим стандартам вищої 
школи, забезпечувати активне мотивоване здобуття студентами 

професійних знань та набуття якісної освіти. Вхід України до 

Болонського процесу забезпечив її інтеграцію до Європейського 

освітнього простору.  

Отже, навчання студентів в сучасних умовах потребує 

вдосконалення та оновлення форм і методів, а також засобів навчання.  

Оновлений зміст освіти, адекватні методи та сучасні технології 

навчання зумовлюють формування компетентностей студентів. У свою 

чергу, інтеграцією медіа-освіти в систему роботи викладача є 

використання сучасних методик та нових освітніх технологій [2, 4].  

Загальним спрямуванням інновацій у ЗВО повинні стати: 

індивідуалізація навчальної діяльності студентів, активація їх 
навчання, підвищення рівня мотивації та відповідальності за якість 

засвоєння навчального матеріалу, необхідного для підготовки 

сучасного спеціаліста [1].  

 Процес євроінтеграції вплинув на систему освіти в Україні, 

змінивши підхід до навчання іноземної мови.  

 Інтернет дає можливість реалізовувати різноманітні проєкти в 

мережі, які сприяють розвитку комунікативних умінь та навичок 

студентів. Новітні комп’ютерні технології навчання дають змогу 

вчителю організувати самостійну роботу кожного здобувача освіти.  

Під час аудіювання кожен студент має змогу слухати діалоги 

іноземною мовою, а під час вивчення граматичних явищ має змогу 
виконувати граматичні вправи, досягаючи кращих результатів тощо.  

Можливості використання Інтернет-ресурсів невичерпні. 

Мережа Інтернет створює умови для здобуття будь-якої необхідної як 

студентам, так і викладачам інформації, що знаходиться в будь-якій 

точці земної кулі: народознавчий матеріал, новини з життя молоді, 

статті з газет і журналів та інше.   

Однією з технологій, що забезпечує особистісноорієнтоване 

навчання, є метод проєктів, як спосіб розвитку творчості, пізнавальної 

діяльності, самостійності. Типологія проєктів варіюється. Проєкти 
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можуть підрозділятися на монопроєкти, колективні, усно-мовні, 

видові, письмові та Інтернет-проєкти. Робота над проєктом - це 

багаторівневий підхід до вивчення мови, що охоплює читання, 

аудіювання, усне мовлення і граматику. Метод проєктів сприяє 

розвитку активного самостійного мислення студентів і орієнтує їх на 

спільну дослідницьку роботу. На мій погляд, проєктне навчання 

актуальне тим, що в його процесі яскраво простежується 

нерозривність навчання і виховання.  

До сучасних технологій належить і технологія співпраці, 
основна ідея якої полягає в створенні умов для активної спільної 

діяльності студентів в різних навчальних ситуаціях. Студенти 

об'єднуються в групи по 3-4 чоловіки, їм дається одне завдання, при 

цьому обговорюється роль кожного. Кожен студент відповідає не лише 

за результат своєї роботи, але й за результат всієї групи.  

Отже, процес євроінтеграції вплинув на систему освіти в 

Україні, змінивши підхід до навчання іноземної мови. Сьогодні в 

центрі уваги – студент, його особистість, неповторний внутрішній світ.  

Модернізація в системі навчання іноземних мов передбачає перш за 

все розвиток комунікативних навичок, щоб забезпечити їх подальше 

застосування для досягнення цілей комунікації.  Тому основна мета 

сучасного вчителя – вибрати методи та форми організації навчальної 
діяльності студентів, які оптимально відповідають поставленій меті 

розвитку особистості.  

Таким чином, всі тенденції, які прослідковуються в 

українській освіті, позитивно впливають на вивчення  іноземної мови, 

підвищуючи культурний рівень нашої країни та сприяючи її інтеграції 

до європейського та світового простору. 
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СЛОВОТВОРЧІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ТРУДНОЩІ 

ПЕРЕКЛАДУ НЕОЛОГІЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА 

ПРИКЛАДІ НОВОЇ ЛЕКСИКИ ПЕРІОДУ ПАНДЕМІЇ COVID – 19 

 

Черкасова В.О.1, Черкасова Н.Ю.2 

1Юрівський  ЗЗСО І – ІІІ ступенів Попівської сільської ради 
Конотопського району Сумської області, здобувач освіти 
2Юрівський  ЗЗСО І – ІІІ ступенів Попівської сільської ради 

Конотопського району Сумської області, вчитель англійської мови 

 

Сучасний світ переживає потужну технологічну революцію, 

яка впливає на всі сфери життєдіяльності людини та вносить суттєві 

зміни в мовну модель світу. З лінгвістичної точки зору це призводить 

до появи нових слів та нових значень вже існуючих лексичних 

одиниць. Актуальність проблеми дослідження неологізмів зумовлена 

їх важливою роллю як дзеркала мовного розвитку, що відображує 

пристосування мови до умов її функціонування, які змінюються під 

впливом зовнішніх факторів.  
Поява неологізмів зумовлена низкою причин. По-перше, нові 

слова з`являються в результаті науково-технічного прогресу. По-друге, 

за рахунок соціально-економічних явищ. Крім того, досягнення в сфері 

мистецтва, культури та спорту, охорони здоров’я та екології роблять 

великий внесок у поповнення лексичного складу мови. Отже, на 

сучасному етапі розвитку науки про мову постає гостра необхідність 

комплексного вивчення мовних та соціокультурних процесів у їх 

функціональній взаємодії [1]. 

Вивченням неологізмів займались такі вчені, як І. В. Андрусяк, 

Н. Д. Арутюнова, Р. П. Берчфильд, О. Л. Боярська, Н. В. Заботкіна, 

Ю.А. Зацний, К. В. Ковтун, Є. С.Кубрякова, Р. К. Махачашвілі, 
І. І. Мурко та інші. 

В. І. Заботкіна розподіляє неологізми на неологізми-

запозичення, фонологічні, семантичні та синтаксичні. Також можна 

виділити ще два типи: морфологічні та фразеологічні. Морфологічні 

розподіляються на афіксальні (суфіксальні та префіксальні) та утворені 

шляхом складання слів, конверсії, скорочення [2].   

Дане наукове дослідження присвячене вивченню поняття 

неологізм, причин появи нової лексики, способів її утворення та 
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труднощів перекладу на прикладі неологізмів, що з`явилися в період 

пандемії коронавірусу з 2019 до сьогодення. 

У зв’язку з глобалізацією суспільства зростає роль 

перекладацької діяльності. Значна кількість помилок, яку допускають 

перекладачі, свідчить про те, що проблема залишається досить 

гострою.  Аналіз способів перекладу неологізмів переконує  в тому, що 

найпоширенішим шляхом є добір аналогу в іншій мові. На жаль, 

словники неологізмів в українській мові видаються досить рідко, тому 

скористатися ними не завжди вдається. Інший спосіб – це переклад 
шляхом транскрипції або транслітерації. І третій спосіб – калькування. 

З метою адекватного перекладу (тобто перекладу, який забезпечує 

необхідну повноту міжмовної комунікації за певних умов) 

англійського неологізму на українську мову фахівець повинен 

пам`ятати, що український еквівалент повинен відображувати 

значення досить чітко і в повній мірі. Іншими словами, переклад 

повинен вписатись у контекст. Крім того, часто перекладач може 

визначити значення неологізму з контексту.  

Даний спосіб є дієвим, коли перекладачеві необхідно швидко 

визначити значення нового слова, коли немає можливості 

скористатися словником, або тоді, коли неологізм ще  нечасто 

вживається та його переклад складно знайти. Слід зауважити, що 
потрібно розрізняти вузький та широкий контекст. Вузький контекст – 

це контекст речення, тобто лінгвістичні одиниці, що безпосередньо 

оточують неологізм. Широкий контекст – це сукупність мовних 

одиниць, що оточують неологізм за межами речення. 

Особливу увагу під час перекладу нового слова слід приділити 

його будові, оскільки неологізми утворюються на базі вже існуючого 

лінгвістичного матеріалу та за існуючими словотворчими моделями. 

Таким чином, уміння аналізувати контекст і спосіб утворення 

неологізмів має велике значення для перекладачів. 

Глобальні потрясіння, пов`язані з пандемією COVID – 19  

суттєво змінили звичне життя більшої частини населення планети. 
Зменшення кількості соціальних контактів, віддалена робота, втрата 

працевлаштування, стрес, викликаний новинами в ЗМІ про 

розповсюдження хвороби – фактори, що формують реальність 

сьогодення. На цьому підґрунті англійська мова як універсальний засіб 

спілкування у всесвітньому інформаційному просторі почала стрімко 

поповнюватися новими словами та виразами, що відображують нові 

поняття та явища.  

 Неологізми, що досліджувались у даній роботі, можна 

поділити на декілька груп: 
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1) неологізми, що описують діяльність користувачів 

Інтернету (zoom-bombing, doom scrolling); 

2) неологізми, що описують групу людей або окрему 

особистість (covidiot, moronavirus);  

3) неологізми, що описують дії та явища, пов`язані з 

перебуванням на вимушеній ізоляції (quarantine and chill, quarantini, 

coronarita, Covid – 10) [3]. 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що поява неологізмів в 

період пандемії коронавірусу - це унікальне лінгвістичне явище, 
оскільки ніколи раніше в епоху Всесвітньої мережі не відбувалися 

події, що вплинули практично на все населення планети, у результаті 

яких англійська мова поповнюється новими словами майже щодня. 

Подальший розвиток ситуації у світі не можна передбачити, і тому не 

можна підрахувати, скільки ще нових слів, пов`язаних з пандемією,  

з`явиться в англійській мові  чи стануть вони загальновживаними. 

Проте, я переконана, що даний феномен безперечно заслуговує на 

увагу та подальше вивчення. Практичне значення роботи полягає в 

тому, що висновки, отримані в ході дослідження, і міні-словник 

неологізмів «пандемії», складений автором роботи, можуть знайти 

подальше використання у формуванні лінгвокультурної компетенції 

тих, хто вивчає англійську мову, а також у практиці створення 
словників нової англійської лексики. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, 

ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Чернушенко В.М.1, Нечай А.М.2 

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

У контексті інтеграції до європейського простору сучасна 

українська освіта зорієнтована на особистість і покликана забезпечити 

комфортні умови її отримання, підготувати особистість до 

функціонування в складних умовах суперечливого соціуму. 

Тимчасом розвиток України зумовлений орієнтацією на 

основні цінності європейської культури України. 

Важливою складовою проєвропейської системи освіти є 

впровадження сучасних освітніх технологій, головним чинником яких 

є: технологізація наукових досліджень, безперервна модернізація 

науково-дослідних і освітніх систем, піднесення 
загальнонаціонального престижу освіти, науки та технологій, 

застосування новітніх інформаційно-освітніх технологій [1]. 

У контексті євроінтеграції важливу роль відіграє інтерактивне 

навчання. Його суть полягає в тому, що навчальний процес 

розглядається в ньому як постійна активна взаємодія здобувачів освіти 

та викладачів [2]. 

Оптимізація навчального процесу в умовах інтерактивного  

навчання будується на постулаті про те, що людина має дві ключові 

потреби – потребу в постійному самовдосконаленні і потребу в 

безпеці. Вони реалізуються  студентами в процесі співпраці, 

колективної роботи. 

Формування особистості студента під час занять передбачає, 
що  з основними моральними цінностями він продовжить знайомство 

саме під час уроків української мови та літератури, зарубіжної 

літератури, культурології. 

На заняттях української мови в останні роки активно 

використовуємо експрес-уроки О. Авраменка; завантажити будь-який з 

них з Youtoube під час заняття мають усі студенти. 

Не становить складнощів і використання студентами під час 

дистанційного навчання електронних підручників, причому 

пропонуємо відразу 2-3 підручники різних авторів. 

Можливості онлайн-спілкування під час дистанційного 

навчання відкриває платформа GoogleMeet. Ця платформа дозволяє 
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викладачеві та студентам вести діалог, переглядати презентаційні 

матеріали тощо. 

Створити умови для проходження онлайн-тестування та його 

неупередженого оцінювання дозволяє платформа Moodle. 

В умовах стаціонарного навчання студенти на заняттях можуть 

отримати QR-код і, перейшовши за ним, відкрити для себе або 

теоретичний матеріал, або завдання для виконання у визначений 

термін. 

На заняттях української та зарубіжної літератури студенти 
мають можливість здійснити віртуальну подорож до міста чи будинку-

музею, де народився, виріс письменник, поет [3]. 

Під час вивчення культури та літератури початку ХХ ст. 

студенти можуть здійснити віртуальну подорож до музеїв, де, 

наприклад, експонуються картини художників-сюрреалістів, 

імпресіоністів, прерафаелітів. 

На заняттях, де вивчається поезія, протягом декількох хвилин 

студенти відшукують, як той чи інший вірш декламував сам автор чи 

як звучить ця поезія у виконанні актора. 

Екранізація шедеврів української та зарубіжної літератури 

ХІХ-ХХ ст. з використанням мультимедійних пристроїв стає 

доступною за виникнення потреби ілюстрування кіноматеріалом. 
Сукупність методів і технічних засобів накопичення, 

організації, збереження, опрацювання, передачі й поширення 

інформації розширює знання студентів і розвиває їхні можливості 

щодо вирішення технічних і соціальних проблем [2]. 

Основні завдання сучасних інформаційних технологій на 

заняттях з предметів гуманітарного циклу спрямовані на 

інтенсифікацію усіх рівнів навчання та підвищення його ефективності 

та якості, системну інтеграцію творчого потенціалу студентів. 
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СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ 

КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Шокола А.М. 

Державний навчальний заклад «Білопільське вище професійне 

училище», викладач предметів професійно-теоретичної підготовки   
 

В умовах стрімкого розвитку виробництва, швидкої зміни 

виробничих технологій перед професійною освітою постає завдання 

підготовки кваліфікованого робітника, рівень знань, умінь і навичок 

якого відповідає інтересам підприємств – замовників кадрів.  

Основна мета підготовки кваліфікованого робітника - розвиток 

і формування професіоналізму й компетентності фахівця не лише в 

обсязі, який вимагає  стандарт професійної (професійно-технічної) 

освіти, а й з урахуванням надпредметних компонентів, тісно 

пов’язаних з особистісним формуванням майбутнього фахівця, з 

формуванням його певних психофізіологічних якостей 
(відповідальність, витриманість, уважність, моторна та оперативна 

пам'ять, швидкість реакції, готовність до дій в екстрених ситуаціях), а 

тому створення електронних засобів навчання, за допомогою яких 

можна моделювати та відтворювати виробничі ситуації,  це вимога 

часу. 

Електронний навчальний посібник - найефективніший засіб 

самоосвіти, теоретичний матеріал  доповнений системою  

інтерактивних тестів для самоконтролю. За  допомогою інтерактивних 

мультимедійних засобів максимально змодельовані функції контролю 

над навчанням: схема допуску до наступного етапу за результатами 

тестування,  система підказок і порад. 

Більшість учнів   усвідомлюють  необхідність  застосування  
новітніх  інформаційних технологій у своїй професійній діяльності. 

Ефект пізнання підсилюється, якщо навчальні завдання пов'язані з 

практичною діяльністю майбутнього залізничника  або становлять  

інтерес  у  його  сьогоднішній  навчальній  роботі [1, с. 7]. 

Електронний навчальний посібник  містить  систематизований 

теоретичний  матеріал, мультимедійні презентації та аркуші робочого 

зошита, що забезпечує  творче  й  активне  оволодіння учнями  

знаннями,  уміннями  й  навичками.    

Наданий теоретичний матеріал дозволяє повністю реалізувати 

диференціацію навчального матеріалу. Це дає можливість учню 

здійснювати швидкий і зручний пошук інформації, обрати власний 
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напрямок навчання, найбільш зручний темп засвоєння, ефективно 

поєднувати з поясненням матеріалу. 

Використання мультимедійних компонентів дозволяє створити 

більш виразний та якісний ілюстративний матеріал, занурити 

здобувача освіти як спостерігача в ситуацію, яку він вивчає.   

Під час засвоєння на уроці нового матеріалу важливим видом 

навчально-пізнавальної діяльності учнів є самостійна робота з 

технічною документацією, інструкціями, які діють на залізничному 

транспорті та з електронним навчальним посібником, який дозволяє 
навчити їх самостійно одержувати необхідну інформацію, виділяти 

головне, критично оцінювати отриману інформацію, формувати власну 

точку зору. При цьому формуються вміння й навички самостійної 

розумової праці: розвивається аналітичне, логічне, системне мислення, 

здатність до самоорганізації. Роль цього виду навчальної діяльності 

особливо важлива для майбутніх залізничників.  

Завдання  на закріплення, узагальнення і систематизацію знань 

та умінь становлять основу текстового компонента  робочих аркушів. 

Форма  їх подачі  урізноманітнена  табличним способом 

формулювання умов завдань, відповідає різним рівням сформованості 

умінь та навичок учнів і має алгоритмізовану інструкцію з виконання 

необхідних дій [2, с.10]. 
У зв’язку з інтенсивним використанням в навчальному процесі 

інформаційних технологій особливого поширення для контролю знань 

учнів набула тестова перевірка знань. Контрольні електронні тести 

розроблені до кожного уроку,  містять питання з вибором однієї 

правильної відповіді. У випадку подання неправильної відповіді перед 

учнем автоматично відкривається теоретичний матеріал для 

доопрацювання.        

В електронному навчальному посібнику для проведення 

підсумкового контролю  застосовується тестування в програмах 

Майстер Тест, Online Test Pad, використання їх  не вимагає інсталяції 

інших програм, достатньо перейти за посиланням. Простота в 
організації проведення тестів дозволяє економити час на проведення 

контролю знань, оперативно отримати об’єктивну інформацію про хід 

навчального процесу, підвищити мотивацію та ефективність навчання, 

здійснити індивідуально-орієнтований підхід до навчання учнів, а 

отже, ефективно керувати навчально-виховним процесом. 

Ефективність впровадження електронних засобів навчання  

прослідковується в підвищенні рівня навчальних досягнень учнів з 

предметів професійно-теоретичної підготовки залізничного профілю, у 
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підвищенні майстерності учнів під час відпрацювання практичних 

навичок на робочих місцях на виробництві. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ ARDUINO ЯК ЗАСОБУ 

ВИВЧЕННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ 

 

Шуляк А.Х.1, Тринитко Н.В.2, Шуляк М.С.3 
1ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», здобувач освіти 
2,3ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач  

 
Істотне підвищення ефективності освітнього процесу може 

бути досягнуто за рахунок застосування спеціального лабораторного 

обладнання. Беручи до уваги високу вартість, а часто недоступність і  

досить високу складність встановлення та використання деяких 

стендів, лабораторне обладнання пропонується виготовляти на основі 

мікропроцесорних комплектів загального призначення або відкритих 

освітніх мікропроцесорних платформ. 

Найбільш поширеним серед таких програмних платформ та 

мікропроцесорних пристроїв є Arduino – невелика за розмірами плата 

на базі мікроконтролера з роз’ємом USB для підключення до 

комп’ютера та певною кількістю контактів для з’єднання перемичками 
із зовнішніми пристроями, такими як світлодіоди, фотоелементи, 

електроприводи, гучномовці, реле, мікрофони та інше.  

Платформа активно розвивається, і нині доступною є велика 

кількість аналогових і цифрових датчиків, призначених для оцінки 

найрізноманітніших фізичних величин. До них належать датчики 

магнітного поля, температури, вологості, освітленості, ультразвукові 

датчики для вимірювання відстані та багато інших.  

На базі апаратної платформи можна реалізувати як прості, так і 

більш складні системи автоматизації, вирішувати задачі управління 
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об‘єктами, здійснювати дистанційний збір та обробку технологічних 

параметрів і багато чого іншого. Тобто можна створити майже будь-

яку автоматизовану інтелектуальну систему. 

Крім реального набору Arduino, ще існує досить широкий 

спектр безкоштовних онлайн платформ – симуляторів для  навчання  

3D-моделювання,  зокрема з   можливостями  створення  електронних  

схем  і підключення їх до симулятора віртуальної плати Arduino.  

Порівняльна характеристика реальної платформи та 

віртуального симулятора  зображена в таблиці 1. 
 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика платформ Arduino 

 
Реальний набір Arduino 

Онлайн платформа  

Плюси – досить низька ціна на 

елементи апаратного 
забезпечення;  

– висока  популярність,  

що  дає  велику  кількість  

різноманітних інструкцій, 

схем; 

– компактні плати; вибір 

плат під різні типи 

завдань;  

– легко програмується. 

– безкоштовний  онлайн 

сервіс;  
– найпопулярніші  

компоненти  для  Arduino  

вже є  у  симуляторі, також 

відбувається постійне  

оновлення  й доповнення 

бібліотек;  

–  ділитися проєктом  з 

іншими людьми; 

– вікно написання коду не 

відрізняється від вікна 

Arduino IDE. 

Мінуси – для промислових виробів 

не підходить. 

 

– нові реальні елементи 

створюються  швидше,  

ніж встигають  створити 

симулятор  цього 

компонента. 

 

На рисунку 1 наведені вміння та навички, які формує гурток 

«Конструювання на Arduino» на відділенні «Комп’ютерних та 

електронних технологій». 

 



188 

 

 
Рис.1.Основні завдання гуртка «Конструювання на Arduino» 

 

Вважаємо, що впровадження Arduino в навчальний процес 
дасть можливість підвищити якість підготовки майбутніх фахівців 

різних спеціальностей. 

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА У ВИГЛЯДІ КВЕСТУ 

ДЛЯ ШКОЛЯРІВ 

 

Шуляк М.С.1, Тринитко Н.В.2, Салій Ю.М.3 

1,2ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», викладач 
3ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», завідувач відділення, 

викладач 

  

Успішна робота більшості навчальних закладів як передвищої, 
так і вищої освіти, залежить від декількох чинників, одним з яких є 

профорієнтаційна робота. Якісна, спланована і цікаво надана  

абітурієнтам інформація про навчальний заклад, спеціальність – 

запорука породження здорової конкуренції під час вступу. Однією із 

таких форм проведення профорієнтаційної роботи є «Квест для 

школярів». 

Квест має декілька рівнів і напрямків:  для учнів 5-7 класів; 8-9 

класів; 10-11 класів. Час, складність завдань, маршрут  розроблюються 

відповідно до освітнього рівня школярів та з можливістю фото і 

відеозйомки учасниками. Школярі фотографують експонати, стенди, 

макети і себе на фоні експонатів, швидко розміщують це у різних 
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соцмережах, де їх переглядають і коментують  ровесники, родичі, 

батьки, вчителі. Це є безкоштовною рекламою закладу. Крім цього, 

така інформація залишається на цифрових носіях майбутніх 

абітурієнтів та може бути переглянута декілька разів у майбутньому, 

викликаючи приємні спогади, підсвідомо впливає на вибір закладу чи 

спеціальності. На рисунку 1 наведено структуру квесту для учнів 5-9 

класів.  

 

 
 

Рис.1. Структура «Квест для школярів» 

 

Для учнів 10-11 класів доцільно використовувати попередню 

реєстрацію з використанням Google-форми і викладенням умов у 

соцмережах чи на сайті закладу. Це допоможе учасникам 

зорієнтуватися щодо складності завдань, зацікавити їх, а також 
збільшити потік відвідувачів віртуальних ресурсів коледжу. Збір даних 

дозволить організаторам оформити після завершення заходу 

сертифікати учасника школярам  і зберегти дані для формування бази 

слухачів підготовчих курсів для учнів 9, 11-х класів. 

Доцільно учасників квесту ділити на три команди по 5-7 

чоловік способом жеребкування. Можна команди називати за 

кольором бейджика капітана, наприклад, «Команда зелених», 

«Команда рожевих», «Команда жовтих» тощо. Капітан обрається 

автоматично – витягнувши цифру «1». Це допоможе швидко візуально 

орієнтуватися як самим учасникам, так і організаторам квесту.  
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Загальна отримана кількість балів кожної команди складається 

з усіх балів, набраних на окремих пунктах. На кожній «зупинці» за 

маршрутом квесту учасники ознайомлюються з приладами, стендами, 

макетами, фотографуються, відповідають на запитання та отримують 

оцінку від 1 до 5 на стікері певного кольору відповідно до критеріїв 

оцінювання. Доцільно для команд із школярів 5-11 класів обирати 

студента, який супроводжує. Це не тільки зменшить стрес учасників, а 

й допоможе ознайомитися із життям закладу, перевагами 

спеціальностей, отримати відповіді на «незручні» запитання, тобто 
морально адаптувати до можливого навчання на  базі закладу.  

Таким чином, працюють усі члени команди, а капітан ще й 

збирає стікери з оцінками. Покажчики наступного пункту надруковані 

також на папері відповідного кольору англійською мовою. 

Квест розраховано на такий час:  

1) 15-20хв – привітання, реєстрація, розподіл на команди; 

2) 60-70хв – безпосередня участь у квесті різними 

маршрутами, але в одних і тих самих пунктах; 

3) 15-20хв – підрахунок балів кожної команди, нагородження 

переможців, вручення сертифікатів учасника, загальне фото на 

пам'ять; 

4) 15хв – чаювання. Це залишить приємні спогади, надасть 
можливість отримати відповіді на запитання, які їх цікавлять, 

поділитись враженнями. 

Отже, «Квест школярів» можна проводити як для трьох 

окремих шкіл одночасно, так і для учнів однієї школи. Важливими 

аспектами квесту є компетентність, неупередженість і ввічливість 

організаторів. І успіх гарантовано! 

 

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДІ 

ОСВІТИ 

Сірик Т.А.1,Бандурка Л.В.2  
1ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач 
2ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», завідувач відділення, викладач 

 

 У зв’язку з переходом до сучасних ринкових відносин, 

отриманням безвізового режиму, асоціацією з ЄС національна 

економіка України зазнала значних якісних змін у своїй структурі, 

відповідно й кожна галузь народного господарства потребує змін, 
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перебудови, щоб відповідати запитам міжнародної економіки та 

світовому ринку праці. Усі ці фактори стали рушійною силою 

розвитку у промисловості та всієї транспортної інфраструктури. 

Зрозуміло, що залізничний транспорт займає центральне місце в 

транспортній системі та  його роль для економіки України є 

беззаперечною та значущою. 

 У цих умовах наша держава потребує висококваліфікованих 

спеціалістів в усіх сферах народного господарства, в тому числі в 

транспортній та будівельних галузях,  які б володіли високим 
професійним рівнем знань, умінь і бажань, сміло брали б  на себе 

відповідальність під час прийняття рішень, здатні в рамках своєї 

посади стимулювати працю та соціальний розвиток колективу, були б  

комунікабельними, володіли елементами сучасних інноваційних 

технологій. 

 Таким чином, виникла необхідність вносити зміни в 

освітянські процеси, підготовку кадрів з урахуванням потреб ринку 

праці, необхідність тісної співпраці з реально діючими 

підприємствами, такими як транспортними, будівельними, 

підприємницькими структурами, відповідно здійснювати 

удосконалення  методів викладання спеціальних дисциплін. 

З урахуванням вищезазначеного, саме тому метою професійної 
підготовки здобувачів освіти в нашому коледжі пріоритетним є 

підготовка ефективного й конкурентоспроможного на міжнародній 

арені спеціаліста, здатного легко переорієнтовуватися в нових умовах, 

у короткий термін адаптуватися до умов виробництва в будівельній, 

транспортній галузях в усіх його видозмінах, готового до виконання 

багатобічних професійних обов’язків, проявляючи мобільність, 

гнучкість, навіть творчість  у разі їх переорієнтації, успішного 

управління подіями, ситуацією, дорученою справою в умовах 

сучасного глобального ринку з його постійною динамікою, високим 

рівнем технологій та ін. 

 Для зацікавленості здобувачів освіти у вибраній професії та  
наближення до реальних умов праці застосовуємо інноваційні форми 

та методи навчання, які мають значний вплив на формування якісної 

підготовки майбутніх молодших спеціалістів, а також виховання 

всебічно розвиненої особистості, здатної до самовдосконалення та 

самореалізації. 

 Прогнозуючи майбутні потреби ринку праці при викладанні 

спеціальних дисциплін, сьогодні   вже недостатньо давати здобувачу 

освіти просто суму теоретичних базових знань, важливо розвивати 
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його аналітичні, творчі можливості при вивчанні нового матеріалу та 

навчити впевнено застосовувати їх на практиці. 

Застосування інтерактивних методів навчання показало, що 

саме дискусії, мозковий штурм, ділові, рольові ігри, моделювання, 

аналіз конкретних ситуацій (кейс-метод), тренінги,  самостійна робота, 

дослідно-експериментальна діяльність, участь у семінарах і диспутах, 

науково-практичних конференціях, робота над проєктами сприяють 

формуванню творчої, незалежної. комунікабельної, креативної, високо 

кваліфікованої особистості. Інтернет-ресурси, інноваційні  технології 
не можуть замінити живого спілкування з професіоналами, 

висококваліфікованими спеціалістами своєї справи.  

 На думку деяких авторів важливо використовувати такі 

методи, як розповідь, пояснення, бесіда, заучування, метод прикладу, 

ілюстрування та демонстрування, вправи за умов, наближених до 

виробничих, написання рефератів і звітів про проведені роботи й 

екскурсії [1, c. 252]. 

 Тому значну увагу, особливо на старших курсах, стали 

приділяти  лекціям-бесідам, зустрічам з людьми, які у своєму житті 

досягли значних успіхів, та своїм  наочним прикладом показали шляхи 

становлення особистості в нашій державі, можливості розкрити себе у 

вибраній професії. Такі форми роботи допоможуть студентам 
підвищити самооцінку, вірити в самого себе, у період проходження 

виробничої практики поєднувати теоретичні знання з практичними 

навичками. Сподіваємося, що і в подальшому підтвердженням 

високої якості навчання та виховання молодших спеціалістів коледжу 

є й буде висока професійна репутація та конкурентноздатність наших 

випускників на ринку праці, про що особливо свідчить попит на наших 

випускників з боку будівельних, транспортних підприємств, 

організацій, фінансово-кредитних установ та бізнесових структур 

регіону та навіть державного рівня. 

 

Список використаних джерел 
1. Коваленко О. М. Відображення проблеми підготовки 

майбутніх фахівців залізничного транспорту в дисертаційних 

дослідженнях. Współczesne trendy rozwoju edukacji i nauki w kontekście 

interdyscyplinarnym: Materiały ІІI Międzynarodowej Konferencji 

Naukowo-Praktycznej, 29–30 marca 2018 roku. Częstochowa – Użhorod – 

Drohobycz: Posvit, 2018. С. 250–252. 
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КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ, РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

БАКАЛАВРІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

 

Гребеник А.О.1, Курок Віра 2 
1Глухівський НПУ ім. О. Довженка, аспірант, викладач 

ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету» 
2Глухівський НПУ ім. О. Довженка, д. пед.н., професор 

 
З метою створення сприятливого освітнього середовища щодо 

формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів 

залізничного транспорту у фаховій підготовці в частині 

систематичного моніторингу  результативності даного процесу 

шляхом визначення змін у рівнях сформованості даної компетентності 

у здобувачів освіти протягом терміну навчання виокремлено  критерії 

й показники та визначено рівні сформованості відповідно.  

Проблеми формування професійної компетентності широко 

висвітлені у працях науковців: Н. Підбуцька (образ майбутньої 

професії інженера); Л. Дибкова (індивідуальний підхід у формуванні 

професійної компетентності); Л.Омельченко,  Г. Євтушенко (проблема 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців); А. 
Нізовцев (розробка моделі професійної компетентності інженера), О. 

Скібіна,   С. Горбань (сутність та структура професійної 

компетентності) тощо. 

Питання діагностування сформованості професійної 

компетентності у своїх доробках розглядали науковці, а саме: 

М.Ростока, І.Філімонова, Ю.Рибалко та ін. 

Проте, залишається недостатньо вивченим питання 

діагностування рівня сформованості професійної компетентності 

майбутніх бакалаврів залізничного транспорту.   Упевнені, що даний 

моніторинг здійснюється в межах психолого-педагогічної діагностики 

педагогічного процесу. 
Уважаємо доцільним діагностувати рівень сформованості 

професійної компетентності  майбутніх бакалаврів залізничного 

транспорту   через комплекс критеріїв і показників.  

Вимірювання -це  «алгоритмічна операція щодо приписування 

об’єктам (предметам, процесам,станам) певних числових еквівалентів 

відповідно до попередньо визначених правил» [3, с.15]. При цьому   

процес вимірювання  реалізовується  шляхом «встановлення 

кількісного відношення між певною характеристикою об’єкта й 

деякою величиною, яка приймається за еталон» [3, с.15].    Таким 
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еталоном і виступає визначений попередньо критерій як мірило для 

визначення, оцінки предмета, явища [2]. 

Показник – опис характеристики об’єкта, яка визнається 

суттєвою та актуальною в процесі оцінювання [1].  

У результаті аналізу підходів до розробки критеріїв та 

визначення показників нами запропоновано систему критеріїв 

сформованості професійної компетентності майбутніх бакалаврів 

залізничного транспорту: мотиваційно – ціннісний, особистісно – 

функціональний, рефлексивно – оцінювальний (таб.1). 
 

Таблиця 1.  Критерії та показники сформованості   професійної 

компетентності майбутніх бакалаврів залізничного транспорту у 

фаховій підготовці 

 Критерії  Показники  

мотиваційно - 

ціннісний 

 мотиваційна готовність до реалізації 

професійних завдань і професійного 

саморозвитку  

 наявність потребово-ціннісних орієнтацій у 

контексті виконання складних спеціалізованих 

задач у сфері залізничного транспорту 

 сформованість професійних мотивів та фахово-

орієнтованого мислення 

особистісно – 

функціональний 

 теоретична, практична, психологічна   

підготовленість до професійної діяльності  

 Виконання особистих професійних зобов’язань, 

аналіз ситуації з точки зору безпеки  

   здійснення фахової діяльності творчого рівня 

 рефлексивно – 
оцінювальний 

 рішучість, відповідальність, прогнозування 
безпечності  

всебічна готовність до ініціювання та ухвалення   

професійних рішень  

 спрямованість на перспективу здатність досягати 

прогнозованих результатів, фахово-безпечне 
орієнтування 

 

Нами визначено чотирі рівні сформованості   професійної 

компетентності майбутніх бакалаврів залізничного транспорту, а саме: 

базовий, достатній, високий, творчий. У рамках нашого дослідження 

сформованість професійної компетентності здобувачів вищої освіти 
розглядатиметься на трьох рівнях. Уважаємо, що лише у процесі 
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професійної діяльності здобудеться виробничий досвід, який і 

забезпечить вищий рівень сформованості даної характеристики 

професіонала.  

Отже, формування даної компетентності є фактором   

виробничого досвіду майбутнього фахівця. Тому подальшу 

перспективу дослідження вбачаємо у розробці моделі  формування 

професійної компетентності майбутніх бакалаврів залізничного 

транспорту  та  її організаційно-педагогічного забезпечення. 

 

Список використаних джерел 
1. Оценивание: образовательные возможности : сборник науч.-
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

БУДІВЕЛЬНО-ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Литвиненко Д.В.1, Бібік Ю. В.2  
1ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», здобувач освіти 
2ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного 

університету», викладач 

 

Мета нашої роботи полягає у виокремленні та теоретичному 

дослідженні компонентів, критеріїв, показників та рівнів 
сформованості готовності майбутніх фахівців будівельно-залізничної 

галузі до професійної діяльності. 

Методи дослідження: порівняльний аналіз, синтез, 

систематизація, узагальнення. 

Вирішення проблеми готовності молодої людини, яка закінчує 

певний рівень вищої освіти, до професійної діяльності є важливою 

суспільною проблемою. Адже кожній сфері суспільства потрібні для 

розвитку та ефективної діяльності кваліфіковані працівники із 
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наявною низкою характеристик: професійна компетентність та 

готовність до професійної діяльності. 

Будівельно-залізнична галузь є однією з основних ланок 

економічної системи держави, адже залізничний транспорт потребує 

фахівців-професіоналів, які здатні здійснювати професійну діяльність 

ефективно, удосконалюватися й розвиватися, а також розвивати сферу 

своєї професійної діяльності. Тому проблема готовності майбутніх 

фахівців будівельно-залізничної галузі є актуальною та потребує 

вирішення, особливо в часи євроінтеграційних процесів та зростаючих 
вимог до конкурентноспроможності фахівців галузі. 

Науковці-психологи розглядають різні підходи до трактування 

дефініції «готовність до професійної діяльності»: особистісний, 

функціональний, особистісно-діяльнісний, результативно-діяльнісний, 

акмеологічний. [1] 

Психологічна готовність – це виявлення суті властивостей і 

стану особливостей. Готовність – це не тільки властивість чи ознака 

окремої особистості, це концентрований показник суті діяльності 

особи, міра її професійних здібностей. 

В. Жукова наголошує, що готовність до професійної діяльності 

– це якість особистості, яка формується та розвивається в процесі 

набуття особистістю життєвого та професійного досвіду, під впливом 
якого в неї формуються позитивне ставлення та мотиви до виконання 

професійної діяльності [2]. Учений Г. Ковальов у готовності до 

професійної діяльності бачить дві складові: морально-психологічну 

(усвідомленість важливості професійної діяльності, позитивні емоції 

від діяльності, здатність до командної роботи тощо) та професійну[3]. 

Врахування цих складових – важливий аспект оцінки якості 

підготовки майбутніх фахівців будівельно-залізничної галузі. Адже 

формування готовності до професійної діяльності – складний, 

систематичний, цілеспрямований процес, що потребує активної 

діяльності в ньому всіх учасників освітнього процесу, а також 

необхідність усвідомлення кожним своєї ролі в ньому.  
Процес професійної підготовки майбутніх фахівців зазначеної 

галузі повинен в себе включати, крім набуття професійних  

компетентностей, ще й формування важливих особистісно- 

професійних якостей у процесі освітньої діяльності. Кожна навчальна 

дисципліна в коледжі є тією базою, на якій формується професійна 

компетентність, розвиваються професійні якості, а також формується 

готовність до майбутньої професійної діяльності. 

У науковій літературі виділяють різні компоненти готовності до 

професійної діяльності. 
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Ціннісно-мотиваційний компонент включає в себе мотиви, 

ціннісні орієнтації, прагнення особистості до самореалізації в 

професійній діяльності. Цей компонент є ґрунтотворним. Тому важливо 

допомагати майбутнім фахівцям формувати стійку систему мотивів та 

цінностей як до виконання освітньої діяльності, так і до майбутньої 

професійної. До складу цього компонента також входять якісні риси 

особистості, які є визначальними під час здійснення професійної 

діяльності.  

Когнітивний компонент готовності до професійної діяльності 
майбутніх фахівців будівельно-залізничної галузі – це єдність загально- 

теоретичних та спеціальних знань, які є необхідними в майбутній 

професійній діяльності. Саме цей компонент являє собою теоретичну 

основу професійної діяльності. У його складі також є знання 

професійних методик, технологій. 

Операційно-діяльнісний компонент включає професійні вміння 

майбутніх фахівців разом із професійними навичками та першим 

професійним досвідом, тому відіграє ключову роль для якісного 

здійснення майбутнім фахівцем професійної діяльності.  

Рефлексивний компонент виявляється у здатності майбутнього 

фахівця здійснювати адекватну оцінку якості власної діяльності, 

враховуючи низку таких чинників, як енергоефективність, 
співвідношення якість/час, використання сучасних засобів, 

інформаційних технологій, оцінка кількість/якість тощо у прагненні 

майбутнього фахівця до праці над собою з метою самовдосконалення та 

саморозвитку, а також у бажанні розвивати галузь своєї професійної 

діяльності, застосовуючи при цьому знання та досвід як вітчизняних, так 

і зарубіжних фахівців. 

Отже, готовність майбутніх фахівців будівельно-залізничної 

галузі є підґрунтям їхньої ефективної професійної діяльності. У науковій 

літературі виокремлюють критерії та показники для характеристики 

ефективності професійної діяльності. 

У наукових джерелах зустрічається певна неоднозначність у 
тлумаченні дефініцій «критерій», «показник». Так, науковець А. 

Семенова вважає критерій «підставою для оцінювання чи 

класифікації». Дослідник В. Ягупов зазначає, що критерій визначає 

зміст освітньої діяльності та демонструє її результативність. 

Науковець В. Беспалько наголошує, що критерій залежить від вимог, 

які до нього висуваються. А дослідник В. Сластьонін, описуючи 

критерій, наголошує, що роль критеріїв – у встановленні зв’язків між 

усіма компонентами [4]. 
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Отже, вивчення та оцінювання готовності майбутніх фахівців 

залізничного транспорту до професійної діяльності дає можливість 

впливати на якість професійної підготовки в цілому, коригувати її на 

всіх етапах. Знання компонентів, критеріїв та показників готовності до 

професійної діяльності дозволяє сприяти її підвищенню як за 

окремими показниками, так і в цілому. Наші подальші дослідження 

будуть спрямовані на пошук шляхів вдосконалення системи 

професійної підготовки майбутніх фахівців будівельно-залізничної 

галузі та на здійснення практичних психологічних аспектів готовності 
до професійної діяльності здобувачів освіти випускних курсів. 
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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА 
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Мінливість соціально-економічних орієнтирів у процесі 

становлення суспільства, динаміка розвитку навчальних процесів 

зумовили появу ситуації невизначеності, необхідності оцінки та 

прийняття рішень особистості як суб'єкта соціальної еволюції, його 

здатності до адекватної оцінки існуючої ситуації на основі її 
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критичного аналізу та побудови на її основі проекту успішного 

вирішення існуючих проблем. 

Ефективність вирішення проблеми адаптації студента в 

постійно мінливому середовищі самостійного життя та діяльності, на 

нашу думку, полягає в тому числі  й у розвитку критичного мислення в 

процесі навчання. Проблема адаптації студентів перших курсів ставить 

за мету теоретичне та науково-методичне обґрунтування та 

вироблення наукових рекомендацій щодо вирішення питань розвитку 

критичного мислення в освітньому процесі в цілому та під час 
вивчення конкретних предметів зокрема.  

Успішний розвиток критичного мислення студентів у процесі 

засвоєння знань з фізики можливий у тому випадку, якщо:  

- освітній процес здійснюватиметься на основі обліку цілей, 

структури та змісту поняття «критичне мислення», які дозволяють 

розглядати його як здатність людини усвідомлено оцінювати, 

міркувати, мислити, тобто проявляти психічну, емоційну, пізнавальну 

активність, що повинна бути спрямована на вирішення конкретної 

проблеми [1, с. 228];  

 враховано освітні особливості курсу фізики в закладах 

вищої освіти;  

 на основі системного та предметного підходів буде 

розроблено та теоретично обґрунтовано модель розвитку критичного 

мислення студентів у процесі навчання фізики, що являє впорядковану 

єдність контексту (зміст матеріалу предмета, орієнтованого на 

розвиток критичного мислення) курсу з розвитку критичного мислення 

в процесі навчання фізики; 

 організаційно-методичного забезпечення (форми, методи, 

засоби організації діяльності студентів щодо розвитку в них 

критичного мислення);  

 буде здійснюватись аналіз навчальної діяльності та 

досягнутих результатів (просунутий, базовий, недостатній рівні 

розвитку критичного мислення);  

 здійснюватиметься впровадження до процесу викладання 

фізики комплексу педагогічних завдань та умов (активізація 

самостійної діяльності студентів в отриманні навчальної та додаткової 

інформації, необхідної для оцінки та аргументації своєї позиції у 

процесі навчання фізики; розвиток потреб студентів в оволодінні або 

закріпленні навичок критичного мислення; створення можливостей 

для прояву та набуття досвіду критичного мислення). 

Успішний розвиток критичного мислення студентів у процесі 

навчання фізики забезпечується таким комплексом педагогічних умов: 



200 

 

активізація самостійної діяльності студентів в отриманні інформації, 

необхідної для оцінки та аргументації своєї позиції з питання, що 

обговорюється; розвиток потреби оволодіння критичним мисленням; 

створення можливості в процесі навчання фізики набуття досвіду 

прояви щодо вияву критичного мислення. 

Критичне мислення не окрема навичка, а комплекс багатьох 

навичок і умінь, які формуються поступово в ході розвитку і навчання 

студентів [2, с.645]. Таким чином, результатом оволодіння комплексом 

необхідних навичок для розвитку критичного мислення студентами 
буде здатність до прийняття рішень у майбутньому, особиста думка, 

нові підходи до вирішення завдань. 
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Сучасні соціально-економічні трансформації створили 

необхідність змін у фаховій підготовці студентів. Стає необхідним 

формування фахівця такого зразка, який зможе орієнтуватися у 

предметній сфері, в основних засобах та в самій виробничій діяльності 

як в об’єктивному процесі. Зростає значущість розвитку здатності 

майбутнього фахівця до самостійного прийняття виробничих рішень 

та формування якостей, необхідних для інтелектуальної участі в 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669749:%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669749:%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81.
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трудовому процесі та в громадських справах. Актуалізуються вміння 

здійснювати критичну оцінку результатів власної діяльності, мобільно 

вносити необхідні корективи, мати готовність до саморозвитку 

протягом життя. 

Тому саме практична підготовка, яка є логічним 

продовженням теоретичного блоку навчання і завершальною ланкою 

професійної підготовки, вимагає особливої уваги  з точки зору нових 

викликів в освіті. Адже вона спрямована на закріплення та реалізацію 

набутих професійних, психолого-педагогічних, науково-методичних 
знань, умінь і навичок, необхідних для майбутньої професійної 

діяльності майстра виробничого навчання. У цьому аспекті доцільно 

більш докладно розглядати роль виробничої практики у формуванні 

професійної компетентності майбутніх молодших бакалаврів з 

професійної освіти, оскільки під час її проходження формуються їх 

професійні уміння та особистісні якості. Під час своїх перших 

практичних спроб майбутні фахівці готуються до самостійного 

виконання обов’язків на першому робочому місці. Саме завдяки 

практиці відбувається перше «занурення» студента в професійне 

середовище, що поглиблює професійні вміння і навички. 

Основною метою та завданням виробничої практики є 

забезпечення практичного навчання майбутніх молодших бакалаврів 
згідно вимог освітніх стандартів, підвищення якості підготовки 

майбутніх майстрів виробничого навчання. Під час проходження 

виробничої практики студент перевіряє і нарощує свій професіоналізм, 

вивчає реальні виробничі ситуації, перевіряє набуті знання та приймає 

самостійні рішення. 

Варто зауважити, що професійна діяльність майстра 

виробничого навчання у закладах професійно-технічної освіти 

передбачає цілеспрямовану, послідовно організовану взаємодію зі 

спеціально підготовленими педагогічними працівниками та учнями 

закладу професійно-технічної освіти, тому майбутні молодші 

бакалаври зустрічаються з необхідністю розв’язання завдань навчання, 
виховання та розвитку особистості майбутнього робітника. Виходячи з 

цього, основними завданнями виробничої практики у професійній 

підготовці молодших бакалаврів з професійної освіти є поглиблення і 

вдосконалення теоретичних знань і встановлення їх зв’язку з 

практичною діяльністю, розвиток особистісних якостей, формування 

професійних умінь і навиків, знайомство з різними типами 

педагогічних закладів, засвоєння сучасних педагогічних технологій 

роботи з учнями ПТНЗ, створення умов для розвитку здібностей і 

самореалізації студентів, формування в них творчого і дослідницького 
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підходів до професійної діяльності, розвиток навичок професійної 

рефлексії [1]. 

На зростання ефективності професійної освіти впливають 

участь роботодавців у розробці освітніх стандартів, здійснення 

контролю за їх реалізацією в конкретних освітніх закладах і на 

виробництві, зв’язок теоретичної та практичної підготовки [1, с.109]. 

Отже, виробнича практика сприяє формуванню професійної 

компетентності майбутніх молодших бакалаврів з професійної освіти, 

під час її проходження студенти починають ідентифікувати себе в 
образі професіонала, реалізуватися та самостверджуватися шляхом 

поступового професіогенезу вже в умовах навчання в освітньому 

закладі. Необхідним є подальше дослідження шляхів підвищення 

якості організації та проведення виробничої практики у студентів 

зазначеної спеціальності. 
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САМОКОНТРОЛЬ ПРИ ВИКОНАННІ ФІЗИЧНИХ 
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Вступ. Самоконтроль – це спостереження за здоров’ям, 

фізичним розвитком, функційним станом, здатністю витримувати 

навантаження тренувань і змагань. Вона включає спостереження та 

аналіз тіла, вплив фізичних вправ на здоров’я людського організму та 
самоконтроль об’єктивно та суб’єктивно. 

Фізичні вправи та самоконтроль. Протягом усього 

тренувального процесу необхідно регулярно проводити самоконтроль. 

Для визначення ступеня відповідності або відхилення між різними 

показниками фізичного розвитку та середнім нормативом потрібно 

використовувати самоконтроль. У деяких випадках відхилення 

фактичних показників фізичного розвитку від середніх можуть 

свідчити про хворобу, перевтому або перетренованість. 
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Розвиток людини на всіх етапах еволюції невіддільний від 

активної м’язової діяльності. Організм людини розвивається в 

постійному русі. Факти довели, що регулярні фізичні вправи, 

дотримання належної системи вправ і гігієни є потужними 

інструментами для підтримки нормальної фізичної активності та рівня 

продуктивності. 

Так вправи є ефективним способом зміни фізичного та 

психічного стану людини. Розумно організовувати курси для 

зміцнення організму, сприяння фізичному розвитку, поліпшення 
форми і функцій тіла, вдосконалення різних функціональних систем 

організму. Необхідно розуміти, що безконтрольне і безсистемне 

використання методів, вправ неефективне. А в деяких випадках це 

завдасть непоправної шкоди здоров’ю. Найкраща форма 

самоконтролю — ведення щоденника. Рекомендується фіксувати 

розміри та інтенсивність тренувального навантаження, оцінку та 

результати гри, деякі об’єктивні та суб’єктивні показники фізичного 

стану під час виконання вправ. 

У щоденнику самоконтролю необхідно відобразити дані 

відпочинку, а також певну інформацію про особливості виконуваної 

м’язової роботи та реакцію організму на неї (на основі найпростіших 

фізіологічних показників).  
Наведемо приблизний приклад щоденника самоконтролю: 

 

Дата Зміст 

тренування 

Пульс Самопочуття Приміт

ки ранок вечір 

      

 

Найпростіший функціональний тест такий самий. Для тих, хто 

займається самостійно, особливо ходьбою та кількісною ходьбою, 

рекомендується використовувати простий прилад - крокомір. Дані, 

отримані за допомогою крокоміра, також слід записувати до 

щоденника самоконтролю. Найбільшу складність у самоконтролі 

становить виконання функціональних тестів. 

Найпростішим у виконанні є вертикальний тест (реєстрація 
ЧСС на променевій артерії в горизонтальному і вертикальному 

положенні). До об’єктивних показників самоконтролю належать: 

моніторинг частоти серцевих скорочень (пульсу), артеріального тиску, 

дихання, життєвої місткості, ваги, сили м’язів, спортивних результатів. 

Вважається, що частота серцевих скорочень є надійним 

показником здоров’я. Пульсову реакцію на фізичне навантаження 

можна оцінити, порівнявши частоту серцевих скорочень у стані 
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спокою (до тренування) і дані після тренування, тобто визначивши 

відсоток частоти серцевих скорочень. 

Частота серцевих скорочень вранці показує, наскільки добре 

організм відновлюється після тренування. Але не варто 

зосереджуватися лише на пульсі. Якщо можливо, краще вимірювати 

артеріальний тиск до і після тренування. На початку навантаження 

максимальний тиск зростає, а потім стабілізується на певному рівні. 

Після припинення роботи (перші 10-15 хвилин) - опускатися нижче 

початкового рівня, а потім повертатися до вихідного стану. 
Мінімальний тиск не зміниться при малих або середніх 

навантаженнях, але трохи підвищиться при високих навантаженнях. 

Самоконтроль важливий не лише для спортсменів, а й для всіх, 

хто займається самостійно: плавання, біг, їзда на велосипеді тощо. Усі 

дані самоконтролю також слід записувати до щоденника. 

Це допоможе спланувати свій тренувальний цикл, 

контролювати навантаження і відновлення організму, що допоможе 

зміцнити фізичну форму та досягти поставлених цілей. 

Висновки. Регулярна фізична активність може покращити 

здоров’я і життєві функції, а також працездатність і тонус. Однак слід 

пам’ятати, що самостійне заняття фізкультурою не можна проводити 

без нагляду лікаря, а головне – без самоконтролю. 
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ОЗДОРОВЧИЙ БІГ ЯК ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я 
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Вступ. Сучасний малорухливий спосіб життя і неправильне 

харчування призводять до накопичення в організмі енергомістких 

речовин - жирів і полісахаридів. Їх надмірне накопичення в організмі 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/10362/2/Conf_2011v2_Antoniuk_O-Samokontrol_u_protsesi_zaniat_225.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/10362/2/Conf_2011v2_Antoniuk_O-Samokontrol_u_protsesi_zaniat_225.pdf
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може призвести до багатьох негативних наслідків. Біг розумно поєднує 

навантаження на серцево-судинну систему зі спаленими калоріями, 

щоб правильно навантажити серцево-судинну систему. Витрата енергії 

дорослого бігуна становить близько 700 ккал. на годину. Чим важча 

вага людини, тим більші витрати енергії. Біг є ефективним способом 

нормалізації ваги тіла, оскільки він стимулює жировий обмін. Люди, 

які регулярно займаються здоровим бігом, мають масу тіла, близьку до 

ідеальної, і мають у 1,5 раза менше жиру, ніж їхні однолітки, які не 

бігають. Дуже ефективною в цьому плані є швидка ходьба (1 година на 
день), яка відповідає енергетичним витратам 300-400 ккал залежно від 

маси тіла, але менш травматична для опорно-рухового апарату, ніж 

біг. 

Позитивний ефект  оздоровчого бігу. Під час швидкого бігу 

або ходьби литкові та стегнові м’язи безперервно й ритмічно 

скорочуються, що допомагає проштовхувати кров із вен нижніх 

кінцівок до серця. А це знижує навантаження на серце, що також 

корисно для серцево-судинної системи. Розумно спланований обсяг 

тренувань і бігу прискорить обмін речовин, а потім «потягне» 

гармонійну багаторівневу стимуляцію, особливо захисні можливості 

організму. 

Збуджувальний ефект мають і вуглекислий газ, і молочна 
кислота. При бігу їх вміст збільшується. Під час фізичних навантажень 

організм виділяє приємні гормони - енкефаліни та ендорфіни (тому ми 

відчуємо задоволення та ейфорію після тренування), які позитивно 

впливають на наш психічний стан та нервову систему, а також 

сприяють відновленню всіх систем організму. Стимулювальний ефект 

має і вібрація, що виникає під час бігу. 

Практика оздоровчого бігу. У покращенні техніки бігу, 

витривалість організму є дуже важливою. Витривалість - це здатність 

невтомно працювати та протистояти втомі під час роботи. Розрізняють 

загальну витривалість і особливу витривалість. Під нормальною 

витривалістю розуміють здатність організму працювати тривалий час 
із середньою інтенсивністю та високою працездатністю. Особлива 

витривалість – це здатність витримувати тривале навантаження, 

характерне для певної діяльності. Варто використовувати різні методи 

та засоби тренування для формування витривалості. Методи навчання 

поділяються на безперервні тренування та інтервальні. Це має свої 

особливості та розвиток витривалості відповідно до використовуваних 

параметрів вправ і обраного методу. Змінюючи вправу, тривалість та 

інтенсивність, кількість повторень, а також тривалість і характер 

відпочинку, можна змінити фізичне навантаження та фізіологічну 
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спрямованість виконуваної роботи. Безперервний метод з постійною 

швидкістю – це рівномірна вправа малої та середньої потужності, 

тривалість якої становить від 15-30 хвилин до 1-3 годин. Цей метод 

може культивувати аеробну (без гіпоксії) здатність. Змінний 

безперервний метод відрізняється від рівномірної періодичної зміни 

безперервної інтенсивності роботи. Організм працює в змішаному 

аеробно-анаеробному (з гіпоксією і без неї) режимі. Варіативний 

безперервний метод одночасно виховує як загальну, так і спеціальну 

витривалість. Він дозволяє розвивати здатність організму переносити 
гіпоксичні стани, що періодично виникають у період акселерації, і 

усувати їх у міру подальшого зниження інтенсивності, вчить 

спортсменів «терпіти» і виховувати вольові якості. Інтервальний метод 

– це метод повторення дози, при якому вправа виконується протягом 

короткого часу (до 2 хвилин) зі строго визначеними інтервалами 

відпочинку. Цей метод використовують для розвитку специфічної 

витривалості до якої-небудь визначеної роботи; у підготовці до 

змагань і в оздоровчому бігу цей метод не використовується. 

Висновки. Працюючи над розвитком витривалості, 

обов’язково потрібно дотримуватись послідовності побудови 

тренувань. Якщо людина не має досвіду і знаходиться на початковому 

етапі свого фізичного вдосконалення, необхідно зосередитися на 
розвитку аеробних можливостей, зміцненні функцій серцево-судинної 

та дихальної систем, зміцненні опорно-рухового апарата, тобто 

розвитку загальної витривалості. Через місяць-другий постійних 

тренувань (все це дуже індивідуально) можна переходити до 

наступного етапу - збільшити обсяг навантажень у змішаному 

аеробно-анаеробному режимі. І якщо є готовність до третього етапу - 

збільшувати обсяг навантажень завдяки застосуванню більш 

інтенсивних вправ, користуючись методами інтервальної та повторної 

роботи в змішаному аеробно-анаеробному та анаеробному режимах. І 

ніколи не варто забувати вести щоденник тренувань та час від часу 

контролювати свій стан здоров’я у сімейного лікаря. 
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ВИХОВНА РОБОТА – НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ 

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

 

Виховна робота в коледжі займає провідне місце під час 

навчання студентів. Педагогічний колектив КФК СумДУ турбується 

про духовний та гармонійний розвиток студентів, адже це є основним 

кроком до майбутнього успіху.  

Головна мета КФК СумДУ – сформувати та розвинути 

високоінтелектуальну позицію свідомої особистості з власною 

громадянською позицією, можливо, відмінною від соціальної. 

Виховний процес у коледжі органічно поєднаний з навчанням 

студентів, з опануванням основних наук для майбутньої професії, 
засвоєнням багатств національної і світової культури. 

Як проводиться виховна робота? На кожному із занять, які 

відведені для духовного збагачення, між студентами й педагогом 

починається дискусія, здобувачі освіти висловлюють свої думки, у них 

розвивається критичне мислення, вміння аналізувати. 

Стосунки між педагогом та студентами повинні будуватися на 

основі співробітництва, співдружності та розвитку ділового 

партнерства. Тож успіх виховного процесу залежить від стосунків між 

групою та здобувачем освіти. 

Викладач має бути психологом, який глибоко розуміє 

студентів, їх індивідуальні  риси й  поважає кожну особистість, 
турбується про її гармонійний розвиток. 

Аби підвищити результативність виховного процесу, колектив 

педагогів нашого коледжу використовує такі методи: удосконалення 

традиційних форм роботи, упровадження сучасних технологій та 

пошук нових систем виховання. 

Під час планування виховної роботи основними вважаються 

такі принципи виховання: 

 поєднання навчання й виховання 

 культурне виховання молоді 

https://horting.org.ua/node/1655
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 гуманізація виховання студентів 

 гармонізація соціального та родинного виховання 

 постійний виховний процес 

 демократизація та диференціація виховання 

 розвиток активної, творчої та ініціативної 

студентської молоді. 

 

Список використаних джерел 

1. Організація культурно-виховної роботи в коледжі. 
URL: http://collegeculture.at.ua/1/81-ch-b-pdf.pdf 

http://collegeculture.at.ua/1/81-ch-b-pdf.pdf
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