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ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ДО 80-ти РІЧЧЯ  

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ФІЗИКИ, 
МАТЕМАТИКИ, ЕКОНОМІКИ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

80 років тому, а саме 15 квітня 1940 року, рішенням тогочасного 
уряду Радянської України у Дрогобичі було засновано державний 
учительський інститут – перший і єдиний у Дрогобицькій області заклад 
вищої освіти. Одночасно цією ж постановою було утворено по одному 
учительському інституту у кожній області «визволеної» території 
Західної України: Львові, Кременці, Луцьку, Рівному і Станіславові (Івано-
Франківську).  

Дрогобицький державний учительський інститут мав право 
прийняти 420 студентів, однак у квітні-вересні 1940 р. було набрано 480–
500 осіб. А вже наприкінці першого навчального року у ДДУІ здобувало 
освіту майже 670 студентів денної, заочної та вечірньої форм. У 
радянській системі педагогічної освіти учительські інститути 
здійснювали підготовку вчителів 5–7 класів, а навчання у них тривало два 
роки, тоді як педагогічні інститути готували вчителів 8–10 класів за 
чотири  роки.  

Спочатку планувалося відкрити з 1 вересня 1940 р. учительський 
інститут з історичним, географічним та мовно-літературним відділами, 
проте замість запланованого географічного відкрили фізико-
математичне відділення. Історія показала правильність такого рішення. 

Під учительський інститут використали приміщення середньої 
польської школи (гімназії) – триповерхову будівлю з 50-ти кімнат (нині 
головний корпус університету на вул. І.Франка), обладнаних кабінетів, 
зокрема фізичного, хімічного та рисункового, великої бібліотеки.  

Проте справжній розвиток інститут, зокрема і фізико-
математичний факультет, отримав у післявоєнний період. Після 
ліквідації Львівського педінституту (1960 р.) його об’єднано з 
Дрогобицьким державним педагогічним інститутом імені Івана Франка. 
Львівський фізико-математичний та інженерно-педагогічний 
факультети переїхали до Дрогобича в будівлю на вул. Стрийській. Разом зі 
студентами на роботу до Дрогобича поїхали багато викладачів, які 
працювали на фізико-математичному факультеті у Львові. Так, зокрема, 
кандидата фізико-математичних наук, доцента Шнейдера Артура 
Давидовича було призначено на посаду завідувача кафедри фізики 
Дрогобицького педінституту. Невеликій групі науковців, до якої, окрім 
А.Д. Шнейдера, входили лише І.В. Гаврищак та І.С. Жмурко, вдалося 
розробити технологію вирощування кристалів системи кадмій-ртуть-
телур (CdHgTe або КРТ). За результатами своїх досліджень вони 
опублікували статтю в журналі “Физика твердого тела” (1960 р.). Після 
цієї публікації дослідження кристалів системи КРТ у Радянському Союзі 
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набули великої популярності, бо, як засвідчувала праця англійських вчених, 
що вийшла друком лише на один рік раніше, ніж дрогобичан, на основі цих 
CdHgTe кристалів можна створювати приймачі в інфрачервоній області 
випромінювання. А це було дуже важливо як для оборонної промисловості, 
так і для медицини.  

Отже, дрогобицькі фізики вперше у світовій практиці синтезували 
напівпровідникові матеріали кадмій телур – ртуть телур (CdTe-HgTe), які 
пізніше стали важливим матеріалом для розвитку інфрачервоної 
електроніки і вивчалися у багатьох лабораторіях світу. В 1969 році 
журнал “Физика и техника полупроводников” повідомив, що дрогобицькі 
фізики Г.М. Григорович, М.А. Рувінський та А.Д. Шнейдер виявили в 
кристалах ZnTe-CdTe від’ємну фотопровідність. 

Тоді, починаючи з кінця шістдесятих років, науковий рейтинг 
кафедри фізики був настільки високим, що науково-дослідні установи 
тодішнього Радянського Союзу домагалися з нею наукових контактів на 
госпдоговірній основі. Тематика договорів була різною – від розробки 
технології інфрачервоних фотоприймачів до розробки технології 
вирощування монокристалів, придатних для термометрії. Керівниками 
госпдоговірних тем у різні часи були А.Д. Шнейдер, Д.І. Цюцюра, 
Г.М. Григорович, В.М. Цмоць, П.М. Ковальський, М.Г. Андрухів, 
Є.М. Шерегій, Р.М. Пелещак.  

Якщо учительський інститут у Дрогобичі розпочинався з 8 
викладачів, жоден з яких не мав наукового ступеня, то вже у перший 
післявоєнний рік тільки на двох кафедрах фізико-математичного 
факультету було п’ять штатних викладачів. У 1952 році учительський 
інститут реорганізовано в педагогічний. Після приєднання Львівського 
педінституту значно зріс його науковий потенціал.  

Серед відомих зарубіжних учених, що є почесними докторами Дрого-
бицького ЗВО, Володимир Іванов-Омський, професор, завідувач 
лабораторії Фізико-технічного інституту ім. А.Ф. Йоффе Російської 
академії наук, великий і безкорисливий друг та наставник дрогобицьких 
фізиків, який підготував для нашого вишу  п’ять кандидатів та одного 
доктора фізико-математичних наук. 

У вересні 1998 року Дрогобицькому  педагогічному  інституту імені 
Івана Франка було надано статус університету. На цей час науково-
педагогічний потенціал фізико-математичного факультету значно зріс, 
зміцнилася його матеріальна база, відкрилися екстернат і аспірантура. 
Першим у педагогічному університеті на базі фізико-математичного 
факультету у 2001 році було створено інститут фізики і математики. У 
квітні 2004 року наказом ректора інститут фізики та математики 
перейменовано в інститут фізики, математики та інформатики у зв’язку 
з початком підготовки фахівців зі спеціальності “Інформатика”. 
Реорганізація 2013 року об’єднала в один колектив інститут і два 
факультети: інженерно-педагогічний і факультет економічної освіти та 
управління. Так постав теперішній Навчально-Науковий Інститут Фізики, 
Математики, Економіки та Інноваційних Технологій (ННІФМЕІТ). 
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У структурі інституту 6 наукових і 30 спеціалізованих навчальних 
лабораторій, 8 навчально-виробничих майстерень, 5 спеціалізованих 
навчальних кабінетів та 1 слюсарно-механічна майстерня. Комп’ютерний 
центр інституту налічує 10 кабінетів, оснащених ПК, які об’єднані в 
локальну мережу та під’єднані до мережі INTERNET.  

Серед науково-педагогічних працівників 12 докторів наук, професорів 
та 72 кандидати наук, доценти. Активно працюють і розвиваються 
наукові школи: 

 Фізика напружених квантово-розмірних наногетеросистем 
(науковий керівник – професор Р.М. Пелещак.); 

 Теорія електронних, діркових та екситонних станів у 
гетеросистемах з наноплівками, квантовими точками та квантовими 
дротами – наукова школа імені професора В.І. Бойчука (науковий керівник 
– професор І.В.Білинський ); 

На базі ННІФМЕІТ функціонує аспірантура зі спеціальності: 
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 051 Економіка, 104  Фізика та 
астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали, 111 Математика  
та докторантура за спеціальностями: 015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями), 051 Економіка, 104  Фізика та астрономія. 

Конференції, які вже стали традиційними і проводяться на базі 
інституту або співорганізатором яких він виступає: 

 International conference on topical problems of semiconductor physics, 
яка веде історію з 1969 року з республіканської школи-конференції; 

 Міжнародна математична конференція імені проф.                                  
В.Я. Скоробогатька, яка проводиться з 1979 року; 

 Міжнародна науково-практична конференція «Моделювання 
соціально-економічних процесів: регіональні та галузеві аспекти»; 

 Міжнародна науково-практична конференція: «Економіка – 
менеджмент – освіта: проблеми та перспективи взаємодії»; 

 Міжнародна науково-практична конференція «Лазерні технології. 
Лазери та їх застосування»; 

 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Народне мистецтво Бойківщини: історія та сучасність»; 

 Науково-практична інтернет-конференція «Проблеми моделювання 
та розроблення інформаційних систем» (всеукраїнська). 

Отож, приймаємо вітання з ювілейною 80-ою річницею інституту 
та вітаємо всіх Вас, учасників VІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції викладачів та студентів Навчально-Наукового Інституту 
Фізики, Математики, Економіки та Інноваційних Технологій 
“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ НАУКИ”, і бажаємо плідної 
співпраці. 

Юрій Галь, 
директор ННІФМЕІТ 
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ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЕКТИ – БАЗИС ЦИФРОВОЇ 
ЕКОНОМІКИ 

 
Високі технології (хай-тек) кардинальним чином трансформують 

соціально-економічні процеси по всьому світу. Цифрова економіка 
проникла у всі сфери людського життя, подальша автоматизація 
виробництв і сервісів може привести до кардинальних змін в зайнятості та 
способі життя населення. Тому уряди багатьох країн світу прагнуть 
виділяти високотехнологічні галузі як особливий об'єкт політики, а 
відповідно підтримувати їхній розвиток. В умовах зміни технологічних 
укладів принципово підвищується роль малих компаній в технологічному і 
економічному розвиткові [5, с. 23]. Впровадження   цифрових технологій 
приводить до суттєвої мінімізації транзакційних витрат за рахунок  
електронного документообігу, фінансових операцій тощо. Відбувається 
кардинальне розширення можливостей виходу на ринки для малих і 
середніх компаній завдяки поширенню цифрових платформ. Так, зокрема, 
розвиток платформи Alibaba для дистрибуції продуктів дозволило 
створити і масштабувати діяльність понад 10 млн малих фірм тільки у 
Китаї [3]. Фактично у підприємств з'явилася можливість доступу до будь-
яких субпідрядників, постачальників і клієнтів по всьому світу. 

Істотно збільшилися ресурси малих фірм по кастомізації продукції і 
послуг. Йде формування нових технологічних ринків [5, с. 78]. В 
результаті у світі налічується більше 200 колишніх стартапів, які стали  
компаніями- «Єдинорога» з капіталізацією понад 1 млрд. дол. США [6]. 
Вони досягли цієї позначки за 2-7 років, раніше для компаній традиційних 
секторів економіки на це потрібно було 20-30 років. Диверсифікація 
економіки та економічне зростання в Україні стають неможливі без 
розробки нових технологічних проектів. Інші ініціативи щодо 
демонополізації економіки і підвищенню рівня конкуренції фактично не 
реалізовуються в сучасних умовах, а попередні спроби не надали 
очікуваних результатів [3]. 
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Цифрова економіка з'явилася як узагальнююче поняття, що містить не 
тільки ознаки всіх перерахованих економік, але і ряд більш загальних 
характерних рис, що характеризують якісну визначеність цифрової 
економіки Поряд з появою нових тенденцій і закономірностей, які раніше 
не мали місце в індустріальній і постіндустріальної економіки, слід 
звернути увагу на новий зміст сталих економічних положень, які в 
поєднанні і взаємозв'язку з цифровими технологіями проявляють себе по-
новому [2, с. 15]. Цифрова економіка - це не тільки нові цифрові 
технології, але також значні зміни в традиційних правилах ведення бізнесу, 
в нових проявах класичних економічних закономірностей [1].  

Отже, розширення глобальних комунікаційних мереж, персональних 
комп'ютерів, електронних продуктів та послуг, об'єднуються терміном 
«цифрові технології», рішучим чином змінюють у цифровій економіці - 
зміст, значення і співвідношення наступних понять: матеріального і 
нематеріального, розташування і відстані, часу і простору, споживчої 
вартості і корисності, якості і кількості, споживчого попиту і конкуренції, 
посередництва і логістики, людського капіталу та етики бізнесу, угод і 
оцінки ефективності, поведінки продавців і покупців, нових 
взаємовідносин виробників і споживачів, технологій маркетингу і збуту 
тощо [4, с. 12]. 
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ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ СВІТОГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ 

 
Міжнародне підприємництво є вагомим чинником економічної 

інтеграції та глобалізації. Як зазначає Поляков М., в системі глобальної 
економіки міжнародна підприємницька діяльність виконує ряд функцій, а 
саме: «створення ланцюжків вартості; розробка інновацій; поширення 
знань та технологій; розвиток інноваційних мереж; формування 
інтернаціональних структур; забезпечення міжнародних потоків товарів, 
послуг, інформації, капіталу, робочої сили; інтегрування наукового 
потенціалу країн та консолідація світових наукових ресурсів, серед яких» 
[1]. 

Міжнародна підприємницька діяльність – це діяльність, що 
здійснюється через науково-технічну, виробничу, зовнішньоторговельну, 
сервісну та іншу взаємокорисну співпрацю суб’єктів господарювання двох 
чи більше міжнародних партнерів [2]. Міжнародна підприємницька 
діяльність передбачає «використання переваг місця розташування, для 
того щоб знайти більш дешеві або більш якісні фактори виробництва і 
розширення ринків продажу товарів та обслуговування клієнтів» [3, с.80]. 

Основними формами міжнародної підприємницької діяльності є: 
експорт (імпорт); спільне підприємництво (ліцензування, франчайзинг, 
управлінські контракти, контракти «під ключ»); пряме іноземне 
інвестування.  

На сьогодні система міжнародної підприємницької діяльності зазнає 
певних змін під впливом глобалізаційних та інтеграційних процесів, 
процесів інтернаціоналізації виробництва, розвитку нових інформаційних 
технологій, гіперконкуренції, соціокультурних чинників. Як наслідок, 
міжнародна підприємницька діяльність «виходить за межі традиційних 
форм міжнародного бізнесу, а саме міжнародної торгівлі, іноземного 
інвестування, ліцензування та спільного підприємництва» [4, с.119].  
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Відтак змінюються і форми міжнародного підприємництва. 
Прушківська Е. новітні форми міжнародного підприємництва визначає як 
«традиційні форми міжнародного бізнесу, які трансформувалися, 
набуваючи нових якостей за рахунок впливу глобалізації, процесів 
інтернаціоналізації, науково-технологічного прогресу, конкурентної 
боротьби та особливостей споживання товарів й послуг в різних країнах» 
[4, 123]. 

Серед сучасних (новітніх) форм міжнародної підприємницької 
діяльності виділяють інжиніринг, аутсорсинг, офшоринг, нетчайзинг, 
субконтрактинг. 

Інжиніринг – це визначена форма експорту інженерно-
консультаційних послуг із країни виробника в країну замовника. 

Аутсорсинг – це передача підприємством, фірмою суміжних функцій, 
завдань або процесів таких як, бухгалтерський облік, інформаційно-
технічне забезпечення, програмування, системне адміністрування, 
юридичні послуги, пошук і найм працівників, логістика, кол-центри, 
навчання персоналу іншим підприємствам на умовах субпідряду. 

Офшоринг – це перенесення в іншу країни частину бізнес-процесів. 
При цьому країна, що приймає діяльність з надання послуг, виграє за 
рахунок країни, що виводить послуги в офшор, завдяки створенню 
робочих місць, залученню інвестицій та зростанню валютної виручки [5, 
с.85]. 

Нетчайзинг – це використання мережі Інтернету для закупівель, 
продажів і підтримки відносин зі споживачами. 

Субконтрактинг – це організаційна форма інтеграції малих, середніх 
та крупних підприємств, коли одна або декілька операцій з розробки та 
(або) виробництва продукту, які підприємство, зване замовником, довіряє 
підприємству, званому субпідрядником. Субпідрядник зобов’язується 
дотримуватися в точності вказівок і технічних специфікацій замовника. 
Замовник зберігає за собою відповідальність за кінцевий продукт [6, с.77]. 

Ці форми міжнародної підприємницької співпраці орієнтовані на 
інтернаціоналізацію бізнесу, сприяють впровадженню інновацій та 
покращенню інтеграційних зв’язків підприємств в межах виробничої, 
науково-технічної, маркетингової діяльності в сучасних умовах 
функціонування. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ 
ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ 

 
Інтенсивний розвиток та вдосконалення інформаційно-комп’ютерних 

технологій протягом останнього десятиліття призвів до суттєвого зсуву 
грошового потоку в сферу електронної комерції. Електронні гроші (e-money) є 
платіжним засобом, що використовується для оплати послуг і товарів у мережі 
Інтернет. Електронні гроші – одиниці вартості, які зберігаються на 
електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж 
особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї особи, що виконується 
в готівковій або безготівковій формі [1]. Вони  відіграють важливу роль у 
сучасних грошових системах і будуть провідними у грошових системах 
майбутнього [2].  

Електронні гроші  з’являються внаслідок їх емісії комерційними банками 
шляхом надання електронних грошей користувачам або комерційним агентам 
в обмін на готівкові або безготівкові кошти. За даними НБУ, у 2019 році в 
Україні налічувалося 20 банків, які мали право здійснювати емісію  
електронних грошей [3]. Емітовані електронні гроші зберігаються в 
електронному гаманці, який відповідно до Правил Національної системи 
масових електронних платежів є платіжним додатком платіжної картки, кошти 
за операціями з яким обліковуються на консолідованому картрахунку   
емітента, і який дозволяє його держателю в межах установленого ліміту 
виконувати платіж за товари (послуги) без уведення персонального 
ідентифікаційного номера [4]. Електронний гаманець є уподібненим до 
банківського рахунку, адже рух коштів по ньому обліковується подібно до 
обліку на рахунку клієнта банку, а платіж здійснюється шляхом переказу 
електронних грошей з гаманця держателя-платника до гаманця одержувача. В 
цілому процес обігу електронних грошей подібний до обігу звичайних грошей. 
Проте, однією із особливостей електронних грошей, у порівнянні з 
традиційними видами грошей, є  їхня обмеженість щодо виконання функцій 
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засобу платежу і засобу обігу, оскільки такі гроші мають суттєві технічні 
обмеження і можливість їх приймання залежить від технічної оснащеності 
торговців. Стосовно виконання електронними грошима функції збереження 
вартості зазначимо, що сьогодні вона також вельми обмежена, оскільки 
проценти за електронними грошима не нараховуються [5, c, 16].  

Електронні гроші мають ознаки як готівкових, так і безготівкових коштів, 
а також таку ж цінність, як і реальні гроші. Вони здатні частково замінити інші 
форми грошей, які використовуються для платежів, без використання 
банківських рахунків і обміну на готівкові гроші. Порівняльну характеристику 
сучасних форм грошей наведено в табл. 1.  

Таблиця 1.  
Порівняльна характеристика сучасних форм грошей [6, с. 111] 

 

Форм
и грошей 

Носій Ідентифі
кація з 

держателем 
(власником) 

Обмеження 
у використанні 

Ліквід
ність 

Безготівкова 
форма 

Записи на 
рахунках в 

банках 

Відсутня Без обмеження Абсолютно 
відносна 

Електронні 
гроші 

Цифрова 
пам’ять 

комп’ютера, у 
тому числі 
відділеного 
сервера, чи 

іншого 
електронного 

носія інформації 

Відсутня Обмеження щодо 
використання 

визначено 
законодавством 

Відносна 

Готівка Папір, метал Повна Обмеження щодо 
використання 

визначено 
законодавством 

Відносно 
абсолютна 

В Україні ринок електронних грошей має стабільну  позитивну динаміку 
свого розвитку. Так, у 2016 р. банками було випущено  40,5 млн грн 
електронних грошей, а обсяг операцій із ними  становив майже 3 млрд грн [7]. 
У 2018 році обсяг випущених банками електронних грошей становив 83,2 млн 
грн, а операції із електронними грошима склали 7 млрд 225 млн грн.  На кінець 
2019 року кількість випущених електронних грошей досягнула позначки 203 
млн грн. (у 2,5 рази порівняно з 2018 р.), а обсяг операцій з електронними 
грошима –  16,7 млрд грн.  У НБУ позитивну динаміку  розвитку ринку 
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електронних грошей пояснюють підвищенням інтересу до цього платіжного 
інструменту [8].  

Незважаючи на те, що електронні гроші є порівняно новим платіжним 
засобом для України, розрахунки з їхнім використанням уже доволі успішно 
здійснюються багатьма українськими підприємствами. Використання  
електронних грошей як засобів платежу дає можливість суб’єктам 
господарювання отримати низку переваг: зменшити тактильні контакти із 
готівкою; мінімізувати витрати часу на обслуговування клієнтів, прискорити  
операції купівлі-продажу за рахунок миттєвого списання необхідних коштів 
тощо. Активне використання суб’єктами господарювання електронних грошей 
сприятиме зростанню обсягів їхнього випуску банками, збільшенню кількості 
терміналів для проведення платежів ними, заміщенню готівкових грошей 
електронними тощо [9, c. 259 ]. 
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ПРОБЛЕМИ МОДИФІКАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ 
НА РИНКУ ІННОВАЦІЙ 

 
Специфічність інновацій в контексті ефективності маркетингової 

діяльності сучасного підприємства має два основні теоретичні виміри.  
Передовсім, інновація з точки зору маркетингу може трактуватися як 

більш конкурентоспроможний спосіб задоволення потреб споживача через 
пропонування йому додаткової цінності (принципово нових товарів, 
послуг, технологій, можливостей). У такому контексті інновація в 
маркетинг-менеджменті є інструментом нецінової конкуренції на ринку 
покупця та може розглядатися як логічний етап еволюції ціннісних 
пропозицій, складова товарного компоненту marketing mix, дієвий спосіб 
передбачення та створення нових потреб. 

Водночас, інновація є особливим та надзвичайно складним об’єктом 
маркетингової діяльності, щодо якого підприємство має розробити 
адекватний комплекс 4-P маркетингу, що враховуватиме несформованість 
попиту, неочевидність переваг, внутрішній та зовнішній опір 
нововведенням. 

Серед найсуттєвіших відмінностей маркетингу інноваційних товарів 
від класичного підходу до організації маркетингової діяльності варто 
виділити: 

 визначення кінцевою метою маркетингових зусиль 
формування/усвідомлення нових потреб і перетворення потенційного 
попиту на фактичний; 

 використання ступеня готовності до сприйняття товарів-новинок 
як ключової ознаки сегментації цільового ринку та першочергову 
орієнтацію на сегменти ринку «новаторів» та «ранніх послідовників»; 

 гнучку модифікацію товарного асортименту, товарних ліній і 
окремих товарних одиниць для пристосування до мінливих потреб 
цільових споживачів, диференціацію нових товарів, заповнення ними 
товарних ніш з незначною конкуренцією; 

 пріоритетність цінових стратегій повільного/швидкого «зняття 
вершків» та «проникнення на ринок», вибір між якими обумовлюється 
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загальною маркетинговою стратегію на доринкових та початкових етапах 
життєвого циклу товару; 

 зосередження на відносно вузьких та коротких каналах розподілу 
(зокрема нульового рівня) як передумова зворотного зв’язку і навчання 
споживача; 

 діалоговість комунікаційної політики, що реалізується через 
особистий продаж, інформаційний і роз’яснювальний типи реклами, 
засоби паблік рілейшнз [1; 2]. 

Орієнтація на споживача як засадничий принцип маркетингу 
обумовлює необхідність фокусування маркетингу інновацій на потребах 
специфічного сегменту ринку товару/послуги – новаторах (піонерах). 
Особливості їх споживчої поведінки мають бути враховані маркетологом 
інноваційно активного підприємства: незначна кількість (2-3% покупців), 
вищий за середній рівень витрат (7-10% продажів), низька еластичність 
попиту за ціною,  лояльність до обраного бренду, високий рівень технічної 
та психологічної готовності до сприйняття інновацій, більш складний і 
тривалий процес ухвалення рішень [3]. Такий фокус маркетингових зусиль 
обумовлюється важливістю новаторів як лідерів громадської думки, що 
активно пропагують власні споживчі уподобання через неформальні 
комунікації, зацікавлені у зворотному зв’язку з виробником/продавцем, 
створюють преміальний імідж інновації. 

В умовах нестачі інформації про кількісні та якісні параметри ще не 
сформованого ринку маркетологу варто обмежити використання типового 
інструментарію маркетингових досліджень (опитування, спостереження) 
на користь емфатичного проектування, ринкової інтуїції, тестування 
територіальних ринків. 

Забезпечення ефективності маркетингу інноваційних товарів потребує 
переосмислення усієї системи маркетинг-менеджменту підприємства, що 
означатиме: реалізацію специфічних конкурентних стратегій (латеральний 
маркетинг, експлерентна стратегія, стратегія «блакитного океану», 
«вертикальний» маркетинг тощо), зростання уваги до менеджменту якості, 
посилення контролю за каналами збуту, систематичний претест та пост-
тест комунікаційних засобів, інтеграцію науково-дослідних, виробничих та 
маркетингових підрозділів на етапі формування задуму і проектування 
інновацій. 
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На сучасному етапі у сфері бюджетних відносин в Україні 

відбувається поєднання дії двох координаційних сил – ринкового 
регулювання та прийняття державно-управлінськихрішень через процес 
представництва суспільних інтересів, що особливо чітко можна відстежити 
на місцевому рівні. 

Важливо зазначити, що побудова та організація управління будь-якою 
системою здійснюється на засадах централізації та децентралізації. 
Характерними ознаками централізації є зосередження певних функцій чи 
діяльності на рівні вищого органу влади. Децентралізація ж, навпаки, 
передбачає відміну або послаблення централізації та появу інших 
організаційних структур, що наділені самостійністю[3]. 

Розвиток вітчизняної бюджетної системи в контексті процесів 
децентралізації передбачає наступні етапи бюджетної реформи в Україні: 

 Перший етап реформування розпочався в 1991 р. і визначався 
ухваленням 29 червня 1995 р. Закону України «Про бюджетну систему», в 
якому сформульовано та врегульовувано основні питання функціонування 
бюджетної системи в Україні. 

 На другому етапі бюджетного реформування відбувалися процеси 
ухвалення та набуття чинності Бюджетного кодексу України у 2001 р., 
основний зміст якого полягав у зміцненні системи виконання бюджету і 
запровадження достовірної звітності про виконання бюджету, що 
базується на касовому методі обліку.  

 Третій етап бюджетної реформи характеризувався ухваленням 8 
липня 2010 р. Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України», що передбачало перехід до середньострокового бюджетного 
планування і застосування у бюджетному процесі програмно-цільового 
методу. 

 Четвертий етап бюджетної реформи, що розпочався з 1 квітня 2014 
р.  ухваленням Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні й триває по теперішній час, 
характеризується децентралізацією владних та бюджетних повноважень з 
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метою створення об’єднаних територіальних громад та зміцнення місцевих 
бюджетів для забезпечення сталого розвитку підвідомчих територій. 

Забезпечення сталого розвитку підвідомчих територій тісно пов’язане 
із ефективністю бюджетного процесу, значну роль в котрому відіграє 
бюджетне планування, яке охоплює складання та розгляд Бюджетної 
декларації (прогнозу місцевого бюджету) і прийняття рішення щодо них, 
складання проектів бюджетів, розгляд та прийняття закону про Державний 
бюджет України (рішення про місцевий бюджет) [1]. 

Доцільно відмітити, що ефективність організації бюджетного 
планування забезпечується шляхом дотримання наступних принципів: 
єдності бюджетних показників та методики розрахунків, наукової та 
економічної обґрунтованості бюджетних показників, стабільності 
показників бюджету, оптимальності використання бюджетних ресурсів та 
рівня їх перерозподілу, взаємозв’язку фінансового плану держави з 
планами соціально-економічного розвитку територій, обов’язковості до 
виконання затверджених бюджетних показників, збалансованості всіх 
бюджетів бюджетної системи, гласності і прозорості показників бюджету, 
формування бюджетних резервів [2, с. 184].  

Сучасний стан щодо виконання планових показників дохідної та 
видаткової частин Державного бюджету України характеризуються їхнім 
недовиконанням, а дослідження обсягів бюджетних ресурсів констатують 
їхню обмеженість, що супроводжується недовиконанням визначених 
повноважень на усіх рівнях бюджетної системи. Отже, прискорення 
позитивних системних змін у сфері бюджетного планування з 
використанням програмно-цільового методу бюджетування забезпечать 
соціально-економічний розвиток тадемократизацію у сфері бюджетних 
відносин. 
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РИНОК БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Фінансове забезпечення розвитку соціально-економічних систем не 
може відбуватися поза межами кредитного ринку, який забезпечує 
зростання виробництва і товарообігу, рух капіталів усередині країни, 
трансформацію грошових нагромаджень у капіталовкладення, реалізацію 
інноваційної діяльності, оновлення основного капіталу тощо. Кредитний 
ринок є складним структурованим економічним простором, який 
утворений з окремих сегментів банківського, державного, 
міжбанківського, міжгосподарського кредитування, кредитування 
небанківськими фінансово-кредитними установами та іноземними 
економічними агентами [1, c. 67].  

Банківські установи виступають провідними інституційними 
учасниками кредитного ринку, виконуючи важливу функцію мобілізації 
тимчасово вільних грошових ресурсів та перетворення їх у позиковий 
капітал. Динаміка показників кредитної діяльності банків протягом 2015-
2019 рр. представлена в табл. 1.  Варто зауважити, що та тлі суттєвого 
зменшення кількості банків та значних труднощів у їхній діяльності, 
протягом останніх років спостерігається позитивна динаміка щодо 
збільшення обсягів банківських активів, що свідчить про підвищення рівня 
потужності та стабільності банківської системи  України.   

Проведене дослідження показало, що 2019 рік так і не став роком 
відновлення кредитування, адже банківська діяльність в Україні й надалі 
продовжує характеризуватись невисоким рівнем активності кредитних 
операцій. У 2019 році мало місце зниження розміру банківського 
кредитного портфеля майже на 13% порівняно з попереднім роком. 
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Таблиця 1. 
 

Динаміка показників кредитної діяльності банків в Україні [2] 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Кількість діючих банків 117 96 82 77 75 

Загальні активи, млрд. грн. 1571 1737 1840 1911 1983 

Чисті активи, млрд. грн. 1254 1256 1334 1360 1494 

Темпи зміни чистих активів, % -2,8 0,2 6,2 1,9 9,9 
Кредити, надані  суб’єктам 
господарювання, млрд. грн. 

831 848 864 919 822 

Темп приросту кредитів, наданих 
суб’єктам господарювання, до 

попереднього періоду, % 
1,3 2,0 2,0 6,3 -10,6 

Кредити фізичним особам, млрд. грн 176 157 171 197 207 
Темп приросту кредитів, наданих 

фізичним особам, до попереднього 
періоду, % 

-15,7 -10,4 8,5 15,3 5 

Кредити суб’єктам господарювання / 
ВВП, % 

41,8 35,5 29 25,8 20,7 

Кредити фізичним особам / ВВП, % 8,8 6,6 5,7 5,5 5,2 
 

Незважаючи на те, що розвиток підприємств середнього та малого 
бізнесу визначається НБУ та урядом як пріоритетний напрям діяльності, у 
2019 році мало місце зниження обсягів наданих їм кредитів на 13% та 22% 
відповідно. Поряд з цим, спостерігалося зростання кредитування 
мікропідприємств та фізичних осіб, масштаб та характер діяльності яких 
не справляє суттєвого впливу на розвиток національної економіки.  За 
підсумками 2019 року обсяг кредитів для фізичних осіб найбільше  
збільшився у портфелях Альфа-Банку (+58,9%), Приватбанку (+18,4%) та 
Універсал Банку (+121,5%). Портфель кредитів для суб’єктів 
господарювання найсуттєвіше зріс у ПУМБ (+12,1%), ОТП Банку (+12,2%) 
та Приватбанку (+14,1%).  В усіх інших ТОП-банках кредитний портфель 
юридичних осіб в основному скорочувався [3]. Зниження обсягів 
кредитування таких базових та інфраструктурних галузей економіки, як 
добувної (–31%), переробної (–16%), будівництва (–18%), транспорту (–
21%), становить доволі великий ризик для розвитку національної 
економіки, адже  саме ці галузі дають найбільший мультиплікативний 
ефект,  створюючи робочі місця у супутніх галузях [4] . 
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Банківські корпоративні кредити є домінуючою складовою 
кредитного портфелю банківської системи України. Їхня питома вага у 
структурі кредитного портфеля українських банків має стійку тенденцію 
зростання. Так, значення цього показника у середині 2008 р. становило 
60%, на кінець 2013 р. – 76 %, а станом на 01.04.2019 р. – 79% від усіх 
наданих банками кредитів. Водночас, незважаючи на деякий приріст 
корпоративного кредитного портфеля протягом останніх декількох років, 
його обсяг не відповідав потребам національної економіки у 
довгострокових ресурсах.  Розподіл корпоративних кредитів за строками 
надання свідчить про недоступність довгострокових кредитних ресурсів 
для суб’єктів господарювання. Так, станом на 01.04.2019 р. 49 % 
корпоративних кредитів надавалися на термін до 1 року, 31% – від 1 до 5 
років і лише 20% – на термін понад 5 років [5].   

Частка простроченої заборгованості за кредитами, наданих банками 
резидентам України, виступає своєрідним індикатором фінансової безпеки 
держави, оптимальне значення якого має становити 2%, задовільне – 3%, 
незадовільне – 4%, небезпечне – 5%, критичне – 7% [5]. Починаючи з 
травня 2017 р. НБУ почав публікувати статистику непрацюючих кредитів 
(NPL), розрахованих за новими правилами на основі загальноприйнятих у 
світі стандартів. З підсумком 2019 року частка проблемних кредитів (NPL) 
в українських банках уперше за останні роки знизилася до рівня нижче 
50% і станом на 1 січня 2020 року становила 48,4%, перевищуючи 
критичне значення у багато разів. Основними факторами, за рахунок яких 
вдалося досягнути певного зниження частки проблемних кредитів, було 
зменшення  обсягів проблемних валютних кредитів унаслідок укріплення 
гривні,  «розмиття» споживчого портфеля новими кредитами та фінансова 
реструктуризація корпоративних кредитів [6] . 

Зниження обсягів кредитування на тлі високої капіталізації, 
ліквідності та операційної ефективності банків вказує на системні 
проблеми у політиці регулювання їхньої  кредитної діяльності. Серед 
інших особливостей кредитної діяльності банків протягом останніх 
декількох років доцільно виокремити:  зростання частки кредитів у 
загальних банківських активах, велику частку непрацюючих кредитів у 
банківському кредитному портфелі, переважання короткострокового 
кредитування, домінування гривневих кредитів, зростання обсягів 
споживчого кредитування тощо. Враховуючи економічні негаразди, 
спричинені COVID-19, відновлення кредитування національної економіки 
має бути одним із пріоритетних напрямів державної політики. 
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Відсутність належного обсягу кредитних ресурсів обмежує 
можливості ефективної діяльності суб’єктів кредитного ринку, знижує 
рівень кредитування економічних суб’єктів та негативно впливає на стан 
національної економіки. Оскільки банківський кредит відіграє важливу 
роль у ресурсному забезпеченні розширеного відтворення та економічного 
зростання країни, то  відновлення банківського кредитування та 
активізація кредитних вкладень є необхідними передумовами подолання 
наслідків кризових явищ у національній економіці.  
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ІНФЛЯЦІЯ В УКРАЇНІ: ФОРМИ ПРОЯВУ ТА СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ 

 
Інфляція є причиною та наслідком циклічності економіки, основним 

фактором впливу на добробут країни, визначальним чинником ВВП, 
параметром купівельної спроможності валюти та показником ефективності 
монетарної політики держави. У світі немає жодної країни, яка б в останні 
десятиліття тією чи іншою мірою не зазнала втрат від інфляції [1, с. 1185]. 

На даний момент часу більшість вітчизняних та зарубіжних економістів 
вважають інфляцію однією із найголовніших загроз для розвитку української 
економіки, адже в результаті росту цін відбувається зниження 
конкурентоспроможності національних товарів, внаслідок чого зростає 
імпорт і зменшується експорт, банкрутують національні виробники, росте 
попит на більш стабільну іноземну валюту, посилюється відтік капіталів за 
кордон, що у наслідку призводить до зниження політичної стабільності та 
зростання соціальної напруженості у суспільстві [2, с. 23 ]. 

Інфляція є складним явищем, причини якого полягають у взаємодії 
факторів сфери виробництва і сфери грошового обігу.  Інфляція існувала 
навіть в епоху металевих грошей і була пов’язана із випуском неповноцінних 
грошових знаків, штучного псування монет державою, ввезенням великої 
кількості дорогоцінних металів до Європи з Америки та масштабною 
розробкою нових родовищ дорогоцінних металів на колонізованих землях [3, 
с. 224]. Проте, із запровадженням паперових грошей інфляція стала 
невід’ємною складовою як національних, так і світової економік. 

Останнім часом інфляція є однією із найбільш гострих проблем 
сучасного розвитку економіки. Вона є суттєвим дестабілізуючим чинником 
економіки і виступає своєрідним індикатором фінансових негараздів в країні,  
які потребують негайного реагування, передусім з боку держави  [4]. 
Інфляція  має доволі багато форм прояву, які визначаються  соціально-
економічною та політичною ситуацією в окремій країні, і справляє суттєвий 
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вплив на реальний, фінансовий, бюджетно-податковий, зовнішній сектори 
економіки, а також виступає чинником посилення соціального розшарування 
населення. Так, високий рівень інфляції руйнує грошову систему, провокує 
втечу національного капіталу за кордон, послаблює національну валюту, 
сприяє її витісненню у внутрішньому обігу іноземною валютою, підриває 
можливості фінансування державного бюджету. В економіці інфляція 
проявляється у вигляді знецінення грошей, дефіциту товарів і послуг, 
підвищення загального рівня цін на товари, засоби виробництва та послуги, а 
також девальвацією національної грошової одиниці [5, c. 234]. Особливо 
гостро вплив інфляції відчувають на собі країни із слабкими економіками. 

Динаміка зміни показника індексу інфляції в Україні протягом 2011-
2019 років зображена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Динаміка зміни показника індексу інфляції в Україні, % [6] 

Ключовим чинником суттєвого уповільнення зростання споживчих цін у 
2019 році було зміцнення обмінного курсі гривні, що зумовлено високим 
інтересом інвесторів до гривневих фінансових інструментів, ураховуючи 
їхню привабливу дохідність на тлі тривалого періоду макроекономічної 
стабільності, а також загальне зростання продуктивності української 
економіки. Зниження інфляційного тиску також підтримувалося загальним 
зниженням світових цін на енергоносії, які Україна імпортує, та 
послабленням тиску з боку пропозиції продуктів харчування, а також 
поступовим покращенням інфляційних очікувань населення, фінансових 
аналітиків, бізнесу та банків [7]. 

На даний момент часу національна економіка перебуває ще у вкрай 
незадовільному стані, що зумовлено інтенсивним впливом інфляції на 
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основні процеси її функціонування [8, с.161]. Серед основних наслідків 
розвитку інфляційних процесів в Україні протягом останнього періоду часу 
можна виокремити: руйнування господарських зв’язків, посилення хаосу і 
диспропорцій в економіці, дезорганізацію інвестиційного процесу, 
перетікання  капіталів із сфери виробництва у сферу обігу, переміщення 
капіталу за кордон у пошуках більшого рівня прибутковості, порушення 
нормального функціонування кредитно-грошової системи, підвищення 
товарних цін, зниження курсу національної валюти, зниження купівельної 
спроможності населення, схильність до заощаджень в іноземній валюті, 
підвищення інтересу до золота і реальних активів, зростання обсягу 
прострочених кредитів, зниження інвестиційної активності, падіння обсягів 
виробництва, зменшення конкурентоспроможності вітчизняних товарів, 
збільшення імпорту товарів із-за кордону, зниження рівня довіри до 
банківської системи, знецінення депозитів та інших форм фінансових 
заощаджень, збільшення соціальної нерівності у суспільстві, збільшення 
дефіциту державного бюджету тощо. 

 
Список джерел інформації: 

1. Кифяк В.І. Інфляція та інфляційні процеси в Україні / В.І. Кифяк, К.В. 
Сироїжко, О.М.  Дмитрієва  // Молодий вчений. – 2017. – № 11 (51). – 
С. 1185-1189.  

2. Марцин В.С. Інфляційні процеси, причини їх виникнення та шляхи 
подолання в Україні /  В.С. Марцин // Регіональна економіка. – 2012. − 
№1. – С. 21-29. 

3. Фурман Т.Ю. Система статистичних показників рівня інфляції / Т.Ю. 
Фурман // Науковий вісник Мукачівського державного університету.  
Серія Економіка. – 2015. – Випуск 2(4). Частина 1. –  С. 223-229. 

4. Радіонов Ю.Д. Фінансова безпека України: проблеми та шляхи 
забезпечення / Ю.Д. Радіонов // Економiка та держава. – 2015. – Вип. 
№ 11. – Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/11_2015/16.pdf 

5. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод. посібник. – К.: Основа, 
1998. 

6. Індекс інфляції в Україні 2020. – Режим доступу: 
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/ 

7. Коментар Національного банку щодо рівня інфляції у 2019 році. – 
Режим доступу: https://bank.gov.ua/news/all/komentar-natsionalnogo-
banku-schodo-rivnya-inflyatsiyi-u-2019-rotsi 

8. Мирончук В.М. Прогнозування інфляції в Україні: багатофакторна 
економетрична модель / В.М. Мирончук , Ю.К. Чубар // 
Інфраструктура ринку. – 2018. – Випуск 15. – С. 161-166. 

  



36 
 

Кишакевич Б.Ю. 
д.е.н., професор 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Андрійчик М.Є. 

аспірант 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

 
 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИМІРЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ 
РИЗИКІВ 

 
З часу появи VaR технології, яка стала стандартом у фінансовому 

світі, пройшло уже майже 30 років, проте сьогоднішні фінансові ринки 
суттєво відрізняються від ринків 80-90-х років своєю складністю та 
появою великої кількості структурованих інструментів. Незважаючи на те, 
що використання  методології VaR рекомендується Базельськими угодами, 
все більше спеціалістів в світлі останніх гучних дефолтів дотримуються 
думки про необхідність розробки та паралельного впровадження 
когерентних мір ризику, які володіють більш бажаними математичними 
властивостями, такими як випуклість, субадитивність.  

Для подолання недоліків VaR та варіації слід розробляти методи та 
моделі, які засновані на когерентних мірах ризику до яких  в першу чергу 
можна віднести:   

 Expected Regret (ER)  
 Conditional Value at Risk (CVaR)  
 Expected Shortfall (ES)  
Не секрет, що саме залежні граничні події стали головним джерелом 

втрат для банків. Через те, засновані на копулах міри потребують сьогодні 
нових досліджень та удосконалень. Параметричні моделі засновані на 
копулах (Маршал-Окін модель, метод максимальної ймовірності) є 
корисними, але досить складними.  Непараметричні міри залежності, 
побудовані з допомогою копул, все ще потребують значних зусиль для їх 
практичної реалізації та доступних для користувача алгоритмів.   

Для того, щоб якимось чином справитись із асиметричним розподілом 
прибуток-витрати Рокафелер та Урусаєв ввели  CVaR (Conditional value at 
risk) в якості нової міри ризику :  

XCVaR ( X ) zdF ( z )





       (1) 
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Тут  0 1, . 
СVaR доповнює інформацію, яку несе VaR та характеризує кількісно 

можливі великі збитки. Оскілки СVaR є не меншим від VaR, портфелі з 
малим СVaR також мають малий VaR. В загальному випадку СVaR є 
випуклою функцією, що дозволяє сформувати ефективні алгоритми 
оптимізації. Зокрема, як було показано в [див. 147. стор. 25], СVaR  може 
бути мінімізоване з використанням лінійного програмування. Розглянемо 
ще дві міри, які є похідними від СVaR: 

1) СVaR+(верхній СVaR) – очікуване значення Х , яке строго більше за  
VaR. В літературі цю міру ще називають Mean Excess Loss або Expected 
Shortfall.:  

CVaR ( X ) E[ X | X VaR ( X )] 
      (3) 

2) СVaR-(нижній СVaR або хвостовий VaR)- очікуване значення Х , 
яке не є строго більшим за VaR:  

CVaR ( X ) E[ X | X VaR ( X )] 
      (4) 

Можна показати, що СVaRα є середнім зваженим СVaRα
+ та VaRα: 
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Очевидно, що  VaR CVaR CVaR CVaR      
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МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНО-СУСПІЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ 

 
Соціально-економічний розвиток держави, її конкуруюче становище 

на світовій економічній і політичній аренах є однією із головних причин, 
що зумовлює потреби науково-обґрунтованого удосконалення механізмів 
управління розвитком регіональних систем. Одним з дієвих механізмів 
регіонального розвитку стала децентралізація, зміст якої полягає у 
передаванні функції прийняття рішень від центральних органів управління 
до агентів ринку. Цей принцип обмежує монополію регіонального 
управління, забезпечує економічну свободу суб'єктів господарювання 
регіону і поліцентричну систему прийняття рішень та делегування функцій 
управління зверху до нижчого рівня. Формування об’єднаних 
територіальних громад, так званих ОТГ. [1] 

Розглянемо переваги та недоліки ОТГ на прикладі м. Дрогобича. 
Аналітичний звіт громадськості у форматі Shadow Report «Створення 
об’єднаних територіальних громад в Україні у 2015-2017 роках» зазначає 
низку проблем у формуванні ОТГ, називаючи проблему комунікації 
головною. Неналежна методична підготовка консультантів, відсутність 
простих друкованих роз’яснювальних матеріалів, мало інформації в 
регіональних ЗМІ, уповільнює реформи в країні загалом та в Дрогобичі 
зокрема. [2] 

Головна проблема  громад об’єднаних без міст - це відсутність кадрів. 
Створення сільських об’єднаних територіальних громад навколо населених 
пунктів, які не мають статусу адміністративних центрів, негайно викликає 
проблему високоякісного персоналу, який міг би працювати в контексті 
розширення повноважень місцевого самоврядування та вирішення 
проблем, які раніше не були притаманні сільським радам. Якщо обсяг 
фінансових ресурсів або стан інфраструктури можна прорахувати 
заздалегідь, то формування людських ресурсів у сільській місцевості 
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насправді є непередбачуваним процесом. А сильна управлінська команда є 
значною мірою запорукою успіху громади. 

Що стосується бюджетоутворюючого податку на доходи фізичних 
осіб (ПДФО), то більшість жителів приміських сіл, які працюють у містах, 
сплачують цей податок там, доповнюючи міський бюджет, а не їх громаду. 
Тобто, використовуючи трудові ресурси навколишніх громад та 
отримуючи дохід частково за їх рахунок, місто не має зобов’язань перед 
такими громадами, що є результатом нерівномірного економічного 
розвитку. 

З іншого боку, усвідомлюючи необхідність об'єднання з міськими 
громадами, територіальні громади сіл висловлюють обґрунтовані 
побоювання,  якщо вони приєднаються, вони взагалі не матимуть власного 
бюджету, а органи місцевого самоврядування міської громади не 
звертатимуть уваги на їхні проблеми. [3] 

Єдиний цікавий момент для міст – це можливість отримати нові 
земельні ресурси в результаті приєднання навколишніх селищ. 

1. Власний дохід. Обсяг власних доходів (без урахування 
трансфертів) на одного мешканця: Дрогобич – 252 грн. Дрогобицький 
район – 112 грн. 

2. Капітальні інвестиції на одну особу. Дрогобич – 2593 грн. 
Дрогобицький район – 2467 грн. 

3. Середня заробітна плата.  Дрогобич – 6811 грн.  Дрогобицький 
район – 6118 грн. 

4. Охорона здоров'я. Через реформу в цій галузі відбуваються суттєві 
зміни, адже гроші слідкують за пацієнтом. Кількість пацієнтів, які 
підписали декларації: Дрогобич – 77%, Дрогобицький район – 59%. 

5. Освіта. Україна реалізує програму «Нова українська школа», яка 
спрямована на підвищення якості освіти. Якість знань випускників шкіл 
Дрогобицького району значно нижча, ніж у Дрогобичі та інших містах 
області. Створюючи ОТГ, це спричинить значні проблеми для спільної 
організації освіти. Охоплення дошкільною освітою: Дрогобич 100%; 
Дрогобицький район 42%. Враховуючи, що дошкільна освіта повністю 
фінансується з місцевого бюджету, при створенні ОТГ задоволення потреб 
дитячих садків стане додатковим навантаженням на міський бюджет 
Дрогобича. [4] 

Отже, враховуючи вищесказане, можемо зробити такі висновки: 
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1.В об’єднанні з Дрогобичем, як і з іншими містами регіону, 
найбільше користі отримають села, які мають значно гіршу 
інфраструктуру, фінансове та кадрове забезпечення. 

2. Дрогобич та інші міста, незважаючи на свій ненайкращий стан, 
здатні забезпечити вирівнювання та розвиток приєднаних територій. 

3. Права учасників об’єднання з містами легко забезпечуються 
системами електронної демократії та електронного урядування, статутом 
громади, функціонуванням самоорганізації населення та іншими 
формами участі жителів в управлінні громадою. 
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Трудовий потенціал – основна складова економічного потенціалу 
регіону. Недостатній облік можливостей трудового потенціалу породжує 
спад виробництва, безробіття та соціальну напругу. Власне тому необхідно 
розробити новий механізм управління формуванням трудового потенціалу 
регіону, який дасть можливість регіональним органам влади отримати 
реальні важелі впливу на економічні процеси розвитку території. 

Потреба регіону в робочій силі визначає напрямки трансформації 
трудового потенціалу для досягнення рівноваги на ринку праці. За даними 
Трускавецького міського центру зайнятості сучасна потреба роботодавців 
у фахівцях на заміщення вільних вакантних посад знизилась: у 2017 р. вона 
складала 1496 осіб, у 2018 р. -  923 особи, а у 2019 р. – 935 осіб. 
Навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце у 
цілому збільшилось з 11 осіб на кінець 2018 р. до 25 осіб на кінець 2019 р. 
Найбільшим залишається попит роботодавців на кваліфікованих 
робітників з інструментом (20% від загальної кількості  на кінець 2019 р.), 
а також фахівців у галузі охорони здоров’я та надання соціальної допомоги 
(20, 32%) [1]. 

Не зважаючи на зростання рівня працевлаштування осіб, що 
перебували на обліку у службах зайнятості, в регіоні зберігається 
тенденція неефективного використання спеціалістів із значним 
кваліфікаційним, інтелектуальним, освітнім потенціалом, що може 
призвести до непередбачуваних соціальних наслідків. Безробіття, 
невідповідність рівня заробітної плати затратам робочої сили та зниження 
рівня життя призвели до зростання вторинної зайнятості для забезпечення 
доходу та процесу розширення діяльності  у домашньому господарстві. 
Отже, відбувається трансформація ролі домогосподарств не тільки в 
формуванні, але й у використанні трудового потенціалу регіону. 

Нами пропонується нова модель управління формуванням та 
використанням трудового потенціалу регіону (Рис.1) 
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Рис. 1. Модель управління формуванням  ТП регіону 

Система освіти в регіоні, як одна з провідних сфер формування 
трудового потенціалу, переживає значні труднощі [2].  В рамках регіону 
необхідне узгодження потреб регіонального господарства в працівниках 
відповідних професій та запропонованих вузами та коледжами 
спеціалістів. Тому, функції регіонального управління освітніми процесами 
повинні включати: 
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– облікову-розрахункову функцію, тобто визначення наявних 
ресурсів праці, потреби регіону в трудовому потенціалі з урахуванням всіх 
рівнів, нормативний розподіл трудових ресурсів; 

– фінансово-інвестиційну функцію, тобто розподіл фінансових 
ресурсів між різними рівнями освіти в залежності від регіонального 
замовлення; 

– інформаційно-аналітичну функцію, тобто організація моніторингу 
та аналізу результатів виконання регіонального замовлення в освіті [3] . 

Отже, здійснення в регіоні багаторівневого управління процесами 
формування і використання трудового потенціалу із застосуванням різних 
комплексних засобів та розвитком позитивних починань забезпечить 
збереження та накопичення ТП регіону, знизить соціальну напругу та 
створить умови для узгодженої діяльності всіх суб’єктів ринку. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
Першочерговим завданням соціально-економічного і технологічного 

розвитку  України, заявленого в багатьох програмних документах, є 
завдання  структурної  модернізації економіки держави на основі 
всебічного заохочення і стимулювання інноваційної діяльності, 
формування інноваційної економіки, економіки  «знань». Світовий досвід 
демонструє велике розмаїття цілей і завдань структурної модернізації, 
шляхів і методів, а також досягнутих результатів. В самому загальному 
вигляді можна виокремити два основних сучасних напрямки структурної  
модернізації: 

- модернізація відповідно до вимог економіки знань і розвиток сфери  
освіти, науки та інновацій [4, с. 12]; 

- всебічне стимулювання підприємницької діяльності, особливо 
інноваційного підприємництва [3]. 

Незважаючи на зовнішні відмінності, всі успішні програми 
структурної модернізації спиралися на всебічне заохочення інноваційної 
діяльності, розвиток інноваційних секторів, інноваційне підприємництво. 
На даний час в Україні та її окремих регіонах потрібне проведення 
широкомасштабної модернізації економіки та її переведення на 
інноваційний тип розвитку, причому не на основі політики «осередкової» 
модернізації, а в рамках  широкомасштабного оновлення, із залученням 
усіх сфер і ієрархічних рівнів  національного господарства. При цьому на 
перших етапах  модернізації, можлива і доцільна державна підтримка 
окремих ключових  напрямків розвитку в рамках формування «критичних 
технологій».  

Зокрема, як показав досвід зарубіжних програм модернізації, 
концентрація зусиль на окремих програмах та напрямках розвитку може 
бути ефективною, якщо «вогнища розвитку» -  («Точки зростання») 
відібрані на основі ретельної і всебічної експертизи проектів,  претендують 
на державну підтримку. Також для підвищення ймовірності  успіху при 
здійсненні великих інноваційно-інвестиційних проектів доцільне  
впровадження механізму міжбанківського кредитування [1, с. 1055]. 
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Розробляючи програму структурної модернізації економіки, 
необхідно  враховувати стан і рівень розвитку сформованого до початку 
процесу модернізації  технологічного базису економіки, а також існуючу 
структуру економіки, наявність  в ній диспропорцій, їхній характер, 
глибину і причини виникнення. Аналіз показує, що сучасна українська 
економіка, як і декілька років тому, характеризується цілим комплексом  
негативних явищ, велика частина яких пов'язана з особливостями 
попередніх  етапів соціально-економічного розвитку України.  

Серед цих негативних явищ в першу чергу  необхідно виділити 
наступні. 

По-перше, застарілу і неадекватну сучасним світовим тенденціям 
розвитку  структуру економіки, яка не відповідає вимогам «економіки 
знання». 

По-друге, процес хаотичних структурних зрушень, який до цих пір  
триває у вітчизняній економіці і супроводжується значними ресурсними,  
виробничими, кадровими, науково-технічними, фінансовими втратами,  
неефективними і нераціональними переливами капіталу з галузі в галузь,  
неврегульованою міграцією населення і відтоком з країни і окремих 
регіонів  висококваліфікованих кадрів, погіршенням соціально-
економічного розвитку цілих  територій. 

По-третє, в структурі ВВП спостерігається стійке зниження питомої 
ваги 

реальних інвестицій і державних витрат при зростанні частки чистого 
експорту і  споживання населення. Водночас, напрямки використання 
недержавних коштів, вкладених приватними і  інституційними інвесторами 
в розвиток окремих підприємств і секторів економіки  і формують 
відповідні структурні зрушення, не збігаються з загальнонаціональними  
інтересами, що їх диктують потреби сучасного технологічного укладу.  

По-четверте, важливим моментом є й те, що структурна криза в 
Україні, хоча  і багато в чому схожа на ситуацію в європейських країнах з 
точки зору глобальної зміни галузевої структури економіки, зумовленої в 
цілому процесом  формування нового технологічного укладу, тим не менш, 
має інші корені,  пов'язані з особливостями інвестиційного процесу в 
командно-адміністративній системі. 

По-п'яте, неадекватна вимогам економічного розвитку інституційна  
структура українського суспільства виявилася серйозною перешкодою 
позитивним  структурних зрушень в економіці. Багато прогресивних ідей, 
спроби перетворень  зазнали невдачі саме через невідповідність всієї 
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системи суспільних інститутів (а  не тільки її окремих складових) потребам 
і завданням розвитку ключових областей  життєдіяльності, оскільки будь-
які реформи в суспільстві повинні базуватися і підкріплюватися 
відповідними інституційними реформами [2]. На жаль, потрібно 
відзначити, що ось уже майже три десятиліття економічні,  політичні та 
правові реформи, що проводяться в Україні, носять в основному стихійний  
характер, часто не пов'язані одні з одними, не враховують результати 
одночасно  проведених програм і заходів і, як наслідок, не сприяють ні 
створенню  необхідних умов для стійкого економічного розвитку, ні умов 
переходу до  інноваційного типу економіки. Більш того, стихійні реформи 
призвели до серйозних  диспропорцій в структурі економіки і суспільства, 
до деформацій політичних і  економічних відносин, до появи 
інституціональних пасток і посиленню  інституційної дихотомії в 
українській  економіці. 

Таким чином, в умовах модернізації структури національної 
економіки одним із важливих завдань, яке має вирішувати держава, 
повинна бути активізація підприємництва, адже його розвиток має важливе 
значення для раціонального функціонування усіх галузей економіки 
України. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ 
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ СОЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ 

 
Важливе значення у формуванні людського капіталу суспільства 

належить соціальній сфері, яка формує духовні цінності суспільствата 
виступає рушійною силою економічного розвитку будь-якої держави. 
Посилення соціальної функції є однією з ознак цивілізованості держави. 
Це супроводжується загальним поліпшенням якості життя громадян: 
розширенням соціальних гарантій держави, підвищенням рівня освіти, 
вдосконаленням системи охорони здоров'я, збільшенням тривалості життя 
населення тощо. Проте, як свідчить вітчизняна практика, Україна значно 
відстає за рівнем фінансування соціальної сфери, так яккоштів не вистачає 
не тільки на розвиток галузі, але й на її поточне утримання [3]. Тому за 
таких умов актуальним постає питання вдосконалення механізму 
фінансового забезпечення соціальної сфери. 

Так, зазначимо, що підвищення ефективності здійснення видатків 
місцевих бюджетів соціального спрямування потребує, в першу чергу, 
дієвого фінансового контролю за виконанням бюджетних програм. Однією 
з основних проблем здійснення внутрішнього фінансового контролю за 
витрачанням коштів місцевих бюджетів та трансфертів є несформованість 
інституцій, які б забезпечували його дієвість в окремих регіонах [2]. 

У сучасних умовах ситуація ускладнюється можливістю доступу до 
офіційної звітності про використання бюджетних коштів соціального 
спрямування, невизначеністю порядку встановлення відповідальності 
посадових осіб на місцевому рівні, що зумовлює зниження рівня 
фінансово-бюджетної дисципліни як у країні загалом, так і в більшості 
регіонів зокрема. Незацікавленість керівників місцевих органів влади у 
підвищенні дієвості та ефективності фінансового контролю, а також 
зволікання процесу розвитку сфери послуг призводить до недостатнього 
рівня інформування громадськості щодо фінансування видатків місцевих 
бюджетів соціального спрямування та результативності контрольних 
заходів [1].  

Таким чином, з метою забезпечення стабілізації фінансово-бюджетної 
дисципліни щодо використання бюджетних коштів на соціальні цілі 
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доцільною є поступова трансформація системи тотальних перевірок у 
європейську модель державного фінансового контролю, ціллю якої є 
попередження і недопущення бюджетних порушень.  

Тому на місцевому рівні необхідно створити таку систему 
внутрішнього та громадського зовнішнього незалежного контролю, яка б 
забезпечувала: 

– контроль за оцінкою обґрунтованості й законності показників 
бюджетних видатків на соціальну сферу та їх виконанням; 

– контроль за виконанням місцевих програм щодо забезпечення 
соціального розвитку;  

– організацію і проведення поточного контролю за належним 
виконанням відповідних бюджетів щодо фінансування видатків 
соціального спрямування, проведення тематичних перевірок за окремими 
статтями бюджету;  

– аналіз порушень і відхилень від затверджених показників при 
використанні коштів на соціальні цілі, визначення причин таких порушень 
та підготовку пропозицій щодо їх усунення та недопущення у 
майбутньому; 

– посилення відповідальності керівників на всіх рівнях управління 
та чіткезаконодавче встановлення її меж. 

Важливим питанням щодо підвищення якості контрольних заходів є 
впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність 
контролюючих органів, тобто створення вищим органом державного 
фінансового контролю єдиної для всіх інтегрованої бази даних, або 
системи обліку результатів діяльності всіх контролюючих органів. Крім 
того, доцільним можна вважати запровадження загального моніторингу 
зведених даних про виявлення порушень фінансової дисципліни та 
відшкодування збитків [2]. Суттєвим є вдосконалення інформаційно-
аналітичних можливостей щодо здійснення моніторингу програм, у т. ч. 
аналізу їх виконання за результативними показниками. Проте 
використання результативних показників не завжди дає об’єктивне 
уявлення про ступінь досягнення запланованих цілей чи результативність 
використання бюджетних коштів, що не може бути використано для 
оцінки ефективності програми і прийняття рішення щодо доцільності її 
подальшої реалізації.  

Відповідно до Стратегії реформування системи управління 
державними фінансами на 2017-2021 рр. у частині модернізації здійснення 
внутрішнього фінансового контролю необхідним єзабезпечення 
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управлінської підзвітності[4].Саме одним із напрямків посилення ролі 
результативних показників може стати реальне звітування розпорядників 
бюджетних коштів перед відповідними органами виконавчої влади щодо 
результативності та ефективності використання бюджетних коштів у 
частині здійснюваних бюджетних програм. 

Таким чином, удосконалення здійснення видатків місцевих бюджетів 
соціального спрямування в частині посилення внутрішнього та 
громадського зовнішнього незалежного фінансового контролю під час 
виконання кожної бюджетної програми сприятиме забезпеченню 
раціональності використання бюджетних коштів та підвищенню 
ефективності надання суспільних послуг.При цьому необхідним є перехід 
на більш високий рівень якості контрольної роботи із застосуванням 
сучасних інструментів моніторингу та аудиту. 
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ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ 
РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Становлення соціально орієнтованої ринкової економіки актуалізує 

проблему забезпечення розвитку соціально-трудових відносин і соціальної 
сфери загалом. Зростання вагомості соціальних чинників підвищення 
економічної активності і результативності господарської  діяльності 
вимагає застосування системного, ситуаційного, цільового підходів у 
соціальному менеджменті, а також розробки ефективного механізму 
управління соціальним розвитком підприємства. 

Узагальнення існуючих підходів до трактування сутності «управління 
соціальним розвитком» [1; 2; 3] дало змогу визначити його як 
організаційний механізм цілеспрямованого комплексного впливу на 
соціальне середовище організації на базі наукового підходу і розуміння 
закономірностей соціальних процесів, а також використання чинників, які 
це середовище формують. 

Відповідно, базовим елементом оцінювання ефективності соціального 
менеджменту на рівні підприємства має бути визначення стану та динаміки 
показників, що характеризують його соціальне середовище, зокрема 
соціальну структуру колективу (за віком, статтю, посадою, освітою, 
кваліфікацією, стажем роботи тощо). Проведений аналіз зазначених 
показників за матеріалами ТзОВ «СУ 24 Енергоресурс-монтаж» (м. 
Дрогобич) було доповнено розрахунками коефіцієнтів соціальної 
стабільності, втрат робочого часу, плинності кадрів, рівня освіти та 
професійної підготовки, рівня травматизму та професійної захворюваності. 
Відповідність розрахованих значень показників нормативному рівню 
свідчить про сталий і прогнозований вектор соціального розвитку 
організації. 

Комплексне оцінювання соціального розвитку підприємства доцільно 
здійснити з використанням структурно-функціонального підходу та 
методів: спостереження за колективом, бесіди із співробітниками; 
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вивчення документів, які характеризують задоволення їх матеріальних і 
нематеріальних потреб; анкетування персоналу для з'ясування думок і 
пропозицій; порівняльний аналіз; дослідження статистичних даних тощо 
[4; 5]. Їх комплексне застосування дозволило інтегрувати показники, що 
характеризують трудову активність, ергономіку робочого місця, оплату 
праці, атмосферу виробничої діяльності (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Результати оцінювання соціального розвитку  

ТзОВ «СУ 24 Енергоресурс-монтаж»  
Показники Критерії  Відповідність  
трудова активність 
кваліфікація  не нижче вимог до виконуваних 

робіт  
+ 

освітній рівень  для робітників: не нижче 
середньої спеціальної; для 
фахівців не нижче ступеня 
бакалавра 

– 
 

+ 

навчання  не рідше одного разу на рік  – 
 

стабільність  плинність кадрів не більше 15 %  + 
ергономіка виробничої діяльності 
відповідність робочих 
місць  

мають відповідати вимогам та 
нормам  

+ 

санітарно-побутові 
умови  

100 % забезпеченість санітарно-
гігієнічними засобами 

+ 

оплата праці 
рівень заробітної 
плати  

заробітна плата 
низькооплачуваних працівників 
не менша середньої в регіоні  

– 

диференціація 
заробітної плати  

заробітна плата керівника не 
перевищує восьмикратного 
розміру низькооплачуваної 
категорії працівників  

+ 

морально-психологічний клімат 
трудова дисципліна  відсутні порушення трудової 

дисципліни  
– 

залученість 
працівників 

задоволеність персоналу не 
менше 40%  

+ 

Аналіз проблемних аспектів застосування технології управління 
соціальним розвитком у ТзОВ «СУ 24 Енергоресурс-монтаж» дав змогу 
виокремити два пріоритетні напрями її удосконалення: 
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1) перехід підприємства до динамічного проектного планування 
соціального розвитку, що розробляється і реалізується в органічному 
зв'язку з його системою стратегічного планування;  

2) розвиток на підприємстві відносин соціального партнерства 
шляхом залучення працівників до: управління організацією через 
представницькі органи; розподілу результатів господарювання; вирішення 
питань, що належать до сфери їх діяльності.  
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АНАЛІЗ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ 
РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ АКТИВІВ ТА КАПІТАЛУ ІЗ ОПЕРАЦІЙНОЮ 

ЕФЕКТИВНІСТЮ БАНКУ 
 

Для визначення факту існування причинно-наслідкових зв'язків між 
ефективністю та прибутковістю українських банків нами було використано 
тест Грейнджера на причинність (Granger causality test) – процедура 
перевірки причинно-наслідкового зв'язку («причинності по Гренджеру») 
між часовими рядами. Ідея тесту полягає в тому, що значення (зміна) 
часового ряду tx , що є причиною змін часового ряду ty  , мають 
передувати змінам цього часового ряду, і крім того, повинні вносити 
суттєвий вклад в прогноз його значень. Якщо ж кожна з змінних вносить 
істотний внесок в прогноз іншої, то, можливо, існує деяка інша змінна, яка 
впливає на обидві. Тест Гренджера на причинність припускає, що 
інформація, що відноситься до передбачення змінних, міститься виключно 
в часових рядах цих змінних. Оскільки нами використовуються панельні 
дані, тест Гренджера включатиме оцінку наступної пари регресій: 
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де панельні дані ltx  та lty  представляють попарно  операційну 
ефективність CIR, рентабельність активів ROA та рентабельність власного 
капіталу ROE українських банків за період з 2008 по 2019 роки. 

Після перевірки на стаціонарність панельних даних CIR, ROA та ROE 
на основі тесту Грейджера було перевірено існування причинно-
наслідкових зв’язків між ними. Дослідження існування казуального зв’язку 
між цими змінними було проведено з допомогою пакету Eviews. Таким 
чином, можна стверджувати, що при 5 %-му рівні значущості не має 
підстав відкинути нульові гіпотези стосовно того, що  CIR та ROE не є 
причиною за Грейнджером ROA, CIR та ROA не є причиною за 
Грейнджером ROE та CIR не є причиною за Грейнджером ROA.  

Враховуючи те, що рентабельність активів аж за шість попередніх 
періодів (років) є статистично значущими у рівнянні регресії, яке визначає 
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операційну ефективність CIR, можна говорити про існування тісного 
одностороннього причинно-наслідкового зв'язку рентабельністю активів та 
ефективністю операційної діяльності банку. Іншими словами ROA суттєво 
покращує прогноз ефективності операційної діяльності банку CIR, 
причому протилежне не вірно.  

Таблиця 1 
Тест Грейнджера (кількість лагів n=2) 

 

ROA does not Granger Cause CIR 180 30.3132 1.E-07 

CIR does not Granger Cause ROA 1.38201 0.2413 

ROE does not Granger Cause CIR 180 0.72422 0.3959 

CIR does not Granger Cause ROE 0.73912 0.3911 

ROE does not Granger Cause ROA 180 1.00991 0.3163 

ROA does not Granger Cause ROE 0.24941 0.6181 

* Побудовано автором з допомогою пакету Eviews 
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ДРОГОБИЧА В СВІТЛІ 
ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН 

 
Практика сьогодення показує, що нові вимоги висуваються до пошуку 

та аналізу інформації з метою прийняття управлінських рішень, 
спрямованих на розв’язання проблем життєдіяльності територіальної 
громади та реалізацію її інтересів. Актуалізується процес розповсюдження 
інформації про діяльність органів місцевого самоврядування, зокрема 
через веб-сайти, для забезпечення прозорості, відкритості функціонування 
рад та їх виконавчих органів, підвищення оперативності та ефективності їх 
поточної роботи.  

Цифрова трансформація Дрогобича відбувається у три етапи. Перший 
етап: Впровадження платформи «Smart City»/«Розумне місто». У 2016 році 
в Дрогобичі розпочалась реалізація програми «Smart City-Дрогобич». 
Метою програми було формування каналів комунікації «громада - влада», 
а саме: інформація, консультація, співпраця та партнерство. Міська рада 
забезпечує подачу інформації про діяльність ОМС в повному об’ємі, 
розвиває інструменти консультування, співпраці та партнерства. Всі 
канали комунікації та сервіси об’єднано в платформу «Smart City-
Дрогобич», яка стала основою для формування «Розумної громади», що 
складається з відповідальних, підготовлених громадян, які беруть активну 
участь в управлінні містом, депутатів міської ради та працівників 
виконавчих органів, котрі приймають рішення з метою забезпечення 
сталого розвитку громади. 

Другий етап: Впровадження платформи «Smart Community»/«Розумна 
громада». Метою запровадження платформи є підвищення обізнаності 
мешканця з метою відповідальної участі у роботі ОМС, надання 
інформаційних сервісів на базі відкритих даних депутатам, службовцям 
ОМС для прийняття ефективних рішень. 

Функціонування платформи полягає в наступному: 
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 у розширенні можливостей електронної демократії та 
електронного урядування для мешканців, депутатів та посадовців; 

 у формуванні відповідального громадянина, що проводеться на 
базі проекту «Smart Citizen School»/«Школи розумного мешканця», метою 
якої є навчити мешканців міста використанню сервісів електронної 
демократії та врядування, участі в поточному і стратегічному управлінні 
містом. 

Основним сегментом населення, на яке зорієнтований проект, – це 
студентська молодь, старшокласники, громадські активісти, керівники 
ОСББ та ОСН. Компонента «Розумне врядування»/«Smart Governance» 
призначена для забезпечення необхідною інформацією депутатів міської 
ради, службовців з метою якісного ухвалення рішень. Важливим 
елементом розумного врядування є залучення депутатів міської ради до 
повного циклу реалізації стратегії розвитку від розробки програм, 
проектів, рішень до контролю за їх виконанням. 

Третій етап: Поєднання платформ в систему управління містом 
«Digital Transformation of Drohobych»/«Цифрова трансформація 
Дрогобича». Метою цифрової трансформації Дрогобича є поширення 
системи розумного управління для забезпечення сталого розвитку не 
тільки на діяльність міської ради і виконавчих органів, а й на  заклади 
освіти, охорони здоров’я, комунальні підприємства, органи самоорганізації 
населення та ОСББ. Розумне або добре управління полягає у використанні 
відкритих даних, сервісів Smart City, які підготовлено управлінцями з 
врахуванням пропозицій мешканців. 

Міська рада трансформує систему стратегування розвитку міста 
впровадженням нових цифрових технологій. Використання наборів даних, 
інформаційних сервісів дозволяє одночасно з стратегування галузей міста 
розробляти стратегії комунальних підприємств та установ, формувати 
стратегічні зв’язки з бізнесом, державними установами, сусідніми 
територіями. 

Зарубіжна практика доводить, що запровадження механізмів цифрової 
трансформації в освіті та медицині надало можливість скоротити 
неефективні видатки та забезпечити розвиток освіти та медицини. Для 
прикладу, цифрова трансформація охорони здоров’я полягає у: 

– впровадженні електронних медичних сервісів для мешканців; 
– обліку, оцінці та впровадженню комплексу заходів 

енергоощадливості у закладах бюджетної сфери.  У Дрогобичі у семи 
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закладах впроваджено енергозберігаючі проекти на засадах ЕСКО-
партнерства; 

– сформована концепція розвитку дрогобицької медицини 
вторинного рівня, як регіонального центру ургентної допомоги, що 
відображено у структурі госпітального округу Львівщини. 

Відносини громади та органів влади будуються на основі інформації, 
консультацій, співпраці та партнерства. Практика використання 
інформаційних технологій у органах місцевого самоврядування м. 
Дрогобича для посилення зв’язків з громадськістю показала, що особливо 
актуальною стала інформаційна платформа Смарт-Сіті (рис.1).  

Розумна громада

Платформа Смарт Сіті

Розумні мешканці Добре врядування

 
Рис. 1.Інформаційна платформа Смарт Сіті у м. Дрогобич 

Практика показує, що сьогодні всі сучасні інформаційні технології 
об’єдналися під однією загальною ідеєю Електронного уряду, поява якого 
стала закономірним підсумком розвитку сучасних інформаційних 
технологій у сфері державного й місцевого управління.  

Реалізація концепції «Держава в смартфоні» представлена на рис. 2. 

.

Реалізація концепції «Держава в смартфоні»

Платформа Смарт Сіті

Розумні мешканці

Розумна громада

Розумний регіон

Розумна держава

Розумне врядування

 

Рис.2. Реалізація концепції «Держава в смартфоні» 
у Дрогобицькій міській раді 
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Отже, цифрова трансформація на місцях з використанням сервісів 
Смарт Сіті та регіональних зв’язків полягає у аналітиці та спільному 
плануванню майбутнього розвитку Дрогобиччини. 

 
Список джерел інформації: 
1. 1.Кулешов С. Г. Документаційні ресурси інформаційного 

забезпечення прийняття управлінських рішень у місцевому органі 
державної влади [Електронний ресурс]. Режим доступу : 
www.nbuv.gov.ua/ 
portal/soc_gum/Rksu/v_10/.../rksu_2005_10_23.PDF. 

2. 2.Офіційні дані Дрогобицької міської ради. 
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СУТНІСТЬ МОДЕЛЮВАННЯ В БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ 
 

Моделювання – це основний специфічний метод науки, що 
застосовується для аналізу та синтезу систем управління, а також 
особливий пізнавальний спосіб, коли суб’єкт дослідження замість 
безпосереднього досліджуваного об’єкта пізнання обирає чи створює 
подібний до нього допоміжний об’єкт – образ чи модель, досліджує його, а 
отримані нові знання переносить на об’єкт-оригінал. Завдяки активній ролі 
суб’єкта сам процес моделювання має творчий, активний характер [1, с.10; 
2, с.384]  

Процес моделювання – процес переходу з реальної області у 
віртуальну (модельну) за допомогою формалізації, далі відбувається 
вивчення моделі (власне моделювання) і, нарешті, інтерпретація 
результатів як зворотний перехід з віртуальної області в реальну.  

Модель – це спрощене відображення економічного явища чи об’єкта 
або спрощений опис реальності. Її можна подати у вигляді рівняння, 
схеми, графіка, діаграми тощо [2, с. 384; 3, с.14]. Моделі відображають 
певні проблеми і будуються за певними припущеннями та полегшують 
розуміння реального світу [4, с. 4]. 

В.А. Штофф визначає модель як подумки подану або матеріально 
реалізовану систему, яка, відображаючи або відтворюючи об’єкт 
дослідження, здатна заміщати його так, що її вивчення дає нам нову 
інформацію про цей об’єкт. [6] 

На думку Л.М. Фрідмана модель – це засіб наукового пізнання; це 
представник, замінник оригіналу в пізнанні або на практиці; система зі 
структурними властивостями і певними відносинами; вона охоплює істотні 
властивості прототипу, які в даний момент є об’єктом дослідження, і 
відповідає оригіналу.  

П.В. Грес під моделлю (від лат. modulus – міра, зразок, норма) розуміє 
такий матеріальний чи подумки представлений об’єкт, який у процесі 
пізнання (вивчення) замінює об’єкт – оригінал, зберігаючи деякі важливі 
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для даного дослідження типові риси. Процес побудови і використання 
моделі, називається моделюванням. [8] 

А.І. Уємов вважає, що модель – це система, дослідження якої служить 
засобом для отримання інформації про іншу систему. [7] 

Основні властивості моделей полягають у наступному. Модель 
повинна бути: а) подібна досліджуваному об’єкту; б) простіше 
досліджуваного об’єкта, щоб його можна було вивчити. Основне 
призначення моделі полягає в можливості проведення з нею 
експериментів, аналізу і вивчення, які неможливі з самим досліджуваним 
об’єктом. 

Отже, в найпростішому випадку технологія моделювання має на увазі 
3 етапи: формалізація, власне моделювання, інтерпретація (рис. 1.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Процес моделювання (базовий варіант) 

Ці етапи повторюються знову і знову: формалізація (проектування), 
моделювання, інтерпретація, рухаючись в гору по колу, формуючи, 
спіраль. На практиці це діє таким чином: рухаються за шкалою точності 
зліва направо, тобто від простих моделей ( «Модель 1», «Модель 2» ...) до 
все більш складних ( «Модель 3», «Модель 4» ...). А процес моделювання 
має циклічний спіралевидний характер: якщо побудована модель не 
задовольняє вимогам точності, то її деталізують, доопрацьовують на 
наступному циклі (див. рис. 2).  

Реальний об’єкт  

Модель  

Інтерпретація  Формалізація  

Моделювання  

Пряме дослідження 
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Рис. 2. Спіралевидний характер процесу проектування 
прикладних моделей 

Отже, модель - це спрощена картина існуючої дійсності, з чіткою 
структурою, точно визначеними взаємозв’язками між складовими 
частинами, що дозволяють детальніше досліджувати властивості реальних 
об’єктів і прогнозувати ймовірні альтернативи їх поведінки в 
біфуркаційних умовах. 
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РИЗИКИ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ 
 

Ключовим ризиком для банківської установи, яка займається 
лізинговим бізнесом є кредитний ризик. Лізингові операції породжують 
кредитний ризик методами, схожими до інших видів забезпечених 
кредитних продуктів:  

 лізингоодержувач не може виконувати свої зобов'язання згідно 
лізингової угоди у наслідок бізнесових або фінансових проблем;  

 банк може зуміти в кінці терміну отримати майно проте бути не в 
змозі повторно його орендувати протягом тривалого терміну. Крім цього, 
це майно також наражається на ціновий ризик в тому сенсі, що вартість 
орендованого майна може суттєво зменшитись в порівнянні з його 
початковою ціною, що спричинить збитки для банку, якщо він згодом 
після завершення кредитної угоди буде змушений розпоряджатись таким 
майном. 

Наступним ризиком, який відноситься до лізингового бізнесу є ризик 
авансування постачальника. Він полягає у неможливості або 
неспроможності  постачальника надати лізинговий актив у відповідності із 
угодою, за якою уже повністю сплачено авансові платежі, які загалом є 
більшими від  авансових платежів лізингоодержувача. 

Ліквідність активу розглядають з точки зору його очікуваного терміну 
служби і швидкості його перетворення в грошові кошти. Лізинг, як 
активна операція, може бути продана, перепризначена або передана іншій 
стороні, але лізинг теж має ліквідність, як інші активи. Як і в випадку 
кредиту, ліквідність лізингу суттєво залежить від початкової вартості 
активу, включаючи тип орендованого майна та характеристики 
андеррайтингу, властиві об'єкту лізингу. Лізингові угоди мають високий 
ризик ліквідності, якщо ціна перепродажу об'єкту лізингу  буде меншою. 
Лізинг також може також стати причиною подовженого терміну продажу, 
якщо лізингове майно повертається лізинговій компанії для реалізації, 
ліквідації або повторної оренди. Період відчуження може значно 
відрізнятись в залежності від ліквідності лізингового активу та попиту на 
нього. 



63 
 

Процеси управління лізингом, які реалізуються лізингодавцем 
спричиняють також операційний ризик. Перш за все, це процеси, пов'язані 
із документуванням, збором платежів є ключовими причинами, які 
впливають на розмір операційного ризику лізингових операцій.  

Крім того, деякі види лізингу потребують складного бухгалтерського 
обліку і форм звітності, які впливають на операційний ризик лізингового 
портфеля компанії. Операційний ризик лізингу може бути породжений 
також проблемами при документуванні і помилками в управлінні лізингом. 
Операційний ризик також може бути спричинений відсутністю гнучких 
механізмів моніторингу та контролю за витрачанням коштів на придбання 
майна. Будь-які прогалини в дотриманні вимог щодо документації, 
контролю і моніторингу можуть привести до проблем із збором лізингових 
платежів і відновення контролю над предметом лізингу. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ 

 
Найпопулярнішим підходом до оцінки ефективності інвестиційної 

привабливості регіонів є метод вигод та витрат, який вперше був 
запропонований Шефілдом, який розробив формулу для оцінки чистої  
ефективності використання ресурсів для стимулювання розвитку 
депресивних територій: 
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де NPV - чиста ефективність від реалізації регіональної інвестиційної 
політики; W - прибуток населення від імплементації заходів регіональної 
інвестиційної політики;  

P - прибуток, отриманий від реалізації заходів регіональної 
інвестиційної політики;  

wtB  - макроекономічний мультиплікатор доходів населення регіону; 

ptB  - макроекономічний мультиплікатор прибутку на капітал;   
А – ефект економії від міграція людських ресурсів при відсутності 

реалізації інвестиційних проектів;  

rtD  - сукупні витрати на реалізацію заходів регіональної інвестиційної 

стратегії; rtM  - витрати, пов'язані із міграцією бізнесу у регіони 
інвестування;   

і - дисконт,  
r - номер регіону;  
t - номер інвестиційного проекту;  
n - кількість регіонів;  
m  - тривалість аналізованого періоду.  
На основі цього підходу зазвичай аналізують вплив заходів 

інвестиційної політики на зростання ВВП європейських країн .  
Багато науковців до ключових суспільних вигод від реалізації 

регіональної інвестиційної політики відносять: 
 збільшення прибутків; 
 зменшення витрат на формування інфраструктури; 
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 зменшення витрат на міграцію фізичних осіб; 
 зменшення регіональних зовнішніх витрат; 
 збільшення неекономічних вигод (політичних, соціальних, 

екологічних тощо). 
До ключових суспільних витрат від реалізації регіональної 

інвестиційної стратегії зазвичай відносять: 
 зменшення доходів як результат відтоку виробничих ресурсів; 
 витрати на міграцію в інші регіони; 
 капітальні інвестиції на створення нових робочих місць та 

модернізацію підприємств; 
 витрати на підтримку інфраструктури; 
 адміністративні витрати; 
 відшкодування екологічних збитків.  
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА ІНФРАСТРУКТУРНИХ 
ГАЛУЗЕЙ У ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

 
Світова тенденція та показники зростання важливих макро- та мікро- 

показників розвитку держави у 2020 році подають чіткий сигнал тривоги 
щодо фінансової стабільності усіх країн світу. Неминуча світова 
економічна криза , яку передбачають фінансові аналітики вдарить, з усією 
руйнівною силою.  На думку провідного американського експерта Нуріель 
Рубіні світова економіка циклічна, а тому один раз на 10-12 років 
відбувається падіння світового ВВП [1]. Згідно з макро прогнозами в 
Україні на 2020 рік – падіння ВВП очікується на 3,9% порівняно зі 
зростанням на 3,7%, яке прогнозувалося раніше, до початку світової кризи 
[2]. 

Інфраструктурні інвестиції, які завжди  були рушійним фактором 
зростання економіки на даний час знаходяться у ризикованому стані. 
Навіть інвесторів з досвідом лякає кризова ситуація в яку входить увесь 
світ. Бізнес готується до рецесії, обвалу ринків та падіння доходів у кілька 
разів, економіка світу сповільнюється, а ділова активність переходить у 
режим очікування. 

Чинники, які вплинули на виникнення глобальної  економічної кризи 
– це поширення епідемії Covid-19 з Китаю швидкими темпами усім світом, 
що призвело до порушення глобального ланцюжка поставок.Через нафтову 
війну між Росією та Саудівською Аравією відбулося катастрофічне 
зниження цін на нафту. Реакція ринку була швидка і слідом за падінням 
цін на нафту знизилися індекси найбільших фондових бірж світу. 

Одним з яскравих прикладів та негативних наслідків для економіки 
України стала відмова від попередньо узгодженої програми МВФ 
розширеного фінансування Україні. Міжнародний валютний фонд, що мав 
намір забезпечити фінансову допомогу Україні за програмою EFF 
(Extended Fund Facility) терміном на 3 роки у розмірі 8 млрд доларів в 
обмін на структурні вимоги, але змінив умови та проводить переговори 
щодо програми Stand-by терміном на півтора року і фінансову допомогу у 
розмірі 5 млрд доларів США [3]. 
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Проте, сам факт співпраці України з МВФ навіть в урізаному вигляді 
запустить позитивний ефект доміно для економіки країни, підвищить 
рейтинг і надійність країни в очах усього фінансового співтовариства 
світу. Після погодження умов з МВФ це відкриє двері для макро- 
фінансової допомоги від Європейського Союзу та кредиту від Світового 
Банку.  

Слід згадати Джона Кеннеді, який казав, що слово «криза», написане 
по-китайськи, складається з двох ієрогліфів: один означає «небезпека», 
інший – «сприятлива можливість». Інвесторам, потрібно не панікувати, та 
провести аналіз галузей у пошуках сприятливих можливостей. 

Найбільш вигідними на даний час в Україні є інвестиції в агросектор – 
попит на продукцію сільського виробництва буде зберігатись і в будь – 
якому випадку, агробізнес залишиться однією з найменш вразливих сфер у 
контексті проведення угод М&А. Так, зокрема, німецька компанія Kostal 
вже в травні цього року побудує під Києвом завод з виробництва 
автомобільної електроніки, інвестиції у реалізацію проєкту складуть 39 
млн гривень, що дасть можливість створити 900 робочих місць [4]. 

Привабливою для інвестицій залишається інформаційно-
комунікаційна інфраструктура, високий дохід приноситимуть онлайн 
доставки їжі додому, закупівлі продуктів та постачання всіх необхідних 
товарів. Так, компанія Glovo оголосила про запуск першої «хмарної кухні» 
або darkkitchen в Україні, концепція – кухня без ресторанів, передбачає 
відкриття спеціальних кухонних  приміщень, де готують кухарі, а сервіс 
доставки Glovo транспортує до замовника [5]. 

Ще однією інфраструктурною галуззю, що найперше постраждала від 
кризи це авіаперевезення, що своєю чергою, зачепило і сферу туризму: 
найбільша авіакомпанія світу American Airlinee у кінці березня скоротила 
на 75% міжнародний трафік. [6]. Заходи з скорочення, тимчасове усунення 
працівників, закриття аеропортів та банкрутство – типовий розвиток подій 
у березні – травні 2020р. Очікувані втрати України від імпорту та експорту 
послуг, пов’язаних з подорожами за прогнозами складе 1,5мільярда 
доларів США [7]. 

За даними Всесвітньої ради подорожей і туризму (WTTC) цьогоріч 
понад 108 мільйонів людей, які працюють у туризмі , можуть втратити 
роботу [8]. 

Отже, з метою захисту національних економік та мінімізації 
негативного впливу наростаючих темпів кризи,  провідні країни світу 
приймають рішення щодо антикризових заходів, основою яких є додаткове 
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вливання коштів, фінансової допомоги бізнесу, введення податкових пільг, 
компенсації населенню за вимушену непрацездатність. Україна, яка, на 
даний час, не спроможна стимулювати економіку за рахунок інвестицій в 
інфраструктуру, має за пріоритетний напрямок розвитку – збереження 
зайнятості населення, максимальну роботу бізнесу та ефективне залучення 
іноземних інвестицій.  
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РОЛЬ КОМУНІКАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ В УПРАВЛІННІ 
 

Сучасна економіка, суспільство не можуть існувати без розвиненої 
інформаційної інфраструктури та інформаційного бізнесу. У таких умовах 
важливу роль відіграють інформація та комунікація.  

Ефективність комунікації в управлінні залежить від багатьох 
факторів: організаційних, економічних та психологічних. Соціологічні 
дослідження, проведені серед англійських (73%) та японських (63%) 
керівників доводять, що основною перешкодою досягнення ефективності в 
управлінні є недостатня комунікація. Для налагодження ефективної 
комунікації необхідне встановлення контактів між учасниками та 
взаєморозуміння, тобто комунікабельність. При цьому важливими є як 
підбір слів при формуванні повідомлень, так і врахування самопочуття, 
настрою та потреб адресатів. Ефективна комунікація передбачає готовність 
партнерів йти на контакт, вибір способу комунікації, вміле поєднання 
усної, візуальної та письмової форм комунікації тощо. 

Е. Джонс зазначає, що відносини – «основа організації, 
функціонування та виживання організації базується на ефективних 
відносинах між індивідами та групами» [1]. Поряд з тим, організаційні 
можливості розвиваються й встановлюються через «інтенсивні соціальні та 
комунікативні процеси». Тезу про важливість комунікації для організації 
підтримує і американський вчений К. Вейк. Він зазначає: «Організації 
розвиваються та підтримуються як дещо ціле за допомогою постійної 
комунікативної активності. Якщо комунікативна активність зупиняється, 
організація зникає. Якщо комунікативна активність сплутана, організація 
погано функціонує» [1, с. 75]. 

Український вчений А. Шегда вважає, що «комунікації – це 
спілкування, передача інформації від людини до людини в процесі 
діяльності. Через засоби комунікацій інформація передається особам, які 
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приймають рішення, а рішення – їхнім виконавцям. Без комунікацій не 
може бути організації, тому що без них неможливо забезпечити 
координацію діяльності людей» [2]. Це передбачає поширення у процесі 
комунікації достовірної інформації, яка не стане у подальшому причиною 
виникнення непорозумінь між комунікатором та комунікантом та не 
знизить рівень довіри між ними. У комунікативному процесі між владою 
та громадськістю достовірність інформації відіграє надзвичайно важливу 
роль. Вона виступає інструментом створення ефективних управлінських 
рішень з однієї сторони та можливістю прийняття участі та впливу на 
процес здійснення державного управління.  

Одним із сучасних зручних та дієвих інструментів забезпечення 
оперативного комунікативного зв’язку є використання деяких елементів 
системи електронного урядування для територіальних громад. 
Використання технологій електронного урядування означає процес 
трансформації всіх основних форм діяльності органів влади – виконавчої, 
законодавчої, судової гілок влади всіх рівнів. Успіх такої комунікації 
залежить від різних факторів: вибору стратегії і тактики на кожному з 
етапів її реалізації, раціональності організації комунікативних зав’язків 
між владою, бізнесом та громадським сектором, зрештою, від координації 
та взаємодії всіх учасників процесу. 

Основною метою комунікаційних процесів є забезпечення 
адекватного сприйняття споживачем інформації, яка служить предметом 
обміну, а також ефективне використання технології передачі повідомлень. 
Інформаційні потоки між державною владою та громадянами мають певну 
циклічність. На думку В. Донецької, сутність процесуальних явищ, до яких 
належить і міжособистісна комунікація, визначається їх функціями. Крім 
базових функцій комунікації (інформаційної, експресивній і прагматичної), 
в міжособистісної комунікації особливо виділяються соціально значущі 
функції – взаємодія і вплив, які актуалізуються в мовних актах в цілому 
ряді приватних функцій. В основі цих функцій, як можна було 
переконатися, лежить головний принцип – мотиваційний. Тому не дивно, 
що дослідники соціальної комунікації звертаються насамперед до 
мотиваційних теорій, що пояснює сутність і функції міжособистісної 
взаємодії, в рамках якого здійснюється і міжособистісна комунікація [2]. 

С.М. Петькун доводить, що саме комунікацію називають процесом, 
який поєднує частини підприємства в одне ціле, оскільки обмін 
інформацією входить до всіх видів управлінської діяльності. За його 
дослідженнями «50-90% робочого часу менеджери витрачають на 
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комунікаційні процеси» [3]. Зокрема керівники різних рівнів, щоб 
реалізувати функції менеджменту у процесі прийняття управлінських 
рішень вивчають та удосконалюють інформаційний обмін, тим самим 
підвищують свою роль у міжособистісних відносинах. 

Отже, для формування ефективного управління організацією 
необхідне встановлення належних комунікаційних зав’язків, що пов’язано 
з формуванням організаційних, економічних та психологічних умов, 
оскільки саме  комунікативні процеси забезпечують можливості для 
раціонального розподілу повноважень, відповідальності та істотного 
скорочення обсягу інформації, яка циркулює в системі управління. 
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СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах інтенсивного насичення ринкового простору інформацією 
значно ускладнюються процеси формування попиту і уподобань 
споживачів, а також здійснення комунікаційного впливу на них. 
Ефективна система маркетингових комунікацій підприємства покликана 
не лише надати споживачам необхідні знання щодо характеристик 
товарів та умов їх придбання, а й викликати прихильність цільової 
аудиторії, створити атмосферу довіри між виробниками та споживачами.  

Комунікація є однією із фундаментальних основ існування 
суспільства. Поняття комунікація походить від термінів communicare, 
communiсanion та comunnitas, що означають обмін, контакт, розмову, 
домовленість, передачу думок, а також бути в зв’язку з ким-небудь [1, с. 
653]. Дене Ф. і Ларсон С. нарахували близько 130 визначень слова 
«комунікація». Видатний американський соціолог Дж. Дейві вважає, що 
організація існує  тільки завдяки комунікаціям і передачі різного роду 
необхідної ринку інформації про певний товар, формуючи, таким чином, 
споживчі потреби [2, с. 15]. 

Маркетингову комунікацію слід розглядати як взаємодію між 
підприємством та споживачами, яка здійснюється з метою узгодження 
їхніх економічних інтересів у процесі розробки та реалізації комплексу 
маркетингу [3, с. 752]. Під системою маркетингових комунікацій Б.Л. 
Борисов розуміє сукупність технологій просування товарів чи послуг, до 
яких зазвичай відносять рекламу, прямий маркетинг, стимуляцію збуту, 
громадські відносини [4, с. 606]. Традиційно виокремлюють шість 
основних інструментів маркетингових комунікацій, що 
використовуються для досягнення маркетингових цілей підприємства: 
рекламу, пропаганду, зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз або PR), 
стимулювання збуту, особистий продаж та прямий маркетинг [5, с. 164]. 
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Поряд з цим, Багієв Г.Л. значно розширив перелік інструментів 
комплексу маркетингових комунікацій і поділив усі комунікації на дві 
великі групи:  

1) комунікації для розробки, створення товару та його поведінки на 
ринку (спілкування, взаємодія із внутрішнім середовищем; спілкування, 
взаємодія із зовнішнім середовищем; мотивація; контроль зворотних 
зв’язків);  

2) комунікації для просування товару (реклама, стимулювання 
збуту, особистий продаж, паблік рілейшнз, прямий маркетинг, 
спонсорінг, продукт-плейсмент, брендинг) [6, с. 447]. 

Усі маркетингові комунікації зорієнтовані на розв’язання певних 
завдань, які, у свою чергу, повинні відповідати цілям комунікаційної 
політики підприємства. Основна роль маркетингових комунікацій 
полягає у налагодженні зв’язку між існуючими та потенційними 
споживачами за допомогою різних комунікаційних інструментів з метою 
створення у покупців обізнаності про певну торговельну марку, 
формування позитивного іміджу фірми тощо. Проте, кінцевою метою 
будь-якої стратегії маркетингових комунікацій є реалізація товару і на 
цій основі збереження та примноження бізнесу [7, с. 417–421]. 

Спроможність правильно організувати взаємодію багатьох 
інструментів маркетингових комунікацій у кожному окремому випадку 
господарської діяльності підприємства, є запорукою його успіху на 
ринку. Таким чином, дієва система маркетингових комунікацій виступає 
одним із ключових факторів  забезпечення конкурентоспроможності 
сучасного підприємства [8].   

Економісти по-різному підходять до визначення пріоритетності   
комунікаційних інструментів. Інтегрування маркетингових комунікацій 
дає можливість підсилити дію кожного комунікаційного інструменту за 
рахунок ефекту синергії, який проявляється у тому, що ефект від 
комплексного застосування комунікаційних інструментів є більшим, ніж 
сума ефектів від застосування кожного інструменту окремо [9]. На 
сьогоднішній день дедалі більше підприємств схиляються до 
використання інтегрованої системи маркетингових комунікацій, 
розробку якої необхідно здійснювати із урахуванням конкретного 
цільового сегменту, а також  прогнозів щодо зміни потреб та уподобань 
суспільства. 

Доцільно зауважити, що сьогодні для привернення цільової 
аудиторії покупців, традиційних інструментів маркетингових 
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комунікацій є уже недостатньо, а відтак постає необхідність у пошуку 
нових підходів до ведення конкурентної боротьби – креативних, 
нестандартних маркетингових комунікацій [5, с. 164]. 
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 
ДРОГОБИЧЧИНИ 

 
Значну роль у розвитку туристичної галузі регіону відіграє його 

туристична привабливість, формування якої визначено стратегічною ціллю 
розвитку Львівської області на період 2021 – 2027 років.  

Узагальнюючи дослідження науковців [1, 2, 4] туристичну 
привабливість регіону можна визначити як оціночну категорію з боку 
туристів задовольняти потреби у різних формах рекреації та відпочинку 
(лікувальному, спортивному, пізнавальному тощо) та сприяє розвитку 
туристичної галузі. Формування туристичної привабливості регіону 
залежить від низки чинників. У монографії О. В. Музиченко-Козловської 
[1, р. 1.5] розглядаються такі фактори як загальний імідж регіону та його 
державна фінансова та маркетингова підтримка, природно-кліматичні 
умови для рекреації, історико-культурні цінності,  розвиненість 
інфраструктури, у т.ч. транспортної, інформаційна забезпеченість, 
наявність кваліфікованих кадрів, соціальна стабільність та безпека. О. Г. 
Давиденко [2, с. 99] виокремлює такі групи факторів: екологічні, 
політичні, економічні, соціальні, культурні та інфраструктуру.  

На наш погляд, основним чинником формування туристичної 
привабливості регіону є наявність та ефективне використання 
туристичного потенціалу. Відтак формування туристичної привабливості 
регіону обумовлено можливістю використання туристичних ресурсів 
організаціями, належними до туристичної сфери, і розвитку туристичної 
діяльності на певній території. У свою чергу, здатність суб’єктів 
туристичної діяльності ефективно використовувати туристичний потенціал 
забезпечуватиме успішний розвиток як самих суб’єктів, так і сприятиме 
формуванню туристичної привабливості регіону. 

На використання туристичного потенціалу впливає низка факторів 
політичного, економічного і соціального характеру, які за характером 
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впливу можуть бути обмежувальними чи сприятливими[3]. Наприклад, до 
політичних факторів впливу на формування та розвиток туристичного 
потенціалу можна віднести політичну стабільність, міжнародні відносини з 
іншими країнами, в т. ч. міграційні режими з іншими регіонами та 
державами; державне регулювання туристичної галузі, в т. ч. податкове та 
антимонопольне законодавство, законодавство у сфері охорони довкілля та 
культурно-історичної спадщини тощо. До економічних факторів впливу 
віднесемо економічну стабільність, програми розвитку регіонів та 
фінансове забезпечення їх реалізації, розвиток бізнес-середовища, 
інвестиційний клімат, купівельну спроможність громадян, курс валюти та 
рівень інфляції, наявність і розвиток туристичної інфраструктури, в т. ч. 
господарської, транспортної, інформаційної, комунікаційної, соціальної 
тощо. До соціальних віднесемо рівень якість життя, освітній та культурний 
рівень населення, умови праці та відпочинку, усвідомлення туристичних 
можливостей тощо.  

Особливості формування туристичної привабливості зумовлені 
використанням структурних складових туристичного потенціалу: 
природно-ресурсної, історико-культурної, економічної, соціальної. Про 
зростаючу туристичну привабливість Дрогобиччини свідчить активізація 
зацікавленості туристів до відвідування об’єктів історико-культурної 
спадщини, відносне покращення екологічних умов, поширення 
доступності зв’язку шляхом збільшення безкоштовних Wi-Fi зон та е-
послуг у сфері туризму; розширення мережі закладів сфери торгівлі та 
обслуговування, ресторанного господарства та громадського харчування, 
збільшення обсягів фінансування заходів щодо розвитку туризму. Поряд з 
тим слід відзначити, що особливості сформованого туристичного 
потенціалу дають можливість розвиватися у регіоні більшості видів 
туризму: гірського, у т.ч. гірськолижного, лісового, мисливського, 
рекреаційного, лікувально-оздоровчого, спортивного, екологічного; 
культурно-пізнавального, етнотуризму, релігійного та інших.   

Аналіз складових туристичного потенціалу Дрогобиччини дозволи 
виявити проблеми організаційно-економічного характеру у формуванні 
туристичної привабливості:  

 відсутність плану відновлення багатьох туристично-привабливих 
об’єктів, які мають мистецьку та історичну цінність;  

 матеріально-технічна база не відповідає сучасним вимогам та 
потребам розвитку сфери туризму, а інфраструктура та благоустрій сіл 
Дрогобиччини є недостатньо комфортним для рекреаційного розвитку; 
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 покриття більшості доріг місцевого значення до туристичних 
дестинацій вимагає переоснащення;  

 відсутня інфраструктура для розвитку безбар’єрного туризму, 
спрямованого на задоволення рекреаційних потреб осіб з обмеженими 
можливостями; 

 недостатня промоційна кампанія з популяризації регіону та 
культурних заходів;  

 невідповідність режиму роботу закладів громадського харчування 
потребам гостей міста та недостатній рівень кваліфікації обслуговуючого 
персоналу у мережі закладів сфери торгівлі та обслуговування, 
ресторанного господарства та громадського харчування. 
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ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ ЯК УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
ТЕРИТОРІЙ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 
Однією з умов сталого розвитку територій є формування 

збалансованого ринку праці, забезпечення продуктивної зайнятості та 
подолання безробіття. Тому для розробки та реалізації стратегій соціально-
економічного розвитку країни у цілому та її регіонів зокрема, надзвичайно 
важливим є визначення факторів основного та опосередкованого впливу на 
зайнятість населення та обґрунтування можливостей використання оцінок 
впливу цих чинників на рівень зайнятості у процесі розроблення 
регіональних програм зайнятості та вибору пріоритетних напрямів 
політики зайнятості. При цьому, практично, усі стратегічні цілі, які 
окреслюються в стратегіях розвитку, як на національному, так і на 
регіональному рівнях, передбачають їх реалізацію завдяки більш повному 
та ефективному використанню наявного ресурсного потенціалу, у т.ч. 
трудового. 

За умов складних зовнішніх викликів, зокрема пов’язаних із війною на 
сході та пандемією Covid19, актуальними питаннями є регулювання ринку 
праці, зокрема пошук шляхів подолання безробіття. Загрози зростання 
рівня безробіття посилюються з внутрішніми чинниками – реформами у 
бюджетних галузях освіти та охорони здоров’я, що призводять до 
скорочення персоналу, та зовнішніми – тимчасовим закриттям підприємств 
через запровадження карантинних заходів у державі, поверненням 
емігрантів у зв’язку з втратою роботи за кордоном. У Кабміні прогнозують 
збільшення його рівня з 8,1% до 9,4 вже за підсумками року. Пік 
безробіття припаде на перше півріччя поточного року, тоді як у другій 
половині уряд очікує поступового відновлення економіки та покращення 
стану справ. Більшість економістів сходяться на думці, що світ вже 
вступив у період рецесії, не маючи впевненості як довго вона триватиме і 
наскільки глибокими будуть наслідки для економіки. Тому у період 
турбулентності потрібно змінювати вектор зусиль держави, у т.ч. і на 
ринку праці.  

Аналіз показників ринку праці за 2015 – 2018 рр. Кіровоградської 
області дозволив виявити такі тенденції[1]: 
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1) зменшення кількості та питомої ваги безробітних в складі 
економічно активного населення. З 2016 р. по 2018 р. в області 
спостерігаємо динаміку зниження рівня безробіття з 12,45 до 11,6%. У 
цілому рівень безробіття в області є вищим за середній в Україні в 
середньому на 2,7% за обстежуваний період. Вищі рівні безробіття у 2018 
р. становили лише у Донецькій (14,0%) та Луганській (15,1%) областях. 
Питома вага безробітних в області до середнього показника в Україні за 
досліджуваний період коливалася в межах від 3,0% до 3,2%; 

2) зростання зайнятого та економічно активного населення віком 15-
70 років в 2018 році порівняно з 2016 роком. Зокрема, кількість економічно 
активного населення зросла на 1,6 тис осіб (0,4 %). Поряд з тим кількість 
ЕАН у 2018 р. ще не досягла рівня 2015 р. і є меншою на 6,2 тис осіб 
(1,4%); 

3) несуттєве зростання питомої ваги економічно активного населення 
в складі населення відповідного віку. Частка ЕАН області у відсотках до 
всього населення у віці 15 – 70 р. за період 2016 – 2018 рр. в середньому 
складає 60,9%, що є меншою порівняно з показником в середньому по 
країні на 1,4%. За 2016 – 2018 рр. – спостерігається поступове 
нарощування частки ЕАН у загальній кількості населення у віці 15 – 70 рр. 
в області. Темп зростання склав за 4 роки 101,15%. У цілому динаміка 
частки ЕАН області у відсотках до всього населення у віці 15 – 70 р. 
відмінна від динаміки цього показника по Україні: по області 
спостерігаємо динаміку незначного пожвавлення, починаючи з 2016 р., а в 
Україні спостерігаємо щорічні коливання в межах 0,2 – 0,6%; 

4) навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в 
області зменшилось із 39 осіб на кінець 2015 р. до 9 осіб на кінець 2018 р., 
тобто на 76,9% (у 4,3 рази),що свідчить про зменшення диспропорції між 
кількістю зареєстрованих безробітних та вакансій на ринку праці, а отже, 
про тяжіння до рівноваги попиту та пропозиції; 

5) співвідношення коефіцієнта навантаження на ринку праці  
Кіровоградської області до середнього показника по Україні свідчить про 
розрив між показниками в області та в цілому по Україні. Якщо у 2015 р. 
регіональний показник перевищував загальнодержавний більше як у 2 рази 
(205,3%), то в 2016 р. ці показники були рівні. У 2017 р. та 2018 р. розрив 
посилювався: у 2017 р. регіональний показник перевищував 
загальнодержавний на 28,6%, а у 2018 р. – на 50%.  При цьому найменший 
показник в країні є в м. Київ – 1 ос., а найвищий – у Черкаській області – 
34 особи на 1 вакансію.  
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З метою подолання зовнішніх і внутрішніх загроз та викликів для  
національної економіки та регіонального ринку праці зокрема, на нашу 
думку, потрібно: на державному рівні здійснити економію видатків, 
включаючи і перехід на адресні програми підтримки, в т.ч. скорочення 
зарплат та надлишкових статей витрат у секторі державного топ-
менеджменту; провести верифікацію соціальних виплат та забезпечити 
мінімальний дохід тим, хто через карантин сидить без роботи [2]; 
активізувати програми стимулювання бізнесу шляхом різноманітних 
кредитних програм зупинити нарахування фінансових санкцій щодо 
бізнесу [3]; реалізації масштабних інфраструктурних проєктів – побудова 
доріг, відновлення потенціалу туристичної галузі шляхом залучення 
безробітних та трудових мігрантів, які повернулися, скориставшись 
підтримкою кредитів від МВФ.  

Результати проведеного аналізу кон’юнктури ринку праці 
досліджуваного регіону свідчать про незначні диспропорції між попитом 
та пропозицією, у бік переважання пропозиції над попитом з позитивною 
тенденцією до рівноваги. За рахунок окреслених заходів щодо 
регулювання ринку праці можна було б суттєво знизити безробіття та 
водночас сприяти реалізації стратегії сталого розвитку регіону. 
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО 
ПРОДУКТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Валовий регіональний продукт (ВРП) – узагальнюючий (підсумковий) 

показник економічної діяльності регіону, що відображає процес 
виробництва товарів і послуг. ВРП в основних цінах – це сума валових 
доданих вартостей (ВДВ) галузей плюс чисті податки на продукти (ПДВ) 
(ЧПІ), не зараховані до неї. Значення ВРП в управління регіоном полягає в 
тому, що він є показником економічного зростання, ефективності 
використання потенціалу регіону і залучених ресурсів, а також виступає 
інструментом впливу уряду на державну регіональну політику через 
механізми бюджетної та фінансової системи, міжрегіональних бюджетних 
перерозподілів тощо. 

Валовий регіональний продукт (ВРП) – показник, який визначається 
як різниця між сумою випусків і сумою проміжного споживання в регіоні. 
На сьогодні ВРП обчислюється регіональними Головними управліннями 
статистики тільки виробничим методом на основі наявної інформаційної 
бази результатів обчислення розвитку галузей [1]. Для цього залучається 
інформація різних відомств: Державної податкової інспекції, управлінь 
економіки, фінансів й т.д. Частина показників, параметри яких неможливо 
визначити на основі наявних джерел інформації, обчислюються із 
застосуванням непрямих даних або визначаються на основі експертних 
оцінок.  

За своїм економічним змістом валовий регіональний продукт є 
близьким регіональним аналогом показника валового внутрішнього 
продукту (ВВП), розрахованого виробничим методом. Методологія 
розрахунку макроекономічного показника валового продукту на 
регіональному рівні у більшості галузей в основному збігається.  
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Результати аналізу динаміки основних економічних показників 
розвитку Кіровоградської області за 2015 – 2018 рр. виявилися 
наступними[2]: 

1) ВРП регіону, так як і ВРП України, мав тенденцію до зростання 
(рис.1).  

 
Рис. 1. Динаміка валового регіонального продукту 

Кіровоградської області 
за 2015 – 2018 рр. 

 

Проте приріст зростання уповільнювався. Зокрема приріст зростання 
у 2016 році порівняно з 2015 р. становив 19,7%, у 2017 році порівняно з 
2016 р. – 15,2%, у 2018 р. порівняно з 2017 р. – 5,8%, тобто найвищий 
приріст зростання за досліджуваний період відбувся за 2016 р. У 2018 р. 
ВРП регіону становив 56107 млн грн, що на 17660 млн грн більше 
порівняно з 2015 р. При цьому слід зауважити, що індекс фізичного обсягу 
ВРП у цінах попереднього року у 2017 р. був менший за попередній і 
складав 98,6%, тому зростання номінального ВРП відбувалося частково за 
рахунок інфляції. Тому приріст зростання реального ВРП у 2017 р 
порівняно з 2016 р. становив 13,6%. За індексом фізичного обсягу ВРП 
область займала 5 місце серед всіх областей України у 2018 р.  

2) ВРП регіону у розрахунку на 1 особу аналогічно теж мав 
тенденцію до зростання при уповільненні темпів зростання. Зокрема у 
2016 році порівняно з 2015 р. приріст зростання становив 20,4%, у 2017 
році порівняно з 2016 р. – 16,3%, у 2018 р. порівняно з 2017 р. – 7,9%, 
тобто найвищий приріст зростання за досліджуваний період відбувся за 
2016 р. Якщо по Україні за період 2015 – 2018 рр. цей показник зріс у 1,6 
рази, то у Кіровоградській області – у 2 рази.У 2018 р. ВРП у розрахунку 
на 1 особу становив 59271 млн грн, що на 19915 млн грн більше порівняно 
з 2015 р. Якщо порівнювати цей показник з іншими областями України, то 
нижчі показники мають Луганська, Чернівецька, Тернопільська, 
Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Полтавська, Сумська, 
Херсонська і Хмельницька області. Відповідно інші 12 областей та м. Київ 
мають вищий показник. ВРП у розрахунку на 1 особу у Кіровоградській 
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області складає 81,1% відносно середнього показника в Україні, тобто 
нижчий в середньому по державі на 18,9%. Проте, якщо у 2015 р. 
Кіровоградська область випереджена за цим показником 15 областей, то в 
у 2018 р. на 4 області менше.  

3) Зменшилася частка ВРП регіону у загальному підсумку по Україні 
з 1,9% до 1,8 %, що підтверджує динаміка коефіцієнта економічної 
нерівності (він збільшився з 1,179 до 1,234) (рис.2). Співвідношення між 
максимальним значенням ВРП у розрахунку на 1 особу по Україні (м. Київ 
– 238622 грн) і мінімальним значенням  (Чернівецька область – 31509 грн) 
складає 7,573. Розмах варіації у 2017 р. по Україні складав 22,4 між 
найнижчим і найвищим показниками (між м. Київ (23,4%) і Луганська, 
Чернівецька області (по 1,0%)).  

 

 
Рис. 2. Динаміка Коефіцієнт економічної нерівності розвитку 

Кіровоградської області за 2015 – 2018 рр. 
 

Отже, результати проведеного аналізу динаміки ВРП регіону свідчать 
про незначну позитивну динаміку щодо покращення економічної ситуації, 
поряд з тим дещо зменшилася питома вага ВРП регіону у ВРП країни. 
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АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» [1] зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність суб’єктів 
господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської 
діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на 
території України, так і за її межами. Серед видів зовнішньоекономічної 
діяльності виділяють експорт та імпорт товарів. 

В умовах глобалізації економічних і політичних процесів та 
посилення взаємозалежності країн пошук свого місця в міжнародному 
поділі праці цілком залежить від визначення оптимального вектора 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Одним з перших стратегічних 
кроків щодо інтеграції України до світової економіки має бути поєднання 
структурної перебудови вітчизняної економіки з її орієнтацією на 
активний експорт [2, с. 302]. Звичайно, експорт не може розглядатись як 
самоціль, оскільки економіка має працювати насамперед на внутрішній 
ринок. Проте, з огляду на довгострокову перспективу, це найефективніша 
модель функціонування національної економіки, тому сучасна українська 
економіка, враховуючи її специфіку, потребує переорієнтації експортної 
політики [2, с. 303].  

Стан зовнішньої торгівлі характеризується низкою показників, серед 
яких основними є її обсяг, динаміка експорту та імпорту, товарна та 
географічна структура. 

Результати аналізу динаміки зовнішньоекономічної діяльності 
Кіровоградської області за 2015 – 2018 рр. виявилися наступним (табл. 
1)[3]: 
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Таблиця 1 
Динаміка показників зовнішньоекономічної діяльності  

Кіровоградської області за 2015 – 2018 рр.  
№ 
з/п 

Показники Значення показників 
2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

1 Обсяги експорту товарів Кірово-
градської області, млн дол. США  

406,6 427,4 415,6 521,8 

2 Обсяги експорту товарів України, 
млн дол. США  

38127,
2 

36361,
7 

43264,
7 

47334,9 

3 Середньозважений курс 1 долара 
США на кінець року, грн 

24,00 27,19 28,06 26,86* 

4 Обсяг ВРП Кіровоградської області, 
млн дол. США 

1601,9 1692,6 1889,9 2088,9 

5 Співвідношення обсягу експорту 
товарів підприємствами 
Кіровоградської області до обсягу 
ВРП регіону, % 

25,4 25,3 22,0 25,0 

6 Обсяги імпорту товарів 
Кіровоградської області, млн дол. 
США 

105,4 183,9 236,1 263,1 

7 Обсяги імпорту товарів України, млн 
дол. США 

37516,
4 

39249,
8 

49607,
2 

57187,6 

*Станом на 31.07 2018 р., оскільки з 01.08.2018 оприлюднення інформації про 
середньозважений курс на міжбанківському  валютному ринку (МВРУ) за даними 
Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України 
Національного банку України (Система підтвердження угод) припинилося у зв’язку з 
набуттям чинності постанови Правління Національного банку України від 19.07.2018 
№ 79 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку 
України» у частині скасування обов’язку  банків підтверджувати угоди, укладені на 
МВРУ, використовуючи засоби Системи підтвердження угод [4]. 

 

1) Обсяг експорту товарів у цілому мав тенденцію до зростання, 
оскільки темпи зростання за 4 роки становили 128,3% (115,2 млн дол. 
США), що свідчить про нарощування обсягів виробництва експортно 
орієнтованих галузей виробництва регіону. При цьому у 2017 р. 
спостерігалося незначне скорочення обсягу експорту порівняно з 2016 р. 
на 11,8 млн дол. США, що складало 2,8%. Темп зростання обсягу експорту 
у 2018 р. порівняно з 2017 р. становив 125,6% (106,2 млн дол. США), який 
був найвищий за досліджуваний період, оскільки темп зростання у 2016 р. 
до 2015 р. становив лише 5,1% (20,8 млн дол. США).  
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2) Розраховані показники співвідношення обсягу експорту товарів 
підприємствами області до обсягу ВРП свідчать, що обсяг експорту 
регіону складає майже чверть обсягу ВРП. Динаміка цього показника має у 
цілому спадний характер, хоча у 2018 р. він наблизився до рівня 2015 р. – 
25,0% (у 2015 р. – 25,4%), що свідчить про значну роль і вагу в економіці 
регіону експортно орієнтованих галузей.  

3) Обсяг імпорту товарів у мав тенденцію до зростання, оскільки 
його обсяг зріс за 4 роки у 2,5 рази. Найвищі темпи зростання були у 2017 
р. – 174,5%. У наступних роках темп зростання уповільнився: у 2017 р. 
темп зростання до попереднього року становив 128,3%, а у 2018 р. лише 
1,4%, що свідчить про підвищення попиту на імпортні товари.  Динаміка 
обсягу імпорту співпадає з загальнодержавною, проте в Україні загалом 
темпи зростання обсягу імпорту повільніші, ніж в області.  

Отже, результати проведеного аналізу динаміки показників 
зовнішньоекономічної діяльність в області у 2015 – 2018 роках свідчить 
про зростання попиту на продукцію провідних товаровиробників області 
на зовнішніх ринках, водночас і про посилення імпортозалежності регіону. 
За темпами зростання обсягу експорту товарів область серед регіонів 
України вийшла на 5 місце у 2018 році. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

 
У сучасних умовах господарювання наявний фінансово-

економічний і ресурсний потенціал не дають можливості вітчизняній 
економіці забезпечити себе самій необхідними інвестиційними 
ресурсами. Без розв’язання проблеми достатнього фінансового 
забезпечення національної економіки, перспективи модернізації 
виробництва, підвищення ефективності господарської діяльності та 
створення конкурентоспроможної економіки стають неможливими. За 
таких умов активізація інвестиційної діяльності стає одним із 
пріоритетних завдань, що вимагає невідкладного вирішення у всіх 
сферах національної економіки. 

Світовий досвід господарювання свідчить, що визначальною 
передумовою трансформаційних перетворень та економічного зростання 
країни є надходження та ефективне використання прямих іноземних 
інвестицій. Прямі іноземні інвестиції є ключовим ресурсом для 
прискореного розвитку економіки будь-якої країни і виступають одним 
із найважливіших інструментів забезпечення умов виходу країни з 
економічної кризи, є каталізатором ефективних структурних зрушень у 
народному господарстві та рушієм науково-технічного прогресу [1].   

Наявність іноземних інвестицій є невід’ємною передумовою 
розвитку національної економіки, адже вони сприяють її входженню у 
глобальне бізнес-середовище та підвищують інвестиційну привабливість 
країни в цілому. В Україні необхідність залучення іноземних інвестицій 
набуває особливої актуальності, адже  вітчизняна економіка перебуває у 
стані гострої кризи і потребує фінансових ресурсів щонайменше у 
розмірі 27-35% від ВВП [2]. 

Прямі іноземні інвестиції мають низку істотних переваг перед 
іншими формами економічного співробітництва, адже: стимулюють 
імпорт підприємницьких капіталів; виступають джерелом технологій 
ноу-хау та передових методів маркетингу та управління; створюють 
додаткові робочі місця, збільшуючи при цьому реальні доходи 
працівників; підвищують рівень  конкуренції на ринку;  розширюють 
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обсяги експорту та покращують його структуру за рахунок високих 
технологій; на відміну від іноземних позик і  кредитів, іноземні 
інвестиції не стають тягарем зовнішнього боргу, а сприяють його 
погашенню; забезпечують найбільш ефективну інтеграцію національної 
економіки у світову.  

Аналіз динаміки прямих іноземних інвестицій, які надходили в 
Україну щорічно протягом 2008-2019 рр. (табл. 1), вказує на суттєві 
коливання їхніх обсягів і велику залежність від політичної й економічної 
ситуації в країні та світі.  

Таблиця 1.  
Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну [3] 

Роки Прямі іноземні інвестиції в Україну,  
млн. дол. США 

2008 10913 +1022 
2009 4816 -6097 
2010 6495 +1679 
2011 7207 +712 
2012 8401 +1194 
2013 4499 -3902 
2014 410 -4089 
2015 2961 +2551 
2016 3284 +323 
2017 2202 -1082 
2018 2355 +153 
2019 3070 +715 

Примітка: з 2014 р. – без урахування окупованих територій (Криму, 
Севастополя, частини Донбасу) 

 

Проведене дослідження свідчить про те, що  обсяг іноземних 
інвестицій в економіку України є вкрай низьким, адже потреба 
української економіки в інвестиційних ресурсах становить не менше 80 
млрд. доларів США (враховуючи масштаби України, усього потрібно 
150 млрд. доларів США) [4].  Доцільно відзначити, що протягом 
останніх років обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у 
розрахунку на душу населення залишається на досить низькому рівні 
порівняно з іншими країнами – приблизно 650 дол. США, тоді як у 
Молдови цей показник становить 740 дол. США, Білорусі – 1960 дол. 
США, Грузії –  4430 дол. США, Польщі – 4930 дол. США або Естонії – 
14760 дол. США [5]. 
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Серед основних причин низького рівня активності іноземних 
інвесторів  в Україні можна виокремити: внутрішні політичні та 
економічні потрясіння, військові дії на Сході країни, анексію Криму, 
корупцію, інфляцію, податковий тягар, відсутність реформ, 
нерозвиненість інвестиційної інфраструктури тощо.  

Аналіз галузевої привабливості свідчить, що найбільш інтенсивно 
інвестиційні процеси відбуваються у високорентабельних сферах 
діяльності, які не потребують значного вкладення капіталу при 
забезпеченні швидкої віддачі. Найбільш пріоритетними сферами для 
іноземного інвестування в Україні є промисловість, оптова та роздрібна 
торгівля, фінансова діяльність, операції з нерухомим майном тощо. 
Доцільно зауважити, що сучасна галузева структура прямого іноземного 
інвестування економіки України суперечить пріоритетам розвитку 
держави та не здійснює ефективного впливу на економічне зростання та 
формування інноваційної моделі розвитку підприємств України в умовах 
економічної нестабільності [6, с. 70]. 

Завдання збільшення обсягів залучення іноземних інвестицій є 
одним із головних напрямів розвитку економіки України уже протягом 
тривалого періоду часу. Проте, наявний стан залучення прямих 
іноземних інвестицій в Україні значно ускладнює інвестиційну 
діяльність, оскільки наявний обсяг вкладень не забезпечує передумов 
економічного зростання і навіть повноцінного відтворення їх наявного 
стану. Стимулювання надходження прямих іноземних інвестицій в 
економіку України повинно стати ключовим елементом державної 
політики та включати удосконалення нормативно-правової бази 
інвестиційної діяльності; прозорість процесу приватизації; 
стимулювання залучення інвестицій в інтелектуальний капітал; розвиток 
корпоративного управління; формування позитивного іміджу країни для 
закордонних інвесторів [7]. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Створення цифрової економіки є стратегічною метою, яка стоїть 

перед світовою спільнотою, і для її досягнення необхідно єдине розуміння 
сутності цього завдання, а також системне опрацювання різних аспектів 
цифрової економіки, виявлення її впливу на розвиток в тому числі і 
транспортної сфери. Питання модернізації транспортної інфраструктури 
займає серйозні позиції в багатьох зарубіжних стратегіях розвитку 
цифрової економіки [2, с. 24].  Так, зокрема у Сінгапурі, у проекті 
«Розумна мобільність» найбільш чітко означені варіанти вирішення 
завдання цифровізації транспорту і прописана необхідність аналітики за 
трьома напрямами, які включають - операційне планування, оптимізацію 
ресурсів, а також доступність відповідної інформації в режимі реального 
часу. В якості інструментарію пропонується використовувати наземні 
сенсори, управління попитом, симуляції, предикативну і мультимодальну 
аналітику. Згідно зі стратегією, основу цифрової транспортної системи в 
Сінгапурі будуть складати безпілотні поїзди, роботизовані навантажувачі, 
автономні колони вантажівок, автономні таксі, короткострокова оренда 
автомобілів і велосипедів, пристрої для персональної мобільності, 
автономні автобуси [1, с. 35].  

Французька профільна стратегія з розвитку транспортної 
інфраструктури, містять програми інвестицій в майбутнє (IAP). 
Відзначимо, що дві з них передбачають значні фінансові вкладення [4, с. 
31] у нові конструкції літаків Airbus Group. Програми IAP включають в 
себе підтримку проектів в області НДДКР. Зокрема, в космічній сфері 
програми інвестування сприяли фінансуванню досліджень, що стосуються 
розробки пускових установок нового покоління і нових 
телекомунікаційних супутників. Програма «Транспортний засіб 
майбутнього» мобілізувала автомобільні, морські та залізничні 
перевезення з метою технологічного структурування відповідних галузей, 
пов'язаних, зокрема, з виробництвом пускових механізмів (теплових, 
гібридних або електричних), а також зі зменшенням ваги і розробкою 
автономних транспортних засобів.  Технологічні дорожні карти для 
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зазначених секторів є частинами програми «Нова промислова Франція» - 
«Екологічна мобільність» і «Транспорт завтрашнього дня» [4, с. 30]. 

У стратегічних планах розвитку транспортної системи Австралії 
зазначено, що технологічні інновації в транспортній сфері допоможуть 
підвищити ефективність, продуктивність і безпеку транспорту, зменшити 
його негативний вплив на навколишнє середовище. Розширення доступу 
до великих масивів даних дає можливість отримати більш точні результати 
аналізу для спільної роботи державного і приватного секторів економіки. 
Наприклад, дорожні камери і датчики забезпечують ефективне управління 
інфраструктурою, фіксуючи дорожні роботи, посилаючи автомобілістам 
попередження і заново вибудовуючи маршрути. Це сприяє скороченню 
часу в дорозі, зменшує кількість палива і енергії, а також дозволяє 
ефективніше використовувати існуючу інфраструктуру. До слова, 
безпілотні вантажівки Rio Tinto вже перевезли понад 100 млн т землі в 
Пілбарі [3, с. 138]. 

У Великобританії одне з головних завдань стратегії розвитку 
транспортної інфраструктури - підвищення рівня покриття мережами Wi-Fi 
пасажирського транспорту. Передбачається, що до 2021 року майже у всіх 
пасажирських транспортних засобах (близько 90%) буде доступ до Wi-Fi. 
Поряд з цим відзначається значне охоплення стільниковим зв'язком на 
автомагістралях - 97% голосового покриття, що надається діючими 
операторами. Проте, в перспективі необхідно поліпшити якість з'єднання, 
щоб споживачі могли оперативно отримувати повідомлення про проблеми 
на дорозі, а також для належного функціонування таких нових технологій, 
як підключення і автономні транспортні засоби, інтелектуальні 
автомагістралі [4, с. 30]. 

У Сполучених Штатах Америки в листопаді 2017 р закінчилося 
публічне обговорення стратегічного плану розвитку транспортної галузі на 
період 2018-2022 рр., у якому на перше місце поставлені чотири складові: 
безпеку, інфраструктуру, інновації та керованість. Безпека має на увазі 
підвищення ефективності державно-приватного партнерства, врахування 
людського фактора, поліпшення аналізу даних для управління прийняттям 
рішень, забезпечення автоматизації, а також розробку регулювання, 
заснованого на результатах діяльності. 

Інфраструктура передбачає забезпечення мобільності та доступності, 
а також стимулювання економічного зростання, продуктивності та 
конкурентоспроможності для американських робітників і підприємців. Для 
реалізації наведених постулатів планується надати технічну допомогу і 



93 
 

провести необхідні дослідження. Отримані результати сприятимуть 
прискоренню реалізації профільних проектів, скороченню витрат на 
життєвий цикл доставки, оптимізації роботи наявних об'єктів. З метою 
підвищення ефективності зазначених процесів будуть використані 
інноваційні форми фінансуванням  і реалізації проектів, а також 
заохочення державно-приватного партнерства [3, с. 56]. 

На шляху до тріумфальної цифровізації транспортної інфраструктури 
існує чимало бар'єрів соціального, економічного та адміністративного 
характеру. Зокрема, застаріла і дорога регуляторна політика виконавчих 
органів влади, дефіцит бюджетних коштів на інвестування, а також дуже 
обмежене коло фахівців, здатних забезпечити технічну сторону процесу, 
зменшують ентузіазм операторів мережі. Саме залізничний транспорт є 
лідером галузі у впровадженні гібридної і спеціалізованої цифрової 
інфраструктури в різних серах діяльності - від сигналізації і блокування до 
онлайн-замовлень обідів в пасажирських поїздах. «Розумна» залізниця вже 
показала позитивні результати в забезпеченні високого рівня безпеки, 
раціональної та ефективної експлуатації рухомого складу, скорочення 
витрат і створенні максимально комфортних умов для пасажирів і 
вантажовідправників. 

Використання автоматизованих (machine-to-machine) комунікаційних 
систем при диспетчеризації рухомого складу та обмін інформацією між 
транспортними хабами дозволяє не тільки централізовано здійснювати 
перевезення, а й прогнозувати зміну пасажиро- і вантажопотоків. Загальне 
управління в таких потужних комплексах здійснюється за допомогою 
нових технологій, навігаційного обладнання, автоматичної сигналізації, 
камер спостереження та інших засобів, що дозволяють операторам і 
контролюючим центрам формувати маршрути руху з більшою 
ефективністю [5, с. 1]. 

Таким чином, транспортна інфраструктура завжди була важливим 
фактором економічного зростання і процвітання держав. Однак для 
нинішніх темпів розвитку глобального господарства транспорту необхідно 
працювати на випередження при залученні інформації та комунікаційних 
технологій в галузь. Перспективна модель розвитку транспортної 
інфраструктури буде здійснюватися на гібридній основі, інтегруючи як 
фізичні, так і цифрові аспекти нових технологій. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 
ДРОГОБИЦЬКОЇ ОТГ  

 
Одним із пріоритетних напрямів державної політики сьогодення є 

спрямування діяльності органів місцевого самоврядування в умовах 
формування інформаційного суспільства та активного впровадження 
інформаційних технологій. Орієнтування рад та їх виконавчих органів на 
використання новітніх засобів у роботі з інформацією відлунюється на їх 
інформаційному забезпеченні. Актуальними стають питання 
вдосконалення та уніфікації процесів одержання, прийняття, 
використання, передачі, зберігання інформації, яка є базою інформаційних 
відносин органів місцевого самоврядування з населенням адміністративно-
територіальної одиниці. Організація інформаційного забезпечення органів 
місцевого самоврядування регламентується діючими нормативно-
правовими актами, а також документами, які приймаються на 
регіональному та місцевому рівнях. На сьогодні здебільшого ці документи 
представлені програмами інформатизації, розробленими на підставі 
Законів України «Про Національну програму інформатизації» та «Про 
Концепцію Національної програми інформатизації» [1; 2]. Виконання цих 
положень сприятимуть зміцненню інформаційних взаємовідносин між 
органами місцевого самоврядування та територіальною громадою. 

Історія м. Дрогобича сягає більше 900 років. У 2020 році очікується 
створення Дрогобицької ОТГ. До неї увійдуть понад 10 сіл, м. Стебник та 
м. Дрогобич. Орієнтовна кількість населення Дрогобицької ОТГ складе 
приблизно 121 тис. осіб (населення Дрогобича – 78,0 тис. осіб). 
У Дрогобицькій ОТГ індекс податкоспроможності становитиме 0,5. Зараз 
індекс податкоспроможності у Дрогобичі становить 0,7. Місто Дрогобич – 
це колишній великий індустріальний центр. Зараз Дрогобич – місто 
обласного значення з річним бюджетом приблизно 800 млн. грн. З великих 
працюючих підприємств на території міста варто назвати Автокрановий 
завод, Завод бурових технологій, швейні фірми «ЮТГ», «Декарест», «Вест 
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лайн», фармацевтична фірма «Фарматрейд», підприємство з вирощування 
квітів «Тандем» та інш. Одним з головних платників податків у місті 
залишається Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка. У місті динамічно розвивався туризм та малий і середній 
бізнес. Проте останні події, пов’язані з поширенням корона вірусу і 
карантином, значно вплинули на економічну ситуацію в місті та регіоні в 
цілому. Особливо слід відзначити критичний стан в малому та середньому 
бізнесі .   

Децентралізація системи влади передала велику кількість 
повноважень та ресурсів на місцеві органи самоврядування, які за 
централізованої системи управління та фінансування не переймались 
ефективністю використання коштів на місцях. Основним завданням 
керівників було «вибивання коштів» з центру чи області. Нова модель 
функціонування самоврядування викликала потребу ефективного 
управління наявними ресурсами в інтересах мешканців міста. Вважаємо, 
що впровадження нових методів управління містом: партисипація, якісне 
урядування, стратегічне планування, заснованих на сервісах електронного 
урядування та електронної демократії на платформі Smart City- Дрогобич, 
практично доводять свою ефективність оскільки відносини громади та 
органів влади будуються на основі інформації, консультацій, співпраці та 
партнерства.  

Практика показує, що запровадивши сервіси Смарт Сіті у місті 
Дрогобич, місцеве самоврядування зіткнулося з проблемою того, що 
більшість мешканців не вміли ними користуватися. Так, до прикладу, 
мобільний додаток Смарт Сіті Дрогобич після його випуску був скачаний 
понад 4500 тис. разів, однак зворотній зв’язок через цей додаток з 
мешканцями був на незначному рівні. 

Також інший сервіс, а саме:  е - сервіс «Відкрите місто», через який 
містяни можуть повідомляти місцеву владу про проблемні питання, 
працює зараз не на повну потужність. У зв’язку з цим необхідним 
виявилося охоплення навчанням громадян міста Дрогобича та 
Дрогобицької ОТГ з метою вміти користуватися цифровими технологіями 
та електронними сервісами. 

У моделі платформи Смарт Сіті, яка працює у Дрогобичі, участь 
громадян може відбуватися у наступних форматах (рис. 1). 
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Рис. 1. Участь громади Дрогобиччини  у моделі  

платформи Смарт Сіті 
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РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ У 
СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ 

 
Сучасний етап розвитку світової фінансової системи характеризується 

істотною трансформацією ролі та функцій центральних банків у системі 
монетарного регулювання економіки.  Центральний банк – це специфічна 
банківська установа, яка є ключовим елементом банківської системи та 
державного регулювання грошово-кредитних відносин в країні. Сфера 
діяльності центральних банків і специфіка діяльності суб’єктів, що 
підлягають регулюванню, обумовлюють їхні основні функції. Наразі у 
більшості країн світу основною функцією центральних банків на 
законодавчому рівні визначено забезпечення стабільності національної 
валюти. Відповідно до ст.  99 Конституції України, у цьому полягає й 
головна функція НБУ щодо гривні. Поряд з цим, до найважливіших 
функцій центральних банків відносять: емісію національної валюти та 
організацію грошового обігу; ліцензування банківської діяльності; 
виконання ролі кредитора останньої інстанції; регулювання банківської 
діяльності, платіжних систем і нагляд за банками й платіжними системами; 
складання та прогнозування платіжного балансу; здійснення валютного 
регулювання й контролю; управління міжнародними резервними активами, 
а також низку специфічних допоміжних функцій, пов’язаних із 
обслуговуванням центрального банку, банківської системи та фінансових 
інститутів [1, с. 79].  

Міщенко В.І. та ряд інших вітчизняних науковців, виходячи із 
визначення сутності та ролі центрального банку у системі державного 
регулювання економіки, вважають, що  головною функцією центрального 
банку є забезпечення стабільності грошового обігу та платіжного обороту 
в країні шляхом регулювання та нагляду за діяльністю фінансово-
кредитних установ та платіжних систем [2, 3]. На практиці таку функцію 
центральні банки виконують  шляхом запровадження певного монетарного 
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режиму та формування відповідної монетарної (грошово-кредитної) 
політики.   

Світова практика свідчить, що  при формулюванні цілей монетарної 
політики застосовується ієрархічний підхід, відповідно до якого вона 
ранжується за трьома рівнями, що послідовно підпорядковані один 
одному. Ціль першого рівня полягає у забезпеченні стабільності 
національної грошової одиниці, другого – банківської системи, а третього 
– у підтримці економічної політики уряду щодо сприяння стійкому 
економічному зростанню. Важливою умовою реалізації цієї триєдиної цілі 
є те, що досягнення кожного наступного цільового рівня не повинно 
суперечити попередньому [1]. 

Ефективна монетарна політика центрального банку відіграє важливу 
роль в економічній політиці держави, адже виступає дієвим механізмом 
впливу на економічні процеси та сприяє досягненню загальнодержавних 
стратегічних цілей [4, с. 332]. Відтак, завдання кожного центрального 
банку полягає у тому, щоб з огляду на рівень розвитку національної 
економіки, стан грошового ринку і системи монетарного регулювання, 
обрати такий монетарний режим, який у найбільшій мірі буде відповідати 
цілям і задачам реалізації економічної політики держави. При цьому, 
центральні банки, здебільшого, обирають один із базових монетарних 
режимів, які передбачають монетарне таргентування, таргентування 
обмінного курсу, таргентування інфляції та монетарну політику без 
встановлення чіткого – номінального якоря [5, с. 10]. 

Ефективність монетарної політики залежить від обраної монетарної 
стратегії та системи монетарних інструментів, використання яких повинно 
забезпечити стабільність національної валюти, низьку інфляцію у 
довгостроковому періоді, стабільний розвиток та фінансову стійкість 
банківського сектору, дієвість платіжно-розрахункового механізму [6, c. 
257].  Доцільно зауважити, що вибір інструментів для проведення 
монетарної політики залежить від багатьох чинників, зокрема, від 
історичних підходів до використання фінансових інструментів у державі, 
ступеня розвиненості фінансових ринків, методу проведення фіскальної 
політики, загального стану економіки та ін. Реалізація монетарної політики 
може відбуватися за рахунок системи ринкових та адміністративних 
інструментів регулювання. Адміністративні інструменти спрямовані на 
обмеження діяльності фінансових установ і мають форму директив та 
інструкцій від регулятора монетарної політики, а ринкові –  впливають на 
монетарну сферу за допомогою формування певних умов на грошовому 
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ринку [7, c. 51]. Основні ринкові інструменти монетарного регулювання 
передбачають здійснення операцій на відкритому ринку, регулювання 
облікової процентної ставки,  регулювання норми банківських резервів [8, 
c. 103]. 

Сучасні умови функціонування національної економіки ставлять 
перед НБУ вимоги щодо забезпечення цінової та фінансової стабільності в 
національній економіці як основної цілі монетарної політики, 
раціонального вибору монетарних інструментів, оцінки і контролю 
ризиків, формування відповідних засад ефективного і науково 
обґрунтованого механізму регулювання структурних складових політики 
центрального банку. Так,  основні засади грошово-кредитної політики 
передбачають, що у 2020 році пріоритетною ціллю монетарної політики 
НБУ є забезпечення цінової стабільності на основі використання 
монетарного режиму інфляційного таргетування. Досягнення стабільного 
рівня інфляції та застосування плаваючого обмінного курсу сприятимуть 
фінансовій стабільності у державі – другій за пріоритетністю цілі 
діяльності НБУ. Цінова  стабільність, як фундаментальна передумова 
поглиблення фінансової системи та зниження довгострокових процентних 
ставок, позитивно впливатиме на темпи зростання ВВП [9]. 

Реалізація виваженої монетарної політики залишається пріоритетною 
сферою діяльності для більшості центральних банків світу. Проведення 
центральним банком дієвого монетарного регулювання сприяє 
ефективному функціонуванню банківської системи, забезпеченню довіри 
економічних суб’єктів до дій монетарного регулятора, а також 
формуванню сприятливого середовища для залучення довгострокового 
іноземного капіталу. У сучасних умовах монетарне регулювання 
банківської системи набуває надзвичайно важливого значення, оскільки на 
тлі різних фінансових та економічних потрясінь, як у національному, так і 
у світовому масштабах, діяльність центральних банків виступає гарантом 
фінансової стабільності держави.   
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РЕТРОСПЕКТИВА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 
Сутність державного регулювання фінансовими ресурсами економіки 

представлена в наукових роботах низки зарубіжних вчених. Головним 
ідеологом і засновником теорії і практики регулювання економіки шляхом 
використання державних фінансів у ХХ ст. був відомий англійський 
економіст Джон Кейнс, що сформулював теорію державних фінансів, яка є 
важливою складовою економічної теорії[4]. 

У 60–70-ті роки XX ст. вчені здійснили спробу доповнити зазначену 
теорію положеннями, які полягали у рівномірному перерозподілі доходів, 
обмеженням ринкової конкуренції, здійсненням державою системи 
ефективних заходів, спрямованих на боротьбу з інфляцією. Певні 
проблеми державного регулювання ринкової економіки на основі 
кейнсіанського вчення призвели до пошуків ефективних методів 
оздоровлення економіки. На думку відомих економістів професорів 
Кемпбелла Р. Макконнелла і Стенлі Л. Брю, державне регулювання 
економіки зумовлює важливі наслідки для виробництва, зайнятості, 
продуктивності праці, рівня цін та розміщення ресурсів. 

П. Самуельсон відзначав, що держава свідомо йде на інвестиції в 
інфраструктуру оскільки" збільшення суспільного капіталу створює 
переваги, від яких неможливо очікувати грошових прибутків для 
приватних інвесторів" оскільки масштаби деяких з них будуть надзвичайно 
великими для ринків приватного капіталу, а інші будуть окупатися 
протягом надзвичайно тривалого часу щоб зацікавити приватних 
інвесторів. Інфраструктура через свою діяльність скорочує для учасників 
ринку час здійснення операцій та витрати, що пов’язані з цим (витрати 
обігу). Ця теза надалі визначила напрямок дослідження інфраструктури 
західними теоретиками  [3].  

Теоретико-методологічні засади формування та розвитку фінансових 
відносин, проблематика фінансових ресурсів виробничої інфраструктури в 
системі державного регулювання постійно перебувають у полі зору 
українських науковців, зокрема: Олександра Атамаса, Остапа Василика, 
Любові Лисяк, Анатолія Рибчука, Юлії Слободяник, Ігоря Чугунова[1; 2; 5; 



103 
 

6]. Науковці всебічно вивчали питання розвитку окремих секторів 
виробничої інфраструктури економіки України, давали рекомендації й 
пропонували шляхи забезпечення їх ефективного функціонування та 
вказували на відповідні фінансові ресурси для їх оновлення. 
Проаналізовані теоретичні підходи щодо сутності категорій "фінансові 
ресурси" і "державне регулювання" дають змогу ствердити, що з  
теоретичних позицій фінансові ресурси є економічною категорією яка 
характеризує сутність і зміст фінансових відносин в розподільно-
перерозподільних процесах соціально-економічної системи держави та 
виступає їх матеріальним носієм.  

Таким чином, дослідження історичної ретроспективи віддзеркалює 
розвиток фінансової науки та фінансових ресурсів виробничої 
інфраструктури в системі державного регулювання. Фінансові ресурси 
держави є вихідною категорією державного регулювання, ефективним 
знаряддям втілення державної політики, яка спрямована на забезпечення 
життєдіяльності суспільства, усунення вад ринкового механізму та 
стимулювання розвитку економіки загалом. 
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ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВИХ 
БЮДЖЕТІВ 

 
Реформування бюджетного процесу на місцевому рівні є важливою 

ознакою та необхідним фактором становлення державності України. 
Зважаючи на стадії бюджетного процесу, пріоритетна роль відводиться 
бюджетному плануванню в контексті створення ефективної системи 
управління місцевими фінансами, забезпечення прозорості бюджетного 
процесу, підвищення якісного рівня розподілу і використання 
бюджетних коштів. 

Бюджетне планування – це триєдина задача. По-перше – визначення 
реальних джерел і достовірних об'ємів доходів бюджету; по-друге – 
оптимізація структури витрат бюджету; по-третє – досягнення 
збалансованості між доходами і витратами. Крім того важливо 
передбачити резервні засоби для бюджету. 

В сучасних умовах бюджетного реформування в Україні 
передбачається використання у бюджетному плануванні нових 
прогресивних методів його здійснення, особливе місце серед яких 
займає застосування програмно-цільового методу. Оскільки, саме 
програмно-цільове бюджетування є одним із таких підходів, що дає 
можливість спрямовувати бюджетні кошти відповідно до пріоритетів 
суспільного розвитку та безпосередньо враховувати потреби населення. 

Бюджетний кодекс України допускає формування за допомогою 
програмно-цільового методу як державного, так і місцевих бюджетів [2]. 

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі є системою 
планування та управління бюджетними коштами у середньостроковій 
перспективі, що орієнтована на забезпечення взаємозв’язку між рівнем 
фінансування кожної окремої програми й очікуваними результатами від 
її реалізації. В його основі – ефективність та прозорість бюджетних 
видатків. Використання програмно-цільового методу на локальному 
рівні в умовах значної обмеженості фінансових ресурсів дозволяє 
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підвищити інвестиційну привабливість підвідомчої території та 
забезпечити її соціально-економічний розвиток у перспективі. 

Але, слід звернути увагу на те, що програмно-цільовий метод 
планування бюджету має цілу низку проблем як методичного характеру, 
так і практичного. Саме це, в свою чергу, обмежує його належне 
застосування. Це пов’язано, в першу чергу, з тим, що цей метод 
застосовується відокремлено від інших інструментів макроекономічної 
та фінансової політики, а саме, у процесі планування поточного 
бюджету у розрізі бюджетних програм.  

По-друге, він має бути взаємопов’язаний з програмою соціально-
економічного розвитку країни в цілому, та міста зокрема, як на 
середньостроковий, так і на довгостроковий період [1].  

Для вирішення цих проблем та оптимального застосування 
програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів, слід: 

 проводити реальну оцінку фінансових можливостей бюджету; 
 відмовитись від витрачання фінансових ресурсів без належного 

обґрунтування; 
 визначити відповідальність державних органів і окремих 

посадових осіб за кінцевий результат виконання плану не лише у вигляді 
надання відповідного обсягу послуг і робіт, але й за досягнення певних 
якісних показників; 

 створити систему моніторингу й контролю ефективності 
планування бюджетних коштів; 

 запровадити збалансовану системи показників ефективності 
управління соціально-економічною системою регіону. 

Розвиток програмно-цільового методу на місцевому рівні дає 
можливість здійснювати не тільки прогнозування бюджетних видатків в 
багаторічній перспективі, але і досягати певних результатів соціально-
економічного розвитку територій. Також, він є рушійною силою при 
запровадженні у середньострокового планування на місцевому рівні.  

Середньострокове бюджетне планування на місцевому рівні є 
нагально необхідним в період демократичних та ринкових 
трансформаційних процесів, тому що його основою є підвищення 
дисципліни витрачання бюджетних коштів на етапах складання, 
розгляду і затвердження місцевих бюджетів, що має функціонувати як 
стримування майбутніх витрат, а не як інструмент розширення 
бюджетних програм. Що є і основою програмно-цільового методу 
планування бюджетів. Крім цього програмно-цільовий метод є 
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інструментом підвищення ефективності бюджетного процесу та 
ефективного управління бюджетними коштами на місцевому рівні в 
контексті комплексного впровадження програмно-цільового методу 
бюджетування. 

 
Список джерел інформації: 
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Україні. Інвестиції: практика і досвід. 2011. №12. С.121-125. 

2. Бюджетний кодекс України. Закон України від 08.07.2010 р. 
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17/paran1929#n1929 
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MODELE DYSKRYMINACYJNE 
 

Rozszerzając klasyczną analizę finansową wybranego przedsiębiorstwa 
zwykle stosujemy stargetowe modele dyskryminacyjne. Pozwalają one na 
zbadanie poziomu stabilności i zagrożenia upadłością badanego podmiotu. W 
głównym wymiarze topowe modele dyskryminacyjne obejmują jednak jedynie 
zwykle niektóre przeciętne dane. W tej sytuacji dane pochodzące z bilansu 
uśrednia się, dodając ich wartość z końca poprzedniego roku obrotowego do ich 
wielkości z końca roku bieżącego. Następnie, otrzymaną sumę dzieli się przez 
dwa. 

Pierwszym wykorzystanym kwantyfikatorem służącym do oceny stanu 
zagrożenia upadłością jest model ERSS’a przedstawiony w tabeli nr 1. 

Tabela 1.  
Model ERSS’a 

Model ERSS’a 
Indeks 2016 2017 2018 

X1 0,3154049296 0,4796915725 0,3051657515 
X2 3,4898767606 4,0906820156 3,8184868822 
X3 0,0286290831 0,0545304909 0,0176826183 
X4 0,0307688137 0,0639556607 0,0210246343 
X5 0,0995445673 0,1124361689 0,1150972073 
X6 0,9304578131 0,8526296227 0,8410428484 
W 1,3153415862 2,0308689455 1,1638103794 

Wartość modelu w 2016 i 2018 roku wynosiła więcej od jedności, 
świadczy to o dobrej sytuacji finansowej badanego przedsiębiorstwa. W 2017 
roku wartość modelu wynosiła ponad 2, co oznacza bardzo dobrą kondycję 
przedsiębiorstwa. 

Aby potwierdzić dobrą sytuację finansową przedsiębiorstwa ALFA 
wykorzystano także model S. Von COLLA, zaprezentowany w tabeli nr 2. 
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Tabela 2.  
Model S. Von COLLA 

Model S. Von COLLA 
Indeks 2016 2017 2018 

X1 0,9324334572 0,8308153974 0,8397458055 
X2 83,5383680907 85,6225758994 79,4985535198 
X3 0,0234068906 0,0412613825 0,0184264405 
X4 0,0307688137 0,0639556607 0,0210246343 
X5 0,2865430697 0,2444580136 0,261883838 
Z 0,6292991659 0,7027971101 0,6378136199 

 

Wartości modelu w każdym z badanych lat były większe od 0,45, więc 
przedsiębiorstwo nie jest zagrożone upadłością. 

Kolejnym modelem, który został wykorzystany do przedstawienia sytuacji 
firmy ALFA jest Model V. ROBERTS’a zilustrowany w tabeli nr 3. 

Tabela 3.  
Model V. ROBERTS’a 

Model V. ROBERTS’a 
Indeks 2016 2017 2018 

X1 2,7519367068 3,4518792092 2,5251233327 
X2 2,1466952365 2,6673908321 1,8609537731 
X3 0,2865430697 0,2444580136 0,261883838 
X4 0,2681044268 0,299625667 0,2222843599 
X5 55,1141292561 49,1765786524 58,0750110823 
X6 36,3337670787 41,039201644 42,0104806535 
Z 1,1248981456 1,0595801233 1,1814112158 

 

Przedsiębiorstwo ALFA zbadane modelem V. ROBERTS’a prezentuje się 
także  bardzo dobrze. Wartości modelu są dużo wyższe od 0, co oznacza, że 
firma nie jest zagrożona upadłością. 

Przeanalizowane modele dyskryminacyjne informują o braku zagrożenia 
przedsiębiorstwa ALFA upadłością, wskazują jednocześnie iż jest ono w dobrej 
kondycji finansowej. 
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ZASADNICZE TRIGGERY WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANA 
 

Metoda ABCD S.Suzuki, służy do zdiagnozowania, które z czynników 
mają najmniejszy bądź też największy wpływ na badany problem. W tym 
celu określa się rangi przyczyn. Przy stosowaniu tej targetowej metody 
wskazane jest, aby w badaniu uczestniczył doświadczony, dobrany zespół 
specjalistów. Natomiast dla wspomagania analizy efektów działania pakietu 
informatycznego została opracowana inspirująca metoda oceny. Jej autorem 
jest Oliver Wight, jeden z twórców i popularyzatorów standardów MRP, 
MRP II, ERP. Wyszedł on z założenia, że ocena efektywności realizacji 
procesów biznesowych ma charakter ciągły i aby mogła być powtarzana 
cyklicznie musi mieć formę samooceny. Ocenę tą kwantyfikuje on (max 100 
punktów)  i stratyfikuje w czterech kategoriach (A, B, C, D). 

Drzewo CTQ (ang. Critical To Quality), czyli drzewo wymagań 
krytycznych dla jakości jest narzędziem opracowanym między innymi na 
potrzeby koncepcji Six Sigma w celu dekodowania istotnych oczekiwań 
klienta (tzn. jego ogólnych potrzeb, wymagań) na bardziej szczegółowe 
determinanty. Celem tego transferu jest przejście od pojęć ogólnych, 
trudnych do zmierzenia, do elementów szczegółowych poddających się 
specyficznym miarom. CTQ wskazuje więc kluczowe czynniki decydujące o 
zadowoleniu klienta oraz konieczność ich kwantyfikacji.  

Six Sigma jest koncepcją, która z zasady koncentruje się wyłącznie na 
cechach, które dla klientów mają kluczowe znaczenie. Zwykle dla jednego 
procesu obiera się od pięciu do siedmiu kluczowych czynników jakości tzw. 
CTQ. Istotne z punktu widzenia zastosowania drzewa CTQ jest rozróżnienie 
pojęć „potrzeba” oraz „wymaganie” klienta. Potrzeba klienta to rezultat lub 
wynik procesu, tworzące stargetowe relacje między dostawcą i klientem. 
Wymagania to te cechy aktywnego rezultatu, od których zależy, czy klient 
będzie zadowolony z przedstawionego mu produktu lub usługi.  
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Praca nad poszukiwaniem wymagań (cech produktu), które są 
najważniejsze dla odbiorcy dóbr i usług nie jest prosta. W opinii większości 
praktyków jest to najtrudniejsze zagadnienie zarządzania jakością. Zwykle 
więc idea drzewa CTQ uważana jest za serce metody Six Sigma, i istotę 
kreatywnego zarządzania procesami. Zwykle dobrze zbudowane drzewo 
CTQ pozwala spojrzeć na każdy proces firmy z punktu widzenia klienta w 
bardzo konkretny sposób, tj. wskazuje, które elementy procesu 
(produktu/usługi) są dla klienta ważne oraz w jakim zakresie są one dla 
niego determinujące, bo tylko za te elementy, klient  będzie w skłonny 
zapłacić.  

Konstrukcja drzewa CTQ obejmuje przejście od „potrzeb”, poprzez 
„dźwignie” do „miar”. Na podstawie informacji o potrzebach klientów, w 
wyniku zastosowania drzewa CTQ, powstaje zestaw miar i wskaźników dla 
oceny danego procesu, produktu lub usługi.  

Analiza drzewa CTQ: 
Celem badań było opracowanie zestawu wskaźników, łatwych do 

pomiaru, które będą podstawą do podjęcia działań doskonalących proces 
kompleksowej obsługi klientów. Celem drzewa CTQ jest analiza potrzeb 
klientów sklepu. Drzewo przedstawia cechy obsługi, czyli jakie cechy są dla 
klienta ważne być, tj. uprzejma, doświadczona oraz dostępna. Dzięki użyciu 
drzewa CTQ możemy, przekształcić ich potrzeby i oczekiwania na 
mierzalne wymogi. Przedstawiony zestaw miar i wskaźników, których 
monitorowanie pozwoli zarządzającym procesem kontroli jakości określić 
aktualny poziom spełnienia potrzeb i wymagań klientów i na tej podstawie 
podjąć decyzje odnośnie doskonalenia procesu kontroli jakości. Na ostatnim 
poziomie drzewa CTQ znajdują się zadania, które możemy skwantyfikować 
i stratyfikować. Dzięki otrzymanym wynikom, możemy porównać dane z 
różnych CTQ. W przedstawionym drzewie CTQ, można każdą potrzebę 
przekształcić w konkretne zadanie stawiane osobom pracującym w sklepie 
(rys. 1). 
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Rys. 1 . CTQ sklepu Fashion Collection 
Źródło: Klaudia Kosiek-Mikosz PWSZ Krosno 

BIZNESPLAN 
 

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 
Nazwa: Sklep Odzieżowy „Fashion Collection” 
Forma prawna: spółka cywilna 
Przedmiot działalności: przedsiębiorstwo handlowe  
Siedziba: xxxxxxxx Właściciel:xxxxxxxxx 
Konkurencja 
W okolicy  nie ma sklepów konkurencyjnych o podobnym profilu działalności. Dopiero 

w drugiej części miasta można spotkać sklepy oferujące podobne towary. 
Odbiorcy 
Oferta skierowana jest przede wszystkim do kobiet w różnym wieku (zarówno jak i dla 

młodych i starszych), które preferują ubiory eleganckie i jednocześnie modne. 
 

2. Analiza rynku 
Analiza SWOT 
 
MOCNE STRONY: 

1.Bardzo dobra lokalizacja 
2.Konkurencyjne ceny 
3.Wykwalifikowani pracownicy 
4.Przyjemny wystrój sklepu 

SŁABE STRONY: 
1. Brak nowych klientów 
2.Nieduża powierzchnia sklepu 
3. Słaba kampania reklamowa 
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SZANSE: 
1. Otwarcie kolejnego sklepu 
2. Poszerzenie asortymentu 
3. Otwarcie sklepu internetowego 
4. Wprowadzenie programu 

lojalnościowego 

ZAGROŻENIA: 
1.Wzrost cen materiałów 
2. Otwarcie w pobliżu sklepu o tej 

samej branży 
3. Zmieniający się gust klientów 

 

3. Plan marketingowy 
Produkt 
Sklep oferuje elegancką odzież dla kobiet. Asortyment firmy jest dostosowany do 

obecnie panujących warunków na rynku mody. Sklep zaopatrzony jest w najlepsze 
gatunkowo i jakościowo towary. 

Cena 
Sklep prowadzi określoną politykę cenową, która polega na ustalaniu cen na 

maksymalnie niskim poziomie aby pozyskiwać klientów o różnym statusie majątkowym.  
Promocja 
Podejmowana działalność promocyjno-reklamowa ma na celu pozyskanie możliwie 

dużej liczby klientów, a co za tym idzie, także zwiększenie sprzedaży usług dostępnych w 
ofercie. Planowane działania marketingowe zakładają zastosowanie następujących metod 
promocji i reklamy: własna strona internetowa lokalu; akcje promocyjne (rabaty, obniżki, 
promocje); karty stałego klienta; zadowoleni klienci; ulotki i wizytówki reklamowe; plakaty 
reklamowe; szyld reklamowy nad sklepem.   

Dystrybucja 
Sklep zaopatrywany jest w hurtowni odzieży zlokalizowanej w Rzeszowie. Bardzo 

dobra i sprzyjająca prowadzeniu działalności lokalizacja sklepu. 
 

4. Pracownicy 
W sklepie zatrudnione będą 4 osoby w systemie zmianowym (2 osoby na jednej 

zmianie) do sprzedaży bezpośredniej: jedna będzie przebywać na sali sprzedaży, by powitać 
klientki i odpowiednio je przyjąć podczas transakcji przy kasach, natomiast druga osoba 
będzie pracować w strefie przymierzalni i pełnić funkcję doradczą w zakresie doboru 
odpowiedniego rozmiaru czy stylu dla konkretnej klientki. 

 

Wydatki Kwota 
Zatrudnienie wykwalifikowanych 

pracowników 12 000 zł 

Szkolenia pracowników 5 000 zł 
Wynajem lokalu 3 000 zł 
Wyposażenie sklepu 20 000 zł 
Marketing (ulotki, strona internetowa, plakaty, 

szyld) 7 000 zł 

Zakup towaru 20 000 zł 

Razem 67 000 zł 

  



113 
 

Prof. PL dr hab. inż K. W. Krupa 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, 

Instytut Politechniczny, Zakład Zarządzania 
Dr. docent P. Skotnyy 

Drohobych State Pedagogical University of 
Ivan Franko or Drohobych University 

 

 
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA - DRZEWO CTQ 

 
Roadmapping to narządzie jednoczesnej analizy procesów R&D oraz 

produkcyjnych. Zwykle bowiem dla przedsiębiorcy jest istotne poznanie słabych 
i mocnych stron własnych produktów i technologii. Critical-To-Quality określa 
natomiast kluczowe mierzalne cechy produktu lub procesu, którego standardy 
lub limity dotyczące wydajności muszą być spełnione w celu zaspokojenia 
potrzeb klienta.  

 

 

Rys. 1 . CTQ Inkubatora Technologicznego 
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W ten sposób można zbudować lub poprawić działania związane z 
wymaganiami klienta. Współcześnie CTQ wykorzystywane jest zasadniczo w 
celu kompleksowego zdeterminowania wymagań klientów w obszarze jakości 
produktu lub usługi. Warunkiem poprawnego przeprowadzenia badania CTQ 
jest określenie mierzalnych czynników wpływających na jakość usług lub 
procesów. 

CTQ Inkubatora Technologicznego 
Inkubator Technologiczny  zlokalizowany będzie w okolicy pozbawionej 

nowoczesnej infrastruktury industrialne (rys. 1). Na wybór tej lokalizacji miały 
wpływ takie czynniki jak: dobry dojazd oraz powierzchnia użytkowa. Cechą 
krytyczną dla powierzchni użytkowej było uzbrojenie terenu, które znacznie 
wpłynie na obniżenie kosztów związanych z gospodarowaniem wyznaczonego 
terenu. W tym aspekcie pod uwagę wzięte zostało również ukształtowanie 
terenu, aby uniknąć w przyszłości problemów z pozwoleniami na budowę. 
Czynnikiem wyboru lokalizacji pod względem dobrego dojazdu były: 
połączenia transportu publicznego oraz infrastruktura drogowa. Inwestorom 
zależało, aby czas dojazdu interesantów do miejsca docelowego był jak 
najkrótszy bez względu na to czy korzystają z komunikacji publicznej czy 
własnego transportu, ponadto infrastruktura drogowa ma znaczenie w przypadku 
dostaw towarów. 

Drugą cechą krytyczną w projekcie budowy i funkcjonowania Inkubatora 
są usługi, a dokładniej ich zakres oraz jakość. Im bardziej zróżnicowana i 
elastyczna oferta tym większa ilość klientów, co z kolei ma bezpośrednie 
przełożenie na wysokość przychodów i zyski. Wysoka jakość świadczonych 
usług pozwoli natomiast zatrzymać klientów na dłużej i wypracować dobrą 
opinię pośród zadowolonych klientów. Ostatnią krytyczną cechą, która pozwoli 
zachować wysoką jakość usług to pracownicy. W procesie rekrutacyjnym 
głównym kryterium będą znajomość przepisów prawa, procedur oraz 
kwalifikacje. Pracownik z dobrą znajomością procedur obsłuży klientów szybko 
i bez pomyłek, co procentować będzie zadowoleniem klienta. Pożądane 
kwalifikacje to wykształcenie oraz staż pracy, pod uwagę brane także będzie 
indywidualne podejście do klienta. 

Analiza SWOT 

 

SZANSE: 
Dobra sytuacja gospodarcza kraju 
Wzrost zamożności mieszkańców 

Promocja Polski za granicą 
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Atrakcyjny region 
Budowa dróg dojazdowych (autostrad) 

 

ZAGROŻENIA: 
Konkurencja zagraniczna 

Sezonowość usług 
Brak oferty technicznej w regionie 

 

MOCNE STRONY: 
Dobra znajomość rynku i branży Lokalizacja 

Szeroki zakres usług dodatkowych 
Jakość oferowanych usług 

Wykwalifikowana kadra pracownicza 
Współpraca i kontaktu z biurami promocji 

 

SŁABE STRONY: 
Pokoje hotelowe o małej powierzchni 

Wysokie koszty stałe 
Mało miejsc parkingowych 

Mało różnorodna oferta 
 
 

Koszty miesięczne utrzymania CTQ (projekcja) 
Czynnik Koszt (mln zł) 

Szkolenie pracowników 1000 
Usługi dodatkowe 20000 

Promocja 5000 
Wypłaty dla pracowników 15000 

Media 9000 
Materiały techniczne 6000 

Media 15000 
Materiały promocyjne  1000 

Materiały biurowe 500 
Ubezpieczenia 3000 

SUMA 72800 
 
 

Podsumowanie: 
Wszystkie wymienione czynniki (lokalizacja, pracownicy, usługi) składają 

się na drzewo cech krytycznych dla jakości, które gwarantuje sprawne 
funkcjonowanie Inkubatora.  
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INKUBATOR TECHNOLOGICZNY AEROPOLIS II 
 

Targetowa symplifikacjautworzenia miejsca dla przedsiębiorców, gdzie na 
preferencyjnych warunkach będzie możliwość prowadzenia działalności 
gospodarczej, zrodził się w trakcie realizacji projektu „Utworzenie Park 
Naukowo-Technologicznego w Krośnie- I 
etap” w ramach, którego uzbrojono tereny 
inwestycyjne (80 ha). Zaplanowano budowę 
Inkubatora Technologicznego z powierzchnią 
biurową oraz produkcyjno – usługową 
przeznaczoną pod wynajem. Realizacja tego 
zamierzenia stała się częścią 
składową  projektu „Rozbudowa 
Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego w Krośnie – II etap”, 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
2014 – 2020 Priorytet I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie 
innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.  

Park Naukowo-Technologiczny będzie mieścił się przy ul. Żwirku i 
Wigury w Krośnie – na pograniczu Głowienki, Szczepańcowej oraz Krosna. 
Będziemy wykorzystywał miejsca, które nie są aktualnie zagospodarowane. 
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Megadeal - Plan zagospodarowania i utworzenia Parku Naukowo-
Technologicznego w Krośnie (projektowa koncepcja robocza): 

 Grudzień 2019 r. – Ogłoszono przetarg nieograniczony dla zadania pn.: 
„Budowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT”, 
realizowanego w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Podkarpackiego Parku 
Naukowo Technologicznego (PPNT) – II etap” w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I Nowoczesna gospodarka, 
Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

 luty 2020 r. – ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa Inkubatora 
Technologicznego w Krośnie”, realizowanego w ramach projektu pn.: 
„Rozbudowa Parku Naukowo Technologicznego w Krośnie – II etap” w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 20016 – 2020, Priorytet I 
Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

 marzec 2020 r. – z Krośnieńską Dyrekcją Inwestycji Sp. z o.o. zawarto 
umowę dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: 
„Budowa Inkubatora Technologicznego w Krośnie”; 

 kwiecień 2020 r. – z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym 
„BUDPOL” S.A. zawarto umowę na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa 
Inkubatora Technologicznego w Krośnie”; 

 maj 2020 r. – z sukcesem będzie zakończona budowę obiektu Inkubatora 
Technologicznego; 
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 październik 2020 r. – oddanie do użytkowania obiekt Inkubatora 
Technologicznego; 

 grudzień 2020 r. – konferencja inaugurująca oficjalne otwarcie Inkubatora 
Technologicznego w Krośnie . 

 

Wybrane informacja o projekcie, w ramach którego powstanie 
Inkubator Technologiczny w Krośnie 

Celem utworzenia Inkubatora Technologicznego  jest stworzenie miejsca 
do prowadzenia działalności gospodarczej dla IGEN z mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw. Promowane będzie wykorzystanie wysokich technologii z branży 
lotniczej, informatycznej, elektromaszynowej, biotechnologicznej oraz 
chemicznej. Przedsiębiorcy będą mogli wynająć na korzystnych warunkach 
pomieszczenia biurowe oraz produkcyjno – usługowe zlokalizowane w budynku 
Inkubatora, a także skorzystać z dostępnego zaplecza infrastrukturalnego, 
technicznego oraz konferencyjnego (rys 1.). 

Na budynek Inkubatora o powierzchni ok. 6300 m2  składa się: 
 Część biurowo – konferencyjna z 23 pokojami biurowymi  o średniej 

powierzchni ok. 30 m2, przeznaczonymi do wynajęcia przedsiębiorcom; w części 
tej znajduje się także sala konferencyjna na 200 osób oraz dwie sale spotkań na 16 i 
20 osób.  W sąsiedztwie sali konferencyjnej przewidziano również obszar do 
wykorzystania na część gastronomiczną; 

 Część produkcyjno – usługowa, na którą składa się 12 jednostek o 
powierzchni 100, 200 i 300 m2 do wynajęcia.  Do dyspozycji najemców jest 
zaplecze sanitarno – socjalne, m.in. szatnie i umywalnie. 

W Inkubatorze Technologicznym swoją działalność będą mogli ulokować 
zarówno firmy rozpoczynające działalność gospodarczą jak i te już działające. W 
Inkubatorze Technologicznym o łącznej pow. 6 300 m2 można wynająć na 
preferencyjnych warunkach: 

 pomieszczenia biurowe (23 pomieszczeń o średniej powierzchni ok. 30 m2) 
– cena 14 zł/m2  

 pomieszczenia produkcyjno – usługowe (12 pomieszczeń o pow.: 100 m2, 
200 m2 i 300 m2) – cena 10  zł/m2  

Od powyższych stawek przysługują ulgi czynszowe: 
 40% zniżki w 1 roku działalności; 
 35% w 2 roku; 
 20% w 3 roku. 
Ponadto do dyspozycji przedsiębiorców przeznaczono zaplecze socjalne, 

techniczne oraz konferencyjne (sala konferencyjna na  ok. 200 osób oraz 2 sale 
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spotkań na ok. 16 i  20 osób). Okres przebywania przedsiębiorców w Inkubatorze 
Technologicznym wynosi maksymalnie 5 lat. 

Misja Inkubatora Technologicznego: 
 Wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; 
 Umożliwienie dalszego rozwoju przedsiębiorstw  
 Wspieranie zakładania i rozwoju firm tworzonych przez studentów, 

absolwentów, doktorantów oraz pracowników naukowych wyższych uczelni 
Podkarpacia; 

 Umożliwienie wykorzystania dorobku  naukowego, prac badawczych i 
rozwojowych uczelni wyższych Podkarpacia, w tym szczególnie PWSZ Krosno; 

 A także wspieranie dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na 
terenie Krosna lub okolic - bądź planujących taką działalność. 

W Parku Naukowo-Technologicznym w Krośnie - będzie znajdował się 
również ośrodek Badań i Rozwoju.W którym będzie można korzystać z 
następujących laboratorium. 

Nazwa 
laboratorium 

Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania Akropolis II 

Skład 
laboratorium 

 Pracownia Badań Starzeniowych;  
 Pracownia Szybkiego Prototypowania; 
 Pracownia Metalograficzna; 
 Pracownia Charakterystyki Materiałów 

Wyposażenie  Komora klimatyczna; 
 Optyczny system pomiarowy; 
 Drukarka 3D w technologii wydruku SLS; 
 Drukarka 3D w technologii 3 SP; 
 Mikroskop metalograficzny/materiałowy; 
 Spektrometr; 
 Termowizyjny system pomiarowy (2 kamery termowizyjne); Ploter 
laserowy CO2; Meble laboratoryjne i drobne wyposażenie. 

Dodatkowe 
informacje  

Rodzaje usług jakie będą mogły być zrealizowane przez 
Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania Aeropolis II 
Krosno: 
 pomiary współrzędnościowe bezdotykowe; 
 digitalizacja 3D w procesie inżynierii odwrotnej; 
 testy starzeniowe; 
 badania metalograficzne; 
 wykonanie nieniszczących analiz pierwiastkowych metodą XRF w 
kontroli zgodności produktów z dyrektywą RO Hs; 
 usługi szybkiego prototypowania – wykonane prototypów w technologii 
SLS i 3SP; 
 badania procesów technologicznych, testy za pomocą termowizji. 
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Nazwa 
laboratorium 

Laboratorium Biotechnologii Akropolis II 

Skład 
laboratorium 

 Rroślinnych Kultur In Vitro; 
 Biotyzacji Roślin i Allelopatii; 
 Markerów Molekularnych; 
 Chromatografii. 
 

Utworzenie 
Laboratorium 
Biotechnologii 
dla PWSZ 
KROSNO 
przyczynia się 
do: 

 Opracowania, a następnie wdrożenia innowacji natury 
biotechnologicznej; 
 Rozwoju badań przemysłowych w zakresie introdukcji roślin 
wykorzystywanych w farmaceutyce i produkcji substytutów żywności, 
otrzymania substancji, mikroorganizmów i roślin odpornych na szok 
cieplarniany oraz ograniczenia stosowania nawozów sztucznych i 
mineralnych; 
 Doskonalenia metod oczyszczania odpadów komunalnych i 
przemysłowych oraz rekultywacji lub zapobiegania powstawaniu terenów 
zdegradowanych. 

Przewidywan
e produkty: 

 

 Iinstrukcje wdrożeniowe dotyczące mikrorozmnażania roślin 
sadowniczych, ozdobnych i energetycznych; 
 Ininstrukcje wdrożeniowe dotyczące oceny jakości/certyfikacji materiału 
szkółkarskiego otrzymanego za pośrednictwem kultur in vitro; 
 Wytypowanie odmian i gatunków roślin sadowniczych jako źródła 
substancji biologicznie czynnych; 
 Wytypowanie gatunków i odmian roślin sadowniczych przystosowanych 
do uprawy ekologicznej i integrowanej, tolerancyjne na stresy związane z 
efektem cieplarnianym; 
 Produkcja elitarnego materiału szkółkarskiego wybranych odmian; 
 Wpopularyzacja pasiek i miodów podkarpackich. 

 

Spotkania z Nowymi Technologiami Wytwarzania 

Będziemy zapraszać zorganizowane grupy uczniów szkół podstawowych i 
średnich, studentów i inne grupy zorganizowane na „Spotkania z nowymi 
technologiami wytwarzania w AEROPOLIS”.Jest to forma pokazów nowoczesnych 
urządzeń stanowiących wyposażenie Laboratorium Materiałoznawstwa i 
Prototypowania AEROPOLIS - prezentacji pracy tych urządzeń wraz z 
przedstawieniem informacji nt. ich funkcji i przeznaczenia. Laboratoriom jest 
częścią Parku Naukowo Technologicznego AEROPOLIS w Krośnie. 

Program: 

 Możliwość obejrzenia wszystkich Pracowni Laboratorium 
Materiałoznawstwa i Prototypowania AEROPOLIS w skład których wchodzi: 

 Pracownia Badań Starzeniowych, 



121 
 

 Pracownia Szybkiego Prototypowania, 
 Pracownia Charakterystyki Materiałów, 
 Pracownia Metalograficzna a także uczestnictwo w prezentacjach możliwości 

wykonywania usług takich jak: 
 Spektrometru 
 Skanowania 3D - za pomocą Skanera GOM, 
 Usługi szybkiego prototypowania - Druk 3D, 
 Cięcia i grawerowania - z wykorzystaniem Plotera C02, 
 Badania termowizyjne - za pomocą Kamery termowizyjnej 
Usługi doradcze w Inkubatorze Technologicznym PPNT „Aeropolis II” 

realizowane będą w zakresie: 
 wzornictwa przemysłowego, 
 własności intelektualnej, 
 finansowo-księgowym, 
 pozyskiwania funduszy, 
 pomocy administracyjno – prawnej, 
 tworzenia własnej firmy oraz doradztwo bieżące w trakcie trwania okresu 

inkubacji. 
DORADZTWO BIZNESOWE W ZAKRESIE: 
 preinkubacji: szkolenia z podstaw przedsiębiorczości, doradztwo związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, 
 inkubacji: doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego, formułowania 

modeli biznesowych, szkolenia ogólno biznesowe, 
 akceleracji: doradztwo w zakresie tworzenia ścieżek komercjalizacji. 
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rys.1. Inkubator Technologiczny PPNT „Aeropolis II” 
 
Źródło: Gabriela ZAWADAPWSZ Krosno 
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СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ 
ЗАВДАНЬ З ІНФОРМАТИКИ 

 
Для створення інтерактивних навчально-методичних посібників з 

різних предметів існує багато різноманітних сервісів. Одним із них є 
LearningApps – застосунок для створення інтерактивних завдань різних 
рівнів складності: вікторин, кросвордів, пазлів та ігор. 

Даний сервіс є надзвичайно простий у використанні. У 
LearningApps можна «працювати самостійно, створювати завдання, а 
можна виконувати завдання, підготовлені вчителем, результати 
виконання завдань відображаються в аккаунті вчителя» [1].  

Робота в даному середовищі передбачає використання шаблонів 
(заготовок) для створення інтерактивних вправ. Завдання можуть бути 
різного типу: робота з картами, створення кросвордів, карт знань. Для 
початку роботи необхідно зареєструватися. У LearningApps зібрано 
велику колекцію  готових завдань та вправ. Сервіс підтримує кілька мов. 
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Інтерактивні завдання, які створені з допомогою цього сервісу, дають 
можливість «учням перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що 
сприяє формуванню їх пізнавального інтересу до певної навчальної 
дисципліни» [2].  

Універсальність цього сервісу визначається простим та зручним 
україномовним інтерфейсом; можливістю створювати інтерактивні вправи, 
використовуючи підказки розміщені у шаблонах; використанням існуючої 
колекції створених вправ; можливістю перед створенням завдання 
переглянути результат; «зовнішній вигляд» приваблює користувачів. 

Єдиним недоліком цього ресурсу є необхідність доступу до мережі 
Інтернет.  

 
Список джерел інформації: 
1. http://iblogspotiktv.blogspot.com/2017/11/learning-apps.html 
2. https://metodistzp.jimdofree.com/2015-2016  
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ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У 
ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІНФОРМАТИКИ 

 
Сучасний стан розвитку інформаційних технологій характеризується 

їхньої інтелектуалізацією. Тому виникає необхідність вивчення питань, що 
стосуються штучного інтелекту. 

Відповідно до навчальної програми (рівень стандарту) [1] у розділі 
«Інформаційні технології в суспільстві» передбачено вивчення таких 
питань, безпосередньо пов’язаних зі штучним інтелектом, як: 

–поняття про штучний інтелект;  
–інтернет речей;  
–smart-технології;  
–технології колективного інтелекту. 
Після опанування таких питань учень повинен мати уявлення про 

загальні принципи роботи й сфери застосування систем штучного 
інтелекту, інтернету речей, Smart-технологій та технології колективного 
інтелекту. 

Важливою частиною будь-якої інтелектуальної системи є здатність 
приймати якнайкраще для себе рішення, тобто вміння розв’язувати 
оптимізаційні задачі. Для цього використовується комп’ютерне 
моделювання. Побудовані математичні моделі досліджуються засобами 
інформаційних технологій. У школі як засіб дослідження часто обирають 
MS Excel (див., наприклад, [2; 3] або Gran1 (див. наприклад, [3]). Такі теми 
вивчаються у розділі «Моделі і моделювання, аналіз та візуалізація даних». 

Після вивчення окремих питань розділу учень повинен усвідомлювати 
роль сучасних інформаційних технологій для розв’язування життєвих і 
наукових задач та оцінювати можливості використання інформаційних 
технологій для комп’ютерного моделювання. 

Слід зазначити, що навчання елементам штучного інтелекту 
розпочинається ще у 7-ому класі. Зокрема вивчаються питання 
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моделювання, створення карт знань, пізніше – моделювання «сутність 
зв’язок». 

Вивчення елементів штучного у шкільному курсі інформатики сприяє: 
 підвищенню рівня мотивації; 
 розвитку логічного та алгоритмічного стилю мислення; 
 розвитку наукового пізнання; 
 збільшенню наочності через розширення кола практичних 

задач. 
 

Список джерел інформації: 
1. Інформатика. Навчальна програма вибірково-обов’язкового 

предмету для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів (рівень стандарту). URL: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/ programy-
10-11-klas/2018-2019/informatika-standart-10-11.docx (дата 
звернення 12.04.2020) 

2. Інформатика (профільний рівень) : підруч. для 10 кл. закл. загал, 
серед, освіти / В. Д. Руденко, Н. В. Речич, В. О. Потієнко. Харків : 
Вид-во «Ранок», 2018. 255 c. 

3. Інформатика (рівень стандарту) : підруч.для 10-го (11-го) кл. закл. 
заг. освіти / Й.Я. Ривкінд [та ін.]. Київ: Генеза, 2018.144 с. 
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РОЗРОБКА АДАПТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ  
МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ LAZARUS 

 
Сьогодні широко використовуються різні технології для 

удосконалення освітнього процесу. Вони спрямовані на підвищення 
результативності  навчання, інтенсивності та вдосконалення діяльності 
навчання. Основними характеристиками технологій навчального 
процесу є науковість, алгоритмічність, ефективність та умотивованість. 
Важливе місце серед технологій удосконалення навчального процесу 
відіграє програмоване навчання, коли учень отримує навчальний 
контент у власному темпі, у зручний для нього час, може надолужити 
прогалини у своїх знаннях, під час навчання перевіряє отримані знання 
з опрацьованої порції інформації. Таке навчання формує  виховуюче та 
розвиваюче значення, оскільки воно побічно сприяє працездатності, 
пунктуальності та послідовності. Програмоване навчання вважається 
початком нової технології навчання, однак для його застосування 
наперед треба мати розроблену навчальну програму, яка здатна 
порційно подавати учневі матеріал, може перевіряти рівень його 
засвоєних знань та надолужувати прогалини у вивченому матеріалі.  

Сьогодні рушієм розвитку нових стратегій індивідуалізації освіти 
та розширення можливостей активного навчання стають адаптивні 
систем навчання (АСН) на основі ІКТ. Такі системи тільки починають 
активний розвиток та впровадження в навчальний процес в розвинених 
країнах світу та проходять експерементальну апробацію. Адаптивну 
навчальну систему можна відрізнити по певних критеріях. Основними 
досягненнями  АСН є автоматизація оцінювання та прогнозування, 
адаптація навчального контенту під кожного учня, можливість 
відслідковування отриманих знань,  зниження рутинної роботи вчителя, 
постійне вдосконалення навчальних курсів, поділ навчального 
матеріалу за рівнями складності та ін. 
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СТВОРЕННЯ ПІДСИСТЕМИ РЕДАГУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 
ПЛАНІВ СИСТЕМИ «НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ» 

 
У сьогоднішніх реаліях керування навчальною установою досить 

проблемне завдання, так як вимагає великої кількості часу та персоналу. 
Але кількість та якість працівників не забезпечить 100% надійності 
опрацювання даних. Тому на ринок виходять системи керування 
навчальними закладами, які призначені для організації та підтримки 
навчального процесу. 

Це стало причиною розробки підсистеми редагування навчальних 
планів системи «Навчальний відділ», яка створюється для віддаленого 
управління Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. 
Івана Франка. 

Під час виконання роботи було поставлено завдання створення вікон 
перегляду та редагування для: 

 факультетів, кафедр та спеціальностей; 
 навчальних потоків; 
 загальних даних про предмети; 
 по-семестрового планування предметів; 
 розподілу курсових та випускових робіт; 
 розподілу практик та державних екзаменів; 
 графіку навчального процесу; 
 формування обсягу навантаження кафедр на вказаний навчальний 

рік; 
 формування розподілу ставок ПВС в залежності від кількості 

студентів на вказаний навчальний рік. 
Для створення підсистеми «Навчальний відділ» необхідно 

проаналізувати вхідні та вихідні дані, щоб виділити сутності та зв’язки з 
користувачем. Під вхідними даними розуміються назви факультетів та 
кафедр, спеціальностей, навчальних потоків, кількість студентів. Вихідні 
дані – це формування обсягу навантаження кафедр на вказаний навчальний 
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рік та формування розподілу ставок ПВС в залежності від кількості 
студентів на вказаний навчальний рік. 

Користувачами цієї системи являються проректор з навчально-
методичної роботи, начальник навчального відділу та працівники, 
уповноважені для роботи у «Навчальному відділі». У всіх них будуть 
одинакові права доступу. 

Для розробки клієнтського додатку взято мову програмування C# та 
технологію WPF, яка призначена для побудови клієнтських додатків 
Windows з візуально привабливими можливостями взаємодії з 
користувачем, графічну підсистему у складі .NET Framework, яка 
використовує мову розмітки XAML. 

Для розробки логічної моделі вибрана реляційна база даних MySQL 
через швидкі запити та легке підключення до проекту. 

 
Список джерел інформації: 
1. Windows Presentation Foundation – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Presentation_Foundation. 

2. Диаграмма вариантов использования (use case diagram) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://khpi-
iip.mipk.kharkiv.edu/library/ case/leon/gl4/gl4.html. 
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ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС МОНІТОРИНГУ 
ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ 

 
Розробка інформаційних систем та електронних пристроїв для 

моніторингу фізичного стану людини є однією з найважливіших задач 
сучасної медицини. Своєчасна діагностика стану організму людини у 
режимі віддаленого доступу, автоматизований моніторинг стану 
здоров’я людини на всіх етапах лікування, контроль здорового 
харчування, нормального режиму сну, отримання миттєвих медичних 
консультацій за результатами безперервного моніторингу стану 
організму – усе це можливе лише при використанні сучасних 
інформаційних технологій. 

Одним із актуальних питань системи охорони здоров’я є пошук 
нових підходів до відновного лікування на всіх етапах реабілітації та 
оздоровлення різних груп населення. Сучасний стан розвитку 
інформаційних технологій відкриває нові можливості у цьому напрямку, 
дозволяє реалізувати персоналізований підхід, оперативність, 
організувати моніторинг показників здоров’я у режимі віддаленого 
доступу з використанням медичних гаджетів та мобільних чи веб 
додатків. 

Для моніторингу функціональних показників пацієнтів необхідна 
розробка спеціальних систем і пристроїв. Досі не запропоновано 
загальних принципів конструювання електронних систем і пристроїв 
такого роду, тоді як сфера їхнього потенційного застосування неухильно 
розширюється [1-3].  

Метою дослідження є розроблення та реалізація програмно-
апаратного комплексу моніторингу фізичної активності людського 
організму. 

Для досягнення мети дослідження було поставлено і вирішено такі 
завдання: 

 аналіз предметної області; 
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 проектування пристрою; 
 конструювання апаратної частини комплексу; 
 проектування та реалізація програмного забезпечення; 
 створення, налагодження та тестування прототипу пристрою. 
Об'єктом дослідження є процеси моніторингу фізичного стану 

людського організму. 
Предметом дослідження є методи і засоби розроблення пристроїв 

моніторингу фізичної активності на основі апаратно-обчислювальної 
платформи Arduino. 

Реалізована система складається з трьох частин: 
 пристрою для заняття даних; 
 веб-серверу для отримання даних та їх обробки; 
 мобільного та веб додатку для візуалізації інформації. 
Перша частина системи являє собою мініатюрний пристрій, що 

одягається на тіло користувача як звичайний аксесуар. Знаходячись на 
тілі людини, пристрій зчитує усі можливі дані про її рухи, переміщення, 
навантаження, серцебиття, а також швидкість і прискорення в просторі, і 
надсилає їх на сервер для подальшого опрацювання. 

Друга частина – це веб-сервер, створений для отримування, 
збереження та опрацювання даних.  

Третя частина – це клієнтський веб-сервер та мобільний додаток. Їх 
мета полягає у відображенні даних, опрацьованих сервером. 

Висновки. Розроблено програмно-апаратний комплекс моніторингу 
фізичної активності, що забезпечує геотрекінг та контроль за швидкістю 
та напрямком руху в режимі реального часу, а також алгоритми та веб-
сервер обробки, збереження і отримання даних, та веб і мобільний 
додаток для перегляду інформації. 

Розроблений програмно-апаратний комплекс забезпечує 
вимірювання окремих показників: пульсу, артеріального тиску, рівня 
стресу та ін. Дозволяє у режимі віддаленого доступу проводити 
моніторинг стану здоров’я пацієнта, а також надає рекомендації для 
заняття спортом та фітнесом та реалізує функції комунікатора. 

 
Список джерел інформації: 
1. Naveenkumar R. Low Cost Data Acquisition and Control using 
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– 2013.  – No 2.  – С. 366  – 369. 
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3. Кривонос О. М. Огляд та перспективи використання платформи 
Arduino Nano 3.0 у вищій школі / О. М. Кривонос, Є. В. 
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ПРОБЛЕМА ПОБУДОВИ СЕМАНТИЧНОЇ МЕТРИКИ ДЛЯ 
ОЦІНЮВАННЯ ТЕКСТІВ НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЙ 

 
Побудуємо метрику для оцінювання близькості термінів в наукових 

текстах на основі запропонованої в [1] метрики. 
Введемо наступну ієрархічну структуру наукових текстів (рис. 1): 
Рівень 1 (кореневий вузол): назва документа. 
Рівень 2: автори, ключові слова, анотація, розділи, перелік 

використаних джерел. Інформаційний вміст рівня 2: перелік авторів, 
перелік ключових слів, текст анотації, назви розділів, назви використаних 
джерел. 

Рівень 3: підрозділи. 
… 
Рівень N: речення. Інформаційний вміст рівня N: слова, які входять до 

одного речення. 

 
 

Рис. 1. Ієрархічна структура наукових текстів 
Припустимо, що потрібно знайти семантичну відстань між двома 

термінами, які є у деякому тексті. 
Припустимо, що граф онтології містить ці терміни як концепти A та B 

онтології. Відстань R(A, B) між ними будемо визначати за формулою: 

1
( , )

=
1

 

назва документаРівень 1:

Рівень 2:

Рівень 3:

Рівень N: речення

підрозділи

автори, ключові слова, 
анотація, розділи, перелік 
використаних джерел
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де Ni – кількість переходів від концепту А до концепту В по i-му шляху, 
i=1, …, K, а K – кількість різних шляхів, якими можна перейти по 
орієнтованому графу певної онтології від концепту А до концепту В. 

Слід враховувати, в яких саме місцях тексту є вказані терміни                
(рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Входження термінів A та B до наукового тексту 

 
Відстань між термінами A та B можна оцінити за вище наведеною 

формулою, враховуючи неоднократне входження кожного з термінів до 
наукового тексту, ієрархічну структуру документу, наявність багатьох 
шляхів від кожного входження терміну A до кожного входження терміну 
B, відстань між відповідними цим термінам концептами в онтології. 

 
Список джерел інформації: 
1. Григорович В.Г. Побудова метрики для оцінювання міри близькості 

концептів в онтологіях / Інтелектуальні системи прийняття рішень і 
проблеми обчислювального інтелекту: матеріали міжнар. наук. 
конф., с. Залізний Порт, 21-25 травня 2019 р. – Херсон: 
Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 240 с. – С.46-47. 
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НАБЛИЖЕНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ КОШІ ДЛЯ ЗВИЧАЙНИХ 
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕЙВЛЕТ 

ФУНКЦІЙ ХААРА 
 

Для наближеного розв’язування задачі Коші для звичайних 
диференціальних рівнянь можна застосовувати чисельні однокрокові, 
багатокрокові методи,  а також наближено-аналітичні методи, до яких 
належать  методи Гальоркіна, Рітца та найменших квадратів [1]. 

У даній роботі для чисельного дослідження задачі Коші для 
звичайних диференціальних рівнянь використовувався метод Гальоркіна з 
базисними вейвлет функціями Хаара [2].  

Вейвлети – це функції, які локальні в часі і за частотою. Система 
базисних вейвлет функцій отримується в результаті застосування 
масштабних перетворень і зсувів до материнської вейвлет функції [3].  

Розглянемо задачу Коші для лінійного звичайного диференціального 
рівняння другого порядку:  

       (1) 

             (2) 
Ідея вейвлет методу Гальоркіна полягає в наступному [2]: 
Другу похідну в диференціальному рівнянні (1) шукаємо у такому 

вигляді, а саме: 
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Отже, друга похідна шуканої функції y(x) представляться у  вигляді 
лінійної комбінації вейвлет функцій Хаара.  

Тоді перша похідна представиться в такому вигляді, а саме: 

  (4) 

 

А сама шукана функція y(x) буде мати такий вигляд: 

   (5) 

Представлення (3)-(5) підставляємо у  диференціальне рівняння (1) і 
для його наближеного розв’язування застосовуємо метод Гальоркіна.  У 
результаті отримаємо систему лінійних алгебраїчних рівнянь,  з якої 
знаходимо невідомі коефіцієнти . 

У СКМ Matlab створена прикладна програма реалізації вейвлет 
методу Гальоркіна для розв’язування задачі Коші для звичайних лінійних 
диференціальних рівнянь другого порядку. 

 За допомогою створеної прикладної програми були проведені 
чисельні дослідження задачі Коші для диференціального рівняння другого 
порядку такого вигляду:  

         (6)  

Задачі Коші (6) має такий аналітичний розв’язок, а саме: 

,        (7) 

де   - Гамма функція, а - функції Ейрі першого та другого 
порядку відповідно. 

У таблиці 1 приведені максимальні абсолютні похибки наближених 
розв’язків задачі Коші (6), які отримані вейвлет методом Гальоркіна з 
використанням різної кількості базисних функцій Хаара. 
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Таблиця 1 

M=5  M=10 M=20  

0.0094 0.00082 0.000075 

 

Як видно, з таблиці 1 із збільшенням кількості вейвлет функцій Хаара 

точність чисельного розв’язування задачі Коші (6) покращується. 

 
Список джерел інформації: 
1. Фельдман А.Н. Чисельні методи в інформатиці / А.Н. Фельдман, 

Б. А. Петренко, В. І. Алексєєва. Харків. 2003. – 473с. 
2. Lepik U. Haar wavelets. With applications. / U. Lepik, H. Hein. — 

Cham: Springer, 2014.  
3. Блатер К. Вейвлет анализ. Основы теории /К.  Блатер.  – М. : Техно 

сфера, 2004. – 392 с.  
 

  



139 
 

Жагаляк І.В. 
студентка групи ІН-111М 

Навчально-наукового інституту фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Керівник: к.т.н., доцент  Сікора О.В. 

 
 

РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ 
РОЗРАХУНКОВИХ ТА ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ 

 
З процесом оптимізації людина зустрічається повсякдневно, 

оптимізація витрат часу на дорогу, оптимізація грошей на покупки, 
оптимізація  раціону харчування та ін. Оптимізувати означає знайти 
найкращий варіант розв’язання існуючої проблеми. Оптимізуючі задачі 
найчастіше зустрічаються в економіці, де процес оптимізації пов’язаний із 
визначенням значень деяких економічних показників, за яких досягається 
найкращий стан системи. Найчастіше  досягнення найкращого результату 
відбувається  при заданих витратах ресурсів або досягнення заданого 
результату при мінімальних ресурсних витратах. Сьогодні є багато 
оптимізаційних задач, які за кількістю критеріїв поділяються на 
однокритерійні та багатокритерійні. Оптимізацію необхідно проводити з 
обережністю, оскільки покращення значення одного із параметрів може 
привести до погіршення значення іншого. В загальному випадку 
однокритерійну задачу можна записати так : потрібно відшукати значення 
оптимуму цільової функції max (min) F* = f ( ) при 
заданих обмеженнях . В 
математичному програмуванні є ряд алгоритмів та методів які приводять 
до рішення оптимізаційних задач. 

 
Список джерел інформації: 
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РОЗРОБЛЕННЯ ВЕБ-СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
Наразі досить поширені веб-системи, що дозволяють проходити 

тестування для визначення рівня ваших знань. Такі системи можуть бути 
досить корисні для навчальних закладів. Викладачі можуть, за допомогою 
зрозумілого веб-інтерфейсу віддалено створювати та редагувати тести та 
проводити оцінювання знань студентів. А ті в свою чергу можуть з будь 
якого пристрою, що має доступ до інтернету, проходити тестування.  

Дана робота присвячена розробленню веб-системи, що має на меті 
надання  викладачу можливості у формі тестів перевірити рівень знань 
студентів. 

В процесі роботи над системою було проаналізовано предметну 
область та виділено вимоги до нього. Розроблено веб-додаток, що має 
зручний та зрозумілий інтерфейс і є простим у використанні. Він 
розрахований на три типи користувачів: адміністратор, викладач та 
студент.  

Завданням викладача є створення питань, формування з них тем та 
тестів, та надавання доступу до них для студентів. Студент має можливість 
проходити тести до яких він має доступ та переглядати свої результати. 

Адміністратор має всі права викладача а також може надавати права 
викладача для інших зареєстрованих користувачів. Після реєстрації всім 
користувачам автоматично присвоюється статус – студент, але 
адміністратор має можливість змінити його. 

На рис. 1 зображено вікно з запитанням на яке студент має 
можливість вибрати одну відповідь. Знизу рисунку можна побачити номер 
поточного запитання та кількість запитань в цілому. 

На рис. 2 наведено вікно створення запитання. В ньому зображено 
поле для вводу назви запитання, відповідей до нього. Також є можливість 
збільшити кількість можливих відповідей (максимум – 10) та видалити 
зайві запитання. Функція створення запитань доступна тільки для 
викладачів та адміністратора.  
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Рисунок 1. Вікно запитання та відповідей до нього 

 

 
Рисунок 2. Вікно створення запитання 

 
Тестування - більш справедливий метод, воно ставить всіх в рівні 

умови, як в процесі контролю, так і в процесі оцінки, практично 
виключаючи суб'єктивізм викладача [1]. Тому ця система повинна 
мінімізувати людський фактор та дозволить об’єктивніше проводити 
оцінювання знань студентів, оскільки вона сама підрахує результати. 
Також це надає можливість викладачеві для швидкої перевірки знань 
великої кількості студентів з різних тем. 
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ПОБУДОВА ДОВІДКОВИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ 
ОНТОЛОГІЙ 

 
На даний момент онтології є потрібними у різних сферах 

інформаційних технологій. Вони використовуються для різних потреб: 
визначення теми тексту, перевірка сайтів, статей і т. д. Їхня 
необхідність є виправдана не достатньою точністю існуючих систем, 
які зазвичай обраховують кількість входжень ключових слів. 

Зараз використовуються різні підходи до створення і зберігання 
онтології: формати .owl і .rdf, програма Protege та інші. Онтологія – це 
графова структура, отже логічно правильний спосіб її зберігання і 
використання – це граф. В даній роботі використано графову базу 
даних Neo4j для роботи з онтологією. На основі якої розроблено 
словник з можливістю переходу на сторінки слів, які використовуються 
у описах інших термінів. 

Графова структура дає змогу легко масштабувати дані, при потребі 
додавати нові поля як у самі вершини, так і у зв’язки між ними. 
Використано такі типи вершин як «Термін» та «Тема» і зв’язків: 
«Використовує» (термін використовує інший термін), «Підтема» та 
«Член» (термін є членом теми) – див. Рис.1. 

Найбільш затратним у створенні онтології є встановлювання 
зв’язків між її членами. А при додаванні або зміні терміну потрібно 
переглядати всі його зв’язки, для уникнення помилок. Було розроблено 
алгоритм для автоматизації процесу. 
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Рис 1. Приклад структури графу онтології 

 

Система розроблена, використовуючи такі технології, як: 

• ASP.NET Core – бекенд 

• Neo4j – база даних 

• Angular – фронтенд 
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ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ PYTHON  
В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІНФОРМАТИКИ 

 
На рівні стандарту старшій школі вивчення програмування 

передбачено у вибірковому модулі «Креативне програмування» [3]. Ми 
зупинимося на аналізі вивчення програмування для учнів старших класів 
на профільному рівні. 

Програмою з інформатики (профільне навчання) для учнів 10-11 
класів [2] передбачено вивчення таких розділів як «Мова програмування та 
структури даних», «Алгоритми» та «Парадигми програмування», які так чи 
інакше передбачають опанування певною мовою програмування. Слід 
зазначити, що вивчення основ програмування, мови, синтаксису, 
структури та правил написання програм передбачено у розділі «Мова 
програмування та структури даних». Програмою з інформатики не 
визначено, яку мову програмування для навчання обрати: вибір 
залишається за вчителем. Відповідно вчителю необхідно розробляти власні 
методичні матеріали відповідно до змісту програм. 

Ще у 2013 році редакція журналу «Комп’ютер у школі та сім’ї» 
звернулася до відомих учителів інформатики, фахівців у галузі навчальної 
інформатики з проханням взяти участь в обговоренні питання «Яку мову 
програмування вивчати у школі?». Таке обговорення вилилося у кілька 
публікацій, у яких знані педагоги (та й не тільки педагоги) висловлювали 
свої думки з приводу цього питання. У кожного з них є своя обґрунтована 
позиція щодо вивчення мови програмування у школі: Pascal, C, C++, Visual 
Basic, Visual Basic For Application, JavaScript, Python тощо. Підсумовуючи, 
можна зробити висновок, що усі аргументи на користь тієї чи іншої мови 
програмування є важливими, але останнє слово завжди залишається за 
вчителем.  

Щоб обрати певну мову програмування, треба визначити критерії, 
яким повинна вона відповідати.   
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Обрана мова для вивчення програмування у школі повинна 
відповідати таким вимогам [4, с.17-18]: 

– транслятор мови повинен бути кросплатформеним і 
безкоштовним; 

– мова повинна мати простий синтаксис, з одного боку, і потужні 
засоби, з іншого; 

– програми повинні бути короткими і зрозумілими, форма запису 
повинна бути максимально звичною для людини; 

– мати розвинуті бібліотеки, можливості розробки різноманітних 
додатків; 

– повинна підтримувати стилі як структурного, так і 
функціонального та об’єктно-орієнтованого програмування; 

– мова повинна бути сучасною, не «мертвою», входити хоча б у 10 
найбільш уживаних в реальному виробництві мов програмування; 

– середовище розробки програм не повинно бути перевантажене 
додатковими функціями і можливостями, складність освоєння яких 
«затьмарює» і відсуває на другий план алгоритмічну складність проекту. 
Обов’язковою також є наявність консольного транслятора. 

Таким вимогам відповідає мова Python (http://www.python.org), яку 
використовують не тільки в навчальних цілях. Python займає третє місце 
(після Java та C) в рейтингу популярності мов програмування TIOBE 
Programming Community Index [5] (станом на квітень 2020 року). Мова 
активно розвивається, має відкритий (Open Source) програмний код, 
поширюється за GPL-ліцензією. 

У [4, с. 18] Пасіхов Ю.Я. та Кравець Г.П. наводять деякі переваги 
мови Python над іншими (С, С++, Pascal), серед яких слід відзначити такі. 
Прості програми записуються у кілька рядків, відсутні інструкції, що не 
мають безпосереднього відношення до алгоритму (наприклад, int main() у 
мові С чи C++). Як правило, програми мовою Python є коротшими, ніж на 
С, С++, Pascal, та, тим більше, С#. Мова сучасна, підтримує високорівневі 
складені структури даних (списки, множини, асоціативні масиви, інше). 
Мова Python із самого початку створювалася на основі парадигми 
об’єктно-орієнотованого програмування, але чудово є пристосованою для 
структурного і функціонального програмування. 

Крім консольного інтерпретатора мови, Python має кілька різних 
середовищ розробки програм, зокрема IDLE (стандартне середовище, що 
входить у дистрибутив, є простим і зрозумілим).  
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Відповідно є вже розроблені шкільні підручники [1], у яких є описано 
мову Python, зокрема версія Python 3.4, де вивчення основ алгоритмізації і 
програмування пропонується здійснювати на основі середовища 
програмування IDLE. 

У старших класах учні більш пристосовані до засвоєння складних 
понять, добре володіють комп’ютером. Мова програмування Python 
якнайкраще може бути використана для вивчення інформатики в 10-11 
класах профільного навчання. 

 
Список джерел інформації: 
1. Інформатика (профільний рівень) : підруч. для 10 кл. закл. загал, 

серед, освіти / В. Д. Руденко, Н. В. Речич, В. О. Потієнко. Харків : 
Вид-во «Ранок», 2018. 255 c. 

2. Інформатика для 10-11 класів (профільне навчання). URL: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-
10-11-klas/2018-2019/01/10-11-profilniy-riven.docx (дата звернення 
12.04.2020) 

3. Інформатика. Навчальна програма вибірково-обов’язкового 
предмету для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів (рівень стандарту). URL: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-
10-11-klas/2018-2019/informatika-standart-10-11.docx (дата 
звернення 12.04.2020) 

4. Яку мову програмування вивчати у школі. Комп’ютер у школі та 
сім’ї №8, 2013. С.9-18. 

5. TIOBE Index. URL: https://www.tiobe.com/tiobe-index/ (дата 
звернення: 12.04.2020). 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ІНТЕГРОВАНОГО 
СЕРЕДОВИЩА RAD STUDIO 

 

В основі роботи інтегрованого середовища RAD Studio лежить технологія 
візуального проектування і подієвого програмування. Програмування з 
допомогою RAD Studio більш ефективне, ніж на інших платформах швидкої 
розробки. Бібліотека візуальних компонент (VCL) інкапсулює потужні готові 
функції у зручні компоненти багаторазового застосування, а додатки, що 
створені з використанням VCL, є високоякісні та зручні для роботи. 

Інтегроване середовище RAD Studio володіє різноманітними функціями, 
зокрема:  

 дозволяє писати і редагувати код швидко і раціонально, завдяки 
використанню сучасних засобів об'єктно-орієнтованого програмування в 
поєднанні з надійним програмним забезпеченням; 

 передбачає автоматичне доповнення коду на основі бібліотек, що 
використовуються;  

 дозволяє прискорити навігацію при роботі з громісткими блоками коду;  
 містить оператори скелета коду для багаторазового використання, що 

дозволяють розробнику швидко створювати код для повторюваних структур.  
Функціональні можливості RAD Studio мають ряд переваг, що можуть 

бути застосовані для створення різноманітних проектів, що зорієнтовані під 
певного користувача. Дане середовище RAD Studio радикально скорочує 
термін розробки певного проекту, завдяки візуальному середовищу швидкої 
розробки програмного забезпечення, бібліотеки візуальних компонентів, 
швидких компіляторів з підтримкою сучасних функцій, високої 
продуктивності і незначного споживання ресурсів під час виконання, 
потужних інтерактивних користувацьких інтерфейсів, унікальної можливості 
підключення до баз даних, відсутності громіздкого середовища виконання. 

  

Список джерел інформації: 
1. Embarcadero RAD Studio: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/ 

wiki/Embarcadero_RAD_Studio 
2. Грицюк Ю.І., Рак Т.Є. Об'єктно-орієнтоване програмування мовою 

С++ : навчальний посібник. Л. : Вид-во Львівського ДУ БЖД, 2011. 
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РОЗРОБЛЕННЯ WEB-СИСТЕМИ «ПЕРСОНАЛЬНИЙ КАБІНЕТ 
СТУДЕНТА» 

 
Протягом багатьох років популярність веб-додатків тільки 

збільшуються. Вони внесли свій вклад у наше життя, зробивши доступним 
отримання різного роду інформації по всьому світі. В нашому сьогоденні 
попит на них зростає і вони набирають популярності у дітей, молоді та 
дорослих. Тому на ринку програмних продуктів постійно збільшується 
кількість нових веб-додатків. 

В даній роботі спроектовано та розроблено веб-додаток, який дає 
можливість вибирати вибіркові дисципліни для студентів з бази даних. 
Кожен студент має унікальний ідентифікатор та свій обліковий запис, щоб 
користуватись системою. В системі є два типи користувачів; «Студент» та 
«Адміністратор». Студент має можливість зареєструвати обліковий запис. 
Після реєстрації облікового запису студент може отримати до нього доступ 
за допомогою логіну і пароля, які були надіслані йому на електронну 
адресу.  

У кабінет студента приходять оголошення. З кабінету студента 
надається доступ до анонімного опитування, щодо якості викладання, 
оцінювання освітнього процесу, академічної доброчесності; якості 
оцінювання знань студентів. 

Система дає можливість зареєструватися на вибіркові дисципліни, які 
необхідні для отримання спеціальності. Реєстрація на обрані предмети 
проводиться у електронному вигляді. 

Адміністратор має можливість отримувати протокол, який містить 
інформацію про дисципліни, скільки студентів її обрали та хто саме. 

 Для збереження даних використовується база даних MySql. 
Система створена за допомогою фреймворку Angular. Він 

побудований за останніми стандартами веб-платформи. Для широкого  
спектру браузерів це може стати складною задачею, оскільки вони можуть 
не підтримувати всі сучасні функції [1].  
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Серверна частина побудована на ASP.NET Core та має можливість 
публікації на одному з зовнішніх хостингів, які підтримують дану 
технологію. 

На рис.1. наведено діаграму прецедентів, яка описує систему на 
концептуальному рівні. 

 
Рис.1. Діаграма прецедентів 

Акторами є два типи користувачів: студент, адміністратор. 
Студент має наступні можливості: 
 Реєстрація облікового запису; 
 Авторизація у системі; 
 Перегляд навчальних дисциплін; 
 Перегляд оголошень щодо навчального процесу: прохання дати 

відповіді на анкету, яка є анонімною, оцінювання освітнього процесу, 
якості оцінювання знань студентів; 

 Вибір вибіркових дисциплін; 
 Перегляд результатів вибору дисциплін; 
Адміністратор має наступні можливості: 
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 Перегляд результатів вибору дисциплін студентами, скільки 
студентів її обрали та хто саме; 

 Отримання звітності про дисципліни, скільки студентів її обрали 
та хто саме; 

 Керування оголошеннями щодо навчального процесу для 
студентів. 

 
Список джерел інформації: 
1. Angular – Browser support. [Електронний ресурс] – Режим доступу 

до ресурсу: https://angular.io/guide/browser-support. 
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РОЗРОБЛЕННЯ WEB-ДОДАТКУ «PERSONAL REALTOR» 
 

Вплив глобальної комп’ютерної мережі Інтернет на сучасний світ не 
має історичних аналогів. Його сьогодення – це початок епохи 
електронного проникнення в усі сфери людського життя. Більшість 
сучасних людей користуються Інтернетом, як найбільш доступним 
джерелом інформації. Веб-технології суттєво змінили уявлення про роботу 
з інформацією, та й з комп’ютером взагалі. У дослідження зарубіжних і 
вітчизняних вчених спостерігається інтерес до віртуальних предметних 
спільнот, що обумовлено їх зростаючою кількістю, постійними змінами і 
впровадженням новітніх технологій для підтримки їх діяльності. 

Дана робота присвячена розробленню web-додатку, що має на меті 
надання доступу до інформації щодо оренди або покупки житла в 
обраному місті та таких функцій як релевантний пошук та сортування  
доступної нерухомості на ринку, а також встановлення зв’язку між 
орендодавцем і клієнтом. 

В процесі роботи над додатком було проаналізовано предметну 
область та виділено вимоги до нього. Після огляду та аналізу веб-додатків 
схожого типу, в якості засобів розробки було обрано наступні:   

 для розробки front-end обрано реймворк React [1]. Використання 
React дає змогу створити власну бібліотеку з компонентами та 
багаторазова використовувати її та дозволяє інтегрування з будь-якою 
мовою, що використовує HTML.  Він впроваджує єдину мову для 
написання інтерфейсу та дозволяє повторно використовувати код в 
великих та середніх проектах.  

 для back-end обрано динамічно типізовану мову програмування Ruby 
та фреймворк RubyonRails. До переваг використання Ruby [2] можна 
віднести те, що вона не залежить від операційної системи, має сувору 
динамічну типізацію тощо. 

Розроблено web-додаток, що має зручний та зрозумілий інтерфейс і є 
простим у використанні. Розроблена платформа для комунікації між 
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власниками квартир або орендодавцями з їх покупцями або орендарями. 
Завдання власника квартири створити детальний опис помешкання та 
надати достовірну інформацію про стан квартири та інші деталі що 
стосуються проживання. Завдання покупця чи орендаря знайти потрібне 
житло та здійснити комунікацію з власником.  

При додаванні нового оголошення користувач має змогу обрати один 
з типів оголошення (оренда чи продаж) та має заповнити обов'язкові поля 
(місто, ціна тощо) та надати фото чи відео помешкання. На сторінці 
пошуку можна здійснити пошук наявних пропозицій помешкань за 
наступними критеріями: місто, ціна, кількість квартир, площа, тип будинку 
тощо. 

Розроблений додаток у зручному режимі позволяє підібрати житло не 
використовуючи інші засоби та зберігаючи кошти покупця чи орендаря.  

Цікавим розроблений додаток може стати для багатьох людей різного 
віку, тому що попит на нерухомість є завжди. 

 
Список джерел інформації: 
1. Документація по React [електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://reactjs.org/docs/getting-started.html  
2. Sandi Metz.  Practical Object-Oriented Design in Ruby –  USA. : 

Pearson Education,  2013.– 247 p 
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РОЗРОБКА І СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
МЕТОДАМИ ОБ’КТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 

 
Розробка будь-якої інформаційної системи(ІС)  складається із трьох 

етапів: аналізу, проектування  і  реалізації. Проектування ІС являється 
складною і тривалою роботою і вимагає високої кваліфікації особи, яка 
виконує цю роботу. 

При створенні ІС від автора вимагається великих знань прикладного 
програмного забезпечення та створення баз даних. Кожна створена 
інформаційна система не тільки відображає функціонування об’єкта 
керування як єдиного цілого, а також впливає на нього через органи 
управління. Вона являється сукупністю різних інформаційних процесів, які 
використовуються для задоволення потреб користувачів різних категорій. 
Відповідно кожна інформаційна система здатна нагромаджувати, 
передавати, зберігати, обробляти та узагальнювати інформацію. ІС 
повинна своєчасно подавати інформацію користувачу  для прийняття 
рішень.  Вони відрізняються за сферами застосування, за типами об’єктів 
управління, характером і обсягом розв’язуваних задач. Доцільна розробка 
ІС в середовищі візуального програмування, оскільки дозволяє локалізацію 
даних та інтегрування їх з програмами опрацювання. Це дозволить 
розробляти окремі частини програми незалежно, можливо і різними 
користувачами. Об’єктно-орієнтоване середовище сприяє організації 
програм на механізмах інкапсуляції, наслідування та поліморфізму. 

Список джерел інформації: 
 

1. Литвинов В.В., Голуб С.В. Об’єктно-орієнтоване моделювання 
при проектуванні вбудованих систем і систем реального часу. – 
Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2011. – 376 с. 
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ВИКОРИСТАННЯ СКМ MATLAB ДЛЯ ОБРОБКИ ЦИФРОВИХ 
ЗОБРАЖЕНЬ 

 
Цифрове зображення – це матриця числових даних. Елементи цієї 

матриці числових даних можна розглядати як дискретизацію деякої 
неперервної функції f(x,y), де f – амплітуда зображення в точці з 
координатами (x, y). Матрицю можна отримати, якщо реалізувати 
дискретизацію аналого-цифрового перетворення оригінала [1].  

Цифрові зображення за способом дискретизації оригінала поділяються 
на растрові та векторні, а за кольором – на монохромні, чорно-білі та 
кольорові [1].  

Монохромні зображення представляються у вигляді прямокутної 
числової матриці, чорно-білі зображення – матрицею, яка складається з 
нулі та одиниць, а кольорові зображення представляють собою лінійні 
комбінації прямокутних числових матриць, коефіцієнти в цій лінійній 
комбінації можуть визначатися за методами побудови кольорових 
зображень, наприклад, методами RGB, HSV або NTSC. 

У рамках цифрової обробки зображень можуть розв’язуватися такі 
задачі, а саме [1]: 

 Перетворення монохромного зображення в кольорове та навпаки; 
 перетворення зображень в просторі; 
 виділення шумів; 
 фільтрацію зображень; 
 покращення, відновлення зображень; 
 стиснення зображень для ефективного зберігання цифрових 

зображень великих розмірів у зовнішній пам’яті. 
У роботі для оброки цифрових зображень використана СКМ Matlab, а 

саме: пакет Image Processing Toolbox (IPT), який складається зі 
стандартних функцій Matlab, за допомогою яких можна розв’язувати задачі 
цифрової обробки зображень. Крім того, для реалізації вейвлет 
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перетворень цифрових зображень використовувався набір спеціалізованих 
програм Wavelеt ToolBox [2]. 

Розроблена прикладна програма виділення шумів в одномірних та 
двомірних цифрових зображень з використанням вейвлет перетвореннь. 
Зашумлення цифрових зображень реалізовано за допомогою стандартної 
функції rand. Для виділення штучно створених шумів використано вейвлет 
перетворення нульового порядку Хаара та вейвлет перетворення вищих  
порядків Добеші та Мейера [2].  

Крім того, реалізований алгоритм стиснення цифрових зображень, в 
якому використані вейвлет перетворення. Алгоритм є багатокроковим та 
полягає в обнуленні вейвлет коефіцієнтів матриці зображення за 
квадрантами. Кожний крок алгоритму стиснення монохромного 
зображення ґрунтується на застосуванні одномірного вейвлет 
перетворення до кожного рядка, а потім - до кожного стовпчика 
результуючої матриці коефіцієнтів цифрового зображення.  

 
Список джерел інформації: 
1. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений в среде MATLAB 

/Р.  Гонсалес,  Р. Вудс, С.  Эддин. – М.: Техносфера, 2006. – 616 с. 
2. Смоленцев Н. К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB / 

Н. К. Смоленцев. – М.: ДМК Пресс, 2005. – 304с. 
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ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ 
ФРЕДГОЛЬМА ПЕРШОГО РОДУ 

 
Одним з методів розв’язування крайових задач для диференціальних 

рівнянь в частинних похідних є метод інтегральних рівнянь.  
Метод інтегральних рівнянь дозволяє внутрішню та зовнішню 

крайову задачу для диференціальних рівнянь в частинних похідних звести 
до розв’язування двовимірних або одновимірних інтегральних рівнянь 
Фредгольма першого роду зі слабкою особливістю в ядрі та має такі 
переваги, а саме[1]: 

1. Розмірність крайової задачі зменшується на одиницю, а в 
осесиметричному випадку – на два. 

2. Операція інтегрування на відміну від диференціювання 
збільшує ступінь гладкості функцій. 

3. Алгоритм розв’язування зовнішньої та внутрішньої крайової 
задачі однаковий на відміну від методу сіток, в якому при розв’язуванні 
зовнішньої задачі потрібно вибирати дуже багато вузлів сітки, а це 
призводить до розв’язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь 
великої розмірності. 

Двомірне рівняння Фредгольма першого роду зі слабкою особливістю 
має такий вигляд [2]: 

      (1) 

В осесиметричному випадку, коли поверхня S має вісь симетрії, 
інтегральне рівняння (1) можна представити в такому вигляді [2]: 

   (2) 

У плоскому випадку отримаємо одномірне інтегральне рівняння 
Фредгольма такого вигляду, а саме[2]: 

       (3) 
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Інтегральне рівняння (1) має особливість в ядрі, коли точка 
спостереження співпаде з точкою інтегрування, а інтегральні рівняння (2), 
(3) мають логарифмічну особливість. 

У даній роботі для чисельного розв'язування інтегральних рівнянь 
Фредгольма першого роду з логарифмічною особливістю в ядрі 
застосовувалися методи колокації, Гальоркіна та найменших квадратів. 
Для виділення логарифмічної особливості в ядрі використовувався метод 
ослаблення особливості Канторовича та спеціальні квадратурні формули 
[1]. 

У прикладній системі Matlab реалізована програма чисельного 
розв’язування інтегральних рівнянь Фредгольма першого роду з 
логарифмічною особливістю та отримані чисельні результати 
розв’язування тестових прикладів.  

Прикладна програма складається з основної програми, яка 
представляє собою Script-файл та підпрограм, які представлені у вигляді 
m-файлів. 

В якості тестового прикладу приведемо чисельне дослідження 
наступного одномірного інтегрального рівняння Фредгольма першого 
роду: 

     (4) 

Одновимірне інтегральне рівняння (4) має аналітичний розв’язок, 
який виражається у вигляді такої функції: 

         (5) 

За допомогою даної програми проведені чисельні експерименти, які 
полягали в наступному: 

1. Апроксимація кривої та невідомої густини здійснювалася за 
допомогою лінійних, кубічних фінітних функцій та сплайн функцій. 

2. Інтегральне рівняння Фредгольма першого роду розв’язувалось 
методами колокації, Гальоркіна та найменших квадратів. 

Вікно програми представлене на рис. 1. 
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Рис.1. Вікно програми. 
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задачі для рівняння Лапласа методом інтегральних рівнянь / М.В. 
Дорошенко, У. П.  Когут // Актуальні проблеми фізики, математики 
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АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ  
ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИВЧЕННЯ 

ІНФОРМАТИКИ 
 

В умовах нової української школи, де у центрі уваги перебуває дитина 
та її гармонійний розвиток, головним завданням кожного вчителя стає 
використання інноваційних технологій навчання, які враховували би 
індивідуальність кожного учня.  

Найефективнішими серед них вважають інтерактивні технології, 
метою яких є взаємозбагачення і вчителя, і учня, розвиток їх творчого 
потенціалу. Через відчуття радості пізнання виникає бажання і уміння 
вчитися, творити, так розкриваються здібності дитини. Учні навчаються 
самостійно шукати інформацію, систематизувати її та узагальнювати. Саме 
тут зростає роль і значення уроків інформатики у школі, які повинні дати в 
руки дослідників, якими у парі виступають вчитель та учень, надійні 
інструменти.  

Сучасні технічні засоби навчання не обмежуються комп’ютером, 
планшетом чи смартфоном, але саме їх ми можемо використати на 
заняттях. Тобто з однієї сторони перетворити іграшку на інструмент 
навчання, а з другої сторони навчати граючись. І тут відразу зростають 
вимоги до вчителя, який повинен стати провідником учня у світі цікавого 
(знань) і сам перебувати в постійному творчому пошуку. Зростають 
вимоги також і до програмного забезпечення, якого в україномовному 
варіанті обмаль.  

Питання активізації пізнавальної діяльності учня є найбільш 
актуальною проблемою сучасної педагогічної науки і практики  А 
ключовою проблемою в розв’язанні завдання підвищення ефективності і 
якості навчального процесу є активізація пізнання учнів. Її особлива 
значущість полягає в тому, що пізнавальна діяльність направлена не лише 
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на сприйняття навчального матеріалу, але і на формування відношення до 
самої пізнавальної діяльності [1].  

Ще А.С. Макаренко [2] вказував на необхідність виховання з ранніх 
років активності, цілеспрямованості та наполегливості.  

В нашому дослідженні показано як різні методи та засоби впливають 
на активізації пізнавальної діяльності учня: 

 використання електронних підручників сприяє зацікавленню учнів 
у навчанні; 

 проектна діяльність навчає соціальних навиків, роботі в парах, 
групах, лідерства; 

 міжпредметні зв’язки допомагають учням краще розуміти 
необхідність формування повної картини знань; 

 ігри підвищують мотивацію дітей; 
 використання веб ресурсів робить їх впевненішими у своїх силах; 
 контроль знань виховує відповідальність. 
 
Список джерел інформації: 
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1990 – 89 с. 
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МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ У ШКІЛЬНОМУ 
КУРСІ ІНФОРМАТИКИ 

 
Відповідно до навчальної програми з інформатики для учнів 10-11 

класів (рівень стандарту) вибірково-обов’язковий курс «Інформатика» 
вибудовується за такими предметними змістовими лініями [1]:  

 інформаційні технології в суспільстві; 
 моделі і моделювання, аналіз та візуалізація даних; 
 системи керування базами даних; 
 технології опрацювання мультимедійних даних; 
 сервіси інформаційно-комунікаційних мереж. 
Як видно, зміст навчання має чітко виражену прикладну 

спрямованість (за винятком, можливо окремих тем у змістовій ліній 
«Моделі і моделювання, аналіз та візуалізація даних»).  

Проте інформатика безсумнівно є фундаментальною наукою, оскільки 
такі поняття (які є основоположними в інформатиці) як «дані», 
«інформація», «знання» мають загальнонаукову значимість. Предметом 
вивчення інформатики як науки є формальні системи та точні математичні 
об’єкти, для дослідження яких використовуються математичні методи. 

Відсутність математичних основ інформатики в змісті шкільного 
курсу інформатики (як окремої обов’язкової змістової лінії чи складової 
іншої) є наслідком домінуючої ролі користувацько-програмістського 
підходу в навчанні інформатики в закладах загальної середньої освіти. 

Таку прогалину може дещо заповнити вибірковий модуль 
«Математичні основи інформатики» розрахований на 35 год., який 
спрямований на фундаментальну підготовку. Зміст його пропонується 
таким: 

1. Системи числення. 
2. Подання даних у комп’ютері. 
3. Математична логіка. 
4. Основи теорії інформації. 
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Слід зауважити, що питаннями, пов’язаними з системи числення та 
подання даних у комп’ютері учні знайомляться у попередніх класах. У 
даному модулі здійснюється систематизація таких питань. 

Математична логіка належить до найважливіших джерел і постійних 
факторів розвитку інформатики. Враховуючи сучасний розвиток 
інформатики, зокрема такий напрям як штучний інтелект, математична 
логіка набуває не тільки теоретичного, а й практичного значення. Як 
зазначено у [2, с.6], «…результати, які одержані в галузі формальної 
логіки, і задачі, які розв’язуються її засобами і методами, знаходять 
різноманітні застосування в багатьох галузях комп’ютерної науки».  

Безсумнівно, важко переоцінити роль сучасних інформаційних 
технологій у сучасному світі. Проте незважаючи на це, єдиного підходу до 
тлумачення поняття «інформація» нема. Таку прогалину власне покликане 
вивчення такого розділу як «Основи теорії інформації». Детальний аналіз 
поняття «інформація» та методика його навчання здійснено у статті [3]. 

Учневі для успішного засвоєння шкільного курсу інформатики та 
подальшого освоєння інших програмних засобів потрібні не тільки знання 
з сучасних інформаційних технологій, але й з фундаментальних понять 
інформатики, зокрема математичних її основ.  

 
Список джерел інформації: 
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доповнене. К.: НПУ імені Драгоманова, 2013. 295 с. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ДОКУМЕНТООБІГУ 

 
У сучасному світі постійно відбувається розвиток ІКТ, які 

використовуються у найрізноманітніших сферах життя людини: 
виробництво, управління, наука, освіта, проектні розробки, торгівля, 
грошово-касові операції, медицина, криміналістика, охорона 
навколишнього середовища, мистецтвознавство, побут тощо. 

Використовуючи ІКТ у промисловому виробництві, робітник 
звільняється від монотонної праці, в яких технологічний процес випуску 
продукції повністю автоматизований. У медичній сфері ІКТ допомагають 
проводити диспансеризацію населення, вести автоматизовану реєстрацію 
хворих, ставити діагноз. На підприємствах ІКТ використовуються для 
нарахування заробітної плати та виконання фінансових операцій, ведення 
обліку особистих справ робітників і службовців, ефективної організації 
документообігу в установах. Це дозволяє суттєво заощаджувати час, а 
також виконувати певний обсяг робіт з обробки інформації меншою 
кількістю працівників. 

У наукових дослідженнях ІКТ використовуються для проведення 
експериментів, які потребують великих розрахунків. У суспільних науках 
ІКТ дають змогу організовувати обробку результатів соціологічних 
опитувань та моделювати процеси в суспільстві. ІКТ мають позитивний 
вплив на освіту, оскільки відкривають можливості впровадження 
абсолютно нових методів викладання і навчання. 

ІКТ активно використовується для вирішення побутових проблем 
сучасної людини, зокрема, продаж чи купівля авіаційних і залізничних 
квитків, оплати комунальних послуг, проведення розрахунків в банках, 
супермаркетах, інтернет-магазинах, нагадування про невідкладні справи, 
керування роботою побутових приладів тощо.  

Отже, використання ІКТ в сучасному світі суттєво прискорює 
передавання знань і накопиченого технологічного та соціального досвіду 
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людства не тільки від покоління до покоління, а й від однієї людини до 
іншої. Це дає змогу людині успішніше й швидше адаптуватися до 
навколишнього середовища, до соціальних змін, що відповідають 
викликам інформаційного суспільства, а саме: інтенсифікувати та 
індивідуалізувати управлінський процес, організувати групову роботу, 
економлячи час та зростання обсягу поставлених завдань, розширити 
потоки надходження інформації з використанням інтернету, підвищити 
мотивацію до роботи та постійно перебувати у пошуку нових, 
нетрадиційних методів вирішень поставлених завдань. 

 
Список джерел інформації: 
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2. Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в 

професійній освіті / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр ; за ред. 
член-кор. НАПН України Гуревича Р. С. – Львів. – 2012. – 506 с. 
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РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ТИПУ «КЕРУВАННЯ 
СІМЕЙНИМИ ФІНАНСАМИ» ЗАСОБАМИ XAMARIN FORMS + WEB 

API 
 

Країна, у якій більшість громадян є успішними, може також називатися 
успішною. Для значної частини громадян успіх – це якісне задоволення 
матеріальних потреб. Питання економії актуальне в усі часи, оскільки важко 
знайти успішну людину, яка не була б фінансово грамотною. Заощадження 
можна інвестувати або просто витратити собі на втіху. Зрозуміти для себе, як 
насправді складається справа з фінансами, зробити висновки і правильно 
використовувати особистий та сімейний бюджет допоможуть спеціальні 
програми для ведення домашньої бухгалтерії.  

Розвиток технічного прогресу ставить акценти на тому, що для сучасної 
людини важливо постійно мати доступ до Інтернету, електронної пошти, 
соціальних мереж. Через незручність використання стаціонарних комп’ютерів 
і ноутбуків все частіше на перший план виходять смартфони. Для людини 
завжди було потребою досягти максимального комфорту в житті, а на даний 
час вже мало хто може уявити своє життя без перебування в онлайн режимі. 
Саме потреби користувачів і задають тенденції створення нових мобільних 
додатків. Кількість користувачів мобільних пристроїв на різних платформах 
зростає з кожним днем. Сьогодні користувач вимагає широкого спектру 
різноманітного програмного забезпечення для офісу та вирішення бізнес-
задач. Розробка мобільних додатків на сучасному етапі є вкрай популярною 
послугою. 

Багато розробників стали випускати мобільні версії своїх програм, які 
адаптовані під смартфони і планшети. Найбільш домінуючими на ринку 
мобільних операційних систем є такі платформи, як Android і iOS. 

В процесі роботи над додатком було проаналізовано найкращі помічники 
для збереження фінансового балансу, а саме: Money Manager, Bills Monitor, 
Monefy, Швидкий бютжет, Гаманці, Splittable, Домашня бухгалтерія, 
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Goodbudget. На основі чого, для створення нашого програмного продукту буде 
використана оболонка програмування на C# як IDE Visual Studio Community 
2019 з використанням framework Xamarin Forms  - для клієнтської частини, та 
технології ASP.NET Core Web Api з використанням бази даних MySQL – для 
серверної частини. 

Додаток «Керування сімейними фінансами» буде являти собою  простий, 
зрозумілий, багатофункціональний додаток, який допомагає успішно 
планувати та контролювати бюджет. За допомогою якого користувач зможе 
оптимізувати керування своїми фінансами та використання функції 
збереження балансу в бюджеті,, зможе створювати звіти і зберігати їх для 
подальшого перегляду, зберігати резервну копію на випадок втрати гаджета 
або ж збою системи, отримувати нагадування про необхідність здійснити 
платіж, складання фінансового плану на різні періоди часу. В додатку 
користувач  зможе вносити записи про кожну свою фінансову операцію, що в 
свою чергу дозволить не запам’ятовувати  фінансові операції а в разі потреби 
відкрити і переглянути потрібну інформацію. 

Даний мобільний додаток повинен мати високий рівень захисту адже він 
зберігає дані про фінансові операції користувача. Однією з важливи частин 
додакту є можливість внесення коштів на загальний чи персональний рахунок. 
В додатку передбачено таку функцію, як обмеження дій користувача, а саме: 
користувач не повинен мати можливості виконувати зайві дії, які можуть 
завдати критичних змін його даних. Кнопки та інші елементи управління 
повинні відповідно до ситуації блокуватися, це стосується і пунктів меню. В 
додатку можуть одночасно бути зареєстровані усі члени сім’ї, але кожен з них 
має певні права і обмеження, де головним є «Глава сім’ї».   

Контроль сімейного бюджету дозволяє розставляти пріоритети, а 
постановка фінансових цілей і відстеження прогресу за їхнім досягненням 
дають відчуття впевненості в завтрашньому дні. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО  КОНТЕНТУ В 
ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ  

 
У відповідності з Концепцією «Нова українська школа» (НУШ) одним 

із пріоритетних шляхів реформування освіти є систематичне застосування 
ІКТ в освітньому процесі та управлінні закладами освіти. Інформаційні 
технології є інструментарієм забезпечення розвитку Нової школи. 

Принципами цифрового освітнього середовища НУШ є : інтеграція 
різних форм та видів освіти,  доступність та відкритість,  створення 
єдиного цифрового освітнього простору,  систематичне та педагогічно 
доцільне використання електронних освітніх ресурсів,  зорієнтованість на 
особистість. 

Технології стрімко змінюють світ, і те, що було сучасним і 
прогресивним іще 20 років тому, уже давно застаріло. А ще через 20 років 
на нас чекають неймовірні зміни! 

 Цифрова компетентність педагога НУШ «передбачає здатність та 
вміння систематичного, логічного та системного використання 
електронних освітніх ресурсів (ЕОР), що розкриває доступ до застосування 
та розроблення сучасних креативних цифровоорієнтованих педагогічних 
технологій» [1]. 

Впровадженням ЕОР в освітній процес дає можливості враховувати та  
розвивати особливості кожного учасника освітнього процесу. Це в свою 
чергу забезпечує вчителям право на унікальність, самобутність, 
мобільність та конкурентоздатність. Використання цифрових технологій 
має бути педагогічно виваженими та враховуватись методична доцільність.  

 



169 
 

 
 
В таких умовах «необхідно популяризувати раціональне використання 

ЕОР на заняттях і в позаурочній діяльності, впровадження елементів 
дистанційного навчання (онлайн та офлайн) тощо. Теоретичну основу 
оновлення систем освіти в цілому та розроблення цифрового середовища 
закладу повинні закладати ідеї доступності та неперервності якісної 
освіти» [2]. 

Основними компонентами цифрової компетентності можна  виділити 
наступні: креативне та дивергентне мислення,  уміння працювати з базами 
даних, етика роботи з інформацією, основи програмування тощо.  

Відповідно смислове поле поняття «цифрова компетентність» 
акцентує на формуванні цифрової грамотності та цифрової культури та 
безпосередньому розвиткові цифрового інтелекту. 

 
Список джерел інформації: 
1. Карташова Л. А., Бахмат Н. В., Пліш І. В. Розвиток цифрової 

компетентності педагога в  нформаційно-освітньому середовищі 
закладу загальної середньої освіти. Інформаційні технології і 
засоби навчання, 2018, Том 68, №6 

2. Карташова Л. А., Пліш І. В., Карташов А. Цифрова компетентність 
педагогів: шляхи та умови формування. Збірник тез доповідей 
учасників українського науково-практичного семінару Цифрова 
компетентність вчителя нової української школи: 2019. С 30-33. 

 
  



170 
 

Стрижньов І.С. 
студент групи КН-209 Б 

Навчально-наукового інституту фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Керівник:  к.ф.-м. н., доцент Григорович В.Г. 

 
 

РОЗРОБЛЕННЯ ПІДСИСТЕМИ ЕКСПОРТУ-ІМПОРТУ ЗВІТІВ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ» 

 
В наш час практично усі компанії та установи працюють з таблицями 

та базами даних. Для зручності робити з таблицями переважно 
використовують Microsoft Excel.  

Завдяки тому, що лист Excel являє собою готову таблицю, Excel часто 
використовують для створення документів без усіляких розрахунків, що 
просто мають табличне представлення, наприклад, прайс-листи в 
магазинах, розклади. У Excel легко можна створювати різні види графіків і 
діаграм, які беруть дані для побудови з комірок таблиць. Його можуть 
використовувати звичайні користувачі для елементарних розрахунків. 
Excel містить багато математичних і статистичних функцій, завдяки чому 
його можуть використовувати школярі і студенти для розрахунків 
курсових, лабораторних робіт. Excel інтенсивно використовується в 
бухгалтерії – у багатьох фірмах це основний інструмент для оформлення 
документів, розрахунків і створення діаграм. Природно, він має в собі 
відповідні функції.  

В нашому університеті також використовуються таблиці Excel, це - 
звітність кожного предмету в плані оцінок та відвідуваності та іншого. А 
також навчальний план, за допомогою якого здійснюється організація 
навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових 
кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план 
навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг 
вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та 
їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, 
державної атестації.   

Для можливості роботи з документом «навчальний план» поза 
програмою Excel, документ потрібно перевести в базу даних MySQL. 

Це потрібно для використання  документа «навчальний план» в 
програмі, або викласти навчальний план на веб-сторінку. 
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Актуальність проекту полягає в необхідності даної системи 
«Навчальний відділ», для університету. 

В процесі роботи над додатком було проаналізовано предметну 
область та виділено вимоги до нього. Розроблено підсистему що має 
зручний та зрозумілий інтерфейс та є простою і зручною у використанні.  

В системі реалізований журнал з яким працюють викладачі, в журналі 
міститься список учнів, перелік тем, оцінки та пропуски. По мірі 
проходження тем та відповідей учнів заповнюються журнал. 

У випадку виникнення питань або пропозицій є можливість розпочати 
чат з вчителем, що доволі спрощує процес спілкування. Зі сторони 
адміністратора дозволяється вносити зміни в перелік дисциплін які читає 
викладач та змінювати групу яка за ним закріплена, також за необхідності 
дані про викладача можна видалити.  

Розроблена підсистема проста і зручна у використанні, має достатній 
функціонал, що робить її зручною та повноцінною для користувачів.  

 
Список джерел інформації: 
1. METANIT C# навчальний матеріал [електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://metanit.com/sql/mysql/  
2. METANIT C# навчальний матеріал [електронний ресурс] – Режим 

доступу: https://metanit.com/sharp/tutorial/ 
3. Мова програмування C# 7 і платформи .Net - Ендрю Троелсен 
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РОЗРОБЛЕННЯ WEB-СИСТЕМИ «ЖУРНАЛ ОБЛІКУ 
УСПІШНОСТІ УЧНІВ» 

 
Однією із форм створення, накопичення і обміну інформацією є 

система електронного документообігу. Тому актуальним завданням в 
Україні є розвиток інфраструктури електронного документообігу для 
галузі освіти.  Оскільки на даному етапі впровадження дистанційної освіти 
виникає необхідність для ведення електронної документації, а зокрема 
шкільних журналів, дане питання набирає актуальності.  Електронний 
журнал –  це ще один крок вперед у галузі освіти, адже ми намагаємося 
впроваджувати сучасні технології, що дозволяють змінювати підходи 
та комплексно розвивати шкільну освіту. 

Електронний журнал обліку успішності  учнів –  це електронний 
вигляд документу про реєстрацію відвідуваності та успішності учнів, який 
призначений для спрощення контролю та обліку навчальних досягнень. 
Кожен вчитель та класний керівник заповнюють свій листок так як і в 
звичайному шкільному журналі, а батьки і самі учні мають змогу стежити 
за успішністю тільки власної дитини. Отже, електронний журнал це й 
інформаційна доступність, і можливість в будь-якому місці його відкрити і 
подивитись. 

Електронний журнал привчає наших дітей до дисциплінованості з 
точки зору дотримання дедлайнів. Вони люблять відтягувати виконання 
тих чи інших завдань. А електронний журнал обмежений в часі і дитина 
налаштовується на те, що має тиждень для того, щоб отримати оцінку з 
певного предмету. 

В процесі роботи над додатком було проаналізовано інформаційну 
систему «Журнал обліку навчальних досягнень учнів», «Журнал оцінок»  
та онлайн сервіси e-schools, ukrschools. Розроблена нами  web-система має 
зручний та зрозумілий інтерфейс, є простою і зручною у використанні,  
журнал схожий на паперовий прототипи, але з сучасним поліпшенням, з 
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щоденним оновленням (тому зробити запис «заднім числом» вже не 
вийде), зберігає конфіденційність учнів, має сповіщення на електронну 
пошту, а також надає можливість спілкування в чаті батькам із вчителями 
предметниками.  Загальна інформація – розклад, теми, домашні завдання, 
оголошення – доступна всім, як учням так і батькам. 

Розроблена нами системи надає можливість  вчителям предметникам 
заповнювати журнал: а саме введення оцінок, тем занять, домашнього 
завдання та пропусків учнів, нотаток щодо кожного учня зокрема. Якщо 
дитина не була на уроці і вчитель ставить в журнал «н», то батьки відразу 
отримують повідомлення про це на електронну пошту (якщо вони 
підключать таку функцію). Те ж саме з оцінками – батькам не потрібно 
чекати, що дитина принесе зі школи щоденник, тим більше, що в нього 
можуть вноситися не всі оцінки.  Учитель має можливість  бачити оцінки 
всіх дітей, але тільки зі свого предмета. Система звертає увагу на батьків 
учнів, адже вона дозволяє налагодити тристоронній контакт «Вчитель – 
Учень –  Батьки» та покращити їх комунікацію. Саме це сприяє кращому 
навчанню учнів та допомагає у розв'язанні щоденних питань навколо 
шкільного життя. Батьки у свою чергу маю можливість переглядати 
особисті дані дитини з  предметів які він вивчає,  задати питання вчителю.  

В системі передбачено перелік предметів  із вказанням конкретного 
прізвища вчителя за якими закріплена дана дисципліна, є можливість 
вносити зміни у вже сформований запис, або видаляти його. Батькам 
можна розпочати чат з вчителем, що доволі спрощує процес спілкування і 
конролювання. 
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Розроблена система проста і зручна у використанні, покращує 
організацію контролю знань і підвищують навчальні досягнення учнів,  
має достатній функціонал, що робить її зручною  для користувача. 
Корисним розроблений додаток може стати для шкіл ліцеїв та інших 
навчальних закладів в яких використовується така форма ведення обліку 
успішності, що спрощує роботу вчителям.  

 
Список джерел інформації: 
1. Классный журнал [електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TF023627.html 
2. Н. Шаховська, В. Литвин.  Проектування інформаційних систем: 

навчальний посібник. – Львів: «Магнолія-2006», 2011. – 380с. 
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ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ 
ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ 

ІНТЕГРОІНТЕРПОЛЯЦІЙНИМ МЕТОДОМ 
 

Дослідження деяких математичних моделей, що описують процеси в 
економіці, екології, біології та техніці, зводиться до розв’язування 
крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь.  

Методи розв’язування крайових задач для звичайних 
диференціальних рівнянь поділяються на аналітичні, наближено-
аналітичні та чисельні. 

За допомогою аналітичних методів розв’язок крайової задачі 
знаходиться точно, а за допомогою чисельних методів та наближено-
аналітичних – з певною похибкою. До чисельних методів належать: 
методи прицілювання, скінченних різниць, інтегроінтерполяційний метод, 
комбінування двох задач Коші, а до наближено-аналітичних − колокації, 
Гальоркіна та найменших квадратів [1].  

У роботі розглядалась лінійна крайова задача для лінійного 
звичайного диференціального рівняння другого порядку такого вигляду: 

,      (1) 
,                   (2) 

де 
,  

Для того, щоб застосувати інтегроінтерполяційний метод [2] для 
розв’язування крайової задачі (1)-(2) потрібно рівняння (1) звести до 
вигляду:  

       (3) 
Тому  звичайне диференціальне рівняння (1) представимо у такому 
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   (4) 

Для звичайного диференціального рівняння (4) застосуємо 
інтегроітерполяційну різницеву схему такого вигляду: 

   (5) 

де    

Співвідношення (5) представляє собою систему  лінійних 
алгебраїчних рівнянь з трьохдіагональною матрицею, яку можна 
розв’язати методом прогонки [1, 2].  

У роботі побудовано інтегроінтерполяційну схему для чисельного 
розв’язування крайової задачі (1)-(2), а також у СКМ Matlab розроблено 
прикладну програму реалізації інтегроінтерполяційного методу.  

 
Список джерел інформації: 
1. Фельдман А.Н. Чисельні методи в інформатиці / А. Н. Фельдман, 

Б. А. Петренко, В. І. Алексєєва. Харків. 2003. – 473с. 
2. Кутнів М.В. Чисельні методи / М. В. Кутнів. – Львів : Вид. – во 

Растр–7, 2010. – 288 с. 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ 

 
Процеси демократизації, гуманізації і глобалізації, що мають місце у 

світовому співтоваристві і в свідомості людей, спричинили виникнення 
такої категорії як «відкритість». Це стало підґрунтям для становлення 
нової риси освіти, а саме – «відкритості» як гнучкості, демократичності, 
індивідуальності в отриманні знань. Відкрита освіта відображає головну 
складову цивілізованого соціуму – гуманістичну спрямованість, 
інтеграцію, ефективність, доступність в отриманні знань, безперервність 
навчання протягом життя, є потребою часу і умовою суспільного розвитку. 
До навчання у відкритому освітньому середовищі залучаються всі охочі: 
не обмежується вік, соціально-професійний статус, громадянство, 
територія проживання вступника.  

Освітня система України також слідує принципам відкритої освіти як 
перспективному шляху, як потенціалу для забезпечення 
випереджувального розвитку національної системи освіти. 
Проаналізувавши низку державних документів та наукових публікацій, 
можна виокремити етапи становлення відкритої освіти в Україні:  

І етап – до 2000 р. (головним напрямом стає інформатизація освіти);  
ІІ етап – 2000–2009 рр. (впровадження ІКТ, розвиток інформаційного 

суспільства, перехід на програмне забезпечення з відкритим кодом);  
ІІІ етап – 2010–2011 рр. (забезпечення відкритого доступу до освітніх і 

навчальних матеріалів, розширення можливостей для колективної роботи в 
рамках навчального процесу, зростання ефективності управління системою 
освіти на всіх рівнях);  

ІV етап – 2012–2014 рр. (створення інформаційної системи підтримки 
освітнього процесу, розвиток мережі електронних бібліотек, створення 
системи дистанційного навчання, доступ навчальних закладів до світових 
інформаційних ресурсів);  
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V етап – з 2014 р. по теперішній час (доступність, мобільність, 
відкритість формування структури і обсягу освітньої та професійної 
підготовки фахівців з вищою освітою тощо).  

Публікації вітчизняних та зарубіжних вчених (А. А. Андреєва, 
М. В. Андреєва, В. Ю. Бикова, О. Є. Висоцької, О. А. Захарової, 
А. М. Лобок, В. М. Лупанова, О. В. Овчарук, В. І. Соколова, Р. С. Гуревича 
та ін.) дали змогу визначити тлумачення поняття «відкрита освіта» як 
змістовної складової глобальної освіти, пов’язаної в першу чергу з 
побудовою мережних форм освітнього простору, застосуванням ІКТ, 
дистанційних форм навчання, опануванням відповідних вмінь, навичок та 
компетентності.  

Під «електронною відкритою системою» розуміємо розширюване 
обчислювальне середовище, що складається із взаємозамінних апаратних 
та мобільних програмних засобів, які розроблені та функціонують у 
відповідності до загальнодоступних стандартів [1]. Досліджуючи 
технології відкритих систем, варто акцентувати увагу на системах, що 
функціонують на відкритих стандартах чи вільному програмному 
забезпеченні.  

Отже, в умовах інформатизації та модернізації системи освіти України 
відбувається перетворення традиційного навчального процесу, 
удосконалюються відкриті форми освітньої діяльності, а розвиток 
глобальних мереж і єдиного інформаційного простору сприяє формуванню 
на світовому ринку освітніх послуг із застосуванням технологій відкритих 
систем. 

 
Список джерел інформації: 
1. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: 

монографія / В. Ю. Биков – К.: Атіка, 2009. – 684 с. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ АУТЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧА У 
МОБІЛЬНИХ ДОДАТКАХ 

 
Аутентифікація користувача є одним з ключових елементів 

забезпечення збереження персональних даних і керування доступом до 
інформації у мобільних додатках.  

Найпростіший стандартний спосіб аутентифікації – реєстрація 
користувача в додатку, яка передбачає збереження на сервері введених 
користувачем унікальних персональних даних та співставлення цих 
даних із введеними під час логінізації в подальшому. Основним 
недоліком цього способу є те, що користувач мусить проходити 
логінізацію щоразу при запуску мобільного додатку, що суперечить 
концепції розробки user-friendly. 

Більш зручною, порівняно із попереднім способом, є аутентифікація 
з використанням сесій/куків, за допомогою яких реалізується 
відстеження станів (stateful). При цьому аутентифікаційний запис або 
сесія повинні зберігатися і на сервері, і у клієнтському додатку. Сервер 
відслідковує активні сесії в базі даних або пам'яті, а на стороні клієнта 
створюється кука, в якій зберігається ідентифікатор сесії.  

Реалізація аутентифікації на основі сесій передбачає надсилання на 
сервер введених користувачем логіну та паролю. Після обробки запиту 
із сервера надходить унікальний токен, який зберігається у куках 
додатку і надсилається при кожному наступному запиті. Сервер при 
отриманні авторизованих запитів за допомогою токена аутентифікує 
користувача і повертає дані клієнтському додатку. Після виходу 
користувача з додатку, на стороні клієнта реалізується видалення його 
токену, тому всі наступні запити від цього клієнта стають 
неавторизованими (Notauthorized). 

Основним недоліком реалізації цього способу є суттєве збільшення 
навантаження на сервер за великої кількості користувачів, оскільки при 
кожній аутентифікації користувача сервер повинен створити у себе 
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запис, який у подальшому зберігається у пам'яті. Усунути цей недолік 
дозволяє аутентифікація на основі токенів. 

Найбільш поширеним стандартом токенів у мобільних додатках є 
JWT (Json WebTokens) [1]. Основною відмінністю механізму 
аутентифікації на основі токену є те, що серверу не потрібно 
відслідковувати стани та зберігати інформацію про користувача. 
Послідовність реалізації аутентифікації є наступною:  

 користувач вводить логін і пароль, які надсилаються на сервер;  
 після успішної обробки сервером йому приходить токен, який 

необхідно зберегти у локальному сховищі.  
Усі подальші запити до сервера реалізуються із включенням цього 

токену як додаткового заголовка авторизації (Authorization) у вигляді 
Bearer {JWT}. Токен також може пересилатися в тілі POST-запиту 
(@Body) чи в якості параметру запиту (@Query). Сервер розшифровує 
JWT і на основі результату обробляє запит. Після виходи користувача з 
додатку, токен на клієнтській стороні слід затерти у локальному 
сховищі.  

Популярними способом є аутентифікація користувача через 
соцмережі (Socialsign-in), яка  забезпечує можливість входу у додаток за 
допомогою свого акаунту в одній із популярних соцмереж (Facebook, 
Twitter, Google та ін.). В цьому випадку  відпадає необхідність додатково 
перевіряти введені користувачем логін і пароль, оскільки це реалізується 
на стороні відповідного інтернет-ресурсу через OAuth2 [2] чи OAuth1-
авторизацію. При спробі користувача залогінитися у додатку, він 
перенаправляється у соцмережу для аутентифікації. Після успішної 
аутентифікації користувач повинен надати додатку дозвіл на доступ до 
свого профілю з соцмережі, після чого відповідна соцмережа згенерує 
токен і перенаправить його назад у додаток. У подальшому на основі 
токену соцмережа надає інформацію додатку щодо профілю 
користувача.  

Для реалізації цього механізму потрібно зареєструвати мобільний 
додаток у відповідній соцмережі, щоб отримати app_id та інші ключі для 
конфігурації підключення до цієї мережі.  

За необхідності збільшення рівня захисту даних  у мобільних 
додатках може бути використана двофакторна аутентифікація (2FA), яка 
використовує два методи (фактори) перевірки особистості користувача: 
спочатку вводиться логін і пароль, а потім одноразовий пароль (код 
перевірки), який надсилається користувачу у SMS. Якщо пароль був 
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скомпрометований, акаунт залишиться захищеним, тому що на другому 
кроці входу зловмисник не зможе ввести потрібний код перевірки. 
Надсилання SMS з кодом реалізується за допомогою інтеграції 
сторонніх сервісів, наприклад Twilio. 

 
Список джерел інформації: 
1. Олійник Г. В., Грибков С. В. Використання JWT-маркерів для 

аутентифікації та авторизації користувачів у web-додатках. // 
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: 
Автоматика, вимірювання та керування. 2017.– № 880. – С. 86–93. 

2. SAML2 проти JWT: Розуміння OAuth2. –  [Електронний ресурс]. – 
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understanding-oauth2-a0549c/. – Назва з екрану 
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РОЗРОБЛЕННЯ ДОДАТКУ "ФАЙЛОВИЙ АСИСТЕНТ" 
 
На даний момент існує багато користувачів персональних комп’ютерів, 

які періодично завантажують з зовнішніх джерел через мережу Інтернет 
велику кількість файлів. Зазвичай файли завантажуються для подальшого 
використання або ж зберігання до відповідного часу використання. 
Накопичення цих файлів з часом стає проблемою при опрацюванні 
інформації, оскільки процес пошуку певних даних вимагає затрат часу.  

Кількість та, відповідно, об'єм файлів, збережених на пристрої протягом 
місяця або ж року, є значною. Отже, користувачеві час від часу потрібно 
сортувати завантажені файли за певними ознаками з метою їх подальшого 
зберігання чи опрацювання. З огляду на це, актуальним є розроблення 
спеціального додатку, що має на меті автоматизацію роботи з файлами 
надаючи можливість виконати вибіркове сортування та дозволяє користувачу 
у фоновому режимі виконати сортування файлів у обраному каталозі, 
вказавши відповідні параметри.  

Останнім часом спостерігається тенденція збільшення ваги мобільних 
пристроїв для організації роботи з даними. Тому актуальною є розроблення 
мобільної версії додатку, що надасть можливість отримувати додатковий 
доступ до файлів з мобільного пристрою через локальну мережу (WIFI). 

В процесі роботи над додатком було проаналізовано предметну область 
та виділено вимоги до нього. Розроблено додаток, що дає змогу 
користувачеві виконати сортування або встановити автоматичне виконання 
сортування, тим самим зменшувати час на виконання роботи. Додаток має  
локальну та мобільну версії, є простим у використанні. 

Основні функції локальної програми є наступними: в фоновому режимі 
посортувати файли за певними параметрами, перемістити їх у визначені 
користувачем каталоги. Мобільна версія має на меті надання можливості 
керування локальною версією додатка (запуск сортування, змінення 
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налаштувань, включення/виключення автоматичного сортування) та  
перегляду даних з каталогів і статистику. Обмін даними  між програмою на 
персональному комп’ютері і додатком на мобільному пристрої здійснюється 
за допомогою локальної мережі (WIFI)[1].  

 

  

а       б 

Рис.1. Вікна каталогів (а) та налаштувань(б) у мобільній версії 
додатку  

На рис. 1 (а) наведено вікно мобільної версії додатку, у якому 
відображено головні категорії файлів, з яких користувач матиме можливість 
обрати потрібну. На рис. 1 (б) наведено вікно налаштувань мобільної версії 
додатку, що дають користувачеві змогу керувати локальною програмою.  

Розроблений додаток є простим та функціональним і може бути 
використаний для автоматичного сортування файлів й упорядкування їх за 
обраними каталогами.   
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОНІВ В ТЕОРІЇ ЕФЕКТИВНОЇ 
МАСИ ДЛЯ ГЕТЕРОСТРУКТУР 

 
Теорія ефективної маси для кристалів з урахуванням неоднорідностей 

в них для всієї зони Бріллюена вперше була описана у працях Ваньє. Вона 
дозволила пояснити основні експериментальні результати проведених 
вимірювань. На розширення цієї теорії було спрямовано багато зусиль [1-
2]. Останнім часом це питання безпосередньо розглядається в точній теорії 
огинаючих функцій, запропонованій Бертом [3].  На основі теорії Берта ми 
розуміємо, чому метод ефективної маси працює так добре на різкому 
стику; тим не менше, це залишається принципово нелокальною теорією. 
Тому вона не може дати точного рівняння руху, що має місце бажаної 
локальної диференціальної форми. 

У даній роботі виведено точне диференціальне рівняння ефективної 
маси для електронів у гетероструктурах. Це рівняння еквівалентне точному 
рівнянню Шредінгера  

2 2

2 ( ) ( ) ( ),
2

d V x x E x
m dx

    


 

де хвильова функція подана у вигляді: 

( ) ( ) ( ),n n
n

x F x U x   

і отримується шляхом застосування перетворення змінних k-простору 
до теорії огинаючих функцій Берта [1], в якій зона Брілюена 
відображається на нескінченну дійсну вісь. Відображення усуває всі 
нелокальні ефекти та великі коливання Гіббса в теорії Берта через 
диференціальне рівняння нескінченного порядку, в якому ефекти 
інтерфейсу сильно локалізовані в безпосередній близькості від інтерфейсу. 
Застосовуючи перетворення Фур’є   



185 
 

 

1( ) ( ) ,
2
1( ) ( ) , ( )
2

1( , ) ( , ) ,
2
1( , ) ( , ) , [ ( , ) ]
2

iqx

iqx

iqx iq x

iqx iq x

f x f q e dq

f q f x e dx q

h x x e h q q e dq dq

h q q e h x x e dx dx q q











 

 



    

  

       









  

наведено загальну процедуру отримання граничних умов кінцевого 
порядку з рівняння нескінченного порядку. Виведення подано для 
простого одновимірного кристала, але його можна легко узагальнити для 
більш складних ситуацій. 
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АСИМПТОТИКА ЦІЛИХ РЯДІВ ДІРІХЛЕ НА ДОДАТНІЙ 

ПІВОСІ 

 

Нехай    

                                 ( ) =  ,     

= + ,                                                                         (1) 
– ціла функція,  зображена  абсолютно збіжним у  ℂ  рядом Діріхле, де           

0 < < ⋯ < → ∞ ( → ∞),  Μ ( ) = {| ( + )|: ∈ ℝ} – 
максимум її модуля. Через Τ  позначимо клас цілих функцій  (1) таких, що  
ln Μ ≤ Φ ( ), де Φ – деяка додатна функція, що задовольняє деякі умови. 
Скажемо, що Φ ∈ Ω , якщо Φ – додатна, опукла, зростаюча на (−∞, +∞), 
така, що Φ( )⁄ ↑ ∞  ( ≤ → ∞) і Φ( ) → 0  ( → −∞). Через  
позначимо функцію, обернену до Φ. 

Величини 

( ) = lim
→

1
( )

1
 

називаються відповідно верхньою і нижньою Φ-щільностями 
послідовності ( ). Якщо = = , то  називається Φ-щільністю, 
а послідовність ( ) − Φ-вимірною. 

М.А. Євграфов [1] показав, що якщо  
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1

< ∞                                                                (2) 

і ціла функція  виду  (1)  обмежена на дійсній осі, то ≡ 0. 
У випадку, коли на зростання Μ ( )  є деякі обмеження, умову  

(2) можна замінити слабшою умовою 

     lim
→

= ,     0 < < ∞.                                                 (3) 

З.Ш. Карімов [2] показав, що якщо виконана умова (2)  

  lim
→

1
ln

1
| ( )| = < ∞, де    ( ) = 1 − ,      (4) 

і (∀ ∈ ℝ): {| ( )| ≤ Η( )}, де Η – додатна неспадна на (0; +∞), то 
(∀ℰ < ℝ)(∃Α > 0)(∀ = + ){| ( )| ≤ ΑΗ( + + )}. 

Звідси,   зокрема,   випливає,  що  якщо  функція  (1)  має  ℝ  – порядок  

ℝ = lim
→

1
ln ln Μ ( ),  виконана умова (2)і 

< ∞, то                                               

 lim
→

ln ln ( )
= ℝ                                             (5) 

В роботі [3] показано, що рівність (5) має місце, якщо виконані умови  

lim
→

1
ln ln

1
| ( )| = 0, = Ο(1) ( → ∞),⁄             

 
1

= ο(ln ) ( → ∞)                                                   (6) 

Виявляється, що дане твердження випливає з отриманої нами більш 
загальної теореми. Перед тим, як її сформулювати, проведемо деякі 
приготування. 

Дві  зростаючі  невід’ємні  неперервні  на  (−∞, +∞)  функції  
Φ( ) і   Ψ( ) назвемо порівнянними, якщо існує границя 

= lim
→

Ψ( )
x ,    0 ≤ ≤ ∞, де  –  функція,

обернена до Φ.                 
 

Скажемо, що Φ( ) ∈ Ω , якщо Φ( ) ∈ Ω  і функція ( ) задовольняє 
умови: 
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( ) ~ ( ) ,  ( ln )~ ( )     ( → ∞) 

Теорема 1.  Нехай Φ( ) ∈ Ω , а послідовність ( ) має Φ-щільність 

<
1
2  і задовольняє умови (3),   (6). Тоді для довільної порівнянної  з Φ  

функції  Ψ і довільної цілої функції ∈ Τ  виду (1) має місце рівність 

→

( | ( )|)
=

→

ln Μ ( )
,                         (7) 

де  – функція, обернена до Ψ. 
Зауважимо, що <    є  істотною, на що вказує 
Теорема 2. Нехай Φ( ) ∈ Ω , а послідовність ( ) має Φ – щільність  

, < < ∞, і − ≥ ℎ > 0  ( ≥ 1). Тоді існує ціла функція ∈
Τ   виду (1) і порівнянна з Φ функція Ψ такі, що рівність (7) не 
виконується. 

 
Список джерел інформації: 
1. Евграфов М.А. Асимптотические оценки и целые функции. – М., 
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2. Каримов З. Ш. Об оценке функции, представленной рядом 

Дирихле. – Матем. сб., 1975, т.96(138), № 4, с. 560–567  
3. Сорокивский В. М. О росте аналитических функций, 
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Т. 36. – С. 524-528. 
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МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ 

 
Результати наших педагогічних спостережень та аналіз досвіду 

вчителів-практиків вказують, що, якщо в учня відсутнє прагнення до знань 
і він не проявляє зацікавленості у навчанні, то похвалитися високими 
результатами своєї навчальної діяльності він не зможе.  

На жаль, сучасні учні не завжди зацікавлені в набутті математичних 
знань та виробленні відповідних умінь і навичок. Учителі, зазвичай, 
прагнуть переконати школярів у тому, що математичні знання потрібні 
людям всіх спеціальностей перш за все для того, щоб залучити їх до 
загальнолюдської культури. Більшість учні і не проти залучення їх до 
загальнолюдських цінностей, якби для цього не потрібно було б долати 
значні труднощі, виконувати багато рутинних завдань. А якщо в учня 
немає мотивів вивчати математику або ці мотиви слабкі, його навчання 
перетворюється на суцільну муку. Це і є однією з найважливіших причин 
відставання багатьох школярів з математики. Уникнути цієї проблеми 
можна лише одним способом – своєчасно сформувати дієві мотиви 
навчання [3].  

Мотивація навчальної діяльності не тільки забезпечує високу 
ефективність навчання, але й має моральний аспект: у кінцевому 
результаті вона виступає як реалізація потреби бути особистістю. Цілком 
справедливо відзначав В.О.Сухомлинський: «Найстрашніше лихо для 
школи, лихо для суспільства, якщо молодій людині не хочеться знати…» 
[4].  

Процес формування мотивації навчання школярів на уроці можна 
розділити на три етапи: 

1. Етап «пробудження» мотивації. 
2. Етап підкріплення і посилення мотивації. 
3. Рефлексивно-оціночний етап. 
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Розглянемо місце цих етапів на уроці математики.  
1. Етап «пробудження» мотивації. На початковому етапі уроку 

вчитель може використовувати кілька видів спонукань учнів: 
актуалізувати мотиви попередніх досягнень («ми добре попрацювали над 
попередньою темою»), викликати мотиви відносної незадоволеності («але 
не засвоїли ще одну важливу сторону цієї теми»), посилити мотиви 
орієнтації на майбутню діяльність («а тим часом для вашого майбутнього 
життя це буде необхідно: наприклад, у таких-то ситуаціях»), посилити 
мимовільні мотиви подиву, допитливості [2]. 

Аналізуючи методичну літературу ми виділили окремі прийоми 
активізації навчальної мотивації учнів, які можна реалізувати на 
початковому етапі уроку математики є: 

1) створення проблемної ситуації, яка виникає на стику «знань» і 
«незнань» учнів і вводить їх у зміст вивчення нової теми; 

2) розв’язування практико-орієнтованої задачі або розповідь вчителя 
про практичну значущість майбутньої навчального матеріалу; 

3) розповідь вчителя про те, як вирішувалася проблема в історії науки. 
2. Етап підкріплення і посилення мотивації. Важливість цього 

етапу обумовлена тим, що вчитель, збудивши цікавість учнів на 
початковому етапі уроку, іноді перестає про неї думати, зосереджуючись 
на предметному змісті уроку.  

Зміст навчального матеріалу також відіграє важливу роль у мотивації 
навчання. Але сам по собі зміст навчальної інформації поза потребами 
дитини не має для неї ніякого значення і тому не спонукає до навчання.  

Подавати матеріал доцільно в такій формі, щоб викликати в учнів 
емоційний відгук. Цього можна досягнути, враховуючи:  

1) аналітичний характер подання: критичний, проблемний метод;  
2) підкреслення привабливих сторін змісту: труднощі, складність 

(простота, доступність), новизна, відкриття нового в давно відомому, 
історизм, сучасні досягнення науки, цікаві факти, парадокси;  

3) підбір завдань з цікавим змістом, цікавими питаннями;  
4) демонстрацію значущості знань, умінь;  
5) реалізацію міжпредметних зв'язків; 
6) використання евристичних прийомів навчання. 
3. Рефлексивно-оціночний етап (етап закінчення уроку). Важливо, 

щоб кожен учень вийшов з навчальної діяльності з позитивним особистим 
досвідом і, щоб в кінці уроку виникала позитивна установка на подальше 
навчання. Іноді важливо показати учням слабкі місця в їхніх знаннях, щоб 
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сформувати в них уявлення про власні можливості. Це зробить їх 
мотивацію більш адекватною і дієвою. На уроках засвоєння нового 
матеріалу ці висновки можуть стосуватися рівня оволодіння новими 
знаннями та вміннями. 

Тому важливо, щоб вчитель заохочував і підкріплював досягнення 
учня, порівнюючи їх не з результатами інших учнів, а з його ж власними, 
побудованими на його минулих успіхах та невдачах, з індивідуальними 
критеріями. 

 
Список джерел інформації: 
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МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ І 
НЕРІВНОСТЕЙ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

 
Тригонометрія – один з наймолодших розділів в елементарній 

математиці, який отримав своє остаточне оформлення тільки у 18 столітті. 
При різних підходах до вивчення тригонометрії, роль рівнянь та 
нерівностей дуже велика незалежно від часу вивчення. Тригонометричні 
рівняння та нерівності в загальному курсі тригонометрії повинні займати 
таке ж місце, яке займають алгебраїчні рівняння та нерівності в курсі 
алгебри.  

В шкільному курсі математики поняття тригонометрії вперше 
зустрічається в геометрії під час знайомства з прямокутним трикутником. 
У 10 класі учні вивчають різні види функцій, зокрема тригонометричні 
функції. Під час вивчення даної теми впроваджується ряд формул 
(пониження степеня, подвійних та половинних аргументів). Застосування 
отриманих знань відображається у темі «Тригонометричні рівняння і 
нерівності», у якій подаються різні методи їх розв’язування, включаючи 
рівняння та нерівності з параметрами. Тригонометричні рівняння і 
нерівності розглядаються з найпростіших. Спершу учням пропонується 
розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь за допомогою 
одиничного кола чи за допомогою графіка, потім – з використанням 
формул [1]. 

У роботі опрацьовано теоретичні відомості та розглянуто ряд методів 
розв’язування тригонометричних рівнянь та нерівностей у шкільному 
курсі математики, методичні особливості щодо вивчення даної теми, 
подано завдання, які були запропоновані на ЗНО протягом останніх років, 
з’ясовано особливості викладання теми авторами чинних підручників з 
математики. 

Розглянемо деякі приклади. 
Приклад 1. Розв’язати рівняння: 2sin32cos  xx . 
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Розв’язання. Враховуючи, що xx 2sin212cos  , дістаємо 
02sin3sin21 2  xx , тобто 01sin3sin2 2  xx . Нехай tx sin , тоді 

рівняння 0132 2  tt  має розв’язки 1t  та 
2
1

t . Звідси, 1sin x  або 
2
1sin x

. Тому 

,,2
2

Znnx    або   .,
6

1 Zkkx k    

Відповідь:  






  Zknkn k ,

6
1,

2
 . 

Приклад 2. Розв’язати нерівність 
2
2sin x . 

Розв’язання. Побудуємо графіки функцій xy sin  і 
2
2

y  , далі 

заштрихуємо проміжки, на яких графік функції xy sin  розташований 

нижче від графіка функції 
2
2

y . 

 
Знайдемо точку 2x , яка відповідає кінцеві одного з проміжків, на 

якому виконується задана нерівність, 
42

2arcsin2


x . Іншому кінцеві 

цього проміжку відповідає точка .
4

5
41


 x  

Одним із проміжків, який є розв’язком нерівності, є  







4
;

4
5  . 

Відповідь записуємо, враховуючи періодичність функції xy sin . 

Відповідь:  .,2
4

;2
4

5 Znnnx 





    

Тригонометричні рівняння та нерівності є важливим компонентом 
інтелектуального розвитку молодого покоління. Вони розвивають логічне 
мислення, сприяють активізації уваги учня до пошуку методів 
розв’язування даного рівняння чи нерівності, сприяють розвитку 
розумових процесів в учнів старшого шкільного віку, розвитку особистості 
в цілому.  
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Вміння і навички розв’язувати тригонометричні рівняння в шкільному 
курсі математики та математичного аналізу є, безсумнівно, важливими не 
тільки для засвоєння шкільного курсу, а й для подальшого процесу 
навчання. Кожний школяр може вступити до ВНЗ, де обов'язково 
знадобляться розширені знання алгебри, в тому числі тригонометрії. Також 
знання тригонометрії необхідні для підготовки до ЗНО, найважливішого 
екзамену в житті учня [2]. 

Розвиток вмінь розв’язування тригонометричних рівнянь і 
нерівностей вимагає великих зусиль з боку вчителя математики. Вчителеві 
необхідно повною мірою володіти методами формування як первинних 
знань тригонометрії, так і складнішого рівня. Безсумнівно, при вивченні, 
як тригонометрії, так і інших тем алгебри, необхідно спиратися на знання, 
вміння і індивідуальні особливості кожного учня. У сучасному світі це 
дуже складна задача, адже кожна дитина для розуміння запропонованого 
матеріалу потребує своєї певної кількості часу. 

 
Список джерел інформації: 
1. Слепкань З.І. Методика навчання математики: Підручник. – 2-ге 

вид., допов. і переробл. / Слепкань З.І. – К.: Вища школа, 2006. – 
582 с. 

2. Бевз Г.П. Методика викладання математики. 3-тє вид., допов. і 
переробл. / Бевз Г.П. – К.: Вища школа, 1989. – 368 с. 

 
  



195 
 

Комарницька Л.І. 
к.ф.-м.н., доцент 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Якубів С.М. 

студентка групи М-107М 
Навчально-наукового інституту фізики, математики, 

економіки та інноваційних технологій 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

 
 

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЛОГАРИФМІЧНИХ РІВНЯНЬ І 
НЕРІВНОСТЕЙ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

 

Вивчення логарифмічних рівнянь та нерівностей є однією з основних 
ліній шкільного курсу алгебри і початків аналізу, яка має розгалужену 
систему внутрішньо-предметних зв’язків з іншими темами курсу та широко 
використовується при вивченні інших предметів. Тому, як правило, 
логарифмічні рівняння та нерівності часто трапляються в завданнях 
зовнішнього незалежного оцінювання з математики. За результатами 
аналітичних звітів Українського центру оцінювання якості освіти, показники 
виконання цих завдань в останні роки суттєво погіршилися, що вимагає 
пошуку шляхів удосконалення методики вивчення логарифмічних рівнянь та 
нерівностей. 

Логарифмічні рівняння розв’язуються з використанням таких методів:  
- означення логарифма, властивості логарифмів, логарифмічні 

тотожності;  
потенціювання; 
- логарифмування обох частин рівняння;  
- зведення до однієї основи;  
- метод заміни змінної;  
- застосування монотонності функцій, які стоять під знаком логарифма.  
Те саме можна сказати і про логарифмічні нерівності [1, с. 4]. 
Важливо звернути увагу на те, що оскільки логарифмічна функція 

визначена лише на множині додатних чисел, то варто ще до розв’язування 
рівняння знайти область визначення виразів, що входять до складу рівнянь. 
Хоча на практиці при виконанні завдань, які даються на ЗНО, можна піти 
іншим шляхом, тобто спочатку розв’язати рівняння чи нерівність, а потім 
підставити дані розв’язки у початкову умову, і, таким чином, відкинути 
сторонні корені. Проте цей метод не є строго формальним і вимагає доброго 
фундаменту математичних знань. При цьому часто можна допустити 
помилки. 
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Необхідно звернути увагу учнів на те, що при розв’язуванні 
логарифмічних рівнянь та нерівностей можна користуватися не тільки 
рівносильними перетвореннями, але й діставати рівняння-наслідки. Учням 
необхідно пояснити, що при використанні рівнянь-наслідків можлива поява 
сторонніх коренів, і тому в цьому випадку перевірка є важливою складовою 
частиною розв’язування рівняння. 

Також необхідно звернути увагу учнів на те, що уважності потребує 
використання формули переходу від однієї основи до іншої [2, с. 376]. 

Окремої уваги заслуговує питання вивчення логарифмічних рівнянь та 
нерівностей з параметрами. Такі завдання часто трапляються під час 
виконання ЗНО у третьому блоці завдань (завдання з розгорнутою 
відповіддю). Під час розв’язування таких завдань необхідно не тільки 
правильно виконати завдання, але і чітко та аргументовано пояснити кожен 
крок та кожне твердження, на яке ми посилаємось, або за допомогою якого 
ми отримуємо наступний результат. Саме тому, при виконанні таких завдань 
і виникає доволі низький відсоток розв’язання. На жаль, на розв’язування 
саме таких завдань у шкільній програмі, як правило, виділено дуже мало 
часу. 

У різних авторів шкільних підручників трохи відрізняється підхід до 
вивчення даної тематики, але основні закономірності зберігаються. 

Вивчення даної тематики повинно сприяти розвитку творчих здібностей 
учнів, логічного мислення, вміння аналізувати та синтезувати наукові ідеї, 
розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, уміння обгрунтовувати та 
доводити справедливість свого твердження, виконувати узагальнення та 
систематизацію отриманих знань.  

Дана тематика є доступною для вивчення учнями старших класів. 
Подальша робота у напрямі дослідження цієї проблеми може бути пов’язана 
зі складанням та розв’язуванням різноманітних математичних, фізичних, 
економічних задач прикладного характеру, котрі стосуються різних сфер 
життя, що, в свою чергу, буде мати позитивний вплив на теоретичні та 
практичні знання, уміння та навички учнів старшої школи. 

 
Список джерел інформації: 
1. Самойленко Л.  Методика навчання логарифмічних рівнянь та 
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НАПЕРЕДРАДИКАЛЬНІ ФІЛЬТРИ В КОМУТАТИВНІЙ 
ОБЛАСТІ ГОЛОВНИХ ІДЕАЛІВ 

 
Нехай R  - комутативна область головних ідеалів.  

Теорема. Нехай P  – деяка підмножина (скінченна або ні) простих 

елементів R , а 0: { }f P N   – відображення. Тоді множина  

1
1 1 1 1{ ... | , ,..., , ( ),..., ( )}nll

f n n n nE p p n N p p P l f p l f p    

 є напередрадикальним фільтром в R . 

Вважаємо, що при Im {0}f  { }fE R . 

 
Список джерел інформації: 
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1983, – 154 с. 
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РОЗЩЕПЛЮВАНІСТЬ СКРУТІВ В СКІНЧЕННИХ КІЛЬЦЯХ 
 

Будемо говорити, що скрут  r  в категорії лівих модулів над кільцем 

R  розщеплюється, якщо для всякого лівого R  - модуля M ( )r M  
виділяється в ньому прямим доданком.  

Дано коротке доведення наступної теореми. 

Теорема. У скінченному комутативному кільці всі скрути 

розщеплюються. 

Приклад. Нехай   
2 2

20
Z Z

S
Z

 
  
 

 . Тоді в категорії лівих модулів 

над S всі нетривіальні скрути не розщеплюються.  
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МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ З 
ІНТЕГРАЛОМ 

 
Відомо, що часто на математичних олімпіадах пропонуються задачі на 

доведення нерівностей, які важко розв’язуються засобами елементарної 
математики, і порівняно просто розв’язуються за допомогою методів 
математичного аналізу. А саме за допомогою інтегралів. 

Розглянуто теорему Ферма і її використання в доведенні задач. 
Якщо функція )( xf  визначена на інтервалі );( ba , в точці );(0 bax 

набуває найбільшого значення та диференційовна в точці 0x , то 0)( 0  xf . 
[2, §29 с. 301] 

Також розглянуто частковий випадок теореми Ларанжа, теорему 
Ролля та її застосування в розв’язанні задач.  

Нехай функція )( xf  неперервна на відрізку ];[ ba , диференційовна на 
інтервалі );( ba  та задовольняє умову )()( bfaf  . Тоді існує хоча б одна 
точка );(0 bax  , така, що 0)( 0  xf .[2, §29 с. 302] 

Також розглядаються застосування інтеграла при доведенні 
нерівностей, а саме за допомогою геометричного змісту інтеграла, 
монотонності площі та інших властивостей інтеграла. [1, с. 6]. 

 
Список джерел інформації: 
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Тернопіль: Богдан, 2011 р,- 400 с. 
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АСИМПТОТИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ 
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З МАЛИМ ПАРАМЕТРОМ 

 
Розглянемо систему лінійних диференціальних рівнянь виду: 

      0,,, 2

2
 xB

dt
dxC

dt
xdA  ,                 (1) 

де  ,tx –шуканий тривимірний вектор; t  –“повільний час”; 
      ,;,;, CBA –  3 3 -матриці. Будемо вважати, що матриці 

      ,,,,, CBA  на проміжку  L,0  можна представити у вигляді рядів за 
степенями ε: 
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Побудовані асимптотичні розв’язки системи (1) за допомогою методів 
С.Ф.Фещенка і М.І.Шкіля[3,4]. При цьому під частинним розв’язком 
будемо розуміти розв’язок, який відповідає простим і кратним кореням 
характеристичного рівняння 

       0det 0
2

00   BA .                                         (3) 
У випадку, коли  0    –простий корінь рівняння (3) справедлива  

Теорема 1. Якщо матриці       sss CBA ,, , s=0,1,2,...необмежено 
диференційовані на проміжку  L,0 , то рівняння (1) має частинний вектор-
розв’язок, який відповідає простому кореню  0 , виду: 

      ,1exp,,
0

0 












 





 dssux                                   (4) 
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де вектор   ,u  можна представити у вигляді: 

   





0
,

s
s

suu  .                                   (5) 

Якщо  0    – корінь рівняння (3) має на сегменті  L,0  сталу 
кратність 2k  , то існування і вид формальних частинних розвязків 
встановлює   

Теорема 2. Якщо матриці       sss CBA ,, , s=0,1,2,...необмежено 
диференційовані на проміжку  L,0 , то система (1) має частинний вектор-
розв’язок, який відповідає двократному кореню  0 , виду: 

        0 1
0

1, , exp ,x u s s ds


     


 
  
 
 
                   (6) 

де вектор   ,u  можна представити у вигляді: 

   
0

, s
s

s
u u   




  ,                                                   (7) 

 1   – скалярна функція,   . 
Можна показати, що побудовані частинні розв’язки мають 

асимптотичний характер у розумінні Крилова –Боголюбова[1] . Побудуємо 
функцію  

,                                   (8) 

де: 

,                                                         (9) 

–натуральне число, яку будем називати m-им наближенням до 
точного розв’язку системи (1). 

Асимптотичний характер побудованого розв’язку в теоремі 1 
встановлює  

Теорема 3. Якщо виконуються умови теореми 1 і при  

, ,                                       (10) 

то для будь-якого  існує стала , яка не залежить від 

параметра  і така, що для всіх  і досить малих  

виконуються нерівності 
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,                                                             (11) 

.                                                          (12) 

Аналогічно, можна встановити асимптотичний характер побудованих 
розв’язків у випадкукратнихкоренів характеристичного рівняння[2]. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 
 

Нині глобальна інформатизація суспільства призводить до 
інформатизації системи освіти, що, зокрема, реалізується через широке 
використання засобів інформаційних і комунікаційних технологій в 
освітньому процесі закладів освіти різних рівнів. Інформатизація освіти 
розглядається як нова галузь педагогічного знання, що орієнтована на 
забезпечення сфери освіти методологією, технологією і практикою 
розв’язання актуальних освітніх проблем і завдань, зокрема в галузі 
математичної освіти [1, с. 13]. 

Існує велика кількість спільних «точок дотику» математики та 
інформатики. Аналіз змісту цих дисциплін та історія їх розвитку 
переконливо доводять існування розгалуженої системи міжпредметних 
зв’язків. Останнім часом у зв’язку з розвитком інформатики, що вивчає 
проблеми отримання, зберігання, перетворення, передачі і використання 
інформації, посилюється її вплив на методику навчання математики. З 
одного боку, цей вплив обумовлює ряд проблем, пов’язаних з 
формуванням певного стилю мислення, використанням комп’ютерної 
техніки, а з іншого – методика отримує нові ефективні засоби 
інформаційних технологій, використання яких уможливлює підвищення 
ефективності навчання математики [2, с. 16]. 

Аналіз наукових і методичних публікацій з питань використання 
інформаційних технологій в навчанні математики показав, що, 
незважаючи на їх достатню кількість, проблема комплексного (цілісного) 
розв’язання означеної проблеми потребує подальшого дослідження й 
нагального вирішення. Це пов’язано, головно, з тією ситуацією, що 
склалася в більшості закладах загальної середньої освіти: інформаційні 
технології, якщо і використовуються в школі, зокрема у процесі навчання 
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математики, то, здебільшого, фрагментарно. До цього часу відсутня 
стратегія інформатизації математичної освіти, немає чітких рекомендацій 
щодо використання інформаційних технологій в навчанні математики, в 
підручниках з математики практично відсутні посилання на розв’язання 
задач з використанням комп’ютера, відсутні рекомендації щодо 
використання різного роду комп’ютерних програм з математики. 

Таким чином, існує ряд проблем на шляху інформатизації шкільної 
освіти в цілому, і математичної, зокрема. Коротко зупинимося на їх аналізі 
[3]:  

1. Обмеження щодо часу використання персонального комп’ютера на 
уроках, залежно від віку учнів. Ці норми є достатньо обґрунтованими, 
оскільки дійсно тривала робота за комп’ютером вкрай шкідлива для 
людського організму, особливо дитячого. 

2. Недостатня матеріально-технічна база в школах для належного 
проведення занять з різних навчальних дисциплін (зокрема математики) з 
використанням засобів інформаційних технологій. Крім того, у наявних 
комп’ютерних класах здебільшого проводяться заняття лише з 
інформатики. 

3. Конкуренція з традиційними технологіями навчання. Методики 
навчання практично всіх шкільних навчальних дисциплін, зокрема й 
математики, пройшли тривалий період свого становлення. Водночас, 
навчання інформатики як навчальної дисципліни здійснюється лише з 
кінця ХХ ст., а поняття «комп’ютерна технологія навчання» з’явилося ще 
пізніше й знаходиться на стадії становлення. 

4. Відсутність масштабної зацікавленості вчителів математики у 
використанні інформаційних технологій навчання. Це, на нашу думку, 
пов’язано здебільшого із чинниками, зазначеними вище, хоча має місце й 
особистісний фактор. 

5. Запізніла реакція на зміни, що відбуваються в галузі інформатики. 
Вчителям-предметникам й адміністрації шкіл доволі складно встежити за 
постійним вдосконаленням технічних характеристик і програмного 
забезпечення комп’ютерної техніки. 

6. Низька культура праці на персональному комп’ютері в більшості 
учнів. Нині комп’ютер стає таким же звичним явищем життєдіяльності 
суспільства, як телебачення або телефонний зв’язок. Однак, основний 
напрямок використання комп’ютерної техніки (інформаційних технологій) 
молоддю – здебільшого розважальний. Це ігри різних типів, соціальні 
мережі, електронна пошта й Інтернет та ін. Щодо використання 
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комп’ютера (інформаційних технологій) з навчальною метою то, на жаль, 
можна констатувати здебільшого лише пошук готових навчальних 
матеріалів (рефератів, статей) в комп’ютерних мережах. 

7. Доцільність глобального використання інформаційних технологій 
навчання в освітньому процесі. 

Таким чином, на даному етапі суспільного розвитку важливою постає 
проблема окреслення й проектування стратегії навчання математики з 
використанням сучасних засобів інформаційних технологій, системне 
використання яких уможливлює індивідуалізацію й диференціацію 
навчання математики, підвищення наочності досліджуваного матеріалу, 
організацію позакласної роботи з математики та ін. 
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АСИМПТОТИЧНА ПОВЕДІНКА ОДНОГО НЕСКІНЧЕННОГО 
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Цілі функції вигляду (1) відіграють важливу роль в теорії рядів 

Діріхле, при дослідженні базисів із систем експонент і розв’язуванні 
деяких інтерполяційних задач (див. [1−7]).  

В даній роботі досліджено асимптотичні властивості спеціальних 
нескінченних добутків (1) і, зокрема, встановлено наступні твердження, які 
доповнюють результати робіт [8−11]. 

Теорема 1. Нехай [0; )  , (0; )  , m   і послідовність 
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Теорема 2. Нехай (0; )  , (0; )  , m   і неспадна до  

послідовність додатних чисел N( )n n   задовольняє умову (2). Тоді для цілої 
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Теорема 3. Нехай (0; )  , (0; )  , m   і неспадна до  

послідовність додатних чисел N( )n n   задовольняє умову (2) і  
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Тоді для цілої функції (1) виконується  
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УМОВИ ПОВНОТИ ОДНОЇ СИСТЕМИ ФУНКЦІЙ БЕССЕЛЯ У 
ВАГОВОМУ ПРОСТОРІ 2L  В ТЕРМІНАХ ЦІЛОЇ ФУНКЦІЇ 

 
Нехай  2 (0;1);L x dx , R  , – ваговий простір вимірних функцій 
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    – функція 

Бесселя першого роду індексу R  .  
Різноманітні апроксимаційні властивості (повнота, мінімальність, 

базисність) систем функцій Бесселя вивчались в багатьох працях (див., 
наприклад, [1-8]).  

Мета цієї роботи полягає у встановленні деяких достатних умов 
повноти системи  , , : Nk v p k  , 1

, , ( ) : ( )p
k v p k v kx x xJ x    , у ваговому 

просторі  2 2 2(0;1) : (0;1); p
pL L x dx  в термінах послідовностей нулів функцій з 

деяких класів цілих функцій, якщо J  – функція Бесселя першого роду 

індексу 1 / 2  , Rp  і N( )k k   – послідовність різних відмінних від нуля 
комплексних чисел.  

Нехай ,2pE  – клас парних цілих функцій   експоненційного типу 1   

таких, що  1/2 2 2( ) (0; )z z z L      . Основні результати роботи містяться в 
наступних твердженнях, які доповнюють результати Б. Винницького і Р. Хаця 
([5-8]). 

Теорема 1. Нехай 1/ 2v  , Rp , N( )k k   – послідовність різних відмінних 

від нуля комплексних чисел таких, що 2 2
k m  , k m , і послідовність 

Z {0}( )k k  \ , :k k   , Nk , є послідовністю нулів деякої парної цілої функції 

G  експоненційного типу 1  , для якої на деяких променях { :arg }jz z  , 
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{1; 2; 3; 4}j  , 1 (0; /2)  , 2 [ / 2; )   , 3 ( ;3 /2]   , 4 (3 /2;2 )   , 
виконується 

   1( ) 1 exp ImG z c z z


  ,        (1) 

за деякого    і деякої сталої 1 0c  . Тоді система  , , : Nk v p k   є 

повною в просторі 2 (0;1)pL . 

Теорема 2. Нехай 1/ 2v , Rp , N( )k k   – послідовність різних відмінних 

від нуля комплексних чисел таких, що 2 2
k m  , k m , і послідовність 

Z {0}( )k k  \ , :k k   , Nk , є послідовністю нулів деякої парної цілої функції 

,2pG E  експоненційного типу 1  , для якої за деякої сталої 5 / 2   на 

променях { :arg }jz z  , {1; 2; 3; 4}j  , 1 (0; / 2)  , 2 [ / 2; )   , 3 ( ;3 /2]   , 

4 (3 /2;2 )   , виконується нерівність (1). Тоді система  , , : Nk v p k   є 

повною в 2 (0;1)pL . 

Теорема 3. Нехай 1/ 2v  , Rp , N( )k k   – послідовність різних відмінних 

від нуля комплексних чисел таких, що 2 2
k m  , k m , і послідовність 

Z {0}( )k k  \ , :k k   , Nk , є послідовністю нулів деякої парної цілої функції 

,2pF E  експоненційного типу 1  , для якої за деяких 2   і h  

виконується ( )F x ih x    , 0  , 1x  . Тоді система  , , : Nk v p k   є 

повною в 2 (0;1)pL . 

Теорема 4. Нехай 1/ 2v  , Rp  і N( )k k   – послідовність різних 
відмінних від нуля комплексних чисел. Якщо k kk       для деяких 

0 / 2   , ( 1 / 2)        і послідовності ( : N)k k   такої, що 0k  , 
(1)k O  , k   ,  
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 , 

то система  , , : Nk v p k   є повною в просторі 2 (0;1)pL . 
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P. 150–155. 
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РЕГУЛЯРНІСТЬ ЗРОСТАННЯ В [0;2 ]qL  -МЕТРИЦІ 
ЛОГАРИФМІЧНОЇ ПОХІДНОЇ ТА ЛОГАРИФМУ ЦІЛОЇ ФУНКЦІЇ 

З НУЛЯМИ НА СКІНЧЕННІЙ СИСТЕМІ ПРОМЕНІВ 
 

Нехай f  – ціла функція, (0) 1f  ,  : : Nj j   , де N( )j j   – 

послідовність нулів функції f , розташованих в порядку неспадання їх 

модулів, Q  – коефіцієнт при z у зображенні Адамара-Бореля ([1, c. 38]) 

цілої функції f  порядку (0; )   , p   – найменше ціле невід’ємне 

число, для якого 1

1

p

j
j


  



  , 
, arg

( , ; ) : 1
j jr

n r f
  


 

  , ( ): ( ) / ( )F z zf z f z , 

iz re , 
1

:
j

m

m
j

l


  ,  : : arg
j jl z z   , 

1 20 ... 2m        , – скінченна 

система променів,  : : arg , 0
j j jl z z z r     , де jr  – найменший модуль 

нуля j , що лежить на промені 
j

l ,  1,..., ,j m  і ([3–5]) 

0

( )log ( ) :
( )

z ff z d
f
 



  , 
1

\
j

m

j

z l


 
  

 
 , – однозначна гілка багатозначної 

функції Log ( ) log ( ) Arg ( )f z f z i f z  , така, що log (0) 0f   (тут інтеграл 
береться вздовж відрізка [0, ]z ). 

У роботах [2–5] описано асимптотичну поведінку логарифмічних 
похідних та логарифмів цілих і мероморфних функцiй цiлком регулярного 
зростання (див. [1, 2]) додатного порядку в [0;2 ]qL  -метрицi. Мета роботи 
полягає у дослідженні асимптотичної поведінки логарифмічної похідної та 
логарифму цілої функції додатного порядку з покращеним розподілом 
нулів на скінченній системі променів m  (див. [6−10]) в метриці просторів 
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[0;2 ]qL  , [1; )q   . Основним результатом є наступне твердження, яке 
доповнює результати робіт [6−10]. 

Теорема 1. Для того щоб для цілої функції f  порядку ( 0 ; )    з 
нулями на скінченній системі променів m  для деякого 2 (0; )   і кожного 

[1; )q    виконувались співвідношення 

2

1
2

0

1 ( ) ( ) ( )
2

q qiF re h d o r
r

 
 

   



    
  

 
, r   , 

2

1
2

0

1 log ( ) ( ) ( )
2

q qif re h d o r
r

 
 

  



    
  

 
, r   , 

необхідно й достатньо, щоб для деякого 1 (0; )   і кожного 

 1,...,j m  виконувалась рівність 1( , ; ) ( )j jn t f t o t     , t  , 

[0; )j   , і, крім цього, у випадку N  , для деяких 3 (0; )   і Cf    
3

0

( )
j

j f
r

r 



   

 

  , r  . 

При цьому, ( )( ) ( ) hh h i 
 




  , де 
1

( ) ( )
m

j
j

h h 


 , якщо (0; ) \ N    і 

( )jh   – 2 -періодична функція, визначена на проміжку ; 2j j     

рівністю ( ) cos ( )
sin

j
j jh    


   . У випадку N   

1
cos( ) ( ), ,

( )
cos , 1,

m

f f j
j

h p
h

pQ

    


 



   

  

 ,
 

де / ,f f Q       arg /f f Q      і ( )jh   – 2 -періодична 

функція, визначена на проміжку [ ; 2 )j j     рівністю  

( ) ( )sin ( ) cos ( ).j
j j j j jh         
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ПРО НУЛІ МЕРОМОРФНИХ В ОДИНИЧНОМУ КРУЗІ 
ФУНКЦІЙ СКІНЧЕННОГО  ТИПУ 

 
Нехай : [0;1) [0; )    – неспадна функція, (0;1) { : 1}U z z  , f – 

функція, мероморфна в крузі (0;1)U , яка має нескінченну множину нулів - 

( )  та полюсів - ( )j , (0) 1f  . Тоді  – ( ;1/ ) : ( ) 1
r

n r f n r



 

    - кількість нулів,   

( ; ) : ( ) 1
j r

n r f n r
 

    - кількість полюсів функції f  в крузі (0; )U r ; 

0

( ;1/ )( ;1/ ) ,
r n t fN r f dt

t
 

0

( ; )( ; )
r n t fN r f dt

t
 

 
- неванліннові ([1], [2])

 
лічильні 

характеристики.  

Через Аi і Вi позначаємо додатні сталі. У статті [4] є доведені такі 
твердження: 

Theorem A. Якщо ( )  є послідовністю нулів голоморфної в 
одиничному крузі )1;0(U  функції f , яка задовольняє умову 

( )( )( (0;1)) :| ( ) | exp
1 | |

BA B z U f z A
z


  

         
,                    (1) 

то  

1
1 1 1( )( )( (0;1)) : ( )

1
BA B r U N r A

r
        

,                            (2) 

і для деяких А2 і В2, всіх  1 2 1 2, (0;1), ( ;1), (1;1 / )k r r r r     

1 2

2 2 2 2

1 21 2

1 1 1max 1;
2 1 ln 1k k k

r r

A B A B
k r k rr r 

 
  

               


 
                     (3) 
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Theorem B. Якщо виконуються умови (2) і (3), то існує голоморфна в 
одиничному крузі )1;0(U функція, яка задовольняє умову 

3 / 2( )( )( (0;1)) :| ( ) | exp
(1 | |) 1 | |

A BA B z U f z
z z


  

          
.
 

Використовуючи ці результати спробуємо отримати аналогічні для 
мероморфних в крузі  )1;0(U  функцій.  

Нехай (тут ln max{0; ln }x x  ) 

   
2

0

1( ; ) ln ( ) ; ; : ; ( ; )
2

im r f f re d T r f N r f m r f


 


   ,                     (4) 

- неванліннівська характеристика росту функції f .  
Тоді  

     
2

0

1 1;1/ : ;1 / ( ;1 / ) ;1 / ln
2 ( )i

T r f N r f m r f N r f d
f re







     .            (5) 

Справедливими будуть твердження. 

Tеорема 1. Якщо ( )  і ( )j   є, відповідно, послідовністю нулів і 
полюсів мероморфної в одиничному крузі )1;0(U  функції f , яка 
задовольняє умову 

( )( )( (0;1)) : ( , )
1

BA B r T r f A
r

        
,                                 (6) 

то  

1
1 1 1( )( )( (0;1)) : ( ,1/ )

1
BA B r U N r f A

r
        

,                            (7) 

1
1 1 1( )( )( (0;1)) : ( , )

1
BA B r U N r f A

r
        

                               (8) 

і для деяких А2 і В2, всіх  1 2 1 2, (0;1), ( ;1), (1;1 / )k r r r r     

1 2 1 2

2 2 2 2

1 21 2

1 1 1 1max 1;
2 1 ln 1j

k k k k
r r r r j

A B A B
k r k rr r 

 
     

                
  . 



217 
 

Teoрeма 2. Якщо послідовності комплексних чисел ( )  і ( )j  
задовольняють умови (7), (8) і  

1 2

2 2 2 2

1 21 2

1 1 1max 1;
2 1 ln 1k k k

r r

A B A B
k r k rr r 

 
  

               
 ,                    (9) 

1 2

2 2 2 2

1 21 2

1 1 1max 1;
2 1 ln 1j

k k k
r r j

A B A B
k r k rr r

 
  

               
 ,                 (10) 

то існує мероморфна в одиничному крузі )1;0(U  функція f, для якої 
( )  і ( )j   є, відповідно, послідовністю нулів і послідовністю полюсів, яка 
задовольняє умову 

( )( )( (0;1)) : ( , )
11

A BA B r T r f
rr

         
. 

для деяких А і В, всіх (0;1)r  . 
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ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗВ’ЯЗКІВ ЛІНІЙНОГО 
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ 

 

Відомо, що функції Бесселя )(xJ , 1  є розв’язками 

диференціального рівняння 01 2

2












 y

xx
yy 

 [1, с. 12]. 

Використовується зображення  x
x

xdx
dxxJ

n
nn

n
sin2)1()( 2/1

2/1 





 

  , 

де n  – натуральне число, 

n

xdx
d









 – n  разів застосована операція, що 

складається з диференціювання з наступним множенням на x/1  [2, с. 
631]. Розглянуто питання про розклад в ряд Фур’є по системі спеціальних 

функцій Бесселя (ряди Фур’є-Бесселя) ,)()(
1






m

mm xJcxf   

  ,)()(
2

)(
1

0

2
1 dttJttfcJ m

m
m     де 1 , 2 , … – додатні нулі 

функції 
)(xJ , розміщені в порядку зростання їх величини [1, с.83]. 
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ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ 9 КЛАСУ З ОСНОВАМИ 
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

 
Розвиток сучасних виробничих технологій здійснюється за багатьма 

напрямами, найголовнішими серед яких є перехід до безперервних 
технологічних процесів, використання безвідходних технологій, 
застосування прогресивних методів впливу на матеріали, комплексна 
автоматизація і комп’ютеризація виробничих процесів, використання 
промислових роботів. Саме тому, серед основних завдань трудової 
підготовки школярів на сучасному етапі необхідно виокремити 
цілеспрямоване ознайомлення учнів з новинками у галузі техніки і 
технологій, формування уявлень про основи сучасного виробництва. 

На уроках трудового навчання у 9-у класі передбачено вивчення 
розділу «Основи матеріалознавства», орієнтованого на ознайомлення 
школярів з конструкційними металевими й неметалевими матеріалами 
(пластмасами, органічним склом, поліетиленом, пінопластом, 
полістиролом та ін.); полімерами як основою розвитку технології 
створення нових конструкційних матеріалів. Важливе місце відводиться 
вивченню сучасних композиційних матеріалів. 

Композиційні матеріали, або композити (від лат. composition – 
складання) – це штучно створені полікомпонентні матеріали, що 
складаються з двох і більше неоднорідних компонентів й утворені шляхом 
об’ємного поєднання полімерної, металевої, вуглецевої, керамічної або 
іншої основи (матриці) і наповнювачами із волокон, нитковидних 
кристалів, тонко дисперсних частинок тощо [2, с. 51]. 

Змінюючи об'ємний склад компонентів, отримують композиційні 
матеріали з необхідною міцністю, пружністю, абразивною стійкістю, а 
також іншими спеціальними властивостями (теплопровідними, 
ізоляційними, водонепроникними та ін.).  
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Галузь використання композиційних матеріалів надзвичайно широка. 
Вони (композити) успішно застосовуються в авіаційній та космічній 
техніці (виготовлення деталей і корпусів літаків; агрегатів, що працюють в 
умовах високих температур), автомобільній та гірничодобувній 
промисловості, цивільному будівництві та ін. 

За видом наповнювача (зміцнювача) композиційні матеріали 
класифікують на скловолокніти, карбоволокніти (з вуглецевими 
волокнами), бороволокніти і органоволокніти. Композиційні матеріали з 
неметалевою матрицею (полімерні карбоволокніти) зазвичай 
використовують в судно- і автомобілебудуванні; з них виготовляють 
підшипники, панелі опалення, спортивний інвентар, частини ЕОМ. 
Високомодульні карбоволокніти застосовують для виготовлення деталей 
авіаційної техніки, апаратури для хімічної промисловості, в 
рентгенівському устаткуванні та ін. Вироби з бороволокнітів застосовують 
в авіаційній і космічній техніці (профілі, панелі, ротори і лопатки 
компресорів, лопаті гвинтів тощо). Органоволокніти застосовують як 
ізоляційний і конструкційний матеріал в електрорадіопромисловості, 
авіаційній техніці, автобудуванні; з них виготовляють труби, ємності для 
реактивів, покриття корпусів суден та ін. [1]. 

У процесі трудової підготовки школярі, зазвичай, мають справу з 
композиційними матеріалами на основі деревини. Відомо, що деревина 
завжди була найбільш використовуваним конструкційним матеріалом. 
Однак, процес обробки заготовок з деревини супроводжується утворенням 
значної кількості відходів (обрізків, стружки, тирси). Тому необхідність 
підвищення ефективності й зменшення відходів використання деревини 
зумовили розвиток виробництва фанери і різних видів деревних плит 
(ДВП, ДСП, МДФ, ОСБ). 

З деревних плит виготовляють меблі, активно використовують у 
будівництві і ремонті житлових і нежитлових приміщень та будівель. Всі 
плити у своїй основі мають дерев'яну тирсу, до якої додають спеціальні 
добавки з метою покращення механічних й експлуатаційних властивостей 
плит. 

ДВП – це конструкційний матеріал, виготовлений з дрібних волокон 
деревини, пов’язаних синтетичними смолами. Плити ДВП знайшли 
широке застосування у меблевій промисловості [3]. 

ДСП – це деревна плита, виготовлена з деревної стружки або тирси, а 
також синтетичної смоли, яку пресують і екструдують. Плити ДСП 
використовують у багатьох сферах будівництва, зокрема для монтажу 
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розбірних конструкцій, обшивки і облаштування дахів і стін, виготовлення 
підкладки для підлоги, декорування [3]. 

Плити МДФ – набагато міцніші за ДСП. Вони, зазвичай, складаються 
з 82% деревного волокна, 9% керамінореагенту, 8% води і 1% парафіну. У 
процесі виробництва плитам МДФ надаються спеціальні властивості: 
водостійкість, вогнестійкість, біостійкість. Використовуються плити МДФ 
для декору приміщень у вигляді ламінованого покриття для підлоги, 
стінових панелей та при виробництві меблів [3].  

Плити ОСБ складаються з деревної стружки, смоли, борної кислоти і 
синтетичного воску. Ці плити застосовують у сфері будівництва, зокрема 
для монтажу стін-перегородок, підлогових настилів, як основу під різні 
види покрівельних матеріалів [3]. 

Таким чином, ознайомлення учнів 9-го класу з основами 
матеріалознавства сприяє загальнотехнічному розвиткові школярів, 
формуванню уявлень про основи сучасного виробництва, технології 
виготовлення новітніх конструкційних матеріалів, їх будову і властивості, 
галузі використання. При цьому інтегруються знання із різних 
загальноосвітніх предметів: фізики, хімії, географії, економіки, математики 
та ін.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ  
З МИСТЕЦТВОМ ВИГОТОВЛЕННЯ ШТУЧНИХ КВІТІВ  

НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 
 

Нині художньо-трудова підготовка школярів, спрямована на 
ознайомлення з народними художніми промислами, зокрема мистецтвом 
виготовлення штучних квітів, набуває особливої актуальності. При цьому 
виділяють три етапи залучення учнів до мистецтва штучного 
квітникарства: 

Перший етап – гурткова і факультативна робота серед учнів 3 – 4 
класів, в процесі якої учні здебільшого знайомляться з основами 
художнього квітникарства.  

Другий етап – трудове навчання у 5 – 7 класах, коли згідно з 
навчальною програмою окремі теми доповнюються елементами з курсу 
художніх народних промислів. На другому етапі учні поглиблюють уміння 
і практичні навички з виготовлення штучних квітів, що дає змогу 
виконувати творчі роботи на більш вищому технічному і художньому 
рівнях. 

Третій етап – поглиблене вивчення народних промислів (8 – 9 класи). 
Цей етап найвідповідальніший і вимагає як від учнів, так і від учителя 
наполегливості, міцних знань і вмінь, творчого підходу до праці. У процесі 
художньо-трудової діяльності учні виготовляють штучні квіти з тканин, 
бісеру та шкіри, вчаться складати різноманітні квіткові композиції. 

З метою уникнення монотонності в роботі і підтримки постійного 
інтересу учнів до мистецтва штучного квітникарства, доцільно 
практикувати різні типи уроків, коли теоретичні заняття періодично 
чергуються з практичними. У практиці роботи школи значне місце 
посідають нестандартні уроки (урок-екскурсія, урок-диспут, урок-
обґрунтування творчої роботи, урок-захист творчого проекту), завдання 
яких полягає у тому, щоб завдяки своїй новизні, змісту і методам 
проведення викликати в учнів інтерес до навчальної роботи в цілому та до 
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мистецтва виготовлення штучних квітів зокрема. Відомо, що через фактор 
новизни й відмінності від усталеної типовості, все нестандартне викликає 
неабиякий інтерес, сприяє переходу від звичної для учнів монотонності й 
рутинності на уроці до різноманітності переживань й постійної 
сконцентрованості на навчальному матеріалі. Психологи відзначають, що 
зміна емоційних станів особистості підвищує її працездатність. Таким 
чином, чергування традиційних занять з нетиповими (нестандартними) 
уроками сприяє підвищенню рівня розумової активності учнів, зокрема 
активізує процеси запам’ятовування, осмислення знань, забезпечує 
застосування знань й умінь у частково змінених і нових умовах [1]. 

Художньо-трудова діяльність учнів, пов’язана з виготовленням 
штучних квітів, за певних педагогічних умов може сприяти формуванню 
навичок самостійної роботи школярів. З цією метою доцільно 
практикувати урок-обґрунтування творчої роботи. До такого уроку учні 
готуються заздалегідь. Ознайомившись з теорією штучного квітникарства, 
і використовуючи знання й уміння, набуті в ході художньо-творчої 
діяльності на уроках трудового навчання, школярі повинні виконати 
самостійну творчу роботу. При цьому створюються належні умови для 
розвитку розумової активності учнів, формування вольової сфери 
особистості; забезпечується можливість для творчості, що сприяє 
зародженню нових ідей, думок, композицій. У процесі виготовлення 
штучних квітів з’являється необхідність у засвоєнні нових прийомів 
роботи, узагальненні наявних знань, систематизації сформованих навичок. 

У процесі виконання творчих проектів школярі стикаються з раніше 
невідомими процесами, явищами, операціями, видами оздоблення, 
поєднання, кольоровими рішеннями та ін. Крім цього, учні максимально 
використовують вже наявні знання й уміння художньо-трудової діяльності. 
Бажання виготовити красиві квіти та створити оригінальні композиції 
сприяє активному прагненню учнів до засвоєння нових знань, актуалізації 
потреби у пізнанні чогось нового, досі не відомого. Таким чином, школярі 
активно працюють з літературою, відвідують музеї та виставки, шукають 
нові ідеї для творчості, прагнуть втілити задумане у матеріалі. 

Художньо-трудова діяльність учнів має відповідати таким основним 
вимогам [2]: 

– бути посильною для учнів; 
– орієнтуватися на декоративно-ужиткову спрямованість виробів; 
– передбачати самостійну навчально-пізнавальну діяльність учнів; 
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– містити елементи новизни, допускати прояви винахідливості й 
раціоналізації. 

У процесі художньо-трудової діяльності учнів, пов’язаної з 
виготовленням штучних квітів, велику уваги приділяють вибору об’єктів 
праці. Учнів, зазвичай, захоплюють роботи, які потребують певної 
акуратності, точності, зосередженості, прояву нестандартного мислення, 
застосування нових знань й умінь тощо. З метою отримання високої 
оцінки, учні часто вибирають доволі складні вироби, не усвідомивши своїх 
реальних можливостей. Відповідно до цього, необхідним постає 
індивідуальний підхід до кожного учня, оскільки занадто складна робота в 
кінцевому результаті призводить до невдачі. Такі учні важко переживають 
свою творчу неспроможність, втрачають віру в себе і зацікавленість до 
художньо-трудової діяльності. Тому вчитель, знаючи можливості кожного 
школяра, повинен допомогти учневі правильно оцінити свої «сили» й 
обрати найбільш відповідний об’єкт праці. 

У процесі художньо-трудової діяльності учнів необхідно максимально 
використовувати знання з інших навчальних предметів (літератури, історії, 
географії, природознавства, народознавства та ін.), близьких до змісту 
конкретної навчальної теми, чи пов’язаних з певним видом трудової 
активності школярів. 
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МОДИФІКАЦІЯ ПОЛІМЕРІВ МЕТАЛ-ВУГЛЕЦЕВИМИ 
НАНОСТРУКТУРАМИ 

 
З аналізу літературних джерел можна стверджувати, що багато 

характеристик композиційних матеріалів можуть бути істотно поліпшені 
шляхом їх модифікації різними типами нанодобавок [1-4]. 

Високий рівень питомої поверхні частинок, і як наслідок, їх висока 
активність дозволяють застосовувати їх в надмалих кількостях для 
модифікації композиційного матеріалу. Одночасно з виявленням ефектів 
істотного впливу незначних концентрацій наночастинок на такі 
властивості як міцність, поверхневий натяг, термостійкість виникають нові 
технології суміщення полімерів з наночастинками. Стабілізація 
наночастинок і отримання їх тонкодисперсних суспензій для модифікації 
композицій може здійснюватися в органічних середовищах і в розчинах 
поверхнево-активних речовин. Відомі позитивні приклади застосування 
розчинів фулеренів і вуглецевих нанокомпозитів у толуолі для суміщення з 
кремнійорганічними олігомерами та поліуретанами, а також використання 
суспензій наноалмазів в органічних середовищах [1, 2]. 

Авторами [2] розроблено спосіб, який дозволяє синтезувати широке 
коло метал-вуглецевих нанокомпозитів за складом, розміром і 
морфологією. Таким чином, існує можливість регулювання структури 
нанокомпозиту для розширення функцій його застосування, причому без 
попередньої функціоналізації. Керуючи розмірами і формою наноструктур 
шляхом зміни металічної фази та нанореакторів полімерної фази, можна в 
певних рамках надавати матеріалам абсолютно нові, вигідні для 
практичного застосування властивості, які різко відрізняються від 
звичайних матеріалів. 

Метал-вуглецевим нанокомпозитом є наночастки металу, 
стабілізовані в вуглецевих наноплівкових структурах. У свою чергу, 
наноплівкові структури утворені вуглецевими аморфними нановолокнами, 
асоційованими з металічною фазою. Внаслідок стабілізації та асоціації 
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наночастинок металу з вуглецевою фазою хімічно активні частинки металу 
є стабільними на повітрі та при нагріванні, оскільки утворюється міцний 
комплекс наночастинок металу з матрицею вуглецевого матеріалу. 

Склад і морфологія метал-вуглецевих нанокомпозитів визначається 
структурою та складом полімерної матриці, а також температурним 
режимом отримання метал-вуглецевих нанокомпозитів. При цьому 
виявлено вплив природи металу на морфологію метал-вуглецевих 
нанокомпозитів. Наночастинки металу в композиті в основному мають 
сферичну форму. Однак для наночастинок нікелю характерне утворення 
циліндричних структур, на відміну від наночастинок міді, які формують 
частинки правильної форми, наприклад, куб, додекаедр тощо. За 
результатами досліджень методом атомно-силової мікроскопії така 
особливість для різних металів визначається вже на початковому етапі 
формування нанокомпозиту [3]. 

На рис. 1 представлені мікрофотографії просвічуючої електронної 
мікроскопії, характерні для мідь-вуглецевого нанокомпозиту [5]. 

 

 
Рис. 1. Мікрофотографії мідь-вуглецевого нанокомпозиту [5] 

Найскладнішим завданням у модифікації можна вважати стадію 
введення нанопродуктів у полімер, яка полягає в рівномірному розподілі 
наноструктур за об’ємом модифікованого матеріалу. Тому введення 
наноструктур у полімер, в першу чергу, пов’язано з технологічним 
процесом виготовлення композиційних матеріалів. 

Поліпшення характеристик залежить від кількості введеного 
наномодифікатора та природи металу в наномодифікаторі. 
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ПОЕТАПНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 
Незатребуваність молоді на ринку праці, неготовність її до взаємодії в 

умовах ринкових відносин – одна з гострих проблем сучасної України. 
Життя вимагає від випускника школи здатності вибирати сферу своєї 
професійно-трудової діяльності, орієнтуючись на потреби суспільства та з 
огляду на перспективи не лише матеріального добробуту, а й 
особистісного розвитку, тобто здатності до професійного самовизначення. 
Однак система загальної середньої освіти нині не готова до надання дієвої 
допомоги старшокласникам у виборі професії. 

Спираючись на низку досліджень [1 –6], нами визначено, що 
професійне самовизначення – це здатність суб’єкта знаходити 
відповідність між своєю індивідуальністю та вимогами професії, 
суспільства; побудова індивідуального простору професійно-особистісного 
саморозвитку, встановлення особистісного сенсу в обраній професійній 
діяльності. 

Відповідно до психологічних закономірностей становлення 
професійного самовизначення та реалізації ідеї про розвиток педагогічних 
ситуацій (В. Серіков [7]) нами змодельовані такі чотири етапи цього 
процесу. 

Перший етап – аналітичний – характеризується здатністю старшого 
школяра зосередитися на власному «Я» через порівняння з іншими людьми 
й адекватно оцінювати свій індивідуальний потенціал. Цей етап 
передбачає цілеспрямований збір вчителем інформації про індивідуально-
психологічні особливості учнів з метою розв’язання таких завдань: 
1) допомогти краще пізнати себе, свої інтереси, можливості, здібності; 
2) активізувати прагнення до самосприйняття і самовдосконалення, до 
роботи над собою. 
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З цією метою на практиці створюються педагогічні ситуації з участю 
школярів у групових дискусіях, рольових іграх та ін., спрямованих на 
вивчення їхніх професійних намірів, інтересів, нахилів, здібностей. На 
основі самопізнання в учнів виробляється відповідне емоційно-ціннісне 
ставлення до самого себе, що виражається в самооцінці. 

Другий етап – пошуковий – відбувається виникнення в учня 
внутрішньої мотивації, вироблення системи особистісних смислів і 
цінностей, пошук свого покликання, які спрямовані на актуалізацію 
самооцінки як головного чинника професійного самовизначення. 
Реалізація цього етапу здійснюється через функцію ціннісного 
орієнтування як готовності учня до побудови професійного майбутнього 
на основі попереднього оцінювання ціннісного наповнення змісту тих чи 
інших професій, їх суспільної значущості, визначення шляхом 
порівняльного аналізу своєї відповідності бажаній професійній сфері. 

На пошукової фазі створюються такі педагогічні умови: організація 
екскурсій, зустрічей з фахівцями різних професій, використання активних 
профконсультаційних методик, профорієнтаційних ігор і бесід, практичних 
вправ, що дозволяють школяреві позитивно оцінити самого себе, а також 
ціннісний зміст конкретних професій. 

Третій етап – стратегічний – проявляється в функції прогнозування 
та пошуковій активності через проектування професійного майбутнього, 
розробку особистого професійного плану, практичну перетворювальну 
діяльність за допомогою самостійної проби сил в тій чи іншій професійній 
сфері. У процесі стратегічної фази створюються такі значущі для 
становлення професійного самовизначення старшокласника педагогічні 
умови: технологія залучення в самостійну дослідницьку діяльність (для 
старшокласників пасивного рівня); профорієнтаційні бесіди про шляхи 
вирішення проблем самовизначення (для старшокласників залежного 
рівня); алгоритмічна побудова системи різних варіантів дій (для 
старшокласників дієво-практичного рівня); творчий характер 
перетворювальної діяльності (для старшокласників екзистенціального 
рівня). 

Включення в різноманітну особистісно значущу діяльність на основі 
вибору, планування, проби сил, осмислення того, що відбувається, 
дозволяє учням уточнити цілі, бажання, професійні варіанти, можливі 
труднощі вибору. 

Четвертий етап – презентаційний, змістовним наповненням якого є 
стимулювання «чинника свободи» та пов’язаної з ним функції 
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автономності. Основу діяльності на цьому етапі становить ситуація 
самопрезентації проекту «Моя майбутня професія», за допомогою якої 
школяр виступає в ролі безпосереднього суб’єкта проектної діяльності, її 
експерта і модератора. Для презентаційного етапу вчителю необхідно 
створити значущі для учня педагогічні умови, як дозволять захистити 
власну позицію, цілі й інтереси; відкрито заявити про свої труднощі, 
проаналізувати їх причину; провести творчу мобілізацію власних сил 
тощо. 

Таким чином, на цьому етапі через реалізацію потреби в особистісній 
презентації, представлення власних бажань, мрій і цінностей досягається 
один із важливих моментів розвитку суб’єктної позиції – орієнтування 
школяра в світі людських відносин, пошук і апробація різних способів 
самоствердження в майбутній професійній діяльності. 
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ПРАКТИКУМ» 
 

Основою професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів 
трудового навчання та технологій тривалий час є проектно-технологічний 
метод навчання, який дозволяє об’єднати в єдине ціле вміння та навички 
процесу проектування, конструювання та технології виготовлення 
декоративно-ужиткового виробу, а також його економічного 
обґрунтування, презентації тощо. Шляхи реалізації проектно-практичної 
підготовки майбутніх учителів технологій ґрунтовно представлено у 
працях О. Коберника, Л. Оршанського [4], В. Сидоренка, та багатьох 
інших відомих науковців.  

На реалізацію даного методу навчання спрямований цілий ряд 
дисциплін, зокрема в Дрогобицькому державному педагогічному 
університеті імені Івана Франка однією з таких дисциплін є 
«Технологічний практикум». Це інтегрований курс, основою якого є 
традиційні народні ремесла, в тому числі і художнє ткацтво[2]. Попри 
широку розповсюдженість ткацтва на території України в давні часи, зараз 
воно не є дуже розповсюдженим, хоча в останні роки спостерігається 
збільшення інтересу до цього давнього виду ремесла. Ручному 
художньому ткацтву властиве органічне поєднання 
інтернаціонального(технологія) та національного(декорування), а 
принципи створення тканини є єдиними для ручного і машинного ткацтва. 

Попри велику зацікавленість студентів, реалізація ткацьких проектів 
має певну специфіку, яку потрібно враховувати для досягнення 
максимального результату.  

Вибір пристрою для ткання. Навіть при наявності ткацького верстату, 
викладач повинен проаналізувати доцільність його використання для 
конкретного проекту. Робота на верстаті вимагає тільки аудиторних 
занять, однак швидкість ткання є більшою ніж на рамі; підготовка верстата 
до роботи  займає більше часу, ніж підготовка ткацької рами чи бердечка, 
але на рамі чи бердечку можна працювати самостійно вдома; розхід ниток 
основи на верстаті є меншим, коли виконується кілька однотипних 
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виробів, однак за одним верстатом можуть працювати максимум двоє 
студентів. Тому  його використання є доцільним при виконанні 
колективних творчих проектів великого розміру  та за присутності 
лаборанта в майстерні. Для невеликих за обсягом робіт доцільніше 
використовувати раму або бердечко. 

Підбір ниток. Ткацька сировина визначає основні технології 
художнього ткацтва. Підбір ниток для створення проекту передбачає 
підбір ниток для основи та для піткання, які мають різні властивості. 
Панування мішаних та синтетичних волокон вимагає аналізу з точки зору 
їх функціональних та декоративних властивостей,  має значення і ціна 
ниток. Зараз основна маса ниток призначена не для ткання, а для плетіння 
на спицях чи гачкування, а це зовсім інші властивості. Тому, беручи за 
основу народні взірці, слід відтворювати не букву, а дух народного 
художнього ткацтва, тим більше, що відтворення дуже тоненьких одягових 
тканин вимагає вже певного досвіду роботи та рівня майстерності.  

Функціональність витканого виробу. В народних тканих виробах 
декоративність органічно поєднувалася з ужитковими властивостями. 
Зробити виріб з певними ужитковими параметрами набагато складніше, 
ніж з просто декоративними. Це вимагає знань з матеріалознавства та 
інших дисциплін. Тому при проектуванні виробу потрібно передбачити та 
прорахувати не тільки його зовнішній вигляд, але і необхідну густину 
основи, щільність збивання тканини, тип ткацького переплетення підбір 
відповідної пряжі[3]. 

Розміри тканого виробу. Оскільки дисципліна «Технологічний 
практикум»(ткацтво) вивчається на протязі одного семестру і має 
невеликий обсяг аудиторних занять, в межах яких студент повинен не 
тільки набути певних вмінь та навичок, але й освоїти певний об’єм 
теоретичних знань, не потрібно вибирати для проектів вироби великого 
розміру. Чим більше складна і трудомістка техніка ткання 
використовується, тим меншим за розміром повинен бути готовий виріб. 
Цікавим може бути і створення колективного проекту, коли виріб 
створюється фрагментарно окремо кожним  студентом, а тоді фрагменти 
об’єднується в композицію. Доцільним є поєднання в роботі тканини 
ручного ткання та фабричної, ткання і валяння, ткання і аплікації і т.п. 
Об’єктами праці при виконанні тканих проектів можуть бути пояси, 
шарфи, міні-гобелени, торбинки, сувенірні ткані ляльки.  
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ТРАДИЦІЙНІ СПОСОБИ ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ ВИРОБІВ ЗІ 
ШКІРИ 

 
Художня обробка шкіри – вид декоративно-ужиткового мистецтва, що 

специфічними прийомами формотворення й оздоблення утворює чимало 
естетично досконалих побутових речей: місткостей, взуття, одягу тощо [1, 
с. 63].  

Спочатку шкіру наші предки використовували і обробляли для 
практичних потреб. Кушнірство було одним з давніх ремесел, яке 
традиційно розвинулося в Україні. 

У домашньому виробництві способи обробки шкіри майже не 
змінювалися століттями. Шкіряне виробництво на Гуцульщині зберегло ще 
давньоруські рецепти, у яких переважає ручна робота. Подібність у 
процесах вичинки шкур в Україні й на інших, навіть віддалених 
територіях, свідчать про їх древність [2, с. 67]. 

Загалом процес підготовки, вичинки, фарбування сировини, крою, 
шиття і оздоблення виробів триває у кілька етапів. У такий спосіб 
виготовляють кептарі, кожухи, взуття (чоботи, постоли), сумки, пояси 
тощо.   

Зрозумівши з часом художню вартість ужиткових речей та одягу, які 
були виготовлені зі шкір свійських і диких тварин, давні майстри почали 
вдосконалювати техніки обробки.  

Використання різноманітних способів декорування виробів зі шкіри 
пов’язують насамперед із книгодрукуванням. Нині у музеях можна 
віднайти оздобленні гравіруванням та тисненням шкіряні убори для книг, 
які умільці виготовляли ще у VII ст.  

Пишнотою декорування вирізняються палітурні роботи 
середньовіччя. Продукуючи зображення людей, тварин та птахів, 
чудернацьких істот, майстри використовували відповідні штампи. 
Відбитки елементів поєднувались у чудові орнаменти [3]. 
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Технології художньої обробки шкіри досягли високого рівня в XVIII-
XIX ст. Центрами розвитку шкіряного виробництва у Європі були 
Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Угорщина. Торгові й ремісницькі 
зв’язки сприяли широкому і швидкому поширенню технік художньої 
обробки шкіряних виробів від угорських, румунських, словацьких, 
іспанських, вірменських майстрів.  

Особливу славу здобуло іспанське місто Кордова, про яке знали і в 
наших краях. Звідти завозилися високоякісні шкіри, які на Західній Україні 
називались кардибанами. Майстри, що вичиняли шкіри за рецептами 
іспанських ремісників, звались кардибанниками [2, с. 11].  

Гуцульські майстри зазвичай для пошиття гаманців, бурдюків та 
виготовлення постолів виробляли шкіри рослинного дублення. Для цього 
овчину обробляли квасом із пшеничного і кукурудзяного борошна. Гуцули 
засолювали шкіри в бочці, а потім тільки ножем зчищали вовну і дубили 
[4, с. 4].  

Окрім шкіри власного виробництва, гуцульські майстри 
використовували куповані матеріали: сап’ян (козячу шкіру чи тоненьку 
овеча, дублену рослинними дубильними речовинами, трохи прожировану і 
пофарбована у яскравий колір), смушок (вичинене хутро ягнят), рідше юхт 
(м’яку тонку шкіру, вироблену комбінованим дубленням). 

Із сап’яну (червоного, вишневого коричневого, чорного рідше білого) 
гуцульські кушніри робили кольорові аплікації на кептарях і кожухах. Для 
обшивки виробів застосовували смушок чорного, темно-коричневого та 
сірого природних кольорів.  

Для плетінок на чоботях і чересах – використовували сап’ян шевці. 
Юхт використовували майстри для виготовлення ременів, чересів, тобівок. 
Із м’якої хромової шкіри шевці шили чоботи. Таке взуття було достатньо 
стійким до впливу різних зовнішніх факторів. 

Свої техніки декорування мали шкіри рослинного і мінерального 
дублення. Так, наприклад, тиснення й гравірування використовували 
переважно для прикраси шкіряних виробів рослинної вичинки. Ажурні 
плетінки, перфорацію, випалювання, різьблення, аплікацію, золочення 
зазвичай застосовували до виробів із шкір, оброблених мінеральними 
солями. 

Становлення і піднесення промисловості наприкінці ХІХ ст. стало у 
нагоді й для розквіту народних ремесел. Винайдення нових способів 
обробки шкіри, створення нових інструментів та обладнання сприяло 
розширенню спектру декорування виробів зі шкіри [3].  
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Новочасні умільці вміло та з дотриманням традицій ріднять у 
шкіряних виробах різноманітні старовинні і сучасні елементи в 
композиційних схемах та прийоми декорування, що виявляється у 
широкому асортименті шкіряних виробів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ДИЗАЙНУ ПРЕДМЕТІВ 
ІНТЕР’ЄРУ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Дім, це місце, де ми маємо  відчувати не лише комфорт, але й  

затишок, неповторну атмосферу, властивий лише нашій родині 
мікроклімат. За народними уявленнями, оздоблення житла, його 
привабливий вигляд впливали на характер членів родини. Інтер’єр  
українського житла був наповнений прикрасами із різних матеріалів, в 
тому числі і текстильних виробів, які  мали оберегове значення, були свого 
роду етнічними символами.  

У цьому сенсі значну роль відігравали найрізноманітніші ткані вироби 
– верети, скатертини, ліжники, коци, наволочки, рушники, а також килими. 
Поєднані з основними компонентами обладнання й облаштування хати, 
вони формували життєвий простір, значною мірою надаючи інтер’єрові 
своєрідної локальної виразності, варіантності, не втрачаючи водночас рис 
етнічної приналежності до конкретного регіону, осередку [1,с. 207]. 

У другій половині ХХ ст., через занепад ткацького промислу, в 
оздобленні інтер’єру починають використовувати вироби, оздоблені 
технікою вишивки або в’язання: серветки, скатертини, пошивки, убруси, 
накидки на  телевізор та штори. 

Сучасний інтер’єр українського житла під впливом модних тенденцій 
починає відрізняється від традиційного українського житла, проте 
основним елементом декоративного вбрання залишаються  вироби, 
створені власними руками з дотриманням технології виготовлення та 
оздоблення, поширених у реґіоні проживання. 

Саме під час вивчення варіативного модуля “Дизайн предметів 
інтер’єру” на уроках технологій учні мають можливість виконати проект – 
текстильні вироби інтер’єрного призначення: столову білизну, килимки, 
штори, чохли, декоративні подушки, які будуть доповнювати дизайн їхньої 
кімнати та стануть оберегом житла [2]. 
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Із перелічених виробів найбільш популярними є декоративні 
подушки. До початку ХХ ст. їх  виготовляли із тканин, витканих 
спеціально для цього.  Їх ткали великих розмірів, як правило, з льону, 
коноплі або мішаних волокон. Орнамент на такій подушці розміщувався 
лише на ребрі широкою смугою чорними і червоним або чорним і зеленим 
кольорами. У кінці  ХХ ст. інтер’єр житла почала доповнювати подушка 
малих розмірів, використовувана як декор диванів. Особливої 
популярності набувають подушки, вишиті техніками «набірування», 
«гладь», «хрестик».  Сьогодні декоративні подушки різних розмірів стають 
обов’язковим елементом дизайну інтер’єру у стилі “кантрі”.  

Як об’єкт творчого проекту, ми пропонуємо виготовити декоративну 
подушку, декоровану бойківським орнаментом. Орнаментальну 
композицію учні можуть розробити на основі колекції дрогобицької 
вишивки, зібраної Мирославою Кот [3]. Для вишивки Дрогобиччини 
характерні чорно-червоні рослинні і геометричні хрестикові узори, 
доповнені різними додатковими швами, такими як кривульки, верхоплути, 
цирка, плетюги. 

Виготовлення текстильних виробів інтер’єрного призначення та 
декорування їх орнаментами і техніками, поширеними в реґіоні 
проживання, створює підґрунтя для глибшого ознайомлення учнів з 
культурною спадщиною українського народу.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ  
НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

 
Становлення творчої особистості учня неможливе без залучення 

його до активної трудової діяльності. Тому трудова підготовка школярів 
повинна обов’язково включати розвиток конструкторського мислення та 
відповідних практичних умінь. 

Навчати технічній творчості потрібно всіх учнів, оскільки лише так 
можна найкращим чином підготувати молодь до вступу в доросле життя. 
Від шкільної технічної творчості до великої творчої діяльності в житті, в 
якій сфері вона б не здійснювалася, – таким має бути шлях сучасного 
українського школяра – завтрашнього працівника народного 
господарства країни. Крім того, необхідно переходити від 
репродуктивного заучування визначеної порції навчального матеріалу до 
свідомого, творчого засвоєння техніко-технологічних відомостей й 
формування на цій основі відповідних умінь і навичок. 

Власні спостереження за навчальною діяльністю школярів та аналіз 
результатів експериментальних досліджень відомих українських 
науковців (В. Андріяшин, А. Дьомін, Р. Захарченко, Г. Левченко, 
М. Тименко, В. Сидоренко, Д. Тхоржевський та ін.) засвідчує, що творче 
розв’язання певних конструктивних або технологічних питань завжди 
пов’язане із засвоєнням і застосуванням відповідних теоретичних знань. 
У зв’язку з цим неодмінною умовою розвитку технічної творчості учнів 
має бути викладання у певному обсязі конструкторсько-технологічних 
знань і навчання прийомів їх практичного застосування. 

На жаль, нині при проведенні занять з трудового навчання, зокрема 
в 5 – 9 класах, вивчення технологічного процесу обробки матеріалів 
здійснюється таким чином, що учні головно вивчають конкретні 
прийоми; причому вважається, що чим більшою буде їх кількість, тим 
краще. Практичний досвід показує, що, оволодіваючи навиками 
послідовного виконання окремих операцій, школярі майже не 
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отримують умінь творчого характеру і, перш за все, пов’язаних зі 
складанням раціональної послідовності технологічних операцій. Тому 
виникає нагальна потреба у залученні учнів до творчої, 
конструкторсько-технологічної діяльності на уроках трудового навчання 
в загальноосвітній школі. 

Важливе значення в організації творчої діяльності школярів має 
доступність пропонованих технічних задач і завдань. Складність їх має 
бути строго узгоджена з «кроком» творчого розвитку учнів. 
Психологічною наукою доведено, що кожна людина має свій, властивий 
лише їй «крок» творчого розвитку. Уповільнення розвитку, а тим більше 
його прискорення завжди призводить до небажаних наслідків. Ця вимога 
породжує нову – вміле поєднання індивідуальної та колективної творчої 
діяльності школярів [2]. 

Велике значення у творчій діяльності має безперервність творчого 
процесу. Практика доводить, що епізодична творча діяльність є 
малоефективною. Вона може викликати інтерес до конкретно 
виконуваної роботи, активізувати пізнавальну діяльність учнів під час її 
реалізації, може навіть сприяти виникненню проблемної ситуації. Але 
епізодична творча діяльність ніколи не призведе до розвитку творчого 
ставлення до праці, прагнення до винахідництва й раціоналізації, 
експериментальної та творчої роботи, тобто до розвитку творчих рис 
особистості [1]. Безперервна, систематична творча діяльність впродовж 
усіх років навчання в школі, беззаперечно призводить до формування 
стійкого інтересу до творчої праці. 

Важливе значення у вихованні творчих якостей особистості має 
результативність творчості. Особливу цінність у цьому контексті 
становить праця, скерована на удосконалення виробництва, підвищення 
ефективності обладнання та ін. Економічний ефект творчих зусиль є 
потужним стимулом до творчої діяльності [3]. 

На сучасному етапі розвитку науки й техніки трудове навчання у 
школі необхідно організовувати так, щоб учні не лише ознайомлювалися 
із сучасними досягненнями в техніці й на виробництві, але й отримували 
узагальнені знання про них, були причетними, хай навіть у найменшому, 
до вдосконалення виробництва. 

Для задоволення соціального запиту суспільства в творчих кадрах, 
необхідно докорінним чином змінити організацію навчання в школі і, 
перш за все, у творчому аспекті. Для цього необхідно широко 
використовувати досягнення психолого-педагогічних наук, 
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впроваджувати в загальноосвітні навчальні заклади творчі методи 
навчання і виховання, знаходити засоби, що підвищують пізнавальну 
активність учнів. 
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МІСЦЕ І РОЛЬ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ 
РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ 

 
Нині людство переживає тривалий і складний процес переходу з 

багатовікової індустріальної в нову науково-технічну фазу. Вносяться 
кардинальні зміни в сферу виробництва, докорінно змінюється повсякденний 
побут людей, їх соціальне і духовне життя. Інтеграція науки і виробництва 
сприяла розвиткові багатьох науковомістких галузей промисловості (атомна 
енергетика, біотехнологія, генна інженерія тощо), ускладнила зміст трудової 
діяльності людей і піднесла її на високий інтелектуальний рівень. В цих 
умовах різко змінюється структура робочої сили. Домінуючу роль в ній 
відіграють висококваліфіковані спеціалісти, працівники із середньою і вищою 
освітою. 

Високий динамізм виробництва, швидке його оновлення, поява нових 
видів трудової діяльності надають особливу важливість таким якостям 
працівників, як професійна мобільність, уміння швидко переучуватися і 
набувати нових знань, психічна та фізична стійкість тощо.  

Системі освіти, через яку проходить практично все підростаюче 
покоління, пред’являються нові, якісно інші вимоги, в світлі яких педагогічна 
парадигма, що склалася в індустріальну епоху, все частіше виявляє свою 
неефективність. Не випадково нині не вщухають дискусії про долю освіти, про 
найраціональніші шляхи її оновлення; йде напружена робота з перетворення 
освітніх закладів різних типів.  

Реалії свідчать, що між потребою в новому типі освіти і її фактичним 
оновленням існує величезна прірва. Сфера освіти, що має справу з живими 
людьми, а не машинами, відрізняється величезною інерційною силою. Нова 
педагогічна система формується повільно, процес оновлення йде складно, 
суперечливо, проходячи різні етапи. 

Об’єктивні потреби сучасного стану розвитку продуктивних сил людства 
диктують необхідність виходу за національні рамки, підштовхують держави 
до співробітництва, посилюють їх взаємозалежність, неминуче ведуть до 
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економічної інтеграції. Керівництво європейського співтовариства розглядає 
можливість розробки єдиної освітньої стратегії, тобто мова йде про уніфікацію 
та стандартизацію національних систем з питань освіти. 

Всі дії урядів західних держав за три останні десятиліття вказують на 
пріоритетність освіти в них. Її визнання проявляється в постійному 
культивуванні поваги до освіти й заохочуванні громадськості до участі в 
справах навчальних закладів. Головний показник визнання пріоритетності 
освіти в сучасному високотехнічному суспільстві – тенденція до підвищення 
витрат на утримання навчальних закладів та розвиток їх інфраструктури. 

Останні десятиріччя характеризуються також стійкою тенденцією до 
централізації управління системою освіти, в тому числі і в розробці освітніх 
програм (навчальних планів). Це породжує прагнення урядів збільшити свій 
вплив у сфері освіти і підвищити рівень знань школярів, що має схильність до 
зниження. Досягнення певного рівня кількісних змін визначило орієнтацію 
переважно на змістовно-якісні перетворення. Серед основних напрямків 
роботи на шляху до досягнення  якості освіти в різних країнах світу можна 
виділити наступні: методологічна й теоретична переорієнтація школи на 
особистість учня; визначення базового змісту загальної освіти, обов’язкової 
для всіх; створення педагогічних умов для досягнення заданого рівня знань; 
активізація методів навчання; підвищення рівня професіоналізму вчителя [2]. 

Особливе значення приділяється змістові базової освіти школярів. При 
всій національній різноманітності підходів можна виокремити спільні для всіх 
розвинутих країн напрямки перебудови змісту базової освіти [1; 2]: 

а) збільшення числа обов’язкових предметів, що входять в «ядро» 
загальної освіти (до 75-80%), при одночасному обмеженні навчальних програм 
з них; 

б) підвищення уваги до природничо-наукової, математичної і 
технологічної освіти; недопущення виключення математики, біології, фізики, 
хімії з числа обов’язкових предметів; 

в) посилення значущості гуманітарних аспектів змісту освіти (в курси 
природничо-математичного циклу включається матеріал, що розкриває 
взаємозв’язок науки, технології і суспільства, допомагає зрозуміти 
відповідальність людини за збереження життя). 

Значне місце в змісті базової освіти відводиться і предметові трудове 
навчання. Масовість середньої школи, її відхід від однобічної орієнтації на 
підготовку учнів до ЗВО надали особливого значення проблемі трудового і 
допрофесійного навчання підлітків. Світова педагогічна громадськість визнала 
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продуктивну працю школярів важливим чинником оновлення середньої 
освіти.  

Шкільні реформи останніх років свідчать про повільне, але неухильне 
зближення загальної і професійної освіти в середній школі зарубіжних країн, 
що змінює її традиційне обличчя академічно закритого навчального закладу. 

На першому її ступені (обов’язковий цикл) усі загальноосвітні предмети й 
нові курси – «Технологія» (Англія, Франція); «Працезнавство» (Німеччина), 
«Економіка» та «Бізнес» (США) – спрямовані на ознайомлення учнів із 
науковими основами сучасного виробництва, його організацією, управлінням, 
кредитно-банківською системою, принципами приватного підприємництва та 
дрібного бізнесу, вимогами робочої сили. Уроки трудового навчання (2-5 
годин на тиждень) спрямовані на формування в школярів культури праці 
(уміння планувати роботу, економно витрачати матеріали, правильно 
користуватися інструментами, намагатися досягати якості виробу тощо) [3]. 

В старших класах трудова підготовка носить допрофесійний характер. У 
США і Японії вона здійснюється в спеціальних професійних відділеннях 
єдиної школи, де навчається близько 30% учнів. Вони отримують підготовку в 
галузі промисловості, сільського господарства, торгівлі, управління, 
домоводства, охорони здоров’я тощо. В ліцеях Франції, гімназіях Німеччини 
з’являються технічні і практичні відділення, відкриваються нові типи середніх 
шкіл – технічні та професійні ліцеї і колежі; широкого розповсюдження 
набуває «кооперативне» навчання, коли підліток першу половину дня чи 
тижня навчається у школі, а другу – працює на виробництві чи в професійному 
центрі. Посиленню практичного спрямування змісту природничо-
математичної і технічної освіти сприяє запровадження в навчальні плани 
середніх шкіл розвинутих західних країн предмета «Технологія» [2]. 

Таким чином, необхідно зазначити, що практично в усіх системах освіти 
зарубіжних країн трудова підготовка учнів посідає важливе місце. 
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ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПОБУТОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

 
У нинішніх соціально-економічних умовах в суспільстві поряд із 

матеріальним виробництвом підвищився інтерес до невиробничій сфери, а 
саме до сім’ї, дому, відродження сімейних і національних традицій, адже 
побудувати сучасне суспільство з його ефективною економікою, високим 
рівнем життя можна лише спираючись на міцну родину, засновану на 
здоровій, моральній, культурній, економічній та екологічній платформах. 
Тому сьогодні в суспільстві проблема про роль жінки як господині дому, 
матері, дружини.  

Бути гарною господинею, матір’ю, дружиною – ціле мистецтво. Вона 
повинна знати основні питання культури людських відносин, культури 
харчування, правила користування побутовою технікою, догляду за 
одягом, взуттям та предметами домашнього вжитку; вміти шити, в’язати, зі 
смаком одягатися, красиво сервірувати стіл, правильно організувати 
домашню працю, раціонально й естетично облаштувати своє житло й ін. 
Таким чином школа, оперативно реагуючи на соціально-економічні 
трансформації, що відбуваються в суспільстві, покликана здійснювати 
підготовку молодого покоління не лише до праці в сфері матеріального 
виробництва, а й до самостійного життя, створення і збереження сім’ї. 

Особлива роль у розв’язанні цієї проблеми належить школі, в якій 
реалізується основний вид діяльності – навчальний. Названі вище 
соціальні, економічні, педагогічні та освітні причини зумовили 
необхідність розробки введення до програми з трудового навчання для 5 – 
9 класів розділу «Технологія побутової діяльності» [3] з урахуванням 
сучасних вимог, на основі використання творчого доробку педагогічної 
науки. 

Одним із найважливіших завдань виховання на уроках трудового 
навчання є формування у кожного школяра сумлінного ставлення до праці 
в школі та вдома. «Вимога сумлінного ставлення до праці виникло на зорі 
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людської історії, характеризуючи моральні погляди людей. У первісному 
суспільстві праця стає нормою поведінки всіх дорослих здорових людей. І 
на цій основі розвивається найцінніша моральна якість – працьовитість. У 
наш час праця лежить в основі життєдіяльності суспільства, тому 
ставлення до праці належить до найважливіших індивідуальних проявів 
особистості. Чим вища культура праці, тим більша її роль у моральному 
формуванні та вдосконаленні особистості» [2, с. 94]. 

У процесі праці людина не лише виконує певні виробничі операції, а й 
вступає в найрізноманітніші відносини з товаришами, трудовим 
колективом, сім’єю. У процесі трудової діяльності в школяра формується 
усвідомлення того, що його праця – це частка загальної творчої праці. У 
процесі трудової діяльності учні безпосередньо стикаються з природою, 
матеріальним світом, чуттєво сприймають речі, на які діють. Трудовий 
досвід переконує школярів, що природа, навколишній світ існують 
незалежно від нас. У праці та пов’язаних із ним спостереженнях в 
свідомості учнів відображаються факти, народжуються узагальнення, які 
служать основою для моральних висновків і вчинків. Крім того, «праця є 
одним із джерел нових знань та в молоді роки –найкращим учителем» [1, с. 
11]. 

Моральне формування і розвиток особистості – процес складний і 
тривалий, в якому зовнішні впливи та внутрішні сили постійно 
взаємодіють, змінюючи свою роль залежно від стадії розвитку. У цьому, як 
органічна складова педагогічного процесу, виступає виховання в сім’ї, що 
забезпечує розвиток моральних якостей і властивостей особистості дитини. 
Сім’я як соціальна спільність акумулює в собі багатство всіх суспільних 
відносин. Сфера сімейних відносин – одна з найскладніших, характер яких 
визначається не лише родинними або подружніми узами, а й суспільно-
економічними, національними, політичними й іншими умовами. Єдність 
суспільних відносин, які зосереджуються в родині, здійснюють серйозний 
вплив на формування особистості. Тому сімейне виховання невіддільне від 
сімейних відносин. 

Під впливом морально здорової та дружньої трудової родини в учнів 
формуються високі соціальні та моральні почуття – любов і довіра до 
людей, які є емоційною основою, серцевиною всіх моральних відносин у 
суспільстві. Кожна сім’я – світ особливий, неповторний, а «психологічний 
клімат» всередині сім’ї – одна з найважливіших умов формування 
особистості. Емоційний та моральний клімат сім’ї служить головною 
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передумовою виховання у дітей моральних переконань, почуттів, набуття 
морального досвіду – формування високоморального громадянина. 

Отже, основними передумовами вивчення технологій побутової 
діяльності на уроках трудового навчання є школа, сім’я і праця. 
Передовсім у школі важливим практико орієнтованим предметом є 
трудове навчання, логіка якого побудована на включенні учнів в усі етапи 
проектувальної та виконавської діяльності, що має на меті формування 
функціональних й естетичних якостей предметного середовища. При 
цьому акцент робиться на розвиток пізнавальних і творчих здібностей 
завдяки виконанню учнями, під керівництвом вчителя, оригінальних 
проектів і  реалізація їх у матеріалі. Головною цінністю цього шкільного 
предмета є підготовка учнів до самостійного трудового життя в побуті, 
сфері послуг і на виробництві. 
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РОЛЬ МІСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО МУЗЕЮ У ЛЬВОВІ 
НА СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВОЇ ОСВІТИ 

В ГАЛИЧИНІ (друга половина ХІХ ст.) 
 

Період із другої половини ХІХ ст. в Галичині характеризується 
активною діяльністю музеїв, спрямованою на спеціалізацію у сфері 
розвитку народних художніх промислів і ремесел. Їхня теоретична і 
практична діяльність полягала в організації виставок, випуску спеціальної 
мистецтвознавчої літератури для художників і ремісників, а також в 
широкому пропагуванні народної творчості серед різних прошарків 
тодішнього суспільства. 

Завдяки ініціативі підприємців, які з метою розширення ринку та 
вивчення попиту, а також задля підтримки активної частини національно 
свідомої громадськості, які організовували культурно-просвітницьку 
роботу, було розпочато створення мережі музеїв із відділами, що 
спеціалізувалися на дослідженні й популяризації народного мистецтва. 
Головною метою створення цих культурно-просвітницьких закладів стало 
збереження, вивчення та пропагування художніх цінностей, створених 
вмілими руками професійних митців і самобутніх народних майстрів. 

Одним із головних чинників для виникнення того чи іншого центру 
музейної справи, який би займався проблемами розвитку промислів, була 
організація виставок. На той час виставки були єдиним способом 
поширення мистецьких і технічних знань серед ремісників, їхнього 
заохоченням до творчої діяльності, а також на початкових етапах – для 
формування системи суспільної підтримки художніх промислів і ремесел. 
Також слід зазначити, що виставкова діяльність сприяла покращенню 
збуту художньо-промислової продукції, яка в поєднанні з поширенням 
народної творчості сприяла створенню нового виду художнього ринку на 
культурно-просвітницьких засадах. Тому виставкова діяльність й донині 
виступає важливою складовою музейної діяльності. 
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Періодичні всесвітні виставки в Австрії, Франції й Англії мали 
важливе значення для розвитку музейної справи. Так, важливою для 
розвитку музейної справи стала Віденська виставка художнього промислу, 
організована в 1873 р. Створення Міського промислового музею у Львові, 
який розпочав своє функціонування саме з виставки, свідчить про міцну 
взаємодію музейної, виставкової й освітньо-професійної діяльності. Для 
створення відомого «Міського промислового музею» у Львові (1874 р.), 
громадськість організувала комітет, який закуповував експонати на цій 
виставці [1, с. 72]. Згідно зі статутом, головне завдання цього музею – 
впливати на розвиток промисловості та рукоділля у регіоні [2]. Відповідно 
вже з 1877 р. музей почав організовувати виставки виробів народних 
промислів, які значно розширили його експозиційну привабливість та 
стали мистецькими осередками для нових творчих пошуків. 

У червні 1876 р. організатори Міського промислового музею, які 
вбачали актуальність розвитку системи фахової освіти, надіслали листа до 
намісництва, в якому, зокрема, розкритикували наміри Міністерства освіти 
відкрити у Львові промислову школу фахового рисунка і моделювання в 
поєднанні з реальною школою. Негативний вплив такого поєднання вони 
вбачали у відсутності належних умов саме для промислового шкільництва. 
Керівництво музею, переконало уряд, що нова школа потребує керівника, 
який би розумів мету та специфіку професійного навчання. 

Музей, пропагуючи ідею створення у Львові фахової школи, проводив 
публічні читання, які стосувались потреби розвитку домашнього 
художнього промислу, завдань промислових музеїв, надання кустарного 
кредиту тощо. Слід зазначити, що вже з 1886 р. при Міському 
промисловому музеї була організована Жіноча школа моделювання та 
рисунків під орудою Владислави Гостинської. Школа крім фахівців з 
моделювання, здійснювала підготовку «учительок з рисунку для народних 
шкіл» [3, с. 279]. 

Іншою метою Міського промислового музею стала задекларована у 
1874 р. і затверджена Міською радою у першому параграфі Статуту ідея 
«вдосконалювання промислів і ремесел краю в технічному та естетичному 
напрямах, через систематичне збирання допоміжних засобів, які 
поширюють науку та мистецтво» [2, с. 1]. Під допоміжними засобами тоді 
розумілися музейні збірки, бібліотека, виставки, зала рисунків, викладання 
у галузі промислу, мистецтва та ремесел, видання часописів, мистецьких 
альбомів і журналів. Використання виставкового матеріалу передбачалося 
промисловими закладами, школами та приватними особами [2, с. 2]. 



250 
 

Досвід Відня й інших міст Австро-Угорщини, де вже діяли художньо-
промислові школи, стали прикладом для заснування художньо-
промислової школи у Львові. Створення першої такої школи на теренах 
Галичині було покладено на приватний музей М. Вареницького у Кракові 
та Міський промисловий музей у Львові. Результати не забарилися, вже 
1880 р. на виставці, організованій Віденським музеєм, Львівська 
художньо-промислова школа за підтримки Міського промислового музею 
отримала широке визнання. Успіхи цієї школи сприяли подальшому 
розвитку, вдосконаленню та розширенню цього закладу мистецької освіти, 
а також наближенню до зразка шкіл, що діяли в інших містах Австро-
Угорської імперії. 

Отже, досліджуваний період в Галичині характеризується активною 
діяльністю музеїв, яка полягала в організації виставок, випуску спеціальної 
мистецтвознавчої літератури для художників і ремісників, а також 
пропагування народної творчості серед різних прошарків суспільства. 
Створення і розвиток Міського промислового музею у Львові свідчить про 
міцну взаємодію музейної, виставкової й освітньо-професійної діяльності. 
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КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА УСТАНОВКА ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
ПРОФІЛЮ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ  

ШОРСТКОСТІ ЗРАЗКІВ 
 
На поверхнях деталей, оброблених різанням (точінням, 

фрезеруванням, шліфуванням тощо) зазвичай залишаються сліди різальних 
кромок інструментів у вигляді нерівностей. Сукупність нерівностей з 
відносно малими кроками, виділеними на базовій довжині, називають 
шорсткістю поверхонь. Вона є однієї з основних геометричних 
характеристик якості поверхні деталей і впливає на їх експлуатаційні 
показники. 

Контроль шорсткості поверхні може бути виконаний вимірюванням за 
допомогою спеціальних приладів – профілометрів та профілографів. 
Одним з них є профілометр цеховий, модель 296, призначений для 
вимірювання у цехових контрольних пунктах шорсткості поверхні виробів, 
перетин яких в площині вимірювання являє собою пряму лінію. Він 
розроблений у 80-х роках минулого століття, проте володіє достатньо 
доброю роздільною здатністю, чутливістю та точністю (мінімальний крок 
шорсткості вимірюваної поверхні – 4 мкм; найменша дискретність відліку 
– 0,0001 мкм; межа допустимої систематичної складової похибки для 
найменшого діапазону у 0,1 мкм не перевищує 10%), а також надійністю і 
простотою у експлуатації та обслуговуванні [1], що дозволяє 
використовувати його для вирішення більшості практичних задач у 
галузях матеріалознавства та машинобудування. 

Головним недоліком, обмежуючим використання профілометра 
цехового моделі 296, є те ,що він призначений лише для вимірювання 
єдиного параметра шорсткості, а саме середньоарифметичного відхилення 
профілю . На базі цього профілометра нами було створено установку для 
визначення параметрів шорсткості, яка значно розширює область його 
застосування та полегшує обробку даних. Ця установка дозволяє у режимі 
реального часу отримати на екрані персонального комп’ютера (ПК) та 
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записати у його пам’ять профілограму, а також розрахувати усі параметри 
шорсткості досліджуваної поверхні. 

Установка складається з самого профілометра, до якого приєднано 
цифрову осцилографічну приставку Owon VDS 1022, сполучену з ПК (рис. 
1). Механічні коливання, виниклі внаслідок обмацування алмазної голкою 
щупа нерівностей досліджуваної поверхні, перетворюються індукційним 
давачем профілометра на змінний електричний сигнал, пропорційний до 
амплітуди коливань. Вимірюваний сигнал з аналогового виходу 
електронного блока профілометра подається до входу осцилографічної 
приставки, де оцифровується, а згодом поступає через USB-порт до ПК. Цей 
сигнал може бути записано у вигляді файлів типу .txt. Для побудови графіків 
на їх основі можна використати комп’ютерні програми Excel чи Origin. 

 

Рис. 1. Схема установки для отримання профілю та визначення параметрів 
шорсткості зразків: 1 – профілометр цеховий моделі 296; 2 – цифрова осцилографічна 
приставку Owon VDS 1022; 3 – персональний комп’ютер. 

 

 

На рис. 2, а приведено приклад отриманого профілю у вигляді часової 
залежності вихідної напруги: = ( ). Для переведення часу вимірювання у 
одиниці довжини необхідно помножити його на швидкість трасування 
датчика, що, згідно з паспортом профілометра, складає 1 мм/с [1]. 
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Рис. 2. Приклад профілю поверхні деталі, отриманого з допомогою 
комп’ютеризованої установки: а) необроблений вихідний профіль; 

б) фінальний профіль, отриманий в результаті перерахунку. 
 
 

Щоб перевести вихідну напругу у одиниці висоти профілю необхідне 
калібрування приладу. Для цього використовувалися установочні зразки з 
регулярним профілем = 0,63 мкм і = 0,081 мкм. Високоточні профілі 
цих зразків спочатку прописувались на атомному силовому мікроскопі 
«ФемтоСкан». Згодом відповідні профілі промірювались на нашій 
установці. Коефіцієнт для переведення напруги у лінійні одиниці 
розраховувався як середнє відношення відповідних значень, отриманих 
атомно-силовою мікроскопією та за допомогою профілометра цехового 
моделі 296, у не менш як 20-ти точках вимірювання. Фінальний профіль, 
одержаний перерахунком графіка на рис. 1, а, приведено на рис. 2, б. Він 
дає змогу, використавши відповідні формули (див., напр., [2]), розрахувати 
усі шість установлених згідно із ГОСТ 2789–82 параметрів шорсткості 
досліджуваної поверхні. 
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ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОКІВ 
ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНІЙ СТАРШІЙ ШКОЛІ 

 
На уроках технологій в сучасній старшій школі реалізується мета 

відповідної освітньої галузі, яка полягає у формуванні життєво необхідних 
знань, умінь і навичок технологічно освіченої особистості, забезпеченні 
умов для її професійного самовизначення та творчої діяльності, вихованні 
культури праці, здійсненні допрофесійної та професійної підготовки з 
урахуванням індивідуальних можливостей кожного учня [3].  

Проблему належної організації навчальної діяльності учнів на уроках 
технологій в сучасній загальноосвітній школі ґрунтовно досліджували 
О. Авраменко, Н.Зубар, І. Коберник, М. Корець, І. Котик, Н. Кузан, 
Г. Мельник, Л. Оршанський, В. Сидоренко, А. Терещук, А. Цимбалару, 
А. Цина та ін.  

Одним із важливих напрямів освітнього процесу в сучасній 
українській школі є естетичне виховання, в процесі якого в учнів 
формується почуттєве ставлення до реалій навколишнього світу, природи, 
мистецтва,  діяльності тощо. Здатність сприймати і творити на засадах 
естетики є суто  людською рисою, яка відрізняє її від інших живих істот на 
планеті та пристроїв штучного інтелекту. Однак, цю природну здатність 
людини необхідно розвивати  як життєво необхідну компетенцію, оскільки 
вона тісно пов’язана з формуванням етичних цінностей та чеснот. Уроки 
трудового навчання, зміст освітньої галузі «Технології» має значний 
потенціал для реалізації завдань естетичного виховання. Ефективним 
засобом формування естетичної культури в учнів старшої школи є 
створення освітнього простору на цінностях істини, добра, краси та 
свободи. Освітній простір є предметним компонентом школи, який вміщує 
виховний, розвивальний, навчальний, педагогічний та інші простори, в 
яких матеріальні засоби навчання та їх певне розташування створюють 
належні умови для організації творчої пізнавально-розвиваючої, виховної 
діяльності як вчителя, так і учня. 

Поняття «освітній простір» тісно пов’язане з поняттями особистісні 
потреби, діяльність, автономність, партнерство, освоєння, взаємодія, 
спілкування, самореалізація тощо. Раціонально та естетично облаштований 
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освітній простір на уроках технології сприяє утвердженню особистісно 
орієнтованої моделі освіти, максимально враховує права учня, розвиток 
його здібностей, задоволення потреб та інтересів. Сюди входить мобільне 
робоче місце, що трансформується для індивідуальної та групової роботи, 
засоби ІТ-технологій, мультимедійні пристрої, магнітно-маркерна дошка, 
дидактичні матеріали для інструктажу різних видів технологічних занять 
та їх унаочнення, а також функціональний та естетичний стан допоміжних 
приміщень (санвузлів, їдальні), самої будівлі школи, спортивних та ігрових 
майданчиків, лабораторій  тощо. Планування освітнього простору для 
уроків технології потребує не лише участі проектувальників, дизайнерів, 
менеджерів тендерних змагань, представників громадськості, волонтерів, 
благодійників, а, в першу чергу, врахування потреб та побажань вчителів, 
учнів та батьків.  

Змістове наповнення уроків технології, а також вдало підібраний 
методичний інструментарій відповідно до навчальної мети і завдань 
задовольняє запит суспільства та ринку праці на присутність в усіх сферах 
соціокультурного життя не лише освіченої, а й творчої особистості. 
Ознаками та основою вияву творчої сутності особистості, на думку 
С.Сисоєвої, є всебічність і гармонійність її розвитку [2, с. 121]. Проблема 
формування творчої особистості на уроках технології  потребує з’ясування 
методико-педагогічних аспектів цього процесу та їх засвоєння вчителями 
під час фахової  підготовки/перепідготовки. Теоретична основа проблеми 
пов’язана на міжгалузевому рівні із розробками проблеми творчості, 
творчої особистості педагогами, психологами, філософами. В історико-
педагогічному аспекті звертаємося до її розгляду у спадщині українських 
та зарубіжних вчених, педагогів в минулому і сьогоденні, зокрема: 
античних філософів (Арістотель, Квінтіліан), любомудрів Києворуської 
доби (Володимир Мономах), доби Відродження (Монтень), в епоху 
Новітнього часу та сучасності (Я.Коменський, О.Декролі, Г.Шаррельман, 
Ф.Гансберг, Д.Дьюї, С.Русова, Г.Ващенко,  В.Шаталов, Д.Ельконін, 
В.Сухомлинський, К.Ушинський, Г.Сковорода, Р.Грановська, С.Сисоєва, 
І.Зязюн та ін.). В узагальненні визначень трактуємо творчу особистість як 
таку, що набула додаткових мотивів, особистісних компетенцій в 
результаті педагогічної взаємодії та впливу у школі та поза нею і здатна 
досягнути творчих результатів у певних видах діяльності. 

Методичний інструментарій розвитку та організації творчої діяльності 
учнів на уроках технологій включає певний алгоритм у педагогічній 
взаємодії вчителя та учня, а саме: 
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1) формулювання цільової настанови уроку щодо теми, новизни 
отриманих знань та навичок, бачення перспективи практичного їх 
використання в певній технології, життєвій ситуації, професійній 
діяльності; 

2) присутність вчителя в процесі навчання класу і зокрема кожного 
учня шляхом впровадження формувального оцінювання, в якому домінує 
не контроль, а рекомендація педагога, співпраця та індивідуальна 
допомога; 

3) активізація ресурсу критичного мислення кожного учня шляхом 
створення педагогічних ситуацій, постановки ключових питань/завдань та 
знаходження аргументів для того чи іншого варіанту відповіді та 
практичного вирішення, виконання індивідуальних проектів, розвиток 
емоційного інтелекту (вміння адекватно виражати свої та оцінювати чужі 
емоції, розуміти їх природу, здійснювати контроль над своїми емоціями, 
уникати конфліктів, приймати компромісні рішення). 

Розкриття та реалізація освітньо-виховного потенціалу уроків 
технології пов’язані із низкою суто педагогічних та дотичних проблем, це 
зокрема: методико-педагогічні аспекти формування творчої особистості; 
роль і значення освітнього простору в естетичному вихованні учнів; шляхи 
і засоби формування культури харчування учнів як здоров’язберігаючої  
компетентності. Встановлено, що мета педагогічної взаємодії для вчителя 
та учня на уроках технології в пріоритеті визначена завданням формування 
творчої особистості, вирішення якого можливе шляхом ретельного 
планування та організації навчальної діяльності, аналізу/самоаналізу її 
результатів, підбір індивідуальної методики, розвиток критичного 
мислення. Створення на уроках технології освітнього простору, який 
відповідає вимогам естетичної культури, пов’язаний з оновленням школи 
як за формою, так і змістом, запровадженням нових педагогічних підходів, 
програм, освітніх стандартів, форм і методів тощо. Формування культури 
харчування як здоров’язберігаючої компетенції на уроках технології не 
повинно обмежитися лише здобуттям учнями практичних навичок 
приготування їжі чи сервірування столу. У єдності теорії  та практики 
вчитель повинен використати на уроці потенціал його освітнього простору, 
раціонально поєднати словесні, практичні та наочні методи, технічні 
засоби навчання та індивідуальний, особистісно орієнтований, ціннісний, 
компетентнісно-діяльнісний та інші підходи. Перспективою подальших 
досліджень є з’ясування методичних особливостей проведення в старших 
класах позаурочних форм навчання технології.  
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ВИРОБНИЦТВА» 
 

Нові вимоги сьогодення диктують необхідність зміни підходів до 
проектування одягу, зумовлюють потребу в обґрунтованому виборі 
матеріалів для швейних виробів. Досягнути цього можливо тільки на 
основі глибоких знань будови і властивостей текстильних матеріалів. Саме 
під час вивчення дисципліни «Матеріалознавство швейного виробництва» 
студенти мають можливість ознайомитися з властивостями матеріалів, 
необхідних для виготовлення одягу. Навчальна дисципліна 
«Матеріалознавство швейного виробництва» займає важливе місце в 
підготовці вчителя технології і спрямована на послідовне вивчення будови, 
складу і властивостей текстильних волокон, основ технології прядильного 
і текстильного виробництв, які використовують у швейному виробництві. 

Вивчення окремих тем програми передбачає засвоєння великого 
обсягу інформації, який доцільно подавати за допомогою мультимедійних 
засобів навчання – комплексу апаратних і програмних засобів, що 
створюють можливість для спілкування користувача з комп’ютером 
засобом різноманітних, природних для себе середовищ: графіки, 
гіпертекстів, звуку, анімації, відео [1]. Використання засобів мультимедіа 
сприяє: підвищенню мотивації студентів до навчання; інтенсифікації 
процесу навчання; розвитку особистості студента; розвитку навичок 
самостійної роботи з навчальним матеріалом; підвищенню ефективності 
навчання за рахунок його індивідуалізації [2]. 

При викладанні тем «Натуральні волокна» та «Основи технології 
текстильного виробництва» ми пропонуємо використати мультимедійну 
презентацію у поєднання з навчальним фільмом та віртуальною 
екскурсією. Викладач може використати готові екскурсії різними музеями 
або скласти самостійно у вигляді презентації у програмі Powerpoint. 
Цифрова колекція віртуального музею включає віртуальний тур та 
розширений пошук. Екскурсія музеєм дасть змогу побачити знаряддя 
праця та пристосування, якими користувалися, щоб отримати тканину: 
чесалки, мотовила, потаки для навивання ниток, прялки та ткацькі 
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верстати [3]. На усій території України матеріалом для виготовлення 
тканини була сировина, яку виготовляли в домашніх умовах – льон, 
коноплі та овеча вовна. На якість тканини впливали обробка сировини і 
техніки ткання. Наприклад, щоб отримати якісну вовняну тканину, 
спочатку стригли ножицями овець, отриману вовну замочували у теплій 
воді, прали та сушили. Висушену вовну скубли руками, «чухрали» 
металевими щітками, або дерев’яними гребенями. Очищену вовну, 
навивши на куделю, пряли веретеном, або прялкою. Вовняні тканини 
виготовляли на горизонтальних ткацьких верстатах [4]. 

Демонстрація відеофільмів доповнює екскурсію, дає можливість 
побачити сам процес вирощування, збирання, замочування, сушіння 
сировини, очищення, вичісування, прядіння ниток та  утворення тканини – 
ткання [5]. Для демонстрації відеофільмів можна використати програму 
LightAlloy, редагуючи за допомогою програми SonyVegasPro, щоб обрати 
для демонстрації лише ті фрагменти, які потрібно. 

Перелічені мультимедійні засоби інтенсифікують процес навчання, 
розвивають навички самостійної роботи з навчальним матеріалом та 
підвищують ефективність навчання за рахунок індивідуалізації. 
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ВИХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ КРЕСЛЕННЯ  
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 

 
На уроках креслення повинні повною мірою використовуватися ті 

специфічні особливості графічної діяльності учнів, які забезпечують 
можливість для виховання необхідних якостей особистості, розвитку 
позитивних рис характеру. 

Виховання позитивного відношення учнів до навчання в цілому і до 
вивчення креслення зокрема, зумовлюється рядом чинників. При цьому, 
першочергове значення має особистість вчителя, його загальний світогляд, 
майстерність викладання, що залежить від багатьох якостей педагога і, 
насамперед, від уміння подавати навчальний матеріал у доступній формі, 
активізуючи при цьому самостійність й пізнавальний інтерес учнів. Крім 
того, педагог повинен уміти проникати у внутрішній світ учня, розуміти 
його психологію, особистісні якості, бачити й оцінювати його 
психологічний стан. Вчитель повинен емоційно впливати на учнів, а це 
залежить від таких його якостей, як рішучість, наполегливість, витримка, 
вимогливість та ін. [1]. 

Відомо, що виконання графічних завдань – це довготривалий процес. 
При цьому великого значення набуває уміння раціонально організовувати 
робочий процес. Якщо на уроці передбачено самостійну роботу, пов’язану 
з виконанням креслень, то необхідно домогтися, щоб учні прийшли на 
урок вже підготовленими, тобто мали необхідні формати креслення, робочі 
зошити, підручники (посібники), креслярське приладдя та ін. Усе це учні 
повинні підготувати вдома, що вимагає від них свідомої організованості. 
Впродовж усього періоду навчання необхідно контролювати, щоб кожен 
учень виконував усі ці вимоги, і лише тоді організованість стане звичкою. 

Вчителеві необхідно постійно демонструвати учням, наскільки 
швидше можна виконати графічну роботу, якщо усі приладдя підготовлені 
заздалегідь. Зрозуміло, ці організаційні моменти будуть вимагати 
додаткових зусиль вчителя і затрат навчального часу. Очевидно, на 
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перших заняттях необхідно. спеціально відводити час (2-3 хв) на 
організаційні заходи. Виконання графічних завдань вимагає систематичної 
і планомірної роботи учнів. Креслення не можна вивчити і здати вчителеві, 
як будь-який інший предмет. Дотримання термінів виконання графічних 
завдань має вирішальне значення для успішного засвоєння креслення і 
якості виконання робіт. Учні часто не усвідомлюють, що терміни 
виконання графічних робіт встановлені з метою рівномірного їх 
завантаження навчальним матеріалом і є науково обґрунтованими. 
Завдання вчителя – роз’яснити це учням. Своєчасне виконання завдань 
передбачає прояву дисциплінованості в навчанні. Дисциплінованість у 
роботі – важлива риса характеру людини, тому для її виховання необхідно 
прикласти максимум зусиль. 

Акуратність у роботі і побуті – це риса, необхідна кожній людині. 
Особливо яскраво вона проявляється при виконанні креслень, оскільки у 
процесі графічної підготовки створюються сприятливі умови для її 
розвитку й закріплення. Вчителі креслення часто змушені констатувати, 
що всі зусилля учня інколи зводяться нанівець через його неакуратність. 
Неохайне виконання креслення починається з того, що лист креслярського 
паперу з певних причин виявляється пом’ятим або забрудненим; у процесі 
роботи над кресленням учень користується забрудненими інструментами і 
приладдям, твердою гумкою; креслення виконується олівцем більш 
м’яким, ніж необхідно; олівець у процесі роботи регулярно не заточується. 
Часто учень не звертає уваги на те, що в процесі роботи від грифельного 
пилу забруднюються руки, а відповідно і креслення. Характерно, що в 
більшості випадків учні обводять креслення у зворотній, стосовно 
рекомендованої, послідовності, тобто спочатку основні лінії, а потім – 
тонкі. Зазвичай учні забувають про те, що рамку формату необхідно 
креслити ще до початку наведення креслення. У результаті таких 
порушень креслення стає неохайним, брудним, втрачає естетичний вигляд. 

Завдання вчителя не лише констатувати неякісне виконання 
креслення, не лише пояснити і проаналізувати причини неакуратного його 
виконання, а постійно домагатися від учнів усунення цих недоліків. На 
першому ж занятті доцільно акцентувати увагу школярів, що виконання 
креслень вимагає особливої акуратності і старанності. Вони повинні 
усвідомити, які інструменти і приладдя необхідні для правильного й 
акуратного виконання креслень. Процес виховання акуратності досить 
тривалий і складний. 
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У загальному процесі виховання учнів важливе значення має 
виховання естетичного смаку. Креслення розкриває широкі можливості 
для розвитку і формування правильного естетичного смаку. Однакова 
графічна робота, виконана різними учнями, може бути правильною з 
погляду побудови і дотримання стандартів, але зовнішній вигляд може 
мати різний. В учнівських роботах з креслення нерідко можна 
спостерігати, що зображення розміщені десь у кутку формату, сильно 
віддалені одне від одного або майже стикаються. Не завжди вдало буває 
обраний масштаб зображень, у результаті чого на кресленні доволі складні 
деталі виконані в дрібному масштабі, а прості – у великому; товщина 
обведення ліній креслення не завжди відповідає масштабові зображення. 
Досить невдало з позиції естетики, коли розміри зосереджені лише на 
головному вигляді предмета. Іноді відстань між лініями штрихування не 
відповідає масштабові зображень. Учні не завжди правильно вибирають 
розмір шрифту для виконання написів на кресленнях. Відсутність 
належного естетичного смаку в учнів проявляється у невдалому виборі 
головного вигляду предмета, невмінні правильно розташувати предмет при 
побудові його аксонометричних проекцій тощо [2]. 

Таким чином, у процесі графічної підготовки учнів на уроках 
креслення створюються сприятливі умови для виховання таких якостей 
особистості, як: організованість, дисциплінованість, акуратність, 
естетичний смак та ін. Проте, ефективна реалізація цих завдань вимагає 
систематичної і цілеспрямованої роботи з боку вчителя. 
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РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ. ЗАХИСТ ВІД  
РАДІАЦІЙНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

 
Радіаційна безпека є важливим елементом національної безпеки і має 

на увазі стан захищеності теперішнього та майбутніх поколінь від 
шкідливого впливу радіації. 

Забезпечення радіаційної безпеки – це, в першу чергу, завдання 
держави. В Україні діє ряд законів, а також санітарних норм і правил, 
цільових програм спрямованих на забезпечення ядерної та радіаційної 
безпеки. 

Людство живе і буде жити в радіоактивному світі. Радіація існує як 
частина природи. Певні дози опромінення люди отримували завжди. 
Вперше про це стало відомо в 19 столітті в Австрії, де шахтарі, які 
працювали на свинцевих рудниках, у молодому віці вмирали від невідомої 
«гірської хвороби». У 1879 році стало відомо, що «гірська хвороба» – це 
рак легень. Причина захворювання – висока концентрація урану в 
свинцевих рудах. Незабаром радіоактивність була відкрита як явище. 

Радіація для більшості людей – явище не зовсім зрозуміле. Радіація 
невидима і невловима, саме тому людина готова припускати найгірше, 
коли мова заходить про вплив радіації на здоров’я. А якщо поглянути з 
наукової точки зору – що ж відомо про дії іонізуючого випромінювання на 
організм людини? Жива клітина на 60-70% складається з води. Тому потік 
частинок іонізуючого випромінювання, проникаючи в організм, взаємодіє, 
перш за все, з водою, що призводить до її радіаційного розкладання – цей 
процес називається радіолізом води [1]. 

Під дією радіації у клітинах живих організмів утворюються чужорідні 
хімічні сполуки. Продукти радіолізу «атакують» молекулярні структури 
клітин, руйнують їх, переривають нормальний перебіг 
внутрішньоклітинних процесів. У підсумку, нормальне функціонування 
клітин порушується, і при певних дозах вони гинуть [1]. 
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Одним з основних фізичних способів запобігання опромінення є 
екранування. Спеціально розроблені захисні костюми і екрани дозволяють 
забезпечити досить безпечне перебування людини в умовах радіації. 

Існує кілька видів іонізуючого випромінювання, кожен їх яких має 
свої особливості з точки зору взаємодії з речовиною. Щоб протистояти їм, 
при виготовленні засобів захисту використовуються різні матеріали. 

Альфа-випромінювання характеризуються низькою проникаючою 
здатністю і впливає на організм лише в безпосередній близькості від 
джерела випромінювання. Тому навіть аркуш паперу, гумові рукавички, 
пластикові окуляри і простий респіратор будуть для нього непереборною 
перешкодою. При цьому респіратор є особливо важливою частиною 
захисного костюма, тому що потрапили всередину організму альфа-
частинки накопичуються в клітинах органів і довго не розпадаються, 
отруюючи організм. 

Бета-випромінювання має більшу, ніж альфа-випромінювання 
проникаючу здатність, яка залежить від енергії його частинок. А це 
означає, що засоби, призначені для захисту від альфа-випромінювання, при 
потоці бета-частинок не ефективні. Тому використовуються плексиглас, 
скло, тонкий шар алюмінію, протигаз. 

Гамма-випромінювання поширюється на великі відстані і проникає 
практично крізь будь-яку поверхню. Виняток становлять важкі метали 
типу вольфраму, свинцю, сталі, чавуну та ін. Саме вони і застосовуються 
для захисту. 

Нейтронне випромінювання – продукт ядерного розпаду з 
проникаючою здатністю, яка перевершує гамма-випромінювання. 
Найкращим захистом від нейтронного випромінювання є такі матеріали, як 
вода, поліетилен, інші полімери. Відомо, що нейтронне випромінювання 
зазвичай супроводжується потоком гамма-променів, тому для захисту 
застосовують багатошарові екрани або розчини гідроксидів важких металів 
[2]. 

Протонне випромінювання – це потік позитивно заряджених ядерних 
часток, які називаються протонами. Протонне випромінювання складає 
основу космічного випромінювання. У земних умовах для одержання 
інтенсивного потоку протонів використовують прискорювачі заряджених 
частинок. Оскільки протони є позитивно зарядженими частинками, то при 
проходженні крізь речовину вони взаємодіють з негативно зарядженими 
електронами атомів і вибивають їх з електронних оболонок. У результаті 
такої взаємодії відбувається іонізація атомів речовини. Протони з 
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високими енергіями, котрі здатні долати кулонівське відштовхування, 
можуть потрапляти в ядро і викликати різні ядерні реакції. У результаті 
таких реакцій можуть утворюватися вторинні випромінювання – 
нейтронне, гамма-випромінювання тощо. Отже, при опроміненні речовин 
потоком високоенергетичних протонів іонізація середовища відбувається 
не тільки за рахунок первинних протонів, але і за рахунок вторинних 
випромінювань [3]. 

Для захисту від протонного випромінювання використовують 
речовини, які ефективно гальмують протони і утворюють відносно мало 
вторинних частинок при ядерних взаємодіях (графіт, бетон, алюміній                   
та ін.) [4]. 
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ОБРОБКИ 
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ МАЙБУТНІМИ УЧИТЕЛЯМИ 

ТЕХНОЛОГІЙ  
 
У майбутній професійній діяльності вчителя міцність здобутих під час 

навчання знань відіграє значущу роль, а особливістю навчального процесу 
в сучасних умовах важливим є не заучування предметів, а засвоєння 
головних їх ідей, напрямків, принципів, методів, на яких базується їх зміст. 
Отже роль викладача зорієнтувати студентів на свідоме здобуття 
необхідних знань та формування практичних вмінь, а завдання студентів – 
вміти застосовувати здобуті знання для розв’язання навчальних, наукових і 
практичних ситуацій. 

Визначаючи основні форми, методи і засоби навчання технології 
приготування їжі, доцільно враховувати, що на підготовчо-мотиваційному 
етапі, особливістю якого є активізувати пізнавальну діяльність студентів, 
основними формами організації навчальної діяльності залишаються 
аудиторні (лекції, лабораторні роботи), позааудиторні (самостійна робота 
студентів, індивідуальні завдання) навчання. [2] 

На різних етапах формування фахових понять, визначення 
міжпредметних зв’язків, розуміння особливостей структури змісту 
навчального матеріалу з технології приготування їжі застосування лекції 
як основної форми організації навчального процесу є невід’ємним, лише 
типи їх на кожному етапі навчання будуть різними. Так, лекції можуть 
носити проблемний характер, передбачати встановлення міжпредметних 
зв’язків, а також широкі можливості використання інтерактивних методів 
навчання («мозковий штурм», «навідні запитання», «розкриття теми через 
ланцюжок запитань», «метод шпаргалок» та ін.). У структурі лекції, як 
основної форми організації навчальної діяльності й методу навчання, 
доцільним є застосування таких методів як бесіда, показ (демонстрація). 
Відповідно до методів викладання методами учіння будуть слухання, 
осмислення; спостереження; вивчення підручників, посібників, 
першоджерел, наукової літератури та інших матеріалів. 

Лабораторні роботи з технології приготування їжі мають особливості 
як організації, так і методики проведення, формування висновків. 
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Майбутні вчителі технологій у процесі підготовки до лабораторної роботи 
неодмінно вивчають нормативну документацію на групу страв, які 
передбачено приготувати та визначити їх якісні показники. [3] 

Вступний інструктаж має велике значення для підготовки студентів 
до занять у лабораторії технології приготування їжі. У процесі вступного 
інструктажу розкривається мета заняття, визначається план його 
проведення, даються певні вказівки про підготовку робочих місць й 
організації роботи, експлуатації обладнання, дотриманні правил особистої 
гігієни, техніки безпеки. Під час усного інструктування визначається 
рівень засвоєння студентами технологічного процесу приготування страв, 
вимог до якості.  

Поточний інструктаж, що проводиться на кожному робочому місці, 
дає можливість викладачеві контролювати хід технологічного процесу й 
одночасно допомагати студентам опанувати технологічними навичками 
при виконанні окремих технологічних операцій. Кожна бригада зважує 
продукти для приготування страви, кількість та якість яких повинна 
відповідати вимогам нормативно-технічної документації; підбирає 
необхідний інвентар, інструменти, посуд для подачі страв. На цьому етапі 
лабораторного заняття важливо наголосити на вмінні користуватися 
«Збірником рецептур страв та кулінарних виробів», адже це добірка 
рецептур усіх груп страв та нормативних документів, які регламентують 
розробку технологічної карти на приготування страви. [3] 

Збірники рецептур страв та кулінарних виробів містить нормативи з 
витрат продуктів та рекомендації з їх взаємозамінності, рецептурну 
частину, технологічні вказівки щодо приготування страв. Беручи за основу 
норми збірника, майбутні учителі технологій навчаються розробляти 
технологічні карти на приготування страви, що є основою успішної роботи 
на лабораторних заняттях. 

Збірник рецептур має три колонки, у кожній з яких передбачена різна 
кількість та склад продуктів для приготування обраної страви. Це дає 
змогу обирати раціональну розкладку з дотриманням технології 
приготування страви та вимог до її якості. Приготування усіх груп страв 
вимагає міркувань та розрахунків ваги брутто, нетто та їх виходу, що 
визначається нормативними таблицями Збірника рецептур. [1] 

Заключний етап лабораторних занять з технології приготування їжі – 
органолептична оцінка приготованих на занятті страв: визначення їх якості 
за чотирма основними показниками: зовнішній вигляд, смак, запах, 



268 
 

консистенція, за результатами якої та порівняння з вимогами стандартів 
формується висновок лабораторної роботи. [3] 

Самостійна робота студентів носить проблемно-пошуковий характер. 
Наприклад, студентам заздалегідь повідомляється тематика наступного 
лекційного заняття та їхнім завданням є знайти максимальну кількість 
термінів, понять, що необхідні для засвоєння теми, що спонукає студентів, 
спиратися на знання з основ кулінарії, які вони здобули в школі. 

Вивчення обробки харчових продуктів майбутніми учителями 
технологій передбачає використання усіх основних форм та методів 
навчання з урахуванням міжпредметних зв’язків, застосування 
нормативної технологічної документації та вміння проводити 
органолептичний аналіз готових страв і робити висновки. 
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УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГУРТКА У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 

Важливою ланкою позаурочної діяльності у теперішніх умовах 
функціонування українських навчальних закладів залишаються гуртки – 
добровільні об’єднання учнів, які виявляють зацікавлення до практичної 
діяльності в тій чи іншій сфері художньої обробки матеріалів. 

У гуртках діти мають змогу проявити свої нахили та здібності до 
певного виду ремесла. Навчаючись, вони запозичають у своїх наставників 
секрети виготовлення різних предметів: дитячих іграшок, сувенірів, а 
пізніше – для більш серйозних декоративно-ужиткових та художніх речей. 

Розглянемо умови їх організації та функціонування. Одним із 
важливих аспектів діяльності гуртків є кількість учнів, які можуть 
одночасно працювати в ньому. А. Хворостов вважає, що в гуртку повинно 
бути не більше 13-15 школярів, інакше керівник не зможе проводити 
індивідуальні консультації з кожним учнем, тому що створення 
декоративної композиції, від підготовчого малюнка до втілення в 
матеріалі, вимагає часом тривалого показу і вправляння [4, с. 57]. 

Спираючись на дослідження українських педагогів, досвід роботи 
керівників гуртків [1-3], а також власний досвід, ми прийшли до висновку, 
що оптимальною буде «золота середина», коли в гуртку займаються 10-12 
школярів.  

Одним з головних критеріїв включення учнів до занять у гуртку є  
інтерес та бажання працювати. Керівник розмовляє з кожним із новачків, 
виявляє область її (його) інтересів і рівень підготовки. Комплектування 
гуртка не закінчується з початком його роботи, воно може продовжуватися 
ще протягом 2-3 місяців. За цей час потрібно знайти до кожного гуртківця 
індивідуальний підхід, кожному з них дати можливість знайти себе в 
гуртку, подолати неминучі труднощі, зацікавити захоплюючою 
перспективою.  

Для занять гуртка потрібне просторе, світле приміщення, яке 
відповідало б санітарно-гігієнічним вимогам. Заняття гуртків з 
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декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема писанкарства, можна 
проводити в кабінетах праці, в таборі відпочинку, клубі, в будинку 
школяра. У всіх випадках приміщення повинно бути сухе, з доступом 
повітря, щоб легко провітрювалось, з достатнім денним та вечірнім 
освітленням. Вечірнє освітлення краще забезпечувати люмінесцентними 
лампами, які створюють безтіньове освітлення, близьке до природного. 
Гарно оформлене навчальне приміщення, чистота і порядок в ньому, 
правильно організовані робочі місця мають велике виховне значення. Все 
це дисциплінує учнів, впливає на підвищення культури їх праці і творчої 
активності. 

Навчальне обладнання кабінету повинно включати комплект меблів, 
інструменти і пристрої, необхідні для організації занять, зберігання і 
демонстрування наочних посібників. Столи для роботи в навчальному 
кабінеті слід розмістити так, щоб природне світло падало з лівого боку і 
спереду, а падаюча від рук тінь не заважала під час роботи. Робоче місце 
керівника гуртка обладнується столом і стільцем. Стіл призначений для 
роботи, розміщення журналів, а також різноманітних підставок для 
демонстрації зразків. 

У приміщенні повинна бути настінна дошка. На ній крейдою 
виконують графічні зображення, розвішують плоскі наочні посібники, 
влаштовують короткочасну виставку робіт. Дуже вигідна розкладна 
дошка-екран, яку можна використовувати для демонстрації діапозитивів, 
слайдів. 

По боковій стіні кімнати доцільно розташовувати комбіновані шафи з 
заскленою верхньою частиною, де можна розмістити постійну виставку 
дитячих робіт, зразки виробів. Нижню, закриту частину шафи слід 
використати для зберігання поточної роботи, наочного матеріалу, 
інструментів та пристроїв. Останні слід зберігати так, щоб не псувались їх 
робочі частини. Кожний вид інструментів доцільно розкладати в окремі 
ящички і у визначеному порядку, щоб забезпечити також швидке 
роздавання їх на заняттях. Комплекти технологічних карт рекомендуємо 
зберігати в окремих папках. 

Суттєву роль у засвоєнні гуртківцями нового матеріалу відіграє 
використання наочних посібників. До основних відносять: кольорові 
таблиці, графічні зображення виробів, схеми їх виконання. Їх застосовують 
в якості ілюстрацій при поясненні матеріалу, і як інструкції до практичних 
робіт. Наочними посібниками можуть бути й різноманітні ілюстрації та 
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фото- і відеоматеріали, якими супроводжують розповіді або бесіди про 
види писанок, історію писанкарства, легенди пов’язані з писанкою. 

Цікаво можуть бути використані на заняттях презентації, на яких 
розміщено інформацію про досягнення гуртка, кращі роботи гуртківців, 
виставки, конкурси тощо. Презентації можуть містити також технологічні 
розробки виробів, різноманітні композиції писанок тощо. 

На заняттях широко використовують зразки виробів, виконаних 
керівником гуртка або гуртківцями. Вони дають точну уяву про розміри, 
форму, об’єм виробів. Такі вироби можуть бути наочним матеріалом для 
показу виконання різноманітних видів оздоблення писанок та оформлення 
композицій із них. 
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ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ 
НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

 
Важливу роль у процесі розвитку творчої особистості учнів відіграє 

одне з найбільш актуальних й обговорюваних нині питань – новий зміст 
технологічної освіти та методика його освоєння. Педагогічна 
громадськість, батьки й учні усвідомлюють, що цей зміст і методика 
сьогодні потребують кардинальних змін. Однак, на жаль, у сучасній школі 
вчителі трудового навчання не завжди бажають оновлювати зміст і часто 
використовують репродуктивні методи навчання, які передбачають 
передачу учням готових знань, формування умінь і навичок за певним 
алгоритмом. Такий підхід формує у більшості дітей інтелектуальну 
пасивність, безініціативність, репродуктивне, а не творче мислення. Учні зі 
змінним успіхом засвоюють ці знання, набувають елементарних умінь і 
навичок, керуючись виключно шаблонами, тобто можуть розв’язати 
типове завдання, використовуючи типові прийоми, яким їх навчили в 
школі. Звідси, вони, зазвичай, не можуть знайти швидкого й оригінального 
рішення будь-якої нестандартної проблеми. Такий освітній процес, звісно, 
звертає дитину зі шляху творчого розвитку. 

Очевидно, в сучасній школі, зокрема на уроках трудового навчання та 
технологій, потрібно щось змінювати. Одним із шляхів таких змін деякі 
автори [2 – 6] пропонують орієнтацію змісту освіти на творчу діяльність, 
причому на таку, яка вже зараз актуальна для дитини та відповідає її 
життєвим потребам й інтересам. Бажано, щоб учень бачив кінцевий 
результат і розумів, що знання або вміння, отримані ним, дійсно будуть 
необхідними в подальшому житті, побуті та виробництві. Це, звичайно, 
складно зробити з усім змістом освіти, однак цілком можливо хоча б на 
окремих уроках трудового навчання або в позакласній художньо-трудовій 
діяльності. 

Говорячи про знання, уміння і навички, необхідність їх формування з 
допомогою методів традиційної (конвеційної) освіти не заперечують 
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інноваційних технологій навчання, а лише складають їх основу, 
закладають міцний фундамент [1]. Звідси, результатів у будь-якій 
діяльності дитина може досягати передовсім за допомогою набуття знань і 
умінь, раніше отриманих іншими людьми. Це, звичайно, не творчість, але 
її важлива передумова, без якої творчості не досягти. 

Сьогодні роботодавці  цінують працівників не за знання, а за певні 
якості, зокрема вміння здобувати нові знання та вирішувати проблеми. Все 
це безпосередньо пов’язано з розвитком творчої особистості, адже творча 
діяльність має важливу особливість – універсальність методик, які 
застосовуються практично скрізь. Тому найціннішими вміннями, які 
необхідно сформувати в учнів в школі на уроках трудового навчання, є 
вміння вчитися (здобувати нові знання) та самостійно вирішувати 
проблеми.  З іншого боку, знання, вміння та навички необхідні, в т.ч. і в 
процесі творчого розвитку школяра, однак самі по собі вони не становлять 
великої цінності, набагато важливіше, на наш погляд, вміння добувати та 
застосовувати ці знання, бачити і вирішувати проблеми, вникати в те, що 
до цього взагалі ніколи і ніде ним не вивчалося, нестандартно мислити, 
постійно дізнаватися про нове, рухатися вперед і розвиватися. Такий 
процес трудового навчання складає основу творчості, сприяє розвитку 
творчих здібностей учнів. 

Відтак, до складових творчого процесу на уроках трудового навчання 
можна віднести: 1) здатність поставити запитання, що вимагає 
нетрадиційної відповіді; 2) вміння побачити проблему; 3) здатність 
мобілізувати необхідні знання й уміння для розв’язання поставлених 
завдань і реалізації ідеї; 4) вміння спостерігати й експериментувати; 
5) здатність узагальнювати отримані результати й оформляти думки, ідеї, 
образи у вигляді художньо-графічних ескізів (проектів); 6) здатність 
реалізовувати творчі проекти в матеріалі. 

Звідси, важливе місце в розвитку творчих здібностей учнів займає 
проектна діяльність, організувати яку можна як на уроках, так і в 
позаурочний час. Така діяльність дуже продуктивна для розвитку не лише 
творчих здібностей, а й самостійності учнів, їхніх комунікативних 
навичок, а також уміння самопрезентації (заключний етап дослідницького 
проекту – публічний захист). Основою проектної роботи є самостійна 
діяльність учнів з постановки, пошуку оптимальних шляхів розв’язання 
різних проблемних питань. Завдання вчителя – направити учня відповідно 
до його особистих інтересів, мотивувати на проведення досліджень, 
виконання роботи творчого характеру з розробки конструкції, пошуку 
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форми, створення орнаменту майбутнього виробу. Тоді учень проявлятиме 
активність, ставитиме перед собою нові цілі та завдання, знаходитиме 
відповіді на нові питання та виклики, самостійно здобуватиме нові знання 
та вміння, а це сприятиме його інтелектуальному і творчому розвитку.  

Отже, проблема розвитку творчої особистості учнів може бути 
схарактеризована такими компонентами, як: 1) потребнісно-мотиваційна 
сфера, яку потрібно постійно стимулювати та вдосконалювати; 2) зміст 
трудового навчання та позаурочної діяльності та його зв’язок з традиціями 
та художньою практикою, якщо мається на увазі навчання різним видам 
декоративно-ужиткового мистецтва; 3) належні умови розвитку творчої 
особистості школярів в освітньому середовищі школи, тобто творчу 
діяльність необхідно організовувати як під час уроків трудового навчання, 
так і в позаурочний час. 
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ДІЯЛЬНІСНИЙ КРИТЕРІЙ САМОРОЗВИТКУ 
ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 

 
Вивчення процесу саморозвитку особистості студента в освітньому 

просторі закладу вищої освіти передбачає діагностування різних 
показників. Аналіз наукової літератури з проблеми розвитку та 
саморозвитку особистості  [4 – 3] дозволив зробити висновок про 
взаємозв’язок процесів саморозвитку особистості та становлення її 
інтегративної якості – суб’єктності, що містить різні критерії, з-поміж 
яких, на нашу думку, найважливішим є діяльнісний. Показниками 
діяльнісного критерію підготовки вчителя є професійно-педагогічні 
знання, педагогічні вміння, пізнавальна активність і самостійність. 

З огляду на роль професійно-педагогічних знань та вмінь у 
формуванні  майбутнього вчителя до професійної діяльності, ми провели 
діагностування цих показників у студентів спеціальності 014 Середня 
освіта (Трудове навчання та технології) Володимир-Волинського 
педагогічного коледжу імені А.Ю. Кримського . 

Система оцінок рівня сформованості діяльнісного критерію і 
відповідних йому показників саморозвитку особистості майбутніх учителів 
відображена в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Показники діяльнісного критерію 

Показники Характеристика показників 
Високий Середній Низький 

Професійно-педагогічні знання Повні та міцні 
Повні, але не 

міцні, або міцні, 
але неповні 

Фрагментарні, 
не стійкі 

Педагогічні вміння Сформовані 
повністю 

Сформовані в 
основному Не сформовані 

Вивчення діяльнісного критерію саморозвитку особистості студента 
почалося з аналізу професійно-педагогічних знань студентів педагогічного 
коледжу. Вони оцінювалися за показниками повноти і міцності.  
Сформованість професійно-педагогічних знань й умінь оцінювалася за 
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допомогою експертної оцінки викладачів педагогічного коледжу. 
Характеристика рівнів професійно-педагогічних знань відображена в 
таблиці 2. 

Таблиця 2 
Характеристика рівнів професійно-педагогічних знань 

 

Професійно-педагогічні 
знання 

Градація оцінок, відповідна рівнями 
розвитку професійно-педагогічних знань 
Високий Середній Низький 

Володіння понятійним 
апаратом. 
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характеристик педагогічної 
діяльності 

Усвідомлення провідних 
педагогічних закономірностей 

Знання вікових та 
індивідуальних особливостей дітей 

різного 
шкільного віку 

Знання спеціальних методик 

 

У результаті експертних оцінок викладачами психолого-педагогічних 
знань студентів було виявлено, що у 30,4% – високий, у 40,7% – середній і 
у 28,9% – низький рівень професійно-педагогічних знань. 

Важливим показником в діяльнісному критерії саморозвитку 
особистості студента є сформованість професійно-педагогічних умінь. Для 
визначення рівня їх сформованості в дослідженні були виділені групи 
умінь, що забезпечують ефективне виконання діяльності вчителя: 
організаторські, комунікативні, дослідницькі та конструктивні. Склад 
умінь, що входять в ці групи, та рівень їх сформованості відображений в 
таблиці 3.  
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Таблиця 3 

Група 
вмінь Характеристика вмінь Рівні сформованості вмінь 

Високий Середній Низький 
О

рг
ан

із
ат

ор
сь

кі
 

1) вміння використовувати різноманітні 
форми, методи і засоби навчання; 
2) вміння проводити виховну роботу в 
навчальний та позанавчальний час; 
3) вміння ефективно організувати 
взаємодію «учитель – учень», «учитель – 
клас»; 
4) вміння вибудовувати стосунки з 
батьками учнів; 
5) вміння організовувати роботу по 
самоосвіті 

15,6 42,6 41,8 

Ко
му

ні
ка

ти
вн

і 

1) вміння ставити широкий спектр 
комунікативних завдань; 
2) вміння забезпечувати реалізацію 
резервів партнера, створювати йому 
психологічну безпеку; 
3) вміння здійснити спілкування на рівні 
«інша людина» – «джерело»; 
4) вміння гнучко перебудувати позиції і 
ролі в спілкуванні; 
5) вміння вибирати оптимальне 
поєднання 

23,1 51,4 25,5 

Д
ос

лі
дн

иц
ьк

і 

1) уміння проводити самоаналіз своєї 
педагогічної діяльності; 
2) уміння аналізувати результати 
спілкування «від учня», прогнозувати 
наслідки спілкування; 
3) уміння усвідомлено будувати 
перспективи професійного зростання; 
4) уміння бути відкритим до пошуку 
нового, володіти прийомами творчості; 
5) уміння самодіагностики особистісних 
особливостей; 
6) уміння психологічного вивчення 
школярів 

15,2 49,4 35,4 
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Ко
нс

тр
ук

ти
вн

і 

1) вміння працювати зі змістом навчального 
матеріалу; 
2) вміння визначати конкретні навчально 
виховні завдання з урахуванням вікових та 
індивідуальних особливостей учнів; 
3) вміння обґрунтовано вибирати ефективні 
методи, засоби навчання і виховання; 
4) вміння оцінювати результати засвоєння дітьми 
програмного матеріалу, рівень їх вихованості і 
розвитку; 
5) вміння планувати освітній процес з 
урахуванням сучасних вимог 

24,8 52,1 23,1 

 

Дані таблиці свідчать про необхідність цілеспрямованої педагогічної 
роботи з формування організаторських, комунікативних, дослідницьких і 
конструктивних умінь у студентів педагогічного коледжу. Результати 
дослідження показали, що найбільш повними, міцними і усвідомленими є 
у студентів комунікативні та конструктивні вміння. Високий і середній 
рівень сформованості даних умінь показали відповідно 74,9% і 76,9% 
студентів педагогічного коледжу. Формування у студентів дослідницьких і 
організаторських умінь вимагає особливої уваги викладачів, адже 35,4% і 
40,8% студентів показали низький рівень сформованості цих умінь. 

Отримані дані свідчать про необхідність розробки системи 
саморозвитку особистості з допомогою різних інноваційних педагогічних 
технологій (діалогічного навчання, корпоративного навчання, 
інтерактивного навчання, мобільного навчання, метод проектів та ін. [4]), 
які, на наш погляд, є головною педагогічною умовою підвищення 
ефективності освітнього процесу у педагогічному коледжі. 
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ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ  
З БІСКВІТНОГО ТІСТА НА УРОКАХ «ТЕХНОЛОГІЇ»  

 
Основу для вивчення навчального модуля «Кулінарія» становить 

проектно-технологічна система навчання, яка ґрунтується на творчій, 
навчально-пізнавальній та дослідно-пошуковій діяльності старшокласників 
– від творчого задуму до реалізації ідеї у завершений проєкт [1]. Одним із 
запропонованих програмою проєктів є вироби з бісквітного тіста.  

Кондитерські вироби, залежно від основної сировини, поділяють на 
дві великі групи: цукрові та борошняні. До першої  належать карамель, 
цукерки, шоколад, какао-порошок, ірис, драже, халва, мармелад, пастила; 
до другої – торти, тістечка, печиво, пряники, кекси, галети, крекери, вафлі 
тощо [2] . 

Основна особливість кондитерських та борошняних виробів – висока 
харчова цінність, що забезпечується наявністю вуглеводів, білків, жирів, 
вітамінів, макро- і мікронутрієнтів, а також інших біологічно активних 
речовин. Варто відзначити, що кондитерська продукція потребує 
підвищення харчової цінності шляхом зниження вмісту цукру і жиру та 
збільшення кількості вітамінів, мікроелементів, харчових волокон, білка, а 
також поліпшення амінокислотного складу. Борошняні кондитерські 
вироби є нешкідливими за умови суворого дотримання санітарно-
гігієнічних вимог при їх виробництві, а також забезпечення правильних 
режимів і способів обробки сировини та напівфабрикатів на всіх стадіях 
технологічного процесу. 

Уперше вироби з бісквітного тіста згадуються в Англії: моряки брали 
з собою у плавання підсушений бісквіт, оскільки на ньому навіть при 
вологих умовах не з’являлася цвіль. У ХV–ІХ ст. лікарі приписували 
бісквітам лікувальні властивості, помилково вважаючи, що в поєднанні 
з вином вони зміцнюють серце і шлунок [3]. Такі кондитерські вироби 
в ті часи вважалися їжею одночасно і легкою, і поживною. 
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Бісквіт – це пориста, пишна, легка й зручна для обробки заготовка, що 
є основою для найрізноманітніших тортів, тістечок і печива із кремом, 
фруктами, варенням, а може бути і без начинок. При приготуванні 
бісквітного тіста та виробів з нього можна виокремити такі технологічні 
етапи: підготовка сировини до виробництва, збивання яєчно-цукрової 
маси, замішування тіста, формування виробів, термічне оброблення 
виробів, їх охолодження та дозрівання. Технологія виготовлення 
бісквітного напівфабриката починається з отримання високодисперсної 
піноподібної системи [4]. Бісквітне тісто готують шляхом насичення 
цукрово-яєчної суміші повітрям, подальшого з’єднання його з борошном і 
замішування тіста.  

Вивчення технології виготовлення виробів з бісквітного тіста  на 
уроках технології  сприятиме естетичному вихованню учнів, розвитку в 
них творчих здібностей, набуттю вмінь застосовувати різні сучасні 
технологічні прийоми, формуванню навичок при роботі з харчовими 
продуктами. 

 
Список джерел інформації: 
1. Навчальна програма “Технології 10–11 класи” (рівень стандарту) 

URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-10-11-klas 
2. Зайцева Г.Т., Горпинко Т.М. Технологія виготовлення 

борошняних кондитерських виробів: Підруч. для проф. техн. 
закладів. Київ : Вікторія, 2002. 400 с.  

3. Десерти - історія і сучасність URL: 
http://korysne.ostriv.in.ua/publication 

4. Лисюк Г. М., Олійник С. Г., Самохвалова О. В., Кучерук  З. І. Нові 
технології хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів 
спеціального призначення.  Наукові праці Одеської національної 
академії харчових технологій. 2009. Вип. 36(1). С. 114–117 



281 
 

Мацькович В.О. 
студентка групи Тз-12М 

Навчально-наукового інституту фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Керівник: д.пед.н., професор Оршанський Л.В. 

 
 

ПРОЕКТНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО 
НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Проблема формування проектної культури є актуальною, оскільки 

вона за суттю є прогресивною, життєво і практико орієнтовною, відповідає 
потребі формування нового якості людини XXI століття та сприяє 
становленню соціальної та професійної зрілості. Аргументів на користь 
необхідності освоєння проектної культури можна навести досить багато: 
по-перше, проектування є різновидом проблемно-розвивального навчання; 
по-друге, проектування визначає новий, сучасний, інноваційний вигляд 
будь-якого закладу освіти; по-третє, проектування змінює тип мислення 
учасників проекту, наближаючи його до сучасних потреб; по-четверте, 
проектування реалізує ідеї особистісно орієнтованої педагогіки; по-п’яте, 
проектування змінює конкурентоспроможність самого вчителя на ринку 
праці [3]. 

Розвиток науки і техніки призвів до того, що проблема проектної 
культури сьогодні має декілька напрямів: психолого-педагогічний, 
соціально-економічний і техніко-технологічний. Останній аспект особливо 
важливий в підготовці вчителя трудового навчання та технологій. 

В останні роки формуванню різних аспектів проектної культури 
присвятили дослідження такі вчені: П. Андріанов, В. Герасим, 
О. Коберник, В. Моштук, А. Терещук, С. Ткачук, С. Ящук та ін. Вони 
довели, що формування проектної культури зумовлено включенням учнів в 
активну проектну діяльність. Проектна діяльність розглядається цими 
вченими з урахуванням величезного арсеналу розроблених конкретних 
методів активізації мислення, запропонованих Г. Альтшуллером, 
В. Геттою, Т. Кудрявцевим, В. Пархоменком та ін. Включення майбутніх 
учителів трудового навчання та технологій в проектно-конструкторську 
діяльність розглядається в працях О. Коберника, Г.Корця, Н. Матяш, 
В. Сидоренка й ін. 



282 
 

Проведений аналіз досліджень і практики підготовки майбутніх 
учителів трудового навчання та технологій до проектної діяльності 
показує, що на сучасному етапі розвитку готовність випускника 
педагогічного закладу вищої освіти до зміни навколишнього соціальної, 
технічної, економічної, екологічної, етнокультурної та інших сфер 
зумовлюється рівнем сформованості у них проектної культури. З цих 
позицій система професійної підготовки повинна сприяти формуванню у 
студентів знань й умінь, а також якостей, що забезпечують його 
конкурентоспроможність і готовність для продовження освіти та пошук 
варіанту здійснення професійної кар’єри. 

Розвивальна функція проектної діяльності ґрунтується: по-перше, на 
продуктивності уяви, яке суб’єктивує реальність, унормовує дії зі зміни 
того чи іншого об’єкта; по-друге, на силі та свободі творчості; по-третє, на 
логічності та послідовності спільної з іншими людьми креативній 
діяльності; по-четверте, на стимулі до розвитку соціальної активності; по-
п’яте, на емоційному збагаченні свого життя, пов’язаного з відчуттям 
здатності до перетворення дійсності; по-шосте, на можливості отримання, 
крім предметного, ще й педагогічного результату у вигляді важливих для 
життя особистісних здобутків. 

В основі культури лежить діяльність, котра визначається як «форма 
активності людини, покликана відтворювати надприродні (соціальні 
відносини, культуру й її саму) умови її буття» [4, с. 26], цілями якої 
виступає мислимий, передбачуваний результат, все те, до чого 
цілеспрямовано й умотивовано прагне людина, спонукальною силою якого 
виступають усвідомлені потреби, почуття, інтереси, переконання тощо. 
Проектно-технологічна діяльність поєднує в собі дослідження, 
проектування, конструювання, технологію виготовлення зразка та 
маркетинг як комплекс методів і засобів його реалізації на ринку. 

Ученими підтверджено, що проектна культура за своєю структурою є 
системно-функціональною, за взаємозв’язком компонентів – 
технологічною, а за ознаками забезпечення ефекту діяльності – системною 
[2]. Ними також встановлено, що особистість, котра опанувала проектною 
культурою, – це суб’єкт, здатний самостійно здійснювати проектувальну 
діяльність від задуму до результату, проектувати та реалізовувати 
індивідуальні програми життєдіяльності. В основі таких здібностей 
лежать: самовизначення, оволодіння базовими сторонами людської 
культури; гармонізація з довкіллям; рівень освіченості та індивідуальні 
особливості особистості [1]. 
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Нами з’ясовано, що проектна культура вчителя трудового навчання 
та технологій являє собою сукупну практику загальнолюдської культури, 
що містить знання, вміння, навички та досвід творчої діяльності, 
втілений у мистецтві планування, створення, виконання та реалізації 
педагогічної ідеї. Основними критеріями і показниками сформованості 
проектної культури вчителя виступають; 1) ціннісне ставлення до 
педагогічної діяльності; 2) готовність до організації та здійснення 
проектної діяльності; 3) творча активність; 4) ступінь розвитку 
педагогічного мислення; 5) прагнення до професійного вдосконалення. 
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НАВЧАННЯ В ГРІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ  
ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

 
Гру, як спосіб передачі набутого життєвого досвіду люди 

використовували здавна. Адже, гра – це форма діяльності в умовних 
ситуаціях, яка спрямована на відтворення і засвоєння суспільного досвіду, 
фіксованого в соціально закріплених способах здійснення предметних дій, 
в предметах науки і культури [2]. 

Навчання в грі – це побудова освітнього процесу за допомогою 
включення суб’єкта педагогічної дії у ігрову діяльність. Вона реалізується 
на заняттях за допомогою ігрових прийомів та ситуацій, що стимулюють 
молодь до навчальної діяльності. 

Термін «ігрові педагогічні технології» охоплює велику кількість 
трактувань. Так, зокрема Л. Байкова та Л. Гребенкіна під ігровою 
технологією розуміють «визначену послідовність операцій, дій, 
спрямованих на досягнення навчально-виховних цілей» [1, с. 13]. В. 
Кукушин та А. Болдирєва-Вараксіна визначають ігрові технології як 
велику групу методів і прийомів у формі різних педагогічних ігор [3]. За Г. 
Селевком, це «вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на 
відтворення та засвоєння суспільного досвіду, в якому складається та 
вдосконалюється самоуправління поведінкою» [4, c. 127]. 

Реалізація ігрових прийомів і ситуацій на заняттях відбувається за 
такими напрямами: 

– дидактична мета ставиться перед суб’єктами освітнього процесу у 
формі ігрового завдання; 

– освітня діяльність підпорядковується певним правилам гри; 
– інформаційний матеріал використовується як засіб; 
– в освітній процес вводиться елемент змагання, що перетворює 

дидактичне завдання на ігрове; 
– успішне виконання навчального завдання пов’язане з ігровим 

результатом. 
Гра, у поєднанні з працею, навчанням, мистецтвом, створює необхідні 

емоційні умови для всебічного гармонійного розвитку особистості. Вона є 
інструментом у руках викладача. Це дає змогу якнайповніше враховувати 
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особливості студентів, розвивати їх ініціативу й самостійність, створювати 
атмосферу свободи, творчого розкріпачення в колективі та умови для 
саморозвитку. 

Психологічно гра з елементами праці містить стабільне коло 
компонентів. За змістом усі компоненти гри-праці все більше 
наближаються до складових трудового процесу, втрачаючи специфічно 
ігрові властивості.  Суть гри з елементами праці виявляється у її 
мотивах. Подумки, в своїй уяві, студенти через різні ролі приміряють 
функції фахівців у певній галузі, народних умільців. Вони прагнуть 
відчути себе людьми, які можуть навчати дітей, виготовляти привабливі 
художні вироби тощо. Однак мотиви гри з елементами праці суттєво 
відрізняються від мотивації сюжетно-рольових ігор. Вони поступово 
набувають якості мотивів реальної продуктивної трудової діяльності. В 
мотивах з’являється суспільно корисна спрямованість – побудувати 
іграшковий будинок для інших, виготовити декоративне панно для 
оздоблення приміщення, вишити серветку як сувенір гостям тощо. 

 Процесуальний компонент гри-праці має ознаки як ігрової ситуації, 
так і реального трудового процесу. Частина предметних дій гри-праці 
передається в узагальненій і скороченій формі як схема уявної дії. Ця 
уявна дія не може привести до реального практичного результату. 

 З іншого боку, трудовий процес у грі-праці спирається й на 
використання справжніх знарядь праці та інструментів. У такий спосіб 
формуються трудові уміння і навички, відповідні компетентності. 
Цілеспрямований розвиток процесуального компонента гри з елементами 
праці полягає у створенні сприятливих умов для трансформації ігрових дій 
у напрямі надання їм продуктивного характеру. Має стимулюватися не 
просто умовне відтворення молоддю дій фахівця, а їх наближення до 
продуктивних трудових дій, через що змінювався і результат гри – вироби 
студентів (дидактичний матеріал, іграшки-подарунки, сувеніри) можна 
використовувати за межами гри. 

А тому важливим для викладача є вирішення наступних проблем: 
а) визначення місця навчальних ігор та ігрових ситуацій у системі 

видів діяльності на заняття; 
б) доцільність їх використання на різних етапах вивчення 

різноманітного за характером навчального матеріалу; 
в) розроблення методики проведення навчальних ігор з урахуванням 

дидактичної мети заняття та рівня підготовленості студентів; 
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г) вимоги до змісту ігрової діяльності у світлі ідей розвивального 
навчання; 

д) передбачення способів стимулювання, заохочення у процесі гри 
тих, хто найбільше відзначився, а також підбадьорення відстаючих. 

Гра використовується для вирішення комплексних завдань: засвоєння 
нового й закріплення вивченого матеріалу, розвитку творчих здібностей, 
формування відповідних компетентностей. Це надає можливість студентам 
зрозуміти навчальний матеріал і оволодіти ним з різних позицій.  

Саме тому прерогативами використання ігрових технологій на 
заняттях є активізація та інтенсифікація освітнього процесу; відображення 
міжособистісних взаємин у вирішенні проблем в обставинах, що 
моделюють реальні умови професійної діяльності; гнучке поєднання 
розмаїтих прийомів і методів навчання; відтворення практично будь-якого 
виду діяльності. 

 
Список джерел інформації:  
1. Байкова Л. А., Гребенкина Л. К. Технология игровой деятельности : 

учеб. пособие.  Рязань, РГПУ, 1994.  120 с.  
2. Гра // Психологічний словник. URL: http://azps.ru/handbook/  
3. Кукушин B. C., Болдырева-Вараксина А. В. Педагогика начального 

образования : учеб. пособие. Москва : Март, 2005.  592 с.  
4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. 

Т. 1. Москва: Народное образование, 2005. 556 c. 
 



287 
 

Михальчук М.В. 
студентка групи Тз-13М 

Навчально-наукового інституту фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Керівник: д.пед.н., професор Оршанський Л.В. 

 
 

ХУДОЖНЬО-ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ 
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ 

 
Сьогодні освіта в Україні виходить на якісно новий рівень, 

зумовлений кардинальними змінами у суспільно-політичному житті 
країни. Особливо гостро постає проблема формування національних 
цінностей учнівської молоді. Головним завданням школи стає максимальне 
виявлення творчих можливостей дитини засобами національної культури, 
зокрема декоративно-ужиткового мистецтва. 

Вирішенню проблем відродження і формування національних 
цінностей нині повинна сприяти українська культура в контексті загально 
історичних культурних цінностей. «Повернення до джерел української та 
світової культури сприяє й зверненню до себе, усвідомленню своїх 
можливостей і здібностей, коли духовна цінність стає особистісно 
значущою. Лише за цієї умови можна вважати, що діалог поколінь і 
культур відбувся» [2, с. 21]. 

Основна тенденція сучасного розвитку школи полягає в тому, що 
праця повинна набувати все більш творчого характеру, а шкільний 
предмет «Трудове навчання» потребує об’єднання вмінь, навичок трудової 
діяльності з формуванням рівня освіченості школярів у системі художніх 
національних цінностей. До того ж ці цінності повинні відповідати 
тенденціям часу, тобто виховувати у молоді інтерес до традиційної і 
сучасної національної культури. 

Важливим чинником у формуванні національних цінностей школярів 
виступає декоративно-ужиткове мистецтво, яке здатне пробудити і 
реалізувати творчий потенціал, закладений в кожній дитині. Це мистецтво 
в системі формування національних цінностей, на нашу думку, є 
неповторним джерелом пізнання особливостей духовного життя кожної 
епохи. За його допомогою школяр отримує безліч інформації про життя, 
побут, культуру людини у різні історичні епохи, про навколишній світ та 
розвиток суспільства. 
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На підставі теоретичного аналізу праць учених [1; 3–6] з’ясовано, що 
художньо-трудова діяльність школярів – це такий вид навчально-
трудової підготовки у галузі декоративно-ужиткового мистецтва, завдяки 
якому розширюється світогляд, виховується естетичний смак, формується 
проектно-технологічна компетентність, розвиваються практичні вміння і 
навички. Нами визначені основні етапи організації процесу художньо-
трудової діяльності в школі чи закладі позашкільної освіти:  

1. Організаційно-спонукальний етап, мета якого формування стійких 
вражень від естетично привабливого середовища матеріально-художньої 
галузі мистецтва. 

2. Етап пояснення і планування, мета якого створення пізнавальних 
ситуацій для ознайомлення з обладнанням, інструментами, пристроями, 
технологіями, способами обробки матеріалів та послідовності 
виготовлення декоративно-ужиткового виробу. Результатом на цьому етапі 
є позитивне ставлення до нових знань у галузі художньо-трудової 
діяльності, самостійне планування послідовності операцій цього виду 
діяльності. 

3. Виконавчий та контрольно-оцінювальний етапи, мета яких 
досягнення оптимального темпоритму діяльності та окремих дій з 
проектування та виготовлення декоративно-ужиткового виробу, а також 
визначення критеріїв само- та взаємооцінки якості художньо-трудового 
процесу та його кінцевого результату. 

Виходячи з того, що в основі художньо-трудової діяльності лежить 
художнє ремесло, можна стверджувати, що саме воно було основним 
шляхом розвитку народного декоративно-ужиткового мистецтва, коли від 
попередніх поколінь передавалися секрети майстерності, під впливом яких 
формувалися професійні вміння та навички, передавався моральний код 
нації та художні цінності народу. 

Звідси, художньо-трудова діяльність школярів повинна розглядатися 
як важлива цінність, що виконує численні функції: пізнавальну, 
комунікативну, естетичну, творчу та ін. Виховні можливості художньо-
трудової діяльності зумовлені двома найістотнішими причинами: по-
перше, народне декоративно-ужиткове мистецтво, що входить до його 
структури, служить засобом виховання культури сприйняття матеріальної 
форми; по-друге, така діяльність відіграє важливу роль у формуванні 
духовно-моральної культури, допомагає розвивати інтерес до цього виду 
творчості та мистецтва загалом. 
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Отже, важливе виховне значення для формування національних 
цінностей має художньо-трудова діяльність, яка забезпечує зв’язок 
школяра з естетично привабливим предметним середовищем, впливає на 
розвиток його уяви, смаку, світогляду, творчих здібностей. Такі види 
декоративно-ужиткового мистецтва, як вишивка, ткацтво, в’язання, 
різьблення, плетіння та ін. є традиційними у художньо-трудовій діяльності 
українців та мають високу значущість для формування національних 
цінностей особистості. Майстерно виконані декоративно-ужиткові вироби 
несуть у собі могутній потенціал духовності, формують естетичні смаки й 
образну уяву, спонукають школярів до поєднання прекрасного й корисного 
у практично-перетворювальній діяльності. 
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ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ  
З ТЕХНОЛОГІЄЮ ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ 

РОБІТ 
 
В умовах прискорення науково-технічного прогресу значно зросла 

роль загальноосвітньої школиwв ознайомленні учнів з основними 
принципами сучасного виробництва, яке неможливе сьогодні без 
електрифікованих знарядь праці [1, c. 14]. Враховуючи те, що учні 
основної школи у своїй життєдіяльності в значній мірі, а інколи і не менше 
від дорослих, стикаються та використовують електрифіковані пристрої 
вважаємо, що вивчення технології здійснення електротехнічних робіт 
учнями основної школи є надзвичайно важливим.  

Ознайомлення учнів основної школи з технологією електротехнічних 
робіт, згідно вимог чинної програми з трудового навчання [5], може 
здійснюватися в 7-9 класах, в залежності від обраного учнями об’єкту 
проектування, під час вивчення учнями цих класів навчального розділу 
«Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки».  

Виходячи з того, що ознайомлення учнів 7-9 класів з технологією 
електротехнічних робіт є потрібним та важливим у наш час, що 
насамперед зумовлено важливістю цієї технології для формування в учнів 
навиків безпечного поводження з електрострумом, електричними та 
електротехнічними пристроями. Вважаємо, що саме у процесі вивчення 
цієї технології учні не тільки отримують можливість засвоєння необхідних 
електротехнічних знань, а й формують уміння та навички безпечного 
застосування електроенергії у власній повсякденно-практичній та 
навчально-трудовій діяльності.  

Враховуючи те, що фізична суть основних електротехнічних явищ і 
понять буде розкрита учням на уроках фізики вважаємо, що вивчення цієї 
технології на уроках трудового навчання, як і дозволяє діюча навчальна 
програма, повинна ґрунтуватися на рівні практичного виконання 
електротехнічних робіт під час виготовлення учнями своїх творчих 
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проектів. При цьому, об’єктами проектно-технологічної діяльності учнів 
можуть бути різноманітні електрифіковані об’єкти інтерєрного 
призначення, наприклад різноманітні світильники, дитячі іграшки тощо.  

Тим самим, з однієї сторони забезпечується продуктивний характер 
навчально-творчої праці учнів, а з іншої сторони, за рахунок збільшення 
поля творчої діяльності, активізується самостійність учнів, їх творчий 
саморозвиток та самовираження. Адже підчас розробки творчих проектів 
учні конструюють згідно свого власного творчого задуму свої 
електрифіковані вироби, що своєю чергою сприяє підвищенню 
ініціативності учнів, розвиває логічне мислення, створює атмосферу 
емоційного підйому [4].  

Водночас надзвичайно важливо, щоб учні не тільки засвоїли всі 
необхідні уміння та навички з технології електротехнічних робіт, а й 
бездоганно точно дотримувалися всіх правил, рекомендацій та вимог 
техніки безпеки праці при роботі з електрострумом та електрифікованим 
приладдям, як у своїй практичній роботі на уроках трудового навчання, так 
і в побуті повсякденного життя, щоб унеможливити ураження струмом [2, 
c. 21-23].  

Завдяки реалізації такого підходу, як зазначає Андрій Михняк [3; 4] з 
посиланням на інших дослідників, наукові знання отримані учнями при 
вивченні електротехнічних робіт, поступово перетворюються в погляди та 
переконання, що дає можливість формувати в них науковий світогляд [3]. 
Крім того, у школярів удосконалюються пізнавальні здібності, 
формуються основні процеси розумової діяльності (аналіз, синтез, 
індукція, дедукція), виробляється вміння самостійно здобувати потрібні 
знання та уміння та застосовувати їх на практиці. У процесі виконання 
електротехнічних робіт в учнів формується та розвивається ряд важливих 
політехнічних вмінь, таких, як вимірювання, планування, контроль, 
розвиваються дослідницькі якості [3].  

А завдяки тому, що монтаж електросхем, створення електрифікованих 
виробів чи налагодження електричних пристроїв потребує підвищеної 
уваги й наполегливості електротехнічні роботи формують культуру праці 
та суспільно значимі моральні якості й риси характеру [4].  
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ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ 
УЧНІВ НА УРОКАХ КРЕСЛЕННЯ 

 
Важливим аспектом інтелектуального розвитку людини є розвиток її 

просторового мислення. У процесі пізнання просторове мислення 
забезпечує виділення в об’єктах і явищах оточуючої дійсності просторових 
властивостей і відношень, створення на цій основі просторових образів та 
оперування ними в процесі розв’язування різноманітних задач. Оволодіння 
сучасними науковими знаннями, успішне освоєння багатьох видів 
теоретичної та практичної діяльності нерозривно пов’язане з 
перетворенням просторових образів. Просторове мислення є важливим 
компонентом будь-якої творчої діяльності, оскільки для її успішного 
виконання необхідно використовувати динамічні, гнучкі асоціації, 
представлені в образній формі. 

Рівень розвитку просторового мислення є визначальним чинником, 
який впливає на самостійне знаходження способів розв’язування багатьох 
видів прикладних задач. Вільне оперування просторовими образами є 
базовим умінням, яке поєднує різні види ігрової, учбової та трудової 
діяльності людини. 

Роль і значення просторового мислення в оволодінні різними видами 
діяльності актуалізується у зв’язку з широким використанням в науці і 
техніці графічного моделювання, яке дає змогу більш наочно та, разом з 
тим, досить формалізовано виявляти й описувати досліджувані теоретичні 
залежності. 

У наукових роботах відомих вчених-дослідників (О. Ботвіннікова [1], 
І. Якиманської [2] та ін.), умовні графічні моделі є наочністю принципово 
іншого змісту і характеру, ніж зображення конкретних об’єктів, тому для 
ефективного засвоєння та аналізу інформації, відображеної в графічних 
моделях, необхідно володіти належним рівнем розвитку просторового 
мислення. 
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Підвищення теоретичного змісту знань, використання методів 
графічного моделювання й аналізу у процесі дослідження явищ 
об’єктивної дійсності призводить до того, що людина в процесі 
пізнавальної діяльності постійно оперує просторовими образами, 
трансформує їх в уяві. Відповідно, це зумовлює принципово нові вимоги 
до розвитку просторового мислення школярів. 

Актуальність проблеми розвитку просторового мислення учнів 
обумовлена не лише тим, що без достатньо сформованого просторового 
мислення неможливо досягти належного рівня засвоєння багатьох 
навчальних предметів у загальноосвітній школі, але й тим, що розвинене 
просторове мислення суттєво спрощує засвоєння різних видів навчального 
матеріалу. 

Сприйняття учнями тривимірного простору та предметів, що його 
наповнюють, а також розв’язування різноманітних просторових задач 
вимагає належного запасу просторових образів, які становлять основу 
просторового мислення. Тому недостатній розвиток просторового 
мислення гальмує головно засвоєння учнями таких навчальних дисциплін, 
як геометрія та креслення, оскільки тут оперування просторовими 
об’єктами є окремим видом навчальної діяльності учнів. 

Особливе місце в розвитку просторового мислення учнів займає 
шкільний курс креслення. З іншого боку, належне засвоєння учнем 
більшості тем цього курсу можливе лише за умови достатнього рівня 
розвитку просторового мислення, оскільки для вирішення різноманітних 
навчальних задач учневі необхідно постійно оперувати уявними образами 
різноманітних геометричних (плоских, просторових) об’єктів. 

Образне мислення має свої різновиди, обумовлені не лише 
механізмом формування образів, а й самим змістом цих образів. Образи, 
якими оперує мислення, можна умовно поділити на геометричні та 
художні. На уроках креслення учень в основному накопичує абстрактні 
геометричні образи, в яких фіксується форма, величина, просторове 
співвідношення фігур в цілому або окремих їх частин. Для формування 
цих образів використовується різноманітний наочний матеріал (креслення, 
схеми, моделі геометричних об’єктів та ін.). 

У різних видах навчальної та професійної діяльності необхідна 
інформація подається і засвоюється на основі наочного матеріалу у вигляді 
різних умовно-графічних зображень (рисунки, креслення, графіки, схеми 
тощо). У зв’язку з цим просторове мислення проявляється як діяльність 
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перекодування просторових образів різної міри умовності, наочності, 
узагальненості. 

На різних етапах розв’язування графічних задач людина по-різному 
«бачить» креслення, тобто виділяє в ньому все нові, раніше не відмічені 
елементи (фігури, відрізки, кути, кола та ін.). Це зорове сприйняття 
креслення органічно вплітається в мислення. При розв’язуванні 
геометричних задач різне бачення креслення не лише обумовлює перебіг 
мисленнєвого процесу, але й обумовлюється ним. 

Проблема розвитку просторового мислення школярів вимагає пошуку 
нових підходів до подальшого удосконалення змісту, форм, методів і 
засобів навчання, оскільки від якості освітнього процесу залежить не лише 
результат навчання, розвиток і виховання учнів, але й загальний рівень 
розвитку мислення особистості. 

 
Список джерел інформації: 
1. Ботвинников А.Д., Якиманская И.С. Особенности оперирования 

учащимися различными видами графических изображений // 
Известия АПН РСФСР, 1968. №143. С. 33-41. 

2. Якиманская И.С. Индивидуальные психологические различия в 
оперировании пространственными отношениями у школьников // 
Вопросы психологии. 1976. №3. С.69-80. 

 



296 
 

Нищак І.Д. 
д.пед.н., доцент, 

професор кафедри технологічної та професійної освіти 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

 
 

ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО 
ПІДРУЧНИКА У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 
 
Широкі дидактичні можливості сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій та глобальна комп’ютеризація закладів освіти 
зумовлюють об’єктивні передумови для системного використання 
електронних навчальних матеріалів в освітньому процесі, зокрема вищої 
школи. За період інформатизації освітньої галузі акумульовано значний 
практичний досвід у розробці комп’ютерних матеріалів навчального 
призначення, особливо електронних підручників (ЕК).  

Електронний підручник – це автоматизована освітня система, яка 
містить дидактичні, методичні та інформаційно-довідкові навчальні 
матеріали, а також спеціальне програмне забезпечення, що уможливлює їх 
широке використання з метою незалежного набуття та контролю 
необхідних знань [1]. 

Сучасний електронний підручник набуває особливостей 
принципово нового засобу пізнання, який об’єднує дидактичні можливості 
традиційного підручника з тими, що притаманні іншим елементам системи 
навчальних посібників, утворюючи при цьому освітньо-пізнавальне 
інформаційне середовище нового типу. Електронний підручник, на думку 
Ю. Жука, не може і не повинен замінювати звичайну (традиційну) книгу, 
оскілки є абсолютно новим засобом навчального призначення, що 
спонукає студентів до самостійного здобуття нових знань [2]. 

У своїй дисертаційній роботі Л. Гризун виділяє п’ять основних 
умов доцільності створення та застосування електронного підручника в 
освітньому процесі. На думку науковця, ЕП доцільно використовувати [1]: 

1) у випадку представлення великого обсягу навчального матеріалу, 
що охоплює теоретичну та практичну частини будь-якого курсу 
(дисципліни); 

2) для відносно широкого кола суб’єктів навчання (учнів, 
студентів), тобто відображений в ЕП матеріал не повинен бути 
вузькоспеціалізованим; 
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3) за умови дефіциту навчальних джерел інформації, слабкої 
узгодженості різних навчально-методичних посібників, необхідності 
відображення навчальних відомостей в інтегрованій формі, що відіграє 
системоутворюючу роль й забезпечує формування цілісного уявлення про 
предмет; 

4) для забезпечення вивчення «стійких» курсів, у яких структура та 
зміст не змінюються впродовж тривалого часу, тобто зберігають свою 
актуальність; 

5) з метою організації самостійної роботи студентів. При цьому 
труднощі та питання, що виникають у процесі навчання з допомогою ЕП, 
обговорюються й вирішуються на додаткових заняттях (семінарах) та 
індивідуальних консультаціях з викладачем. 

Використання електронного підручника в навчанні дає змогу 
викладачеві на етапі первинної взаємодії активно включати студентів у 
навчальний процес та підтримувати стійкий інтерес до вивчення 
дисципліни. Студентам пропонується нове джерело знань й інструмент 
взаємодії з інформацією.  

Характеризуючи особливості електронного підручника як засобу 
навчання, Ю. Машбиць зазначає [4]: 

– новизна роботи з комп’ютером викликає у студентів стійкий 
пізнавальний інтерес та підсилює мотивацію до навчальної діяльності; 

– колір, мультимедіа, анімація розширюють можливості подання 
навчальної інформації; 

– використання ЕП уможливлює індивідуалізацію навчальної 
діяльності на основі проектування освітньої траєкторії окремого учня 
(студента), що враховує попередні етапи його навчання й індивідуальні 
пізнавальні особливості (пам’ять, уяву, мислення); 

– активне включення студентів у навчально-пізнавальний процес, 
можливість зосередити увагу на найбільш важливих аспектах 
досліджуваного матеріалу; 

– розширення номенклатури навчальних завдань, здатність 
використовувати завдання, пов’язані з моделюванням найбільш типових 
професійно-орієнтованих ситуацій. 

Основне завдання електронного підручника на етапі отримання 
нових знань полягає у залученні дещо інших, ніж традиційний підручник, 
можливостей людського мозку (зокрема слухової й емоційної пам’яті) з 
метою максимального полегшення розуміння і запам’ятовування найбільш 
істотних понять, тверджень та прикладів [3]. 
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Навчальний матеріал електронного підручника уможливлює 
занурення студента в таке інформаційне середовище, яке мотивує до 
виявлення й окреслення актуальної проблеми, обґрунтування і перевірки 
можливих варіантів її розв’язку, спонукає робити висновки відповідно до 
одержаних результатів, застосовувати одержані знання при вирішенні 
інших (нетипових) навчальних завдань, узагальнювати, конкретизувати, 
систематизувати та ін. [6]. 

Застосування електронного підручника сприяє структурному 
розвитку навчально-пізнавальної діяльності студентів, що приводить до 
усвідомленого й міцного запам’ятовування основних понять та алгоритмів 
діяльності. Крім цього, навчально-пізнавальні дії студентів при роботі з ЕП 
пов’язані з трансформацією навчального матеріалу, його критичним 
осмисленням, пошуком раціонального способу прийняття рішення, 
порівнянням й зіставленням варіантів, аналізом нестандартних 
професійних ситуацій та ін. Це змінює характер пізнавальної діяльності 
студентів, яка поступово переорієнтовується від засвоєння навчального 
матеріалу й формування відповідних практичних умінь на розвиток 
внутрішньої і зовнішньої самоорганізації особистості, здатної до активного 
перетворення отриманої інформації й побудови власної моделі                  
навчання [5]. 

Отже, побудова процесу засвоєння навчального матеріалу з 
урахуванням диференціації індивідуальних можливостей студентів, 
реалізація систематичного зворотного зв’язку, оперативна корекції 
процесу навчання, формування процесів самонавчання істотно 
посилюються й реалізуються при використанні в навчанні електронного 
підручника. 

Таким чином, електронний підручник не є типовим аналогом 
друкованого видання. Він володіє принципово новими якостями, 
порівняно з традиційним підручником, поєднуючи в собі комп’ютерні та 
педагогічні технології. Застосування ЕП у процесі професійної підготовки 
майбутніх учителів трудового навчання сприяє підвищенню ефективності 
дидактичного процесу на мотиваційному етапі, функціонуванню та 
управлінню навчально-пізнавальною діяльністю. Безпосереднє взаємодія з 
електронним підручником формує вміння і навички роботи з сучасними 
інформаційними технологіями навчання.  
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ САМОРОЗВИТКУ СТУДЕНТА 
В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ПЕДАГОГІЧНОГО 

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Сучасний розвиток світового співтовариства ставить у центр системи 

освіти пріоритет людської особистості. У цих умовах ключовою фігурою 
стає вчитель як носій загальнолюдських цінностей, творець творчої 
особистості. Складність і неоднозначність змін, що відбуваються в 
суспільстві, ставлять вчителя перед необхідністю ціннісного 
самовизначення, вимагають від нього реалізації демократичних і 
гуманістичних принципів у педагогічній діяльності [4]. Це, своєю чергою, 
зумовлює серйозні зміни в системі професійної підготовки майбутнього 
вчителя, вимагає створення педагогічних умов саморозвитку особистості 
студента в освітньому просторі педагогічного закладу вищої освіти (ЗВО). 

Саме поняття «умова» трактується в науці по-різному. З погляду 
філософії, «умова» є те, «від чого залежить щось інше ... істотний 
компонент комплексу об’єктів (речей, їх станів, взаємодій), з наявності 
якого з необхідністю випливає існування даного явища» [8, с. 707]. У 
працях психологів умови складають частину комплексу, що включає в себе 
внутрішні характеристики, котрі відображають пізнавальну діяльність 
учня: мотиви, інтереси, установки, потреби, рефлексивну позицію, 
педагогічну емпатію [4; 7]. У педагогічній літературі «умова» часто 
розглядається як важливий компонент педагогічного комплексу, який 
містить зміст, методи (прийоми) й організаційні форми навчання та 
виховання, а отже, орієнтований на взаємодію з внутрішнім світом учня [1, 
с. 66]. 

Аналіз наукової літератури дозволяє стверджувати, що педагогічні 
умови – це шляхи і засоби організації освітньої діяльності, спрямовані на 
саморозвиток особистості студента. Виходячи зі структурних компонентів 
процесу саморозвитку особистості (мотиваційний, діяльнісний, 
рефлексивно-регулюючий), нами виділено такі педагогічні умови 
саморозвитку студента в освітньому просторі педагогічного закладу вищої 
освіти: 
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1. Організація освітнього процесу з вираженою орієнтацією на 
професію вчителя. Процес орієнтації покликаний перетворити ситуативне 
відношення студентів до навколишньої дійсності в стійку систему 
ціннісних орієнтацій, що визначають загальну лінію подальшої 
життєдіяльності та професійних дій на посаді вчителя. Механізмом, що 
забезпечує присвоєння особистістю цінностей суспільства, є 
інтеріоризація, психологічний механізм якої дозволяє зрозуміти динаміку 
духовних потреб особистості та її саморозвиток. Результатом цього 
процесу є формування ціннісних орієнтацій особистості, які зумовлюють, 
заломлюють в особистості систему суспільно значущих цінностей і тим 
самим виступають механізмом саморегуляції, а педагогічним 
забезпеченням – виступає ціннісна взаємодія «викладач – студент» в 
освітньому просторі педагогічного ЗВО. 

2. Інтеграція освітніх технологій саморозвитку особистості 
студента. Для самореалізації особистості студентів в освітньому просторі 
педагогічного ЗВО величезне значення набуває діалогові технології та 
проблемні ситуації. Діалогові технології засновані на діалоговому 
мисленні у взаємодіючих дидактичних системах «суб’єкт-суб’єктного» 
рівня: «студент – викладач», «студент – студент»  тощо. Діалогізація 
педагогічного процесу забезпечується встановленням педагогічно 
доцільних взаємовідносин викладача та студентів; відбором і 
застосуванням методів навчання, що стимулюють особистісні позиції 
учасників взаємодії; регулюванням процесу взаємодії засобами пізнання та 
самопізнання, організації й самоорганізації, контролю і самоконтролю [6]. 

Технологія, пов’язана зі створенням проблемної ситуації в освітньому 
процесі, передбачає постановку перед студентами навчально-пізнавальних 
завдань, які вимагають для їх розв’язання мобілізації знань, приведення в 
стан підвищеної активності розумових здібностей тощо. Головна функція 
проблемної ситуації полягає в тому, щоб забезпечити найбільш глибоке 
оволодіння навчальним матеріалом в умовах підвищеної складності, 
залучення внутрішніх сил студентів в стан діяльності. Навчальне значення 
проблемної ситуації проявляється в міцному засвоєнні й вільному 
відтворенні студентами набутих знань, а розвивальний ефект виявляється в 
здатності студентів розуміти суперечності, висловлювати гіпотези, 
обґрунтовувати шляхи досягнення, передбачити результат, знаходити 
правильні рішення. 

3. Актуалізація рефлексивності особистості студента. Рефлексія 
(від лат. – звернення назад) – процес самопізнання суб’єктом своїх 
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внутрішніх психічних актів і станів [7]. Вона виступає у формі 
усвідомлення діючим суб’єктом того, як він в дійсності сприймається й 
оцінюється іншими індивідами. Рефлексія, будучи найважливішим 
чинником розвитку високого професіоналізму, проявляється в здатності 
суб’єкта до постійного особистісного і професійного самовдосконалення 
та творчого зростання на основі психологічних механізмів самоаналізу та 
саморегуляції. 

На наш погляд, рефлексія характеризує здатність студента: 
1) реалізовувати свою внутрішню позицію до навколишнього світу, 
здійснювати управління своєю діяльністю, досягати мети, перетворювати 
умови свого життя і побуту; 2) встати на позицію «дослідника» по 
відношенню до своєї майбутньої професійної діяльності в школі на посаді 
вчителя; 3) аналізувати свій досвід з метою осмислення власної позиції 
щодо майбутньої професійно-педагогічної діяльності. 

Рефлексія в освітньому просторі педагогічного ЗВО проявляється в 
таких ситуаціях: 

1) при практичній взаємодії викладачів і студентів й адекватному 
розумінні один одного; 

2) у процесі проектування освітньої діяльності студента з 
урахуванням його індивідуальних психологічних особливостей; 

3) при включенні студента в розв’язання рефлексивних завдань, схема 
розгортання яких відповідає роботі студента в системах «Я та інші» у 
трьох часових межах – минуле, сьогодення, майбутнє; 

4) при цілеспрямованому створенні в педагогічному процесі ситуацій, 
що вимагають аналізу й оцінки, доказовості, обґрунтованості своєї позиції; 

5) у процесі самоаналізу, самооцінки студентом власної діяльності й 
самого себе як суб’єкта (який я вчитель, які мої особистісні якості, чи 
правильно я дію в ситуації з позиції моїх загальних принципів) тощо. 

Складність процесу саморозвитку особистості студента педагогічного 
ЗВО потребує розробки спеціальної діагностичної програми, яка містить як 
загальноприйняті методи дослідження (спостереження, анкетування, тесту-
вання, метод незакінчених пропозицій, вивчення передового педагогічного 
досвіду, педагогічні характеристики, експертні оцінки), так і спеціальні 
методики (наприклад, тест «Самооцінка здібностей до самоосвіти і 
саморозвитку»). 
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РАДІАЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ПРИРОДНІХ ГЕТЕРОСТРУКТУР 
SiGe 

 
Ниткоподібні кристали (НК) є матеріалами нового класу для сучасної 

мікроелектроніки. Вони відрізняються високою структурною 
досконалістю, хімічною стійкістю, а також міцністю, яка для кристалів 
невеликих поперечних розмірів досягає теоретично можливої межі [1]. 
Ниткоподібні кристали знаходять ряд наукових і практичних застосувань. 
З напівпровідникових НК можна отримувати високочутливі тензодатчики 
[2], на їх базі створюють сенсори фізичних величин [3]. Протягом останніх 
десятиліть проводяться роботи по створенню на основі ниткоподібних 
кристалів композиційних матеріалів з особливими властивостями [4].  

Метою даної роботи є порівняння впливу опромінення протонами та 
нейтронами НК Si-Ge та монокристалів Cz-Si на їхні магнітні властивості. 

Як відомо, НК поперечними розмірами d < 1 мкм є природніми 
гетероструктурами. Вони складаються з монокристалічного ядра та 
нанопористої оболонки [5]. У нашому випадку використано кристали 
Si0,97Ge0,03 поперечними розмірами d  50 мкм. Як вважалося, це досконалі 
монокристали з гексагональною огранкою, що відображає структуру 
елементарної комірки (рис. 1). Проте, детальні дослідження скануючої 
електронної мікроскопії показали, що на поверхні таких кристалів 
присутня пориста оболонка товщиною 50-60 нм, яка відрізняється за 
структурою від об’ємної частини кристалу. За результатами рентгенівської 
спектроскопії (табл. 1) встановлено, що оболонка містить значну 
концентрація атомів кисню та вуглецю. 
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Рис. 1. Вигляд Si0,97Ge0,03 поперечними розмірами d  50 мкм 

       
 

 
Рис. 2. СЕМ фотографії поверхні Si0,97Ge0,03 поперечними  

розмірами d  50 мкм 
 

Таблиця 1. 
Елементний склад на поверхні НК Si0,97Ge0,03 

Eleme
nt 

Line 

Weigh
t % 

 

Weigh
t % 

Error 

Atom 
% 

 

Atom 
% 
Error 

C K 1.5 +/-  2.2 +/-  
O K 3.9 +/-  

0.1 
6.2 +/-  

0.2 Si K 91.8 +/-  
0.3 

88.7 +/-  
0.3 Si L --- --- --- --- 

Ge L 2.8 +/-  2.9 +/-  
Total 100.0  100.0  
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Отже, кристали Si0,97Ge0,03 поперечними розмірами d  50 мкм також є 
природніми гетероструктурами. 

Кристали Si0,97Ge0,03 та Cz-Si опромінювалися 6,8 МеВ протонами 
дозою 1∙1018 р+/см2 і швидкими нейтронами дозою 8,6∙1017 шн/см2. Після 
цього проведено вимірювання їх магнітної сприйнятливості за методом 
Фарадея. За одержаними експериментальними результатами та їх 
теоретичним моделюванням у рамках моделі ланжевенівського 
парамагнетизму атомів [6], оцінено концентрацію та розміри дефектів, 
генерованих радіаційним опроміненням. Для порівняння обчислені 
параметри приведено в табл. 2. 

Таблиця. 2. 
 

Параметри обчислені за результатами експериментальних даних 
 

Зразок Si0,97Ge0,03 пар , см3г-1 N0, 
1/кластер NК, см-3 D, нм 

Ф = 8,6∙1017 шн/см2 0,2410-8 1,42·104 8,6·109 5,8 
Ф = 1∙1018 р+/см2 0,3610-8 1,51·104 1,6·1010 6,0 

Зразок Cz-Si  
Ф = 8,6∙1017 шн/см2 0,3210-8 1,56·104 1,7·1010 6,1 

Ф = 1∙1018 р+/см2 0,4410-8 1,64·104 3,1·1010 6,3 
 

Як видно з таблиці гетероструктури Si0,97Ge0,03 є стійкішими до 
радіаційного опромінення у порівнянні з монокристалами Cz-Si, що робить 
їх перспективними для практичного застосування. 
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ВЛАСТИВОСТІ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ  
КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ 

 
Кольорові метали – особливий клас нержавіючих металів і сплавів, у 

складі яких немає заліза. Сюди входять олово, мідь, цинк, нікель, срібло, 
золото. Метали називаються кольоровими, тому що кожен з них має певне 
забарвлення. Вони відрізняються міцністю і довговічністю, оскільки 
формують на своїй поверхні захисну оксидну плівку та проявляють 
стійкість до негативних факторів зовнішнього середовища [1]. 

На початку XX століття налічувалося близько 20 найменувань 
незалізних металів, а сьогодні їх кількість вже перевищує 70. 
Видобуванням, збагаченням руд і виплавкою таких матеріалів займається 
кольорова металургія. Спосіб виробництва – високотемпературна плавка. 
За кожним виробом стоїть довга та клопітка робота – метали піддаються 
механічній обробці і проходять через ковку, зварювання, пресування, 
штампування, ґрунтування та інші процеси [2]. 

Кольорові метали мають високу тепло- і електропровідність, 
корозійну стійкість, стабільність у температурному діапазоні та інертність 
до впливу агресивного середовища. На відміну від заліза, вони не реагують 
на вологу і кисень, розчиняють гази при нагріванні (крім інертних) та з 
легкістю взаємодіють з ними. 

Маючи високу електропровідність, алюміній в чистому вигляді 
широко застосовується там, де ця властивість важлива, наприклад, для 
виготовлення проводів ліній електропередач. Широко використовуються і 
алюмінієві сплави, які поділяються на дві групи: зміцнюючі та 
незміцнюючі. Зміцнюючі сплави, які піддаються термічній обробці, відомі 
під назвами дюралюміній та авіаль, в складі їх міститься мідь, цинк і певне 
поєднання магнію з кремнієм. Крім термічної обробки, такі сплави 
піддаються природному старінню і загартуванню, що покращує їхні 
характеристики. З цих видів сплавів створюються високоміцні конструкції 
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з малою масою для застосування в аерокосмічній промисловості. 
Зміцнюючі сплави, які піддаються термічній обробці, широко 
застосовуються в транспортному машинобудуванні для виготовлення 
вузлів найрізноманітніших транспортних засобів.  

Мідь стала першим металом, яким людина почала користуватися, і 
сталося це, швидше за все, за багато тисячоліть до нашої ери. Крім цього 
мідь була першим матеріалом, який був використаний для передачі 
електрики. Її основними технічними характеристиками є висока 
електропровідність і гнучкість. Чиста мідь широко застосовується в 
електротехнічній промисловості для виготовлення кабельних виробів та 
різного виду проводів. Також, вона використовується у виробництві 
електрогенераторів, радіоапаратури, телеграфного і телефонного 
обладнання. В інших галузях частіше використовуються її сплави. 
Особливо популярні латуні, які містять цинк та інші елементи для додання 
необхідних властивостей. Вони мають чудові механічні характеристики, 
легко обробляються, тому широко застосовуються в хімічній 
промисловості та машинобудуванні для виготовлення різних ємностей і 
трубопроводів. Також вони використовуються, повсюдно, для виробництва 
побутових товарів різного призначення. Крім них широко застосовуються 
бронзи, що містять, в якості основної складової сплаву, олово. 

Чистий нікель використовують як захисне антикорозійне покриття 
поверхонь від впливу хімічно активних речовин. Крім цього, з нього 
виготовляють різні котли, цистерни і тиглі, що мають високу корозійну 
стійкість, та застосовують у хімічній, текстильній, харчовій промисловості. 
Широко використовують нікель при виробництві різного виду 
акумуляторів і електродів для паливних елементів. У деяких областях 
використовують порошкоподібний нікель як каталізатор хімічних 
процесів. Наприклад, він застосовується в реакціях гідрогенізації спиртів, 
циклічних альдегідів ароматичних і ненасичених вуглеводнів. 

З чистого олова, в основному, отримують білу бляху, яку 
використовують для виготовлення консервних банок. Дуже популярними в 
різних галузях є сплави з цього кольорового матеріалу. Наприклад, при 
книгодрукуванні використовуються шрифти, відлиті з матеріалу, який є 
сплавом олова зі свинцем і сурмою. Дуже затребуваним є бабіт, який 
одержують методом сплавлення олова зі свинцем, сурмою та міддю. З 
цього сплаву виготовляють велику кількість деталей, зокрема 
підшипників, робоча поверхня яких є високостійкою і має низький 
коефіцієнтом тертя. 
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Хоч свинець і цинк видобувають на одних природних родовищах, 
області їх застосування значно відрізняються. Стійкість свинцю до 
агресивних дій дозволяє використовувати його як захисне покриття 
телефонних і телеграфних проводів. У хімічному виробництві з нього 
роблять спеціальне обладнання. Цинк у чистому вигляді, найчастіше, 
застосовують для виготовлення оцинкованого заліза. І той і інший метал, 
широко використовуються в різних сплавах для виготовлення вузлів 
устаткування в машинобудуванні, металургії, медицині та інших галузях 
народного господарства. 

Таким чином, в останні роки попит на кольорові метали різко 
збільшився. Вони впливають на розвиток багатьох галузей промисловості 
та широко застосовуються в авіа- та машинобудуванні, радіоелектроніці, 
ракетній і атомній техніці, сфері високих технологій, а також у побуті.  
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РОЗВИТОК ПРОЕКТНОГО МИСЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ 
 
Головна зміна в суспільстві, що впливає на ситуацію в сфері освіти, – 

прискорення темпів розвитку суспільства. В результаті школа повинна 
готувати своїх учнів до життя, до змін, розвивати у них такі якості, як 
мобільність, динамізм, конструктивність. Така підготовка не може бути 
забезпечена за рахунок засвоєння певної кількості знань. На сучасному 
етапі потрібно інше: вироблення умінь робити вибір, ефективно 
використовувати ресурси, зіставляти теорію з практикою та багато інших 
здібностей, необхідних для життя в мінливому суспільстві. 

Підготовка молоді до обґрунтованого вибору професії була і 
залишається важливим соціально-педагогічним завданням. У сучасних 
умовах адекватне професійне самовизначення виступає визначальною 
умовою підготовки функціонально-грамотних, професійно-мобільних 
фахівців, здатних успішно адаптуватися до швидко мінливого соціально-
економічного та професійно-виробничого середовища. 

Уміння аналізувати професійну діяльність, оцінювати свої професійні 
можливості і на цій основі здійснювати життєвий і професійний вибір є 
однією з ключових компетенцій випускника сучасної загальноосвітньої 
школи [1]. 

У цьому контексті важливу роль відіграє проектно-технологічна 
діяльність. У школярів треба формувати критичний погляд на існуючі 
технології, показувати, як переглядалися ті чи інші традиційні 
конструктивні та технологічні рішення. При цьому можуть 
використовуватися найрізноманітніші напрями допитливої думки молоді – 
від поліпшення організації робочого місця до розробки будь-якого 
пристосування, що дозволяє виконати роботу якісніше, швидше, 
економніше. 
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У педагогіці проблема використання проектної діяльності в 
освітньому процесі знайшла відображення в наукових дослідженнях. Ряд 
робіт присвячений вивченню дидактичних можливостей методу 
навчальних проектів як засобу активізації пізнавальних інтересів учнів у 
процесі вивчення окремих навчальних предметів у загальноосвітній школі, 
та в системі додаткової освіти. Велика частина педагогічних досліджень, 
присвячених вивченню питань організації проектної діяльності учнів в 
умовах технологічної освіти, орієнтована на розгляд дидактичних 
можливостей використання проектної діяльності на уроках технології в 
процесі виконання школярами творчих навчальних проектів інженерної 
спрямованості. Проте, в соціальній практиці на сьогоднішній день активно 
застосовуються проекти соціально-гуманітарної спрямованості, що 
дозволяють проаналізувати стан навколишнього світу і індивідуальних 
якостей особистості, здійснити їх зміну і (або) коригування [2]. 

Отже, освоєння прийомів і методів проектування, оволодіння 
способами проектного мислення дозволить старшокласникам об’єктивно 
виробляти власне бачення майбутнього, легше орієнтуватися в можливих 
змінах існуючої реальності під впливом складного комплексу факторів. 
Саме проектне мислення, в основі якого лежить творчий підхід до 
сучасного світу, може забезпечити індивіду можливість стійкого руху по 
обраній ним траєкторії розвитку власної особистості [3]. 
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ОСОБЛИВОСТІ НЕОРГАНІЧНИХ НЕМЕТАЛІЧНИХ 
МАТЕРІАЛІВ 

 
До неметалічних неорганічних матеріалів (ННМ) можна віднести дві 

великі групи природних і синтетичних речовин – мінеральні (кераміки, 
композити) і некристалічні матеріали полімерного типу з каркасоподібною 
структурою (скла, ситали, деякі види пластмас), а також їх композиції. 

Основою природних і синтетичних мінеральних матеріалів є в 
основному оксиди та безкисневі сполуки металів і неметалів. Оскільки 
багато з прикладних неорганічних матеріалів містять різні сполуки 
кремнію з іншими елементами, то такі матеріали об’єднують загальною 
назвою силікатні. У той же час широке застосування знайшли не тільки 
сполуки кремнію, а й чисті оксиди і безкисневі сполуки таких металів як 
алюміній, магній, цирконій тощо. А також їх композиції з оксидом 
кремнію (в кераміках, цеглі, бетонах, мінеральній ваті, склах тощо), які 
володіють часто більш цінними прикладними властивостями, ніж звичайні 
силікатні матеріали. Мінеральні матеріали застосовують у широкому 
діапазоні температур (від високих до низьких), вони негорючі, їх 
властивості не деградують у процесі експлуатації (довговічність), 
корозійностійкі. Однак у них досить висока щільність, часто підвищена 
крихкість і нееластичність [1]. 

До неорганічних полімерних матеріалів відносяться мінеральні та 
синтетичні скла і склокераміки (наприклад, ситали), які мають атомну 
структуру каркасного типу, та інші некристалічні речовини. Для цього 
виду ННМ також характерна негорючість, хімічна стійкість, висока 
стійкість до нагрівання, відсутність схильності до старіння, а також висока 
твердість при значній опірності стискаючих навантажень. Однак вони 
дуже крихкі, погано переносять термоудари (різкі зміни температури), 
слабо чинять опір розтягуючим і згинаючих навантажень, а також істотно 
важчі в порівнянні з органічними полімерними матеріалами [2]. 
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Багато з ННМ відомі і широко застосовуються з давніх часів, 
наприклад, фарфор (застосовуваний як склокераміка для електричних 
ізоляторів), кам'яні будівельні матеріали тощо. 

Неорганічні неметалеві матеріали мають ряд особливостей. Головною 
з них є їх широке поширення. На відміну від металів, сплавів, а також 
органічних полімерів, сировина для виробництва багатьох ННМ буквально 
лежить під ногами, оскільки земна кора складається з оксидів, серед яких 
основну роль відіграють силікати. Звідси і часто використовувана назва 
цієї групи матеріалів – силікатні. Однак існують ННМ, отримані з 
природних оксидів інших елементів (алюмінію, магнію, цирконію, заліза, 
кальцію), а також синтетичних високочистих кисневмісних та безкисневих 
сполук; сполуки металів з киснем і неметалами. До числа останніх, 
наприклад, відносяться сіалони, що складаються з кремнію, алюмінію, 
кисню та азоту [3]. 

Другою особливістю ННМ є великий набір цінних фізико-хімічних 
властивостей. Більшість з них, на відміну від металів і органічних 
полімерів, характеризується дуже високою стійкістю до окислення, 
нагріву, різких перепадів температур, різних видів хімічних і механічних 
впливів. 

Третя особливість полягає в тому, що виробництво виробів з ННМ 
менш токсичне і менше забруднює навколишнє середовище (оскільки в 
більшість їх входять природні компоненти), ніж, наприклад, багато 
органічних речовин і матеріали. 

Важливою якістю ННМ є те, що утилізація після закінчення терміну 
служби не становить серйозної проблеми і часто зводиться лише до їх 
подрібнення і повторного використанню у виробництві. 

Однією з головних характеристик багатьох ННМ є їх здатність 
працювати при дуже високих температурах, висока опірність 
навантаженням (значна твердість, міцність, зносостійкість), хімічна 
стійкість, низький коефіцієнт тертя і деякі інші, що забезпечує дуже 
широкі можливості для їх застосування. Практично немає областей 
людського життя, де б не застосовувалися ННМ. 

Величезну роль відіграють ННМ у вирішенні проблем захисту 
навколишнього середовища. Більшість шкідливих неорганічних речовин, 
включаючи радіоактивні, після капсулювання в ННМ стають безпечними 
або істотно менш небезпечними. З іншого боку, такі вироби з ННМ, як 
каталізатори, фільтри, мембрани, дозволяють не допускати утворення або 
потрапляння шкідливих речовин у навколишнє середовище. Ефективна 
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теплоізоляція огороджувальних конструкцій різного роду захисними 
покриттями з ННМ знижує енерговитрати на опалення будівель і споруд, 
зменшуючи так зване теплове забруднення навколишнього середовища. 
Високотемпературні печі, створені з використанням термостійких ННМ, 
дозволяють спалювати органічні відходи практично без виділення 
шкідливих газів, аж до розкладання таких надстійких токсинів як діоксини. 

Різноманітність утворених структур і, відповідно, фізико-хімічних 
властивостей ННМ забезпечує у виготовлених з них матеріалів і виробів 
великий набір підвищених і унікальних робочих характеристик. 
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ПРОГРЕСИВНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ 
 
Досягнення промисловості в будь-якому розвиненому суспільстві 

незмінно пов’язані з досягненнями в області технологій виробництва та 
обробки конструкційних матеріалів. Сучасне машинобудування, що є 
серцевиною індустрії, характеризується безперервним зростанням 
енергонапруженості, екстремальними параметрами (високими 
механічними навантаженнями, високими і низькими температурами, 
агресивними середовищами тощо). Таким чином у багатьох випадках лише 
наданням спеціальних властивостей застосовуваних матеріалів можна 
досягти необхідних параметрів надійності та довговічності машин. 

Не менш важливим завданням є вибір найбільш раціонального, 
економного способу обробки матеріалів, що забезпечує високу якість і 
продуктивність виготовлення виробів, що дозволяє знизити енерго- і 
матеріаломісткість, поліпшити умови праці. Саме в зазначених напрямках і 
відбувається розвиток технологій конструкційних матеріалів, досить 
різноманітних за фізико-хімічною природою впливу на матеріал, техніко-
економічними характеристиками, областями раціонального застосування. 

До прогресивних методів обробки металів можна віднести 
електроерозійну обробку, ультразвукову, гідроабразивну, електронно-
променеву, світло-променеву (лазерну) обробки тощо [1]. 

Електроерозійна обробка металу заснована на дії електричного 
розряду. При цій обробці температура в місцях плавлення металу може 
досягати 10000С. Така температура випаровує метал і дозволяє за 
допомогою сучасних технологій виготовляти найскладніші деталі. 

Сьогодні за допомогою спеціального обладнання є можливість 
створення ультразвукових хвиль та інфразвукових коливань. І ті й інші 
коливання нешкідливі для сприйняття людиною, але в промисловості 
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знаходять широке застосування при обробці як твердих, так і крихких 
металів. 

Одним з прогресивних, високотехнологічних процесів обробки 
металів є гідроабразивна обробка. Він відрізняється високими технічними 
та екологічними показниками. У цьому методі для різання заготовки 
використовується тонкий струмінь води під високим тиском. У процесі 
обробки додаються абразивні матеріали. 

В електронно-променевій обробці використовується перетворення 
кінетичної енергії пучка електронів у теплову енергію. Висока щільність 
енергії тонкого електронного пучка дозволяє здійснювати розмірну 
обробку заготовок внаслідок розплавлення і випаровування матеріалу з 
вузьколокальної ділянки. Обробці піддають заготовки з 
важкооброблюваних металів і сплавів (танталу, вольфраму, цирконію, 
нержавіючих сталей), а також з неметалічних матеріалів: рубінів, кераміки, 
кварцу [2]. 

Одними з передових є методи лазерної обробки металів. Головною 
перевагою лазерного різання є те, що воно не впливає на метал механічно. 
Деформації є мінімальними, а швидкість різання досить велика. А ще 
висока точність допомагає обробляти найскладніші деталі. Лазерне різання 
не обмежує роботу з деталями. Можуть підійти як плоскі деталі, так і 
об’ємні. Саме завдяки всім цим перевагам лазерний метод обробки металів 
сьогодні є провідним. 
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  
ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ 

 
Проблема захисту людей від різних небезпек у реальних умовах 

існування виникла водночас з появою на Землі перших розумних істот. На 
зорі людства людям загрожували небезпечні природні явища, 
представники біологічного світу. З плином часу стали з’являтися 
небезпеки, які створювала сама людина. У третьому тисячолітті в зв’язку з 
проявами руйнівних сил природи, небезпек соціального характеру, 
збільшенням кількості промислових аварій і катастроф, відсутністю 
навичок правильної поведінки в надзвичайних ситуаціях актуалізувалася 
необхідність пошуку механізму формування у підростаючого покоління 
свідомого ставлення до питань особистої безпеки. 

У сучасній українській дійсності, як і в усі часи, людський фактор є 
головною рушійною силою суспільного розвитку. Сьогодні, в епоху змін, 
зростає актуальність знань про людину, про можливості її адаптації до 
швидко мінливого природного, соціального та культурного середовища, 
динамічних змін у всіх сферах суспільного життя. 

Забезпечення безпеки життєдіяльності є пріоритетним завданням для 
особистості, суспільства, держави. Повної безпеки не буває. Завжди існує 
певний ризик. Безпека – це стан захищеності, стійкості важливих інтересів, 
здоров’я та життя особистості. Досягти такого стану можна тільки за 
допомогою освіти. Іншого шляху немає. Небезпеки за своєю природою 
імовірнісні (випадкові), потенційні (приховані), перманентні (постійні) і 
тотальні. Отже, на Землі немає людини, якій не загрожують небезпеки. 
Проте, є безліч людей, які не підозрюють про можливості виникнення 
небезпек. Їх свідомість працює в режимі відчуження від реального життя 
[1, 2].  

Небезпеки, які реалізуються у просторі та часі, загрожують не тільки 
людині, а й державі в цілому. Тому профілактика безпеки і захист від 
надзвичайних ситуацій (НС) природного, техногенного, соціального 
характеру, терористичних актів – актуальне завдання, у вирішенні якого 
повинні бути зацікавлені не тільки окремі особистості, а й держава.  
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Читаючи дисципліну «Безпека життєдіяльності та основи охорони 
праці» мені доводиться, на превеликий жаль, стикатися з незнанням дітей 
у сфері особистої безпеки, з відсутністю у них культури безпеки 
життєдіяльності. Причиною цього, очевидно, є відсутність належної уваги 
держави, заклопотаності батьків та школи з цього питання.  

Я стверджую, що системних знань у галузі безпеки життєдіяльності, а 
також знань чіткої послідовності дій при попаданні в умови надзвичайних 
ситуацій природного та техногенного характеру, у дітей немає. Щось чули, 
чи то в школі, чи то батьки їм говорили про правила поведінки в 
надзвичайних ситуаціях, про ознаки появи цих НС, але чіткої відповіді на 
поставлене запитання про безпеку в умовах надзвичайних ситуацій, у них 
немає. 

Людина перманентно живе і діє в умовах постійної зміни потенційних 
небезпек, про які вона часом і не знає. Чи не знає їх фізичної суті та ознак, 
тривалості дії, їх взаємозв’язку між собою, загрозливих наслідків, які 
наступають після них. Але ж суть забезпечення безпеки життєдіяльності 
наших дітей і молоді полягає в формуванні у них основних понять про 
небезпеки, виробленню умінь прогнозувати небезпеки і їхні наслідки в 
процесі життєдіяльності, правильно оцінювати свої можливості та 
приймати обґрунтовані рішення безпечної поведінки в різних ситуаціях. 

Ось саме тому ми повинні відійти від догм і не змушувати студентів 
на заняттях з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони 
праці» нудно і довго за часом вирішувати завдання з розрахунку занулення 
і заземлення, ширини віконних прорізів при розрахунку виробничого 
освітлення, параметрів шуму і вібрації, кількості необхідних коштів для 
гасіння пожежі, за описом і розрахунком теплових завіс тощо, а виразно і 
переконливо розповідати про правила поведінки в умовах цих небезпечних 
і шкідливих факторів, про необхідність бути готовим до майбутніх подій, 
використовуючи технологічний підхід до навчання, який ставить за мету 
сконструювати навчальний процес. 

Саме для формування культури безпеки життєдіяльності, а також 
формування безпечного мислення та поведінки кафедрою технологічної та 
професійної освіти було розроблено зміст програми та запропоновано 
включити з 2019/2020 навчального року в навчальні плани підготовки 
бакалаврів усіх педагогічних спеціальностей ДДПУ ім. І. Франка 
дисципліну «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці». Ця 
дисципліна покликана забезпечити загальну грамотність у галузі безпеки. 
Студенти, освоївши цю дисципліну, будуть підготовлені до різного роду 
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небезпек, які виникають в умовах надзвичайних ситуацій природного і 
техногенного характеру, соціально-політичного характеру та 
терористичних актів. Вони будуть здатні грамотно діяти в умовах 
небезпеки, рятуючи себе і допомагаючи ближнім. 

Отже, вчителі шкіл та коледжів, викладачі закладів вищої освіти, 
батьки повинні прищеплювати дітям усвідомлену потребу безпечної 
поведінки, вироблену практикою і областями науки, знання та виконання 
вимог законів держави і міжнародного права з безпеки та захисту в умовах 
надзвичайних ситуацій, здійснювати педагогічну діагностику знань, умінь 
і навичок дітей з безпечної поведінки. 
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

 
В процесі розвитку професійної компетентності майбутнього фахівця 

важливу роль відіграють фундаментальні життєві цінності та особистісні 
мотиви і потреби які відображають та безпосередньо впливають на 
ставлення людини до обраної професії. Тому вони не тільки повинні бути 
відображеними в структурі професійної компетентності фахівця, а й 
безпосередньо впливати на її трансформацію. 

Аналізуючи структуру професійної компетентності науковці 
виділяють в ній такі компоненти: гносеологічний, праксеологічний і 
аксіологічний. Гносеологічний компонент професійної компетентності 
визначає систему знань та вмінь, що лежать в основі розв’язку професійно-
орієнтованих завдань з використанням сучасних та новітніх технологій. 
Праксеологічний компонент професійної компетентності визначає 
розвиток організаційних, комунікаційних, аналітичних, інформаційних, 
технологічних, пошукових умінь. Аксіологічний компонент професійної 
компетентності проявляється в ціннісному ставленні людини до обраної 
професії, професійного навчання та подальшої професійної діяльності, 
особистісного відношення до себе в професії і своїх колег, ставленні до 
професійно значимих подій, відношенням до корпоративної культури і 
етики, прагненні до високого рівня засвоєння професійно важливих знань 
й формування умінь, наявності пізнавального інтересу, мотивації 
досягнень [3]. 

Відповідно, ефективною з точки зору аксіологічних аспектів 
професійної освіти визнається лише така діяльність, яка не суперечить 
загальнолюдським і суспільним цінностям та сприяє гармонійному 
розвитку особистості людини та суспільства. 

А отже, ми можемо вести мову про те, що в основі формування 
професійної компетентності майбутніх фахівців лежать ціннісні орієнтації, 
які, з одного боку, виступають як процес, в якому особистість формує свою 
особистісну систему цінностей шляхом відбору, трансформації та 
субординації наявної загальносуспільної та професійної системи 
цінностей, приведення їх до стану особистісно-важливої ціннісної 



321 
 

орієнтації, а з іншого боку – виступають засобом формування в 
особистості уміння орієнтуватися в наявній суспільно значущій системі 
цінностей, тим самим стаючи особистісним ціннісним надбанням 
майбутнього фахівця [1]. 

Особистісні, загальносуспільні та професійні цінності, а також 
соціально-політичні умови та обмеження є системоутворювальними 
чинниками професійної компетентності особистості. 

Важливість особистісних цінностей для структури професійної 
компетентності людини обумовлена тим, що вони є надзвичайно 
важливими для самої людини, її активності та визначають зміст діяльності 
людини, в тому числі й професійної. Особистісні цінності є надзвичайно 
важливими та невід’ємними компонентами структури особистості людини 
й тісно пов’язані з її потребами.  

Система ціннісних орієнтацій формує змістову складову діяльнісної 
спрямованості особистості та виражає внутрішню основу її ставлення до 
навколишньої дійсності. При цьому ціннісні орієнтації виступають 
важливим ідейно-цільовим засобом, який наскрізь пронизує людську 
психіку від потреб до ідеалів і може бути як соціальним, так й 
індивідуальним (особистісним) [4].  

Соціальність цінностей полягає в тому, що вони обумовлені 
структурою суспільних стосунків, в яких формуються навчально-виховною 
системою, практикою професійно-суспільного життя. Натомість 
індивідуальність цінностей пов’язана з індивідуальними особливостями 
кожної конкретної особистості, її життєвого досвіду. Відповідно можна 
вести мову про те, що аксіологічні орієнтації являють собою складну, 
динамічну інтегративну систему, що синтезує різні рівні взаємодії 
суспільного та індивідуального в особистості та обумовлює загальну 
соціальну спрямованість особистості на ціннісно-практичну діяльність в 
професійному середовищі [2]. 

Розвиток професійної компетентності, з точки зору реалізації 
аксіологічного підходу в професійній освіті, значною мірою підвищує 
ефективність оволодіння професійною діяльністю, забезпечуючи 
майбутньому фахівцю формування та розвиток ціннісного ставлення до 
майбутньої професійної діяльності, активізацію особистісної позиції та 
внутрішньої мотивації до постійного самовдосконалення в професійній 
діяльності [3]. 

Аксіологічна складова професійної компетентності виступає 
своєрідною основою компетентнісного формування поведінкової 
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активності людини як самостійної здатності до професійної діяльності [6]. 
Тому професійні цінності служать важливим фактором, що зумовлюють 
професійну поведінку фахівця та взаємодію всіх учасників професійної 
діяльності.  

При цьому важливо пам’ятати, що сьогодні професійна освіта 
розглядається суспільством не тільки як процес і результат засвоєння 
систематизованих професійно важливих знань, умінь та навичок, без якого 
є неможливим функціонування сучасного суспільства, але і як засіб 
відтворення та розвитку основних ціннісних соціокультурних компонентів, 
формування соціокультурної особистості майбутнього фахівця. 

Соціокультурна компетентність є системоутворюючим чинником 
професійної культури майбутнього фахівця, перетворюючи її в 
самодостатню та відкриту систему, що здатна до саморегуляції і розвитку. 
З іншої сторони, соціокультурна компетентність є підсистемою 
професійної культури тому, що вона володіє ознаками системності, 
компоненти якої цілісно взаємодіють між собою. Таким чином, можемо 
вести мову про те, що соціокультурна компетентність – це сукупність 
відповідних компетенцій, складна комплексна характеристика, яка 
відображає інтеграцію професійно-теоретичних знань, ціннісних 
орієнтацій, особистісних якостей і практичних умінь майбутніх фахівців 
[5]. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА ОНОВЛЕННЯ 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДИСЦИПЛІНИ 

«БУДОВА АВТОМОБІЛЯ» У ЗПТО 
 
Успішність оволодіння учнями ЗПТО професійно важливими 

компетенціями з навчальної дисципліни «Будова автомобіля» у значній 
мірі залежить від рівня якості та ефективності застосування сучасного 
комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни.  

Розглядаючи в якості цілей професійної освіти не тільки формування 
певної системи загальнонаукових та фахово-орієнтованих знань й умінь, а 
й творчий розвиток майбутнього фахівця, формування ціннісних 
орієнтацій, що забезпечують в сукупності професійну і соціальну 
підготовку фахівця, педагог ЗПТО при відборі змісту освіти, у тому числі й 
з навчальної дисципліни «Будова автомобіля», повинен обов’язково 
включати в неї поряд із традиційною системою наукових знань та вмінь ще 
й засоби формування та розвитку в учнів досвіду творчої діяльності та 
емоційно-ціннісного ставлення до оточуючої дійсності. 

При цьому важливо, щоб поряд зі традиційними підходами до 
наповнення змісту навчально-методичного комплексу дисципліни (які 
найбільш широко використовуються в педагогічній практиці роботи 
ЗПТО) застосовувалися сучасні інноваційні підходи та технології 
професійного навчання, які насамперед передбачають застосування 
комплексу дидактичних засобів, які в найбільшій мірі сприяють розвитку 
пізнавального інтересу учнів та передбачають застосування сучасних 
інтерактивних технологій, які стимулюють учнів ЗПТО самостійно 
знаходити правильний розв’язок створених педагогом навчально-
проблемних ситуацій, вчать аналізувати навчальний, довідковий та 
наочно-практичний матеріали [3].  

В цьому контексті В. Радкевич зазначає, що в умовах, коли об’єм 
інформації подвоюється кожні два – три роки, навчати робітничій професії, 
як раніше, вже неможливо. Саме тому в забезпеченні якості професійної 
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освіти і навчання важлива роль надається інноваційним технологіям 
професійного навчання і, зокрема, особистісно-розвивальним, під якими 
розуміють послідовність дій педагога та учнів для гарантованого 
досягнення розвивальних і навчальних цілей шляхом застосування 
сукупності відповідних методів і засобів навчання, реалізації особистісно-
орієнтованого змісту навчання, урахування індивідуально-психологічних 
та соціально-психологічних особливостей учнів» [4, с. 7-8].  

Особливо гостро це завдання стоїть у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти при підготовці майбутніх фахівців з ремонту 
та обслуговування автотранспорту, у тому числі при вивченні навчальної 
дисципліни «Будова автомобіля». Оскільки, кінець ХХ початок ХХІ 
століття відзначається великим приростом кількості автотранспорту та 
значним ускладненням їх конструкції. Це вимагає постійного 
удосконалення та оновлення підходів до визначення змістового 
наповнення навчальної дисципліни «Будова автомобіля», застосовуваних 
методів та засобів навчання, у тому числі й навчально-методичного 
комплексу дисципліни.  

Поряд з цим відбувається формування та розвиток нової парадигми 
освіти, заснованої на вдосконаленні інформаційного середовища ЗПТО, 
розробці та впровадженні в педагогічну практику сучасних інформаційних 
і телекомунікаційних засобів, а також, передових технологій навчання. В 
контексті цього Т. Волкова зазначає, що одним із основних чинників 
модернізації професійно-технічної освіти, надання процесу професійного 
навчання інноваційного характеру є використання інформаційно-
комп’ютерних (комунікаційних) технологій (ІКТ) і створення на їх основі 
інформаційно-комунікаційного навчального середовища професійної 
підготовки робітників у ЗПТО. Упровадження ІКТ у професійну 
підготовку майбутніх кваліфікованих робітників ставить актуальним 
питання проектування педагогами професійної школи електронних засобів 
навчання [1, с. 4].  

Все це вимагає нових підходів до забезпечення навчального процесу в 
ЗПТО. Так, використання сучасних ІКТ в системі комплексного навчально-
методичного забезпечення навчальної дисципліни дозволяє педагогам 
ЗПТО максимально врахувати і забезпечити принцип індивідуалізації 
навчання. 

Особливістю навчально-методичних комплексів які базуються на 
використанні сучасних ІКТ є те, що в них, окрім уже традиційних 
різнопланових текстів описового характеру та графічних матеріалів, є 
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різноманітні новітні засоби, в тому числі й інтерактивні, що дозволяють 
організувати ефективну самостійну навчально-пізнавальну діяльність 
учнів [2].  

При роботі з такими матеріалами учні ЗПТО ставляться в умови 
необхідності здійснення певних самостійних навчально-пошукових дій: 
прочитай, знайди, покажи, заміни тощо. В таких умовах процес пізнання 
навчального матеріалу учнями ЗПТО ґрунтується на чергуванні або й 
одночасному застосуванні розумових та навчально-практичних дій, що є 
надзвичайно важливим, у тому числі й при вивченні навчальної 
дисципліни «Будова автомобіля», оскільки саме навчально-практичні дії 
учнів легко піддаються контролю та самоконтролю. 

Оновлення та осучаснення навчально-методичного комплексу 
дисципліни «Будова автомобіля» передбачає поєднання в єдину цілісну 
структуру усіх дидактичних методів та засобів навчання у відповідності з 
поставленими освітньо-професійними цілями та дидактичними 
можливостями сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

При цьому, здійснюючи оновлення навчально-методичного комплексу 
дисципліни «Будова автомобіля» шляхом максимального застосування 
сучасних інформаційних технологій, педагог не тільки підвищує рівень 
компетентності майбутнього автослюсаря, не тільки розвиває в учнів, та і 
самого себе, інформаційну культуру, а і формує та розвиває інформаційно-
освітнє середовище вивчення цієї дисципліни шляхом створення 
електронного навчально-методичного комплексу. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ  

У ТЕХНІЦІ ВАЛЯННЯ  
 
Серед основних принципів розвитку творчих компетентностей 

представлений принцип креативності – творчої обдарованості. Для її 
виявлення виділяються такі параметри: швидкість думки, кількість ідей, 
гнучкість, здатність переключатися з однієї ідеї на іншу, оригінальність, 
допитливість та ін.  Завдання вчителя  – виявити і допомогти розвинути 
творче мислення та здібності школяра. На нашу думку, саме різнобічна 
діяльність на уроках трудового навчання, зокрема під час вивчення 
навчального модуля «Технології виготовлення виробів у техніці валяння», 
стимулює такий розвиток[1].   

На уроках учні ознайомлюються не тільки з історією розвитку 
валяння на території України та у світі, а й з технологічними 
особливостями сухого та мокрого валяння. Суха техніка валяння полягає в 
тому, що спеціальна голка багато разів протикає вовну, доки та не 
зіб’ється. Її використовують для виготовлення іграшок, малюнків, прикрас 
та інших об’ємних виробів.  Суть техніки валяння по мокрому полягає в 
тому, що вовну обробляють мильним розчином, а потім труть до 
звалювання. Цей спосіб використовують для створення одягу та 
аксесуарів, взуття, сумок, прикрас. Як показує практика, учнів 5-9 класів 
доцільно знайомити саме з цією технологією  виготовлення виробів. 

Розглянемо, як приклад, виготовлення в техніці мокрого валяння 
брошки-квітки (рис 1). Для брошки використаємо мериносову вовну 
червоного та чорного кольорів, волокно шовку, льону, бамбуку червоного, 
чорного та зеленого кольорів. Мериносова вовна та інші матеріали для 
мокрого валяння є доступними для придбання в магазинах із товарами для 
творчості. 
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Рис. 1. Приклад брошки-квітки, виготовленої технікою  

валяння вовни по мокрому 
 

Роботу починаємо з розкладки гребінної стрічки червоного кольору. 
Для цього висмикуємо невелике пасмо – воно повинно бути прозорим і 
пухнастим з одного боку та рівним і густим з іншого. Викладаємо пасмо на 
«бульбашкову» плівку, звужуючи пальцями прозорішу сторону пасма 
таким чином, щоб воно набуло трикутної форми. Так само слід 
висмикнути ще кілька пасм і розкласти їх по колу вужчою стороною 
всередину. Перевіряємо, щоб усі шари вовни були однорідними, оскільки 
тонша частина квітки дасть більшу усадку і квітка буде несиметричною.  

Другий шар червоної вовни викладаємо перпендикулярно першому, 
по колу. Доповнюємо квітку іншим кольором вовни. Для цього від 
гребінної стрічки вовни чорного кольору відділяємо декілька дуже тонких 
пасм і викладаємо їх у центрі червоного кола – це серединка квітки. Для 
надання пелюсткам квітки оригінальної фактури поверх чорної вовни 
вкладаємо лляне, шовкове та бамбукове декоративне волокно. 

Розкладену вовну накриваємо сіткою і намочуємо мильною водою. 
Обережно знімаємо сіточку і розправляємо розкладку, оскільки волокна 
можуть зміститись. Після цього накладаємо на розкладку сітку і починаємо 
валяння: для цього обережно гладимо заготовку круговими рухами, 
поступово збільшуючи тиск і швидкість. Коли від виробу будуть відходити 
лише окремі ворсинки, сітку знімаємо і валяємо без неї. Валяння 
вважається завершеним, коли заготовка зменшиться в розмірах на 30-40%, 
а шар вовни стане щільним та цупким [2]. 

Отриману зваляну заготовку розкладаємо на плівці та розрізаємо на 4 
пелюстки, не дорізаючи до центру на 1,5 см. Зрізи обробляємо мильним 
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розчином, щоб заваляти розрізані краї – так квітка виглядатиме 
естетичніше [3]. 

Із зеленої  вовни звалюємо серединку квітки. Для цього формуємо 
кульку за допомогою голки для валяння. Після формування кульку 
занурюємо у мильний розчин та продовжуємо валяння в руках круговими 
рухами до тих пір, поки вона не стане цупкою та пружною[4].  

Валяні деталі виполіскуємо від мила та залишаємо до повного 
висихання.  Після цього з ниток робимо тичинки та зшиваємо вручну усі 
деталі, формуючи квітку, до готового виробу кріпимо застібку. Подібною 
технологією мокрого валяння діти можуть самостійно виготовити квіти, 
якими можна оздобити прикраси для волосся, одягу, побутових речей та ін. 
Заняття технікою валяння розвиває фантазію та художній смак, здатність 
бачити красу та  відчувати гармонію, а також сприяє розвитку 
індивідуальних творчих здібностей і креативності. 

 
Список джерел інформації: 
1. Навчальна програма трудове навчання 5–9 класи. URL: 
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2. Шинковская К.А. Все способы валяния: энциклопедия М.: АСТ-
ПРЕСС КНИГА, 2011. 176 с. 

3. Семпелс Е.Б. Энциклопедия войлока. Возвращение мастерства 
(книга 1) М.: «Мода и рукоделие», 2008, 80 с. 

4. Фантазийный цветок / Художественный войлок. Секреты 
мастерства, 2009.  №14(10).  С. 13-17. 
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ТРАНСПОРТУ 
 

Сучасна професійна освіта характеризується постійним наростанням 
вимог до якості, адекватності освітніх результатів запитам сучасного 
суспільства. У зв'язку з цим за останні роки розробляються системи 
фахової підготовки студента з використанням цифрових навчальних 
середовищ на базі інформаційно-комунікаційних технологій, які 
спрямовані на формування професійних знань і вмінь, розвиток творчих 
здібностей та фахового становлення особистості. 

З цієї причини стає актуальною розробка певних методичних підходів 
до застосування цифрових навчальних середовищ (ЦНС) для реалізації 
ідей розвиваючого навчання, розвитку особи студента та професійного 
становлення майбутнього фахівця. Зокрема, для розвитку творчого 
потенціалу індивіда, формування у студента вміння здійснювати 
прогнозування результатів своєї діяльності, розробляти стратегію пошуку 
шляхів і методів вирішення навчальних та практичних завдань. 

Питання професійної підготовки фахівців із застосуванням 
інформаційно-комунікаційних технологій розглядали С. Гунько, 
Ю. Дорошенко, А. Коломієць, В. Коткова, О. Кравчук, А.Литвин, 
О. Майборода, Ю. Первін, Л. Петухова, Й. Ривкінд, А. Романов, 
А. Семенов, О. Снігур, В. Торопцов, А. Уваров, В. Шевченко та ін.  

Останнім часом науковці спрямовують увагу на використання у 
професійній освіті інформаційно-моделюючих середовищ навчання. Деякі 
аспекти створення і використання ЦНС досліджували В. Биков, Р. Гуревич, 
М. Жалдак, Ю. Жук, І. Захарова, М. Кадемія, І. Кухаренко, Ю. Машбиць, 
В. Олійник, Є. Полат, А. Чорний та ін. Проте, питанню застосуванню ЦНС, 
як засобу формування електротехнічних знань та вмінь майбутнього 
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викладача професійного навчання у галузі транспорту приділено в 
навчальній та науковій літературі недостатньо. 

Нинішня організація підготовки майбутніх викладачів професійного 
навчання у галузі транспорту в цілому і зокрема з автоелектротехніки 
здійснюється в умовах інтенсивного зростання науково-технічної 
інформації, необхідної для засвоєння студентом та обмежена планом 
навчального часу. 

Для вдосконалення методичних основ викладання навчальних 
дисциплін електротехнічного напрямку, зокрема; “Електротехніка та 
електроніка“ “Електричне та електронне обладнання автомобіля” тощо 
передусім слід проектувати зміст цих навчальних курсів з урахуванням 
творчого підходу до вивчення необхідного матеріалу, активізації 
самостійної роботи студентів і оптимального використання ними 
аудиторного часу. 

Аналіз сучасного стану викладання електротехнічного напрямку в 
педагогічних закладах вищої освіти показує недостатню забезпеченість 
навчального  процесу технічним та методичним забезпеченням.  

Один з дієвих напрямів підвищення ефективності електротехнічної 
підготовки фахівців в галузі транспорту являється використання 
електроустаткування, електронних приладів й пристроїв та застосуванням 
інформаційно-цифрових технологій навчання.  

Ефективність підготовки майбутнього фахівця професійного навчання 
у галузі транспорту може бути істотно підвищена, якщо їх підготовка 
здійснюватиметься з урахуванням умов його роботи в сучасному ЦНС. Для 
цього необхідно переглянути зміст і процес підготовки майбутнього 
викладача  професійного навчання у галузі транспорту з урахуванням тих 
функцій і змін в компонентах діяльності (проектувальному, 
конструктивному, організаційному, комунікативному, експертному, 
контролюючому), які з'являються або істотно видозмінюються в новому 
середовищі.  

Прикладом використання ЦНС для формування професійних знань, 
умінь та навичок майбутнього майбутніх викладачів професійного навчання у 
галузі транспорту може  бути система Multisim, яка ілюструє віртуальну 
електричну лабораторію на персональному комп'ютері (рис. 1 ). 
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Рис.1. Схема дослідження елементів автомобільної електроніки 

 

Програмне середовище комп’ютерного моделювання Multisim володіє 
значними можливостями для електротехнічної підготовки студента 
(зокрема, вивчення способів розрахунку параметрів електричних схем 
постійного та змінного струму, опанування методики вимірювання величин 
на основі віртуальних цифрових приладів) [1].  

Навчальне віртуальне середовище Multisim надає нові можливості при 
самостійній роботі студента на дистанційній і заочній формах навчання та 
дає змогу: 

 проводити дослідно-експериментальні роботи із використанням 
сучасних віртуальних вимірювальних приладів, елементної бази, передової 
методики діагностики помилок роботи експериментатора; 

 вивчати електротехнічні дисципліни, використовуючи 
інформаційне середовище для розрахунку й аналізу роботи електричних та 
електронних схем; 

 розвивати єдиний освітній простір з електротехнічних дисциплін у 
системі вузівської освіти тощо.  

Система моделювання й аналізу електричних схем Multisim є 
комп'ютерним засобом для дослідження схемотехніки, аналізу 
електричних кіл, електротехнічного обладнання, елементів та систем 
автомобіля. 

Перспективи застосування цифрового моделювання та інформаційних 
освітніх середовищ дозволяє ефективніше організувати навчально-
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виховний процес і підвищити рівень підготовки майбутніх викладачів 
професійного навчання у галузі транспорту. Навчально-інформаційні 
середовища, що функціонують на базі технології мультимедіа та системи 
віртуальної реальності доводять високі дидактичні можливості та 
педагогічну доцільність їх застосування. Дозволяють стверджувати 
необхідність і пріоритетність їх розробки та впровадження в процес 
підготовки студентів в закладах вищої школи.  

 
Список джерел інформації: 
1. Литвин А.В. Інформаційні технології в контексті формування 
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в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Зб. наук. пр. Ч. 1: 
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ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
НА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТТЯХ 

 
Сучасне життя досить складно уявити без використання 

інформаційно-цифрових технологій. В умовах значного зростання 
кількості нової інформації традиційний навчально-методичний супровід не 
спроможний забезпечити виконання таких освітніх завдань, як оновлення 
змісту освіти, забезпечення особистісно-орієнтованого навчання, 
активізації процесу розвитку творчих здібностей, умінь та навичок 
студентів (учнів), застосування набутих знань для розв’язування 
нетрадиційних завдань. Сучасні цифрові мультимедійні технології (МТ) 
дають можливість педагогу в процесі підготовки та проведення заняття 
якісно поліпшити процес викладання матеріалу.  

Проблемам використання МT у навчальній діяльності присвячені 
роботи Р. Гуревича, С. Гончаренка, A. Довгялло, І. Горбунової, 
Ю. Дорошенка, М. Жалдака, М. Кадемії, В. Клочка, Л. Коношевського, 
Ю. Машбиця, С. Панюкової, І. Роберт, А. Смірнова, В. Сумського, 
Н. Тверезовської та ін. 

Практично всі дослідники приходять до єдиного висновку про високу 
ефективність використання мультимедійних технологій у навчальному 
процесі.  

Питання, пов’язані з організації навчально-виховного процесу 
студентів (учнів), вважаються важливими, досліджувалися та набувають 
особливого значення із впровадженням засобів МТ. 

Необхідність застосування цифрових мультимедійних технологій у 
навчальному процесі є загальновизнаним. Ми у цій публікації хочемо 
обґрунтувати та дослідити аспекти організації лекційних занять з 
використанням мультимедійних технологій. 

Мультимедійні технології - сукупність технологій (прийомів, методів, 
способів), що дозволяють із використанням технічних і програмних засобів 
персонального комп’ютера обробляти, зберігати, передавати інформацію, 
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представлену в різних формах (текст, звук, графіка, відео, анімація) з 
використанням інтерактивного програмного забезпечення. 

Лекційна форма навчання студентів являється основною в аудиторній  
підготовці майбутнього фахівця.  Ця форма навчання на сучасному етапі 
може доповнюватися дидактичними засобами навчання у вигляді 
цифрових мультимедійних технологій та утворювати різновид - 
мультимедійні лекції (МЛ), що читаються в спеціально обладнаній 
навчальній аудиторії.  

Підготовка викладачем лекційного матеріалу з мультимедійним 
наповнення потребує більше часу роботи з інформаційно-цифровими 
технологіями. МЛ дозволяє програмно поєднати словесний, текстовий та 
графічний супровід (фотографії, діаграми, графіки, малюнки тощо) з 
комп'ютерною анімацією й чисельним моделюванням досліджуваних 
процесів. Вони здатні поєднати технічні можливості комп'ютерної й 
аудіовідеотехніки в поданні  навчального матеріалу (наочно-образне 
подання інформації) із спілкуванням лектора з аудиторією (вербально-
логічне подання інформації). Така організація дозволяє розкрити на 
новому більш високому рівні класичний принцип дидактики - принцип 
наочності, що визначає підвищення ефективності використання 
мультимедійних технологій у навчанні. Лекційні форми викладу 
навчальних курсів з використанням мультимедійних технологій 
здійснюють значний психолого-педагогічний та емоційний вплив на 
студентів  у процесі формування знань та вмінь.  

Наочно-образна інформація, виконана засобами мультимедійних 
технологій, активізує емоційний вплив та забезпечує підвищення рівня 
сприйняття й обробки інформації в порівнянні із традиційною лекцією, а 
також підвищення ефективності процесів мислення студентів [1]. 

Активізація емоційного впливу лекції, що читається із застосуванням 
мультимедійних технологій на студентів пов'язана з тим, що: 

  по-перше, що навчальне середовище (слайди) у МЛ 
створюється з наочним поданням інформації в кольорі та дозволяє 
збільшити репрезентативну цінність матеріалу за рахунок 
психофізіологічних особливостей людини, оскільки колір  є потужним 
засобом емоційного впливу на людину й ефективний засіб прийому, 
переробки зорової інформації. Психологами доведено, що 
запам'ятовуваність кольорової інформації майже у два рази вища в 
порівнянні із чорно - білою; 
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  по-друге, наочне подання інформації у вигляді відеофрагментів, 
фотографій, змодельованих процесів робить принципово більш сильним 
емоційний вплив на людину, чим традиційне, оскільки воно сприяє 
поліпшенню розуміння й запам'ятовування фізичних і технологічних 
процесів (явищ), які демонструються на екрані; 

  по-третє: використання анімації, є одним з ефективних засобів 
залучення уваги і емоційне сприйняття інформації. 

Анімаційні зображення сприяють підвищенню виразності й 
естетичності МЛ. Разом з тим, заміна статичних зображень динамічними 
доцільна лише в тому випадку, коли сутність демонстраційного об'єкта 
пов'язана із процесом, динамікою, відносинами, які не може передати 
статика. 

Зростання ролі й дидактичних можливостей демонстрацій за 
допомогою МЛ пояснюється зростанням загальних графічних 
можливостей сучасних інформаційно-цифрових технологій. Основна 
дидактична функція таких лекційних демонстрації - повідомлення 
студентам нової навчальної інформації з використанням різних формах 
(текст, звук, графіка, відео, анімація). 

Використання мультимедійних технологій на лекційних заняттях 
сприяє поліпшенню концентрації уваги, процесів розуміння й  
запам'ятовування,  формуванню та засвоєнню теоретичних знань (понять, 
концепцій тощо), активізуючи пізнавальну діяльність  студентів. 

Головною перевагою МЛ є можливість використання інтерактивної 
взаємодії викладача-лектора як із програмно-апаратними засобами, що 
передбачає індивідуальне проектування викладу лекційного матеріалу, 
моделювання проблемних лекцій, так й одночасне спілкування зі 
студентською аудиторією – можливість задавати питання та управляти 
емоційним зворотним зв'язком. 

Значні можливості використання мультимедійних лекцій 
проявляються при викладенні тем дослідницького характеру, дозволяють 
органічно втягнути студентів у проблемну ситуацію й створюють 
потужний стимул інтересу до професійного становлення майбутнього 
фахівця. МЛ можуть містити багатовіконне подання аудіовізуальної 
інформації на одному екрані з можливістю активізувати будь-яку частину 
екрана; демонстрація моделювання реально протікаючих процесів; 
накладення, переміщення візуальної інформації як у межах даного екрана, 
так і в межах поля попереднього чи наступного екрана; змішування різної 
аудіовізуальної інформації; дискретна подача аудіовізуальної інформації. 
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Мультимедійні лекції надають можливості змінити ступінь 
сприйняття й активності співпраці лектора та його аудиторії, тобто в 
певній мірі змінюють методичну побудову лекції. Практичний досвід та  
результати педагогічного дослідження підтверджують наявність значних 
перспективних резервів у використанні мультимедійних лекцій, пов'язані з  
подальшою інтенсифікацією навчання та професійної підготовки 
майбутніх фахівців.  

 
Список джерел інформації: 
1. Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю. Проектна діяльність в підготовці 

майбутніх педагогів. Сучасні інформаційні технології та 
інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, 
теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / редкол. І.А. Зязюн (голова) 
та ін. Київ-Вінниця: ТОВ «Планер», 2013. Вип. 34. 503 с. 
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ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ІЗ 
ВИКОРИСТАННЯМ ВІРТУАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО 

ПРАКТИКУМУ 
 
Використання інформаційних технологій навчання (ІТН) знижує 

трудомісткість процесу контролю і консультування, розвиває плідну 
співпрацю викладачів з студентами , підвищує рівень управління 
навчальним процесом, якістю самореалізації, самоствердження, 
самопідготовки учасників навчального процесу. 

У цих умовах якість та рівень електротехнічної підготовка студентів 
можна підвищити при використанні віртуального лабораторного 
практикуму. 

Мета – обґрунтування дидактичних функцій віртуального 
лабораторного практикуму як засобу підвищення рівня електротехнічної 
підготовки студентів, визначити шляхи ефективного його використання в 
навчально-виховному процесі. 

Використання віртуального лабораторного практикуму надає 
можливість провести ряд лабораторних робіт на віртуальному 
лабораторному стенді, що виконує ті ж функції, що і реальний, а також 
здійснювати контроль знань в ході виконання лабораторної роботи і, таким 
чином, покращує отримані результати.  

Одним з основних компонентів електротехнічної підготовки 
сучасного фахівця є можливість формування знань та набуття практичних 
навичок і вмінь в дослідженні кіл постійного і змінного струму, 
перетворювачів електричної енергії, електричних машин, електроприводів 
та електропостачання. Реальне експериментальне обладнання 
лабораторних робіт потребує значні матеріальні вкладення на їх 
придбання. Актуальним є використання для цієї мети інформаційних 
технологій навчання, зокрема, віртуального лабораторного практикуму. 

Важливим завданням застосування віртуального лабораторного 
практикуму – не відміна виконання лабораторних робіт на реальному 
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устаткуванні, а підготовка до них за допомогою інформаційних засобів, 
поглиблення теоретичних електротехнічних знань, прибуття навичок 
моделювання та розрахунку електричних кіл  різної складності. 

Виконання реальної лабораторної роботи (ЛР) припускає проведення 
експерименту і зняття даних вимірювальних приладів на реальному 
обладнанні лабораторного стенду. Для створення віртуальної лабораторної 
роботи важливий момент забезпечення достовірними експериментальними 
даними при моделюванні виконання ЛР. При дослідженні кіл постійного та 
змінного струму на результат впливають багато фізичних чинників, 
наприклад, похибки при виготовленні резисторів, втрати на дротах, втрати 
при нагріві елементів і так далі. Тому теоретичні і експериментальні 
значення, як правило, не співпадають за своїми значеннями. 

Аналіз доступних на цей час засобів програмного моделювання 
виявив значні можливості в наступних програмних пакетах: Electronic 
Workbench, Multisim , MicroCap  та інші.  

Multisim, значно відрізняється інструментами ручної та автоматичної 
зміни точності моделювання. Алгоритм автоматичного перемикання 
вступає в дію за виявлення помилок у моделюванні, причиною виникнення 
яких є збитковість або недостатність даних моделювання. Під час 
роздрукування електронної схеми можливе використання різних форматів 
та форм представлення, таких як: електрична схема, список використаних 
компонентів, показники вимірювальних приладів, осцилограми. 

У програмному середовищі Multisim були розроблені віртуальні 
лабораторні роботи для вивчення та дослідження різноманітних схемних 
рішень з курсів «Основи слектротехніки», «Електротехніка та 
електроніка». Використання віртуального середовища надає значні 
можливості студентам при виконанні лабораторних робіт. З'являється 
можливість дослідження складних електротехнічних процесів, проводити 
науково-експериментальну роботу. У цьому середовищі простіше навчати 
студентів роботам з пошуку несправностей та їх усунення, моделювати 
роботу електричних пристроїв та окремих елементів у будь-яких режимах. 

Комп'ютерно-орієнтоване навчальне середовище – це штучно 
побудована система, складові якої створюють необхідні умови для 
досягнення цілей навчально-виховного процесу. Такі середовища можуть 
бути хорошим засобом для володіння практичними навичками роботи з 
технічними об'єктами, який здатний якісно підвищити розвиток технічного 
мислення майбутнього вчителя. Вони відкривають доступ до 
нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної 
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роботи студентів, надають можливість для творчості, набуття та 
закріплення професійних навичок, дозволяють реалізувати принципово 
нові форми та методи навчання.  

Віртуальна лабораторія Multisim надає можливість для проведення 
експериментальних досліджень широкого класу електричних 
(електронних) схем, включає значну бібліотеку елементів і різноманітних 
електровимірювальних приладів. Вона сприяє удосконаленню навчального 
процесу, розвитку самостійного чи дистанційного навчання і нових 
методів експериментального дослідження у навчальних закладах. 

Такий інструмент є ідеальним засобом для навчання, оскільки 
дозволяє зняти практично всі обмеження, що стосуються елементної бази 
та електровимірювальних приладів. Усуваються, крім того, і всі проблеми, 
пов'язані з можливістю некоректних дій експериментатора. 

Комп'ютерна версія електричної лабораторії (програма Multisim) дає 
можливість розробляти та налагоджувати електричні схеми, аналізувати 
роботу сконструйованого приладу, вставляти та виводити елементи схеми, 
змінюючи їх номінали (маркування), проводити дослідження та 
діагностику розробленого електричного пристрою (приладу). 

Система схемотехнічного моделювання Multisim призначена для 
моделювання будь-яких електричних та складних електронних схем з 
подальшим проведенням їх аналізу. 

Електротехнічний комплекс Multisim є потужною програмою у сфері 
моделювання і розрахунку електричних (електронних) схем пристроїв на 
аналогових та цифрових компонентах. У ній знаходиться великий набір 
інструментарію і бібліотек елементів для роботи. Це віртуальні тестери, 
генератори, осцилографи, готові моделі електротехнічних деталей тощо 
[1].  

Основними особливостями цієї програми є можливість використання 
контрольно-вимірювальних приладів, які за своїм виглядом і внутрішніми 
характеристиками наближені до їх реально існуючих аналогів.  

Застосування віртуального лабораторного практикуму з 
електротехнічної підготовки студентів є ефективним та актуальним 
засобом навчання, який викликає зацікавленість студентів, спонукає їх до 
якісного вивчення матеріалу, набуття фахових умінь та навичок. 
Підвищується якість та рівень підготовки студентів, значною мірою 
зростає їх активність та організованість під час практичної та самостійної 
експериментально-дослідної роботи студентів. 
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Таким чином, віртуальні лабораторні роботи не є заміною «реальним» 
лабораторним практикумам, але їх використання важливе при відсутності 
сучасного складного обладнання в навчальному закладі, проведенні 
експериментально-дослідних робіт з небезпечними для життя чи здоров’я 
експериментатора, керування процесом. який проходять миттєво з 
можливістю зупинити та вивчити на кожному етапі. 

 
Список джерел інформації: 
1. Хернитер М.Е. Электронное моделирование в Multisim. М. : ДМК, 

2010. 488 с.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА 

ПРОФЕСІЙФНОГО НАВЧАННЯ У ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ 
 
Сучасне суспільство висуває нові вимоги перед системою професійної 

освіти, яка має готувати активного, творчого, конкурентноздатного 
фахівця на ринку праці.  

Актуальним є також впровадження ефективних педагогічних 
технологій у процес навчання, що сприяє кращому розкриттю змісту та 
засвоєнню студентами знань і вмінь. Навчання засобами сучасних 
цифрових мультимедійних технологій (ЦМТ) дає ряд переваг в 
інтенсифікації навчального процесу, підвищення його ефективності та 
якості, збільшення питомої ваги самостійної пізнавальної діяльності 
дослідницького характеру.  

В умовах зростаючих вимог суспільства до кваліфікації фахівців та 
недостатня розробленість теоретичних і практичних аспектів 
використанням цифрових мультимедійних технологій в електротехнічній 
підготовці  майбутнього викладача професійного навчання у галузі 
транспорту зумовило вибір теми нашого дослідження.  

Сучасний автомобіль оснащений складною системою 
електроустаткування, від справності якої в значній мірі залежить його 
надійність у цілому. Технічне обслуговування, ремонт та діагностування 
сучасного автомобіля може виконувати лише висококваліфікований 
технічний персонал, який досконало знає його будову та правила 
експлуатації.  

В останні роки значна увага почала приділятись системам 
електронного та мікропроцесорного керування системами сучасного 
автомобіля що суттєво покращує техніко-економічні характеристики 
двигуна автомобіля. 

Сучасний фахівець автомобільного профілю повинен досконало знати 
електрообладнання автомобілів, їх технічне обслуговування, діагностику 
та ремонт. Тому в процесі організації фахової підготовки виникає потреба 
подання навчального матеріалу в доступній і зрозумілій формі. 
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Наявність великої кількості державних та приватних автомобілів 
потребує висококваліфікованих фахівців, зокрема, викладачів 
професійного навчання, механіків в галузі транспорту, здатних виконувати 
технічне обслуговування, діагностику  та ремонт транспортних засобів.  

Враховуючи інформатизацію процесу підготовки фахівців в галузі 
транспорту, доцільним було б створення таких мультимедійних 
презентацій та відеоматеріалів, які б сприяли розвитку професійного 
кругозору та професійного становлення особистості студента.  Така 
підготовка потребує створення навчально-методичного комплексу, який би 
містив дидактичний матеріал із використанням мультимедійних 
технологій та цифрових засобів навчального призначання. 

Навчальний комплекс повинен містити відеоматеріали, презентації, 
інформаційні навчальні матеріали, комп’ютерні мультимедійні програми, 
цифрові графічні плакати , фотографії тощо  (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Вміст цифрового мультимедійного комплексу для 

підготовки майбутнього викладача професійного навчання у галузі 
транспорту 

 

Результатом використання таких ЦМТ є: наочність, впорядкованість 
навчального матеріалу; простота представленої інформації, легкість у 
сприйнятті; систематизація інформації, що, в свою чергу, приводить до 
формування знань; можливості підвищувати рівень професійної 
компетентності студентів у галузі транспорту [1]. 

Впровадження цифрового мультимедійного комплексу  сприяє 
створенню сучасної моделі формування компетентного й 
конкурентноздатного на ринку праці фахівця. 

Формування професійних знань та вмінь студентів здійснюється на 
лабораторно-практичних заняттях поєднуючи традиційні методики та 
засоби ЦМТ. Контроль та оцінка знань – невід’ємний структурний 
компонент навчального процесу. Виходячи з логіки процесу навчання, він 
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є, з одного боку, завершальним компонентом оволодіння певним 
змістовним блоком, а з іншого – своєрідним зворотним зв’язком у системі 
навчальної діяльності особистості. 

Роль контролю в процесі професійної підготовки студентів має 
пріоритетне значення, тому впровадження засобів ЦМТ сприяє їх 
проникненню у процес контролю, як важливого й невід'ємного елемента 
процесу навчання.  

Комп'ютерне тестування – це автоматизоване тестування на базі 
спеціалізованих мультимедійних програм. Зокрема, контрольно-
діагностична система Tеst-w2 призначена для перевірки знань тестуванням 
на персональному комп'ютері (рис.2). 

 
Рис.2. Вікно контрольно-діагностичної системи Tеst-w 

 

Слід також зазначити, що використання ЦМТ потребує корегування 
цілей, змісту навчання, у тому числі й контролю, що спричиняє появу 
нових методів, засобів і організаційних форм навчання й контролю. 
Застосування ЦМТ в процесі навчання студента надає можливість 
підвищити рівень та якість підготовки майбутнього викладача 
професійного навчання у галузі транспорту. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХУДОЖНЬО-ТРУДОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ШКОЛЯРА 

 
Одним із видів навчальної діяльності в закладі загальної середньої 

освіти є художньо-трудова діяльність. Під художньо-трудовою діяльністю 
розуміється процес, спрямований на набуття теоретичних знань про світ 
краси і праці (декоративно-ужиткове мистецтво, художні ремесла та 
промисли, хенд-мейд тощо), а також на розв’язання художньо-творчих 
завдань з проектування та виготовлення естетично довершених виробів [4, 
с. 132]. Результат такої характеризується суб’єктивною новизною, 
суспільною значущістю та прогресивністю для розвитку творчих 
здібностей школяра. 

Ланками художньо-трудової діяльності, яка передбачає самостійну та 
творчу діяльність, є суб’єкти діяльності (учень і педагог) та її об’єкти 
(реальні декоративно-ужиткові вироби). У самостійній творчій діяльності, 
яка є вищою і найбільш складною формою, чітко проявляються дві її 
сторони. Одна зумовлює прагнення виступати в ролі дослідника художньо-
трудової діяльності (розробника, проектанта), а інша – полягає в умінні 
нетрадиційно спрямовувати перебіг діяльності в практичне русло, яке 
відповідає заданим цілям навчання (виконавець, ремісник). Щоб мати 
можливість проявляти творчу ініціативу в художньо-трудовій діяльності, 
учень повинен володіти не лише підготовкою зі шкільних предметів 
«Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», а й уміти швидко 
орієнтуватися в мінливих ситуаціях, моделювати процес власної творчої 
діяльності та передбачити її кінцеві результати. 

Ученими Н. Кардаш [1], М. Олексюк [2], О. Омельчук [3], В. Цісарук 
[5] та ін. доведено, чим ближче творча діяльність учня до рівня самостійної 
реалізації, тим вищим є освітній результат, тим більш затребувана його 
творча ініціатива. Зовні будь-яка діяльність, в тому числі й художньо-
трудова, виступає у вигляді послідовних стандартних операцій. Звідси 
процес, наприклад яворівського чи петриківського розпису, також 
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представляє собою послідовність виконання певних операцій (нанесення 
ліній, фарб, лакового покриття та ін.). Власне творчість розпочинається 
тоді, коли виконання цих операцій здійснюється не за наперед заданим 
алгоритмом, шаблоном, а задається передовсім творчою ініціативою учня, 
та виступає, з одного боку, регулятором художньо-трудової діяльності, а з 
іншого, – механізмом творчості. Тому характер художньо-трудової 
діяльності вимагає від учня розвитку певних здібностей, специфічних 
якостей сприйняття, мислення і творення. 

У художньо-трудовій діяльності учень, використовуючи життєвий 
досвід, відображає об’єктивний світ, створює нові за задумом твори, 
композиції, форми тощо. Створення нового художнього образу, знахідка 
нестандартного рішення стає невід’ємною складовою успіху учня, формою 
його самовираження. Слід зазначити, що, з одного боку, художньо-трудова 
діяльність являє собою процес «збирання» духовного світу особистості, 
перетворення різнорідних якостей і властивостей, різноспрямованих 
людських імпульсів й енергії в образ, тому є потужним ресурсом у 
формуванні творчої ініціативи учня. З іншого боку, художньо-трудова 
діяльність є формою прояву творчої ініціативи, рівень сформованості якої 
визначає її якісні характеристики. Отже, рівень сформованості творчої 
ініціативи визначає зміна характеру художньо-трудової діяльності: від 
виконавської і активно-виконавського до самостійної та творчо 
самостійної. Причому, перетворення здійснюється на основі поступового 
переходу від навчального завдання (орієнтовна діяльність) і навчальних 
дій (виконавська діяльність) до активної художньо-трудової діяльності і 
далі – до позиції суб’єкта творчості. 

Аналіз показує, що художньо-трудова діяльність має значний 
педагогічний потенціал для формування творчої ініціативи учня. 
Виявлення діапазону можливостей вимагає, з одного боку, опори на весь 
арсенал засобів традиційної психології та педагогіки, з іншого – пов’язане 
зі специфікою декоративно-ужиткового мистецтва та його спрямованістю 
саме до людської особистості, що вимагає використання нетрадиційних 
форм і методів роботи зі школярами. Таким чином, з огляду на 
вищевикладене, можна констатувати, що стратегія педагогів в художньо-
трудовій діяльності, націленій на формування творчої ініціативи учня 
щодо визначення мети, змістовної та процесуальної сторін, спирається на 
такі найважливіші принципи: 1) особливої значущості особистості 
вчителя; 2) суб’єктивної значущості художньої творчості для особистості 
школяра; 3) створення особливого освітньо-творчого середовища; 
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4) диференціації навчальних завдань творчого характеру залежно від 
індивідуальних особливостей школяра та ін. 

За умов дотримання цих принципів художньо-трудова діяльність 
виступатиме як спеціально організоване педагогічне середовище, що 
передбачає спочатку навчальну діяльність, яка поступово переростає в 
активну творчість школяра. Ця діяльність здійснюється вчителем та учнем 
синхронно, відповідно до загальних задумів, завдяки єдиному рухові до 
мети – створення декоративно-ужиткових виробів. 

Отже, педагогічний потенціал художньо-трудової діяльності у 
формуванні творчої ініціативи школяра конкретизується такими 
положеннями: 

1. Художньо-трудова діяльність учня є як самостійною, так і 
коригується вчителем, а також пов’язана з діяльністю інших учнів. У 
цьому процесі здійснюється обмін досвідом художньо-трудової діяльності, 
її видами, способами, художніми техніками і технологіями. Учень стає 
партнером вчителя. Співтворчість педагога і учня ґрунтується на творчій 
ініціативі учня і навчальної діяльності педагога, супроводжується 
розв’язанням навчальних завдань щодо застосування знань на практиці, 
самостійного їх набуття, виникнення задуму і проектування образу 
декоративно-ужиткового виробу, створення індивідуального продукту 
високої естетичної якості. 

2. Варіативність навчальних програм з різних видів декоративно-
ужиткового мистецтва забезпечує самостійний пошук і вибір оптимальних 
варіантів руху до мети, максимальну реалізацію творчих здібностей учня у 
художньо-трудовій діяльності. 

3. Художньо-трудова діяльність інтегрує оптимальні методи та форми 
диференціації й індивідуалізації, сприяє народженню в індивідуальному 
досвіді учня образного задуму декоративно-ужиткового виробу і його 
оригінального вирішення. 

4. Поступове перетворення характеру художньо-трудової діяльності 
(виконавський тип – активно-виконавський тип – творчий самостійний 
тип) здійснюється на основі поступового переходу від навчального 
завдання (орієнтовна діяльність) до навчальних дій (виконавська 
діяльність) і далі – до активної художньо-трудової діяльності і позиції 
суб’єкта творчості. 

5. Зміна позиції учня зумовлена саморегуляцією учіння та творчості, 
що супроводжується інтуїцією, фантазією, уявою, образним мисленням, 
підвищеною сприйнятливістю й емоційністю. 
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ПЛАЗМОВІ МЕТОДИ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ 
 
Плазмо-променева обробка (ПЛО) полягає у впливі напрямленого 

потоку іонізованих частинок газу, які мають температуру до 20 000°С 
(плазми), на оброблювану поверхню. Потоком плазми можна розрізати і 
зварювати різні сплави, наплавляти на заготовку різні покриття [1]. 

Плазмові пальника для різання живляться від стандартних 
зварювальних джерел струму. Сопло і електродну камеру випускають двох 
типів: з дроселюючим повітряно-водяним охолодженням – для роботи при 
силі струму 300-500 А і з комбінованим дроселюючим і водяним 
охолодженням – для роботи при силі струму 700-800 А. Головки першого 
типу (рис. 1) мають склотекстолітовий або фарфоровий корпус. Повітряно-
водяна суміш дроселюється в камеру розширення, розташовану у верхній і 
нижній частинах пальника, між кришкою 3 і наконечником 1. Обидві 
частини з’єднуються через отвір у корпусі 2. Струм від дроселя 5 
підводиться до цанги електродотримача 4, верхній торець якого 
охолоджується переохолодженою повітряно-водяною сумішшю. Захисний 
газ (аргон або дисоційований аміак) подається в герметичну електродну 
камеру 6, встановлену на нижньому торці корпусу співвісно до електрода. 
Анод – сопла 7 угвинчується в центральний отвір електродної камери. 
Головки другого типу виконуються з порцеляновим корпусом. 
Струмопровід до анода впаюється в додатковий водовідвідний шланг, який 
одночасно служить активним опором у колі допоміжної дуги і обмежує 
силу струму до 60-90 А. 

Висока температура та швидкість плазмового струменя забезпечують 
отримання теплової енергії високої концентрації, тому ПЛО має високу 
продуктивність різання будь-яких матеріалів при відносно високій 
шорсткості обробленої поверхні.  
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Рис. 1. Плазмовий пальник з 
дроселюючим повітряно-водяним 

охолодженням: 
1 – наконечник; 2 – корпус; 3 – 

кришка; 4 – цанга 
електродотримача; 5 – дросель; 6 – 

електродна камера; 7 – сопло 

 

Плазмо-променева обробка застосовується як самостійна операція 
(різання заготовок, розкрій листового матеріалу, прошивка отворів) або 
виконується спільно з гострінням, струганням, шліфуванням (плазмо-
механічна обробка). 

Найчастіше ПЛО застосовується для розрізання листового матеріалу. 
Пальники з виділеною дугою використовують для розрізання 
тонколистових металів і неелектропровідних матеріалів (рис. 2). Пальники 
зі збіжною дугою застосовують для розрізання товстолистових металів 
(листи з алюмінієвих сплавів товщиною до 125 мм, сталеві – до 100 мм) 
(рис. 3). Швидкість різання залежить від товщини листа. 

Рис. 2. Плазмове розрізання 
тонколистового матеріалу 

Рис. 3. Плазмове 
розрізання товстолистового 

матеріалу 
Плазмо-механічна обробка (ПМО) полягає у використанні плазмової 

дуги для створення вогнища високої концентрації теплоти, локалізованої в 
зоні різання безпосередньо перед ріжучої кромкою. Висока ефективність 
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ПМО досягається при строгому узгодженні впливів плазмового струменя, 
що здійснюються послідовно із затримкою за часом декілька часток 
секунди, і ріжучого інструменту на оброблювану поверхню [2]. 

Однією з особливостей ПМО є утворення лунки на оброблюваній 
поверхні. Метал з лунки видувається потоком плазми, при цьому 
збільшується глибина і площа прогріву матеріалу заготовки, тому кут ψ 
повинен бути якомога меншим. У той же час він повинен бути таким, щоб 
метал, який видувається викидався на оброблювану поверхню або на 
стружку, а не на передню поверхню ріжучого інструменту. 

При ПМО утворюється зливна стружка кинджальної форми, 
небезпечна для працівника. Піднімаючись вгору, стружка може замкнути 
сопло плазмотрона, тому для ріжучого інструменту необхідно передбачати 
стружколамаючі канавки. 

Кожна установка ПМО повинна бути забезпечена системою місцевої 
вентиляції, оскільки при обробці виділяються шкідливі для здоров’я 
людини найдрібніші частинки оксидів металів та інших з’єднань. 

Плазмо-механічна обробка застосовується для різання 
важкооброблюваних матеріалів: високохромистих сталей, нікелевих і 
кобальтових сплавів, жароміцних і загартованих сталей. 

 
Список джерел інформації: 
1. Плазмове різання матеріалів. URL: https://porezki.net/uk/chim-

vidriznyayetsya-plazmova-rizka-vid-lazernogo-rizannya/ 
2. Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф., Ярославцев В.М. Нетрадиционные 

методы обработки материалов: учебное пособие. Москва: МГОУ, 
2007. 211 с. 
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МІКРОТВЕРДІСТЬ МОНОКРИСТАЛІВ ТЕЛУРИДУ КАДМІЮ, 
ВИРОЩЕНИХ З ПАРОВОЇ ФАЗИ 

 
Твердість, тобто здатність матеріалу чинити опір деформуванню під 

час проникнення у нього більш твердого тіла, є однією з його 
найважливіших механічних характеристик. Якщо відбиток індентора 
локалізований у ділянці мікрометричних розмірів, то говорять про 
вимірювання мікротвердості. Завдяки малим розмірам відбитка можна 
виявляти твердість окремих фаз чи зерен і вивчати неоднорідність 
розподілу домішок у досліджуваному зразку. 

Телурид кадмію (CdTe) − напівпровідникова сполукою класу АІІВVI, 
що в останні десятиліття знайшла широке практичне застосування. Із 
легованих хлором (Cl) монокристалічних зливків CdTe виготовляють, 
зокрема, високоякісні давачі рентгенівського та γ-випромінювань. 

Ми провели вимірювання мікротвердості кристалів нелегованого 
CdTe і CdTe:Cl з концентрацією хлору у наважці в межах NCl=1017–5∙1019 
см-3, вирощених модифікованим методом фізичного переносу через парову 
фазу [1]. Індентували площини сколювання кристалографічної орієнтації 
(110) монокристалічних зразків. Дослідження здійснювали за допомогою 
приладу ПМТ-3 зі стандартною пірамідою Віккерса за навантаженні на 
індентор 0.2 Н, що відповідає горизонтальній ділянці навантажувальної 
кривої. Розміри відбитків вимірювалися за допомогою металографічного 
мікроскопа. 

Не зважаючи на значний розкид отриманих результатів, 
прослідковується закономірність у змінах значення мікротвердості 
досліджуваних зразків залежно від рівня легування (рис. 1, а), а також її 
кореляція з концентраційною залежностю густини ростових дислокацій 
(рис. 1, б). 
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Рис.1. Залежність середнього значення мікротвердості (а) і середньої густини 

ростових дислокацій (б) у кристалах CdTe від рівня легування хлором 
 

Одержане значення мікротвердості нелегованого матеріалу (HV=555 
МПа) добре узгоджується з більшістю результатів для чистого CdTe. 
Легування призводить до зміцнення, але лише до концентрації NCl=1019 см-

3, для якої спостерігали найбільше значення мікротвердості. 
Спостережуване зміцнення можна якісно пояснити, якщо взяти до уваги 
взаємодію заряджених точкових дефектів із дислокаціями. Основним 
механізмом пластичної деформації у зразках CdTe, що у нашому випадку 
приводить до утворення відбитка індентора під дією навантаження, є 
взаємне зміщення окремих частин кристала у площинах з орієнтацією 
{111} уздовж кристалографічних напрямків <110>, що становлять систему 
ковзання у структурі сфалериту. Ковзання реалізується шляхом руху 
дислокацій, що супроводжується їх розмноженням згідно із механізмом 
Франка − Ріда. Домішкові ж атоми та їх асоціати з власними дефектами 
CdTe притягуються до протилежно заряджених дислокацій і закріплюють 
їх, тим самим знижуючи рухливість та швидкість розмноження 
дислокацій. 

Для досліджуваних кристалів сумарна концентрація заряджених 
точкових дефектів, розрахована в рамках теорії сильно легованих 
напівпровідників, росте з підвищенням рівня легування [2]. Саме у CdTe:Cl 
з NCl=1019 см-3 селективним хімічним травленням виявлено фон у вигляді 
не пов’язаних із дислокаціями “пустих” ямок травлення, зумовлених 
скупченням цих дефектів (рис. 2, а). 
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Рис.2. Дефекти структури на поверхні кристалів CdTe:Cl орієнтації (111) за 

різних значень NCl: а − 1019 см-3 і 5∙1019 см-3. Оптичне збільшення ×50. 
 

За подальшого збільшення рівня легування у кристалах формується 
велике число збагачених хлором включень (доевтектичних розчинів 
псевдобінарної системи CdTe−CdCl2) внаслідок перевищення межі 
розчинності цього елементу у CdTe, що одночасно спричинює і різке 
збільшення густини ростових дислокацій (рис. 2, б). На нашу думку, саме 
генерація додаткових вихідних джерел розмноження дислокацій унаслідок 
фазової мікронеоднорідності є основною причиною зниження 
мікротвердості найбільш легованих зразків. Не можна виключати і 
можливості того, що індентор попадає у місця виділень, які не 
проявляються на непротравленій поверхні зразків. Оскільки їх 
мікротвердість є менша від мікротвердості матриці кристала, то це 
призводить до занижених результатів після розрахунку середнього 
значення мікротвердості для такого матеріалу. 
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МИСТЕЦТВО ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ ДО СВЯТ:  
ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ 

 
У житті кожної людини завжди є місце святу. Адже у якій би ситуації 

ми не знаходилися, для святкування завжди знайдемо час і місце. Так що ж 
таке свято? Як зазначено в словнику української мови термін «свято» має 
кілька визначень: 

– день або дні, коли урочисто відзначають знаменні дати;  
– відзначуваний звичаєм або церквою день на честь якої-небудь події 

чи святого»; 
– торжество, влаштоване з якої-небудь нагоди; 
– важлива, радісна, приємна подія, а також день, коли вона сталася; 
– почуття приємності, радості, піднесення [2, с. 104]. 
Свята в соціальній структурі людського життя відіграють дуже 

важливу місію. Вони об’єднують суспільство в цілому, конкретна людина 
перестає відчувати себе окремо від суспільства, і стає його невід’ємною 
частиною. В залежності від самої святкової тематики, а вона може бути 
державною, релігійною, споживчою, сімейною, й відбувається єднання 
суспільства на певному рівні. 

Сама ідея свята є однією з найстаріших настанов або здобутків 
людства. Колись давно наші предки придумали свята – особливий час, в 
якому вони забували про турботи сьогодення й створювали для себе 
ідеальний простір (рай).  

За розумінням древньої простої людини рай це – всезагальний 
достаток, де можна їсти досхочу. Відтворюючи ідея раю, вони робимо 
багато їжі для святкувань. Врешті-решт, не треба забувати, що тільки в ХХ 
столітті Європа відійшла від голоду, а люди, які жили раніше – недоїдали. 
Ось тому, й нині на свято всі готують багато страв й смакують їх. Попри 
всі турботи, пов’язані з приготуваннями до свят, люди люблять їх і дуже на 
них чекають. 

Свята бувають різними:  
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– сімейні – дні народження, весілля, хрестини, ювілеї, річниці шлюбу 
тощо; 

– календарні – Новий рік, 8 березня, 1 травня, День перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні, День незалежності України тощо; 

– професійні – день вчителя, День захисника України, і т. д.; 
– релігійні – Різдво, Хрещення, Благовіщеня, Великдень, Зелені свята 

тощо. 
Усі ці свята мають одну спільну рису – наявність у них святкової 

ситуації – того, що всі очікують. У центрі святкової ситуації завжди 
знаходиться подія, реальна або фантастична, видумана або та, яка колись 
відбулася. Але в житті є місце багатьом подіям, чому ж кожна з них не стає 
святом? Відповідей на це питання може бути стільки, скільки є людей.  

Головними святами року вважалися різдвяно-новорічні (Святий вечір, 
Різдво, Новий рік і Хрещення) та Великдень, у яких тісно сплелись 
християнські й народні звичаї та обряди. 

У харчуванні українців чільне місце посідала святкова й обрядова їжа, 
яка, на відміну від повсякденної, виступала формою громадського і 
родинного спілкування, виконувала об’єднувальну та символічну функції. 

Страви на Святий вечір, Хрещення були пісними, а на Різдво і Новий 
рік готували скромну їжу. На Святий вечір повинно було бути від сім до 
дванадцяти страв, залежно від місцевих традицій і достатку родини. Цільне 
місце на святковому столі відводилося куті (з пшениці чи ячменю) та 
узвару із сушених фруктів.  

Окрім того, на Свят-вечір варили також пісний борщ, вареники з 
різними начинками (картоплею, капустою, грибами, маком, сливами 
тощо), подавали запечену або смажену рибу, бобові (горох, квасолю чи 
біб), гриби та кашу. Усі ці страви виконували ще й магічну функцію – 
мали забезпечити добробут сім’ї протягом року [3]. 

Кожен народ має свій неповторний уклад життя, свої обряди, звичаї та 
легенди, які проявляються і в кулінарії. Будь-яка страва національної кухні 
– це витвір мистецтва. Неодмінною умовою є те, що їжа обов’язково має 
бути смачною і доставляти найбільш приємні смакові відчуття. 

Мистецтво кулінарії – це мистецтво приготування смачної страви. 
Слово «кулінарія» (з лат. «culina» – кухня) означає кухарська справа. 
Кулінарія характеризується багатовіковою історією, яка зібрала воєдино 
досвід та прийоми приготування їжі різних народів, що дійшли до 
сьогодення. 
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Багато страв традиційної української кухні затребувані і в наш час. Це 
борщ, капусняк, юшки, деруни, каші, галушки, локшина, вареники, 
капуста, пиріжки, сирники, холодець тощо. Страви, які колись були 
винятково святковими, готують на щодень. Однак чимало традиційних 
страв зазнали певних змін за рахунок покращення їх смаку та підвищення 
калорійності. Розповсюдження зазнали й такі обрядові страви і печиво як 
«бабина каша», коровай, калачі, «пара», кутя, коржі з маком та багато 
іншого [1]. 

Сьогодні свято – це привід зібрати за одним столом велику компанію, 
сім’ю, розділити трапезу з близькими і друзями. Спільна вечеря єднає, 
розслабляє, зміцнює дружні узи. У цей день хочеться все зробити 
особливим, і звичайно ж, величезна увагу приділяється столу. Перед 
святом господині знаходять незвичайні страви і рецепти, а тому святкові 
страви – це завжди щось особливе, цікаве, чарівне і звичайно ж смачне. 
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РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ШВЕЙНОЇ СПРАВИ У ПРОЦЕСІ 

ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 
 

Одним із важливих напрямів реформування вітчизняної освіти є 
запровадження профільної підготовки школярів. В умовах профільної 
школи основна увага має приділятися не знаннєвій складовій змісту, а 
формуванню в учнів ключових, галузевих і предметних компетентностей.  

Профілізація старшої школи якнайкраще сприяє реалізації принципу 
диференціації, коли кожен учень може обрати власну освітню траєкторію 
відповідно до особистих уподобань, здібностей та професійних інтересів 
[1].  

Підготовка старшокласників за технологічним профілем, у якому 
передбачено найбільше спеціалізацій, відкриває широкі можливості для 
особистісного і професійного розвитку учнів, які мають здібності та 
інтерес до проєктно-технологічної діяльності.  

Однією із таких спеціалізацій є «Швейна справа». Серед основних 
завдань, передбачених програмою цього курсу, є оволодіння школярами 
«алгоритмом й операціями проектно-технологічної діяльності з метою 
формування індивідуального рівня предметної компетентності» [2]. 

Успішність діяльності учня у процесі опанування швейної справи 
значною мірою залежить від рівня розвитку його спеціальних здібностей. З 
іншого боку, заняття швейною справою сприяє розвитку як загальних, так і 
специфічних здібностей. 

Безперечно, здібності не можна автоматично зводити до знань, умінь 
чи навичок людини. Здібності людини швидше можна пов’язати із 
швидкістю набування чи ефективністю практичного застосування набутих 
знань, умінь чи навичок. 

Як показує практика, на етапі цілепокладання вчителі профільного 
навчання акцентують увагу на формуванні специфічних для певної 
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професії знань, умінь і навичок учня. Тому розвиток спеціальних 
здібностей, зокрема до швейної справи, як правило, має стихійний 
характер. Серед причин, що породжують такий стан справ, є відсутність 
науково обґрунтованої методики розвитку спеціальних здібностей 
старшокласників. На заняттях технологій використовується мало завдань 
для розвитку тактильно-кінестетичної чутливості рук, концентрації та 
переключення уваги. Безперечно, такі завдання є першочерговими для 
формуванні певної групи спеціальних здібностей у практиці професійно-
технічних закладів [3].  

Оскільки створення відповідних завдань для розвитку спеціальних 
здібностей учнів вимагає від учителів глибоких знань їх змісту та 
структури, а, отже, і викликає значні труднощі, то це і є основною 
причиною відсутності організованої та цілеспрямованої діяльності 
вчителів у вказаному напрямі. Цілеспрямована робота з розвитку 
здібностей учнів значно ускладнюється відсутністю їх діагностики в 
практиці школи через брак відповідних методичних розробок [4]. 

На основі аналізу структури та особливостей формування здібностей  
швачки у структурі пізнавальних здібностей нами виділено: перцептивні 
(лінійний окомір та тактильно-кінестетичну чутливість); атенційні 
(концентрація уваги, переключення уваги), мнемічні (пам’ять на 
кольоровий матеріал, пам’ять на конкретно образний матеріал, пам’ять на 
схематичний матеріал), мислительні здібності (просторова уява та 
просторове мислення). З психомоторних здібностей виділено координацію 
рухів та диференціювання м’язевих зусиль кисті рук. 

Усі перелічені вище спеціальні здібності можна сформувати або ж 
розвинути в учнів у процесі навчання й художньо-трудової діяльності. 

Для діагностування спеціальних здібностей старшокласників до 
швейної справи у процесі профільного навчання нами було відібрано 
наступні методики: методику діагностики тактильно-кінестетичної 
чутливості рук; методику визначення точності окоміру; методику 
діагностики мнемічних здібностей; методики діагностики атенційних 
здібностей («Переплутані лінії», цифрова таблиця «Шульте»); методику 
дослідження рівня розвитку логічного мислення; методику діагностики 
психомоторних здібностей («Лабіринт»). 

Для виявлення динаміки зміни спеціальних здібностей 
старшокласників нами було проведено дві серії експериментального 
дослідження: перша – на початку практики, друга – після закінчення 
педагогічної практики. В експерименті взяло участь 26 учнів. 
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Експериментальна робота проводилась на базі ліцею № 4 ім. Лесі Українки 
Дрогобицької міської ради Львівської області під час проходження 
педагогічної практики у 2019 році. 

Заміри рівня розвитку спеціальних здібностей учнів проводилися з 
допомогою відібраних тестових методик. 

Таблиця 1 
Таблиця оцінювання рівня розвитку спеціальних здібностей учнів 

за результатами констатуючого експерименту  
(в одиницях десятибальної шкали) 

№  п/п Здібності І серія експерименту на 
початку навчання 

ІІ серія експерименту 
 (через 6 тижднів) 

Δ Х  

  Х  GG VV Х  GG VV  
1 ТКЧР 4.23 1.93 45.6 4.83 1.9 41.2 0.6 
2 ТЛО 6.1 1.99 32.6 6.28 1.91 30.4 0.18 
3 Пк 5.02 1.83 36.5 5.21 1.89 36.3 0.19 
4 По 5.71 1.57 27.5 6.5 1.89 29.1 0.79 
5 КУ 6.4 1.93 23.0 7.6 1.98 23.0 0.2 
6 ЛМ 4.38 2.01 45.9 5.1 1.86 36.5 0.72 
8 ЗРК 4.4 2.12 48.2 5.8 2.26 39.0 1.4 

ТКЧР – тактильно-кінестетична чутливість рук;  
ТЛО – точність лінійного окоміру; 
Пк – пам’ять на кольоровий матеріал; 
По – пам’ять на конкретно-образний матеріал; 
КУ – концентрація уваги; 
ЛМ – логічне мислення; 
ЗРК – зорово-рухова координація; 
Х  – середньостатистичне відхилення; 

G – середньоквадратичне відхилення; 
V – коефіцієнт варіації. 
 

Аналізуючи результати, викладені у табл. 1, можемо стверджувати, 
що середній рівень розвитку здібностей учнів, зафіксований по закінченні 
експерименту (ІІ серія експерименту), є вищим, ніж на початку 
експерименту (І серія експерименту). Можна констатувати, що 
відбувається зростаючий розвиток спеціальних здібностей учнів.  

Але, одночасно можемо бачити, що цей процес має нерівномірний 
характер. Зокрема, для кожного окремого учня характерний різний рівень 
розвитку спеціальних здібностей; учні значно відрізняються за рівнями 
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розвитку окремих здібностей; темпи розвитку окремих здібностей є далеко 
неоднаковими. 

Отже, результати проведення експерименту (порівняльний аналіз 
рівнів сформованості спеціальних здібностей учнів на різних етапах 
навчання за відібраними методиками) дозволяють продемонструвати 
повну відповідність динаміки зростання окремих показників здібностей 
учнів та спрямованості завдань в їх системі на розвиток даних здібностей. 

Виконана робота потребує подальшого теоретико-експериментального 
дослідження. 
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ ДИЗАЙНІВ 
МАШИННОЇ ВИШИВКИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

 
Сучасний метод застосування комп'ютера у навчанні може бути 

цінним додатковим допоміжним засобом для покращення досягнень учнів. 
Використання сучасних технологій, зокрема комп’ютеризованих, на 

уроках в школі, позитивно впливає на навчальний процес. Зокрема на 
способи подання інформації, перевірку рівня засвоєння навчального 
матеріалу, розвиток творчих здібностей учнів.  

Обізнаність у комп’ютерних програмах значно покращує готовність 
учнів до самостійного життя, їх професійного самовизначення та сприяє 
багатогранному розвитку інтересів. Адже перелік професій, пов'язаних з 
роботою за комп'ютером, дедалі збільшується. 

Техніка, що використовуються в навчальному процесі – це 
ефективний, практичний, надійний інструмент, потрібний і незамінний у 
повсякденній роботі вчителя на уроках, зокрема трудового навчання. Якщо 
у майстернях присутні комп’ютери, то вчитель може організувати роботу 
обчислювальних, графічних та науково-дослідницьких завдань [1]. 

Навчання із застосуванням ПК допомагає створити умови для 
формування активності, самостійності, креативності, для розвитку 
комунікації учнів і формування інформаційної культури особистості. 

Оскільки використання інформаційно-комунікативних технологій на 
уроках трудового навчання є корисним і цікавим для учнів, тому буде 
розумним впровадження в навчальну програму занять з розробки дизайнів 
машинної вишивки. Інтеграція елементів традиційної вишивки у сучасні 
проекти зуміє викликати в учнів розуміння того, що вишивання – це не є 
застаріла традиція, а модне популярне і водночас вигідне ремесло [2].  

Нами було розглянуто та проаналізовано програмне забезпечення для 
розробки дизайнів машинної вишивки та можливість використання цих 
програм на заняттях у школі.  
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Аналізуючи комп’ютерні програми, ми виявляли їх особливості, 
визначили переваги та недоліки. Багато програм, таких як Stitch Artist 3, 
BuzzEdit, Embrilliance Essentials та інших є потужними і 
багатофункціональними, але занадно складними для сприйняття учнями та 
потребують значних коштів на їх придбання [3].  

Підбираючи програмне забезпечення для розробки дизайнів машинної 
вишивки, ми виходили із завдання дати учням базові знання і вміння із 
створення дизайнів машинної вишивки, на основі яких вони зможуть 
вивчати складніші дизайни у важчих програмах. Для реалізації цього 
завдання було обрано програму PE-Design. Завдяки потужним функціям та 
зручному інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу версія PE-Design 10 – 
відмінний програмний пакет, спеціально розроблений для вишивальників 
будь–якого рівня. 

PE-Design 10 дає можливість оцифровувати і перетворювати 
фотографії у вишиті витвори мистецтва, створювати PES файли, а також 
безліч інших типів файлів, щоб спростити вишивання складних шаблонів. 
PE-Design 10 дозволяє легко змінювати розмір вишивальних дизайнів без 
зміни щільності стібка. Майстер створення аплікацій спрощує 
перетворення будь-якого дизайну вишивки в аплікацію. Забезпечується 
безперешкодний доступ до безлічі функцій. 

Brother PE-DESIGN – програмне забезпечення для створення 
композицій вишивання. Програма має функції авто- і фотовишивки, 
містить 130 вбудованих шрифтів, спеціальні види стібків для створення 
складних композицій вишивок, автоматичне створення аплікацій. Сумісна 
з усіма моделями швейних машин Brother. 

З появою програмного забезпечення PE-DESIGN 10 створення 
вишивки стало набагато простішим, з'явилися нові можливості, такі як 
імпорт векторних EMF і SVG файлів, перетворення малюнка в контурний 
малюнок, функція створення нашивок, функція створення рішельє, 
добавлена ланцюгова строчка, сітчасті застилаючі рядки, селектор 
тканини, напрямні лінії і багато іншого. Особливості PE–Design 10: 
Простий інтерфейс; USB ключ – новий формат доступу до програми; 130 
вбудованих шрифтів;більше 1000 вбудованих дизайнів; поліпшені функції 
створення варіантів стібкових мотивів (додані ланцюгове, сітчасте 
застеляння об’єкту, кілька напрямків рядків); майстер створення нашивок; 
майстер створення Рішельє; імпорт векторних EMF і SVG файлів [3]. 

Основні команди і функції даної програми: установка декількох 
напрямків стібків; переміщення опорної точки малюнка строчки; 
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оптимізація порядку вишивання; перетворення в контурний малюнок; 
поділ контуру; збереження параметрів обраного об'єкта і призначення 
даних параметрів іншим об'єктам; імпорт. У всіх об'єктах, крім стібкового, 
можна змінювати початок і кінець вишивання. Точки початку і кінця 
мають різні найменування. Використовуючи фільтр, можна розглянути 
окремо блокові шрифти, шрифти із зарубками, декоративні і т.д. 

Ми дійшли висновку що програма PE–Design 10 є 
багатофункціональною і водночас легкою для освоєння і створення 
повноцінних дизайнів машинної вишивки.  

 
Список джерел інформації: 
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2. Козловська Н. Р. Використання програми PE-DESIGN при вивченні 
технології вишивки: Актуальні проблеми сучасної науки: Збірник 
VI міжнародної науково-практичній конференції викладачів та 
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 
У ПТНЗ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ 

 
У сучасній українській державі відбувається докорінне реформування 

освітньої галузі, зокрема професійно-технічної. Перехід до ринкових 
відносин передбачає осмисленого і чіткого визначення ролі профтехосвіти, 
її мети, завдань, шляхів модернізації з урахуванням особливостей і 
перспектив соціально-економічного розвитку України [1]. 

Виходячи з освітянських завдань, ринку праці, потреб та перспективи 
підготовки робітників для швейної галузі Ужгородське вище професійне 
училище КНЕУН проводить навчання спеціалістів за наступними 
професіями: „Швачка  верхнього  одягу”, „Швачка, кравець верхнього  
одягу та легкого  плаття”, „Закрійник верхнього  одягу та легкого  плаття”. 

Випускати висококваліфікованих спеціалістів вищезгаданих професій 
можливо лише за умов забезпечення дидактичного зв’язку між 
теоретичними знаннями та практичними вміннями, яких учні набувають на 
кожному з етапів цілісної системи виробничого навчання [2]. 

Основною формою виробничого навчання є практичні заняття в 
навчально-виробничих майстернях.  

Залежно від періоду навчання, обладнання майстерні, у якій 
вивчаються теми, виду продукції, індивідуальних особливостей учнів 
виробничий майстер використовує ті організаційні форми навчання, які 
сприяють підвищенню ефективності навчально-виховного процесу. 

На заняттях застосовуються фронтально-групові, фронтально-
бригадні (по підгрупах), бригадні і індивідуальні форми організації 
навчання. 

Заняття з виробничого навчання за організаційною структурою може 
бути різним. У майстернях училища найчастіше застосовується заняття, 
що складається з організаційної частини, вступного інструктажу, вправ,  
поточного і заключного інструктажів. 
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Залежно від періоду навчання, змісту і мети даного етапу 
виробничого навчання можуть застосовуватися і інші типи занять: вступні, 
заняття-вправи, контрольно-перевірочні, заняття з виконання самостійних 
навчально-виробничих завдань. 

Залежно від дидактичної мети можна провести заняття формування 
початкових умінь, навичок, складних умінь, творчого застосування знань, 
умінь і навичок при вирішенні учнями навчальних виробничо-технічних 
завдань. Дидактична мета заняття повинна бути визначеною, чітко 
сформульовані професійні і виховні завдання заняття нерозривно пов’язані 
між собою, вибір методів навчання для заняття загалом і кожній його 
частині повинен бути педагогічно обґрунтованим і спрямованим на 
розв’язання головних завдань виробничого навчання. 

Екскурсії можна розглядати як наочний метод, а також і як 
самостійну форму навчання, яка використовується на всіх етапах 
навчання. 

На початковому періоді навчання екскурсії проводять для глибшого 
ознайомлення учнів з вибраною професією, зі швейним підприємством, 
продукцією, що випускається.  

У підготовчий період і період оволодіння спеціальністю перед 
екскурсією стоять інші завдання, наприклад, ознайомлення з виконанням 
окремих операцій, вивчення послідовності обробки виробів, вивчення 
роботи з розподілом праці. 

Протягом всього курсу виробничого навчання екскурсії проводять для 
ознайомлення з технологічним процесом, новим обладнанням, 
найраціональнішими прийомами обробки швейних виробів. 

Додаткові заняття в період виробничого навчання можуть 
використовуватися в тому випадку, якщо учням потрібна індивідуальна 
консультація, допомога у виконанні конкретної роботи. Не треба додаткові 
заняття використовувати щодня для учнів, що не виконують виробничий 
план. 

Домашня робота з виробничого навчання повинна сприяти міцнішому 
засвоєнню матеріалу, виробленню певних навичок і умінь. Це може бути 
розробка елементів технологічного процесу, виконання карт письмового 
інструктування, технічних розрахунків, графічних робіт, розв’язання 
виробничих завдань, а іноді відробляння вправ, які учень навчився 
виконувати на заняття правильно, але потрібно закріпити навичку, а часу 
для цього на заняття недостатньо. 

Лабораторно-практичні роботи у виробничому навчанні 
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застосовуються рідко, в основному їх проводять на заняттях 
спецтехнології. Але для виконання деяких вправ і складних деталей одягу 
потрібно вводити такі роботи. Проводити їх краще разом з майстром 
виробничого навчання. 

Методи виробничого навчання залежать від змісту навчання, 
дидактичних задач на певних етапах навчання, а також пов’язані з 
загально дидактичними принципами педагогіки. 

З точки зору організації освоєння професії можна запропонувати 
класифікувати методи як інструктивні і пізнавально-практичні. 

До групи інструктивних методів відносять ті, що інформаційно-
повідомляють: пояснювальний, пояснювально-ілюстративний, 
інструктивно-вказівний, інструктивно-демонстраційний, пояснювально-
спонукальний, спонукальний та інші. 

До групи пізнавально-практичних – методи, які сприяють кращому 
сприйняттю і організації практичної діяльності учнів в освоєнні професії: 
виконавсько-репродуктивний, продуктивний, виконавський, частково-
пошу-ковий, пошуковий. 

Вибір методів навчання залежить від періоду навчання, змісту, 
дидактичних цілей заняття. 

 
Список джерел інформації: 
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2. Диференційне навчання у закладах профтехосвіти: Науково-
методичний посібник /Відп. ред. Н.Г.Ничкало. К.: НДІ педагогіки 
України, 1992. 276с. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ГУРТКА  
«ІГРАШКА-СУВЕНІР» 

 
На сучасному етапі суспільства люди з творчим підходом до праці 

можуть краще себе реалізувати в певній сфері діяльності. Тому розвиток 
творчих здібностей на гурткових заняттях є обов’язковим завданням 
сучасної школи, зокрема і початкової. 

Гуртки мають значні потенційні можливості для вирішення цього 
завдання. Саме на таких заняттях учні можуть розвиватись творчо, і 
формувати вміння і навички в процесі творчої діяльності. Особливою 
популярністю серед школярів молодшого віку користуються гуртки з 
виготовлення іграшок-сувенірів [1]. 

Основне завдання цих гуртків полягає у формуванні в школярів 
практичних трудових навиків, творчої активності, у формуванні художніх 
смаків. Заняття на гуртках не тільки поєднують різні види практичної 
роботи з виготовлення іграшок-сувенірів, але і відкривають дітям 
прекрасний світ народного мистецтва, який несе в собі багатовікові 
уявлення про красу і гармонію. 

Якщо іграшку створюють як декоративний елемент інтер’єру, то крім 
декоративної вони виконують декоративно-ужиткову функцію. Наприклад, 
настінні іграшки з кишенею для зберігання щіток, гребінців і інших 
побутових дрібниць; іграшки-сумки; іграшки-килимки, іграшки-подушки.  
У їх декоративній розробці часто використовується тасьма, різні шнури, 
аплікація і вишивка товстими вовняними нитками [2]. Робота з такими 
матеріалами дозволяє “продовжити життя” речам та матеріалам, які 
“вийшли з моди”. Такий підхід сприяє формуванню усвідомленого 
відношення до довкілля, дозволяє звертати увагу учнів на питання 
збереження екології . 

Різноманітність декоративної обробки, порушення звичних пропорцій, 
умовне трактування форми, з одного боку, допомагають виявити характер 
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іграшки, зробити її потішною, живою, з іншої – додають їй схожість з 
кращими зразками народної іграшки. 

Навчити дітей всьому цьому, викликати у них інтерес до творчості, 
розбудити бажання творити самостійно – одне з основних завдань 
керівника гуртків декоративно-ужиткового напрямку. 

З власного досвіду можемо стверджувати, що захоплення дітей 
спочатку лише безпосереднім виготовленням пропонованих зразків 
іграшок поступово переростає в прагнення самим придумувати свої 
моделі. 

На основі аналізу типових і авторських програм гуртків нами 
розроблена програма гуртка „Іграшка-сувенір” на два роки навчання для 
учнів початкової школи. 

Змістом програми гуртка передбачено засвоєння теоретичних знань і 
виконання практичної роботи. Вся робота в гуртку з виготовлення 
іграшок-сувенірів тісно пов'язана з народним мистецтвом, тому гуртківців 
необхідно знайомити з історією створення народної іграшки, з 
найвідомішими художніми промислами, з національними традиціями 
окремих областей. Бесіди про творчість художників, що працюють над 
створенням іграшок, підвищать інтерес до того, що вивчається, творчу 
активність в створенні нових зразків [3]. 

Велика увага на заняттях гуртка відводиться естетичному вихованню 
гуртківців, розвитку їх фантазії, художнього смаку. Вихованню цих 
якостей сприяє вивчення таких питань програми, як “Народні традиції в 
сучасній іграшці”, “Історія сувеніра”, “Вимоги до сучасного сувеніра”, 
“Історія різних промислів народної іграшки” тощо. 

При плануванні гурткових занять необхідно організовувати екскурсії 
на виставки декоративно-ужиткового мистецтва, на виробництво (фабрики 
іграшок), в художні і професійно-технічні навчальні заклади. Це дає 
можливість ближче познайомити школярів з процесом створення іграшок, 
проводити профорієнтаційну роботу, а також намітити програму читання 
відповідної літератури для поповнення знань дітей з питань історії 
створення іграшок і їх сучасного виробництва. 

При укладанні змісту програми гуртка „Іграшка-сувенір” 
враховувались різноманітність декоративної обробки, порушення звичних 
пропорцій, умовне трактування форми, що з одного боку, допомагає 
виявити характер іграшки, зробити їх потішними, живими, з іншої – додає 
їм схожість з кращими зразками народної іграшки. Структура змісту 
програми включає виготовлення іграшок з різноманітних матеріалів: 
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текстильних тканин і ниток, старих рукавиць; з природних та підручних 
матеріалів, використовуючи при цьому різні техніки – зшивання, в’язання, 
склеювання, фарбування, ліплення. 

Плануючи річну роботу гуртка, керівнику необхідно враховувати 
місцеві умови і можливості, національні традиції в розробці і оформленні 
іграшок-сувенірів. Підбір і тематика виробів, передбачених програмою, 
можуть змінюватися залежно від заготовленого матеріалу, його кольору і 
фактури, а також від умінь і навиків гуртківців. 

Заняття на гуртках з виготовлення іграшок-сувенірів дають 
можливість проявити дітям свою творчість, фантазію, винахідливість, 
сприяють розвитку художнього смаку, творчої активності, знайомлять з 
пропорціями у виробах, виразності форми, оздоблення, декоративними 
властивостями тих чи інших матеріалів. Суспільно корисний напрям 
занять виховує у школярів такі риси характеру, як працелюбність, бажання 
бути корисним, вміння працювати в колективі. 
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МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ  
НА ЗАНЯТТЯХ БІСЕРНОГО РУКОДІЛЛЯ 

 
Бісерне рукоділля здавна милує і захоплює своєю красою. Безліч 

чудових речей створено як народними умільцями, так і професійними 
майстрами. Сьогодні можна говорити про нову хвилю популярності 
бісерного рукоділля, що переростає в універсальний вид творчості. Проте 
слід зазначити, що в Україні більш популярним залишається мистецтво 
виготовлення нашийних прикрас та комплетуючих до них елементів [1]. 

У наш час особливої актуальності набувають завдання школи щодо 
розвитку творчих здібностей школярів, формування дитячої ініціативності, 
художнього мислення, розуміння краси мистецтва. Тому надзвичайно 
важливо спрямовувати навчально-виховний процес на шлях використання 
елементів народного декоративно-ужиткового мистецтва, що в свою чергу 
ставить перед учителем проблему розробки змісту та організаційних форм 
навчання школярів окремим видам художнього рукоділля. 

Захопленням мистецтвом, і, зокрема, бісерним рукоділлям, є 
найкращою передумовою до прояву і розвитку творчих здібностей. 
Основними складовими цього процесу є пізнання і творчість. Дітям 
необхідна свобода в прояві творчої активності як у вираженні своїх 
переживань і результатів роздумів, так і безпосередньо в реалізації 
бажання творити [2]. Саме таку можливість дають заняття за варіативною 
програмою з бісерного рукоділля, що не є скуті обмеженістю навчального 
часу. На уроках обслуговуючої праці створюються можливості зі 
сприйняття мистецтва у тісному зв’язку з самостійною творчою діяльністю 
учнів, досягаючи при цьому більш повного і органічного розвитку творчих 
здібностей дітей.  

Засвоєння дітьми бісерного рукоділля здійснюється в теоретичному 
плані – від вивчення загальних категорій, принципів мистецтва до пізнання 
більш часткових понять, форм і способів відображення світу; одночасно 
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художньо-практична діяльність проходить від розвитку простих навичок і 
прийомів роботи з матеріалом та інтерпретації мотивів, сюжетів до 
складніших методів перевтілення форм, змісту і образів декоративного 
мистецтва. 

Як показує досвід, при проведенні занять з бісерного рукоділля, слід 
використовувати методи навчання, які активізують, посилюють інтерес до 
вивчення декоративно-ужиткового мистецтва. Доцільно використовувати 
репродуктивні, проблемно-пошукові та творчі методи при обов’язковому 
використанні словесних (розповідь, бесіда), наочних (ілюстрації, 
демонстрування) і практичних (навчальна праця, дослідження). 
Проблемно-пошукова методика на відміну від репродуктивної, 
пояснювально-ілюстративної має спиратися на спрямування учнів до 
самостійності, творчості у розв’язанні поставлених завдань. 

Можна виділити ще дві групи методів освоєння бісерного рукоділля: 
дидактико-організаційні і художньо-творчі. 

Група дидактико-організаційних методів (інформаційно-
продуктивний, проблемно-пошуковий) скеровані, головним чином, на 
організацію і здійснення творчої діяльності дітей, на стимулювання і 
надбання знань та практичних навичок художньої обробки матеріалів. 

Група художньо-творчих методів (емоційно-репродуктивний, творчо-
евристичний, ескізно-пошуковий, художньо-практичний), орієнтована на 
духовно-практичну діяльність, тобто на створення дітьми творів 
декоративно-ужиткового мистецтва. 

Результативність дидактико-організаційних і художньо-творчих 
методів освоєння бісерного рукоділля зумовлена звертанням до 
національних художньо-комунікативних способів і механізмів передачі 
досвіду. При цьому повинні враховуватись етнопсихологічні особливості, 
а також індивідуальні особливості, художні здібності й творчий досвід 
дітей. 

Можемо зробити узагальнення про те, що формування творчої 
особистості школяра засобами бісерного рукоділля буде ефективнішим 
при врахуванні наступних педагогічних умов: 

– оптимальне використання в навчально-виховному процесі 
різноманітних засобів навчання;  

– оптимальне поєднання на кожному занятті форм і методів навчання; 
– врахування вікових потреб та інтересів учнів; 
– створення відповідного емоційно-естетичного і предметного 

середовища та відповідної матеріально-технічної бази; 
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– цілеспрямоване використання у виховній роботі сукупності масових 
заходів, які створюють ефект взаєморозуміння і співчуття, атмосферу 
радості. 

При розробці змісту занять з бісерного рукоділля головну увагу 
потрібно зосереджувати, перш за все, на наступних напрямках: 

– формуванні у школярів знань з історії розвитку декоративно-
ужиткового мистецтва та його ролі у духовному і матеріальному житті 
українського народу; 

– практичному ознайомленні з локальними особливостями бісерного 
рукоділля. 

Учні виступають суб’єктом навчального процесу, тому вчителю 
необхідно зосередити увагу на дослідницькій діяльності для вивчення 
історії розвитку бісерного рукоділля. 

Значну роль у прилучення школярів до вивчення бісерного рукоділля 
відіграють виховні заходи: вечори та ранки присвячені декоративно-
ужитковому мистецтву, відвідання музеїв та виставок народної творчості 
тощо.  

 
Список джерел інформації: 
1. Федорчук О. Українські прикраси з бісеру: Техніки виконання. 

Львів: НДІ “Ноосфера”, 1999.  40 с. 
2. Творчі здібності людини: умови розвитку, можливості, межі.URL: 

https://pidruchniki.com/1098120562307/filosofiya/tvorchi_zdibnosti_lyu
dini_umovi_rozvitku_mozhlivosti_mezhi 



374 
 

Савка Л.В. 
к.пед.н., доцент 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
 
 

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНІК ВАЛЯННЯ 
 

Виготовлення повсті (матеріалу, отриманого технікою валяння з 
вовни) виникло і розвивалося в різних регіонах світу незалежно один від 
одного: Памір, Кавказ, Алтай, Тибет, Іран і Афганістан, а також Перу, 
Балканські країни, Фінляндія і Норвегія, які стали центрами валяння вовни 
[1]. Виготовлення одягу з вовни побутувало і на теренах України. 

Можна констатувати, що техніки виготовлення виробів з вовни 
сьогодні переживають чергове відродження. Унікальні властивості вовни 
дозволяють художникам-майстрам і дизайнерам зі всього світу створювати 
справжні витвори мистецтва. Зараз з повсті виготовляється практично все: 
одяг, головні убори, аксесуари, сумки, предмети інтер’єру, іграшки і багато 
що інше [2].  

З огляду на доступність матеріалів, легкість набуття початкових 
навиків роботи та значний декоративний потенціал технік вовноваляння 
останнім часом їх широко використовують у практиці позашкільних 
закладів освіти при організації гурткової роботи чи майстер класів, а також 
введено у навчальні програми з трудового навчання та технологій. 

Виділимо дві найвідоміші техніки валяння: мокре та сухе. 
Мокре валяння є традиційним способом виготовлення повсті. Багато 

майстрів з повсті винаходять власні методи валяння, адаптуючи під себе 
вже відомі техніки.  

Сухе валяння, або фільцювання (з анг. needle felting) – широко 
застосовується для нанесення різних малюнків на тканину, або ж для 
створення складних вовняних форм, таких як іграшки [2]. 

При формуванні повстяних полотен процеси створення матеріалу і 
виробу найчастіше йдуть не послідовно, а паралельно. Метод створення 
матеріалу впливає на вигляд і властивості готового виробу набагато 
більше, ніж при створенні одягу з інших текстильних матеріалів [3]. При 
проектуванні повстяного виробу дизайнерське рішення виробу може 
передбачати використання матеріалів з різними властивостями на різних 
ділянках, що досягається різною кількість шарів вовни у волокнистому 
полотні, укладанням волокон в різних напрямах в кожному окремому шарі, 
використанням вовняних волокон різної тонини, та використанням 
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декоративних волокон рослинного походження. Це вносить певні 
особливості в процес формування виробу. З урахуванням зазначених 
елементів необхідно приділити особливу увагу усім етапам процесу. 

Розглянемо методи розкладки вовняної гребінної стрічки: 
1. Класична двошарова (ортогональна) – волокна в кожному шарі 

викладають паралельними пасмами; шари викладаються перпендикулярно 
між собою; у розкладці використовують 2 і більше шарів. 

2. Одношарова – волокна викладають паралельними рядами; у 
розкладці використовують переважно 1 шар. 

3. Діагональна («ялинка», стрейч-розкладка) – вовну викладають 
двома схрещеними біля основи пасмами, кожний наступний ряд прикриває 
попередній на третину і розкладається із зміщенням на 1-3 см; у розкладці 
використовують 1 і більше шарів. 

4. Радіальна – вовну розкладають від центру круга, ряди волокон 
викладають в одному напрямі, а кожний наступний ряд вкладають 
перпендикулярно до попереднього; укладають 1 і більше шарів. 

5. Павутинка (хаотична розкладка) – пасма викладають в 1 шар у 
довільному хаотичному напрямі. 

6. Комбінована розкладка (для утворення воланів) – пасма викладають 
в один  ряд в одному напрямі; укладають 1 і більше шарів. 

7. Техніка «нуноповсть» – вовна розкладається на тканину, або 
розкладка прикривається тканиною, при цьому використовують 
ортогональну або одношарову розкладку. Тканини найкраще 
використовувати натуральні. 

Зазначені типи розкладки вважаються основними, інші варіанти 
розкладки називаються комбінованими, оскільки є або комбінацією 
декількох типів розкладки в одній, або варіантами основних типів 
розкладки з невеликою зміною напряму волокон, кута між пасмами і так 
далі. 

Комбінування схем розкладки відкриває неймовірні можливості для 
проектування одягу, оскільки дозволяє створювати матеріали з різними 
властивостями, що максимально відповідають заданим вимогам. 
Наприклад, застосування комбінованої радіально-ортогональної розкладки 
забезпечує створення безшовного рукава з посадкою на будь-яку фігуру. 
Використання в одному виробі діагональної і ортогональної розкладки 
надає виробу м'якої форми з фіксацією на певних ділянках, без введення 
додаткових розчленовувань і фурнітури.  
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Розкладка кардочоса вважається простішою у порівнянні з 
розкладкою  гребінної стрічки, проте при створенні тонких матеріалів 
(менше 2,5 мм) вона менш передбачувана і сформувати тонке рівномірне 
полотно з цього типу вовняного напівфабрикату дуже важко. Отже, 
кардочос доцільно використати при створенні повсті завтовшки 2,5 мм і 
більше, або для створення матеріалу нерівномірної структури.  

Валяні полотна, виготовлені з використанням різних способів 
розкладки волокнистого полотна, характеризуються певною структурою і 
властивостями, що впливають на асортимент, художньо-декоративні 
властивості і параметри форми виробів, вибір способів формоутворення і 
методів технологічної обробки, а також експлуатаційні характеристики 
готового матеріалу. Використання певного способу розкладки дозволяє 
змінювати характеристики  полотна, отримуючи матеріали із заданими 
властивостями відповідно до встановлених вимог. Це забезпечує 
можливість істотного розширення асортименту валяльно-повстяних 
виробів.  
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ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА 
ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ 

 
Проектно-технологічний тип культури сьогодні стає провідним 

явищем сучасної школи. Проекти та технології розглядаються як основні 
способи трансляції діяльності педагогів та учнів, стилем життя і типом їх 
мислення. «Все що пронизує проектність поступово стає основою 
навчання в інформаційному, високотехнологічному суспільстві» [1, с. 92]. 
Гнучкість освітнього процесу, особиста зацікавленість учнів, можливість 
реалізації реальних проектів в умовах побудови індивідуальної траєкторії 
навчання – є обов’язковими складовими сучасної школи. 

До проблеми реалізації проектно-технологічного підходу в системі 
загальноосвітньої підготовки звернені праці О. Коберника [2], А. Терещука 
[3], С. Ящука [4; 5] та ін. Зміст цих праць орієнтований на теоретичне 
обґрунтування та визначення концептульних складових проектно-
технологічного підходу. Вченими визначено основні характеристики 
проектно-технологічного підходу, які описують: 1) проектно-технологічну 
діяльність, яка зорієнтована на отримання конкретного результату та має 
інтегративний та особистісно орієнтований характер; 2) проект як спосіб 
розв’язання реальної проблеми; 3) умов організації проектної діяльності, 
тобто побудови освітнього процесу в логіці цієї діяльності, що має 
особистісний сенс для учнів; забезпечення індивідуального темпу роботи 
над проектом; сприяння розвитку їхніх творчих здібностей, компетенцій, 
забезпечення особистісного зростання тощо. 

Вітчизняні вчені підтвердили, що трудове навчання школярів 
передбачає необхідність застосування в освітньому процесі не лише 
традиційних, а й активних методів навчання, з-поміж яких важливе місце 
займає метод проектів, що ґрунтується на проектно-технологічному 
підході. Для проектного навчання характерні висока ступінь самостійності 
й ініціативності учнів, а також їхній високий рівень умотивованості до 
пізнавальної діяльності та творчості, розвиток соціальних і 
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комунікативних умінь, навичок командної роботи, а також міжпредметна 
інтеграція знань, умінь і навичок. 

Проектно-технологічний підхід підсилює значення технологічної 
підготовки, викликає інтерес з боку учнів, розширює сферу суб’єктивності 
в процесі професійного самовизначення, творчості та конкретної участі в 
розробці проектів та втіленні їх у матеріалі. Проектна методика, 
доповнюючи уроки трудового навчання, є самостійною роботою та тісно 
пов’язана з практичною діяльністю, що стимулює учнів активно пізнавати 
навколишній предметний світ, перетворювати отримані теоретичні знання 
в практичні уміння та навички, розвивати креативні здібності, формувати 
досвід з метою розв’язання спочатку навчальних, а в майбутньому – 
професійних завдань. 

Використання методу проектів в освітньому процесі дозволяє 
вирішити низку важливих завдань: 

1. Перше завдання – це мотивація учнів. Цей метод мотивує школярів 
розвивати дослідницькі вміння, самостійно здобувати знання з різних 
інформаційних джерел і користуватися ними для розв’язання практичних 
завдань.  

2. Друге завдання полягає в реалізації принципів особистісно 
орієнтованого навчання, коли учні виконують проекти відповідно до своїх 
здібностей та інтересів. 

3. Третє завдання полягає в тому, що виконуючи різні проекти, учні 
освоюють алгоритм пошукової діяльності, вчаться самостійно знаходити й 
аналізувати інформацію, інтегрувати знання, отримані з різних шкільних 
предметів. У результаті в них розвиваються творчі й інтелектуальні 
здібності, формуються такі якості особистості, як самостійність, 
відповідальність, ініціативність, комунікабельність, вміння не боятися 
приймати рішення. Також набувається досвід розв’язання реальних 
практичних завдань і проблем з проектування та виготовлення виробів 
різного призначення. 

4. Четверте завдання полягає в тому, що метод проектів тісно 
пов’язаний з використанням нових інформаційно-комунікаційних 
технологій (електронна пошта, пошукові системи, Інтернет-форуми, 
електронні олімпіади, сайти, соціальні мережі тощо). 

Таким чином, метод проектів – це освітня технологія, мета якої 
зорієнтована не лише на інтеграцію наявних фактичних знань, а й набуття 
нових, здебільшого шляхом самоосвіти. Навчальний проект школяра 
можна розглядати як засіб активізації його пізнавальної діяльності, 
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розвитку креативності та формування певних особистісних якостей, які 
визначаються як результат освоєння програми з трудового навчання чи 
технологій. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН 
 

Сучасне суспільство добре усвідомлює необхідність захисту 
навколишнього природного середовища, оскільки погіршення екологічної 
обстановки викликає не меншу тривогу, ніж стан економіки, моральності 
та культури суспільства. Екологічні проблеми та їх соціальні наслідки 
вимагають підготовки вчителів трудового навчання, здатних зменшити цей 
вплив на рівні як соціуму в цілому, так і окремої особистості. 

Для вчителів трудового навчання способи їх професійної та творчої 
самореалізації в різноманітних видах педагогічної діяльності можуть бути 
представлені також через поняття «екологічна культура». Аналіз науково-
педагогічних праць, присвячених проблемі підготовки вчителів трудового 
навчання, дозволяє констатувати, що звернення вчених до поняття 
«екологічна культура» є доволі виняткові та фрагментарні, тому не дають 
цілісного уявлення про сутність цього явища. Найчастіше автори описують 
структуру екологічних знань й умінь, критерії оцінки готовності вчителя 
до екологічного освіти, мету та завдання загальнокультурної екологічної 
підготовки студентів, світоглядні ідеї, які забезпечують спрямованість 
екологічної освіти майбутніх педагогів тощо [2]. 

Екологічна культура вчителя трудового навчання нами розглядається 
як сприйняття навколишньої природної дійсності та ступінь 
відповідальності за неї, що проявляється в конкретних діях педагога і 
визначається впорядкованою системою інформації, котра характеризує 
спосіб та якісний рівень взаємодії із зовнішнім природним і соціальним 
середовищем. 

Найбільш повно модель випускника педагогічного закладу вищої 
освіти, яка адекватно відображає структуру готовності майбутнього 
вчителя до екологічної освіти учнів, описана у праці Є. Шульгіна та 
Р. Романенко [3]. Представляючи готовність студента до екологічної 
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освіти школярів як складне особистісне утворення, автори виділяють в 
його структурі такі основні компоненти [3, с. 44]: а) мотиваційний 
(соціально моральна позиція у розв’язанні проблем екології та екологічної 
освіти, спрямована на формування в учнів гуманістичних якостей, 
цінностей та переконань в необхідності бережливого ставлення до 
природних ресурсів); б) змістовний (містить систему еколого-педагогічних 
знань, які є основою для застосування різноманітних екологічних 
технологій на уроках трудового навчання); в) операційний (містить 
систему еколого-педагогічних умінь реалізації еко-проєктів). 

Аналізуючи перераховані підходи до визначення екологічної культури 
вчителя, слід зазначити, що практично в усіх представлених 
характеристиках використовуються окремі структурні елементи як 
культури особистості загалом, так і культури праці, професійної культури, 
педагогічної культури, екологічної культури тощо. Це доводить, що 
екологічна культура вчителя трудового навчання має інтегральний 
характер. Водночас, саме вчитель трудового навчання покликаний 
найбільш цілеспрямовано та послідовно реалізовувати зміст екологічної 
освіти школярів «як систему знань про екологічні закономірності, що 
дозволяють усвідомлювати цінність навколишнього середовища» [1]. Далі 
система набутих студентами знань про екологічні закономірності 
спрямовується на формування практичних умінь і навичок у розв’язуванні 
проблемних ситуацій, зокрема розроблення виробничо-екологічних 
проєктів з покращення якості довкілля завдяки використанню екологічних 
матеріалів, застосуванню енергозберігаючих технологій тощо. 

Звідси, при викладанні фахових дисциплін і методики трудового 
навчання важливим є комплексний підхід до вибору змісту та планування 
навчально-методичного забезпечення практичного навчання в 
лабораторіях і майстернях, який передбачає реалізацію в сукупності всіх 
основних функцій педагогічного процесу. Так, оснащуючи освітній процес 
засобами навчання, необхідно враховувати, щоб вони відповідали не лише 
встановленим ергономічним, економічним, гігієнічним вимогам, а й 
вимогам безпеки їх використання та екологічним нормам. На жаль, в 
реальній практиці, часто через дефіцит навчального часу, чимало 
викладачів не звертають достатньої уваги на вивчення зазначених 
екологічних чинників та їх значущість для організації майбутньої 
професійної діяльності в школі, що призводить до низького рівня 
сформованості у студентів екологічної культури. 
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Отже, формування екологічної культури студентів розглядається в 
єдності навчання та виховання як цілеспрямований процес становлення 
системи цінностей. У зв’язку з цим, зміст фахових дисциплін і методики 
професійного навчання має впливати на формування екологічної культури 
через вдало реалізований досвід практичної діяльності студентів, зокрема 
творчої. При цьому відбувається формування творчого мислення, 
ціннісних установок і потреб в екологічній культурі. Тому в творчих 
роботах (проєктах) студентів питання оптимізації екології виробництва 
має стати обов’язковою вимогою. 

Отже, розв’язання еколого-виробничих проблем під час навчання та 
виконання студентами творчих робіт у процесі самостійної роботи стане 
можливим на основі міждисциплінарного підходу до формування у них 
екологічної культури шляхом системного включення змісту, пов’язаного з 
проблемами екології та захисту довкілля. 
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МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ МАТЕРІАЛІВ 
 
При вивченні будови металу розрізняють макроструктуру – будову 

металу, видиму неозброєним оком, і мікроструктуру – будову металу, яка 
визначається металографічними методами, тобто з використанням різних 
типів мікроскопів (оптичних, електронних та іонних) [1]. 

Макроструктуру металу вивчають шляхом перегляду поверхні 
спеціально підготовлених зразків – поздовжніх або поперечних 
макрошліфів (темплетів) або зламів – неозброєним оком, а також за 
допомогою лупи при збільшенні до 30 разів. Це дозволяє контролювати 
більшу поверхню і отримувати загальне уявлення про якість металу і про 
наявність в ньому певних вад після різних видів технологічного процесу 
виготовлення деталей: лиття, обробки тиском, зварювання, термічної і 
хіміко-термічної обробки. 

Макроаналіз, як правило, є не остаточним, а попереднім етапом 
дослідження структури металу. Він дозволяє вибрати ті ділянки, які потім 
ретельно вивчаються за допомогою металографічних методів. 

Шляхом дослідження макроструктури металу можна визначити [2]: 
1) порушення суцільності металу: усадкову рихлість, пористість, 

газові міхурі та раковини, міжкристалітні тріщини; тріщини і порожнечі в 
литому металі; тріщини, що виникли при обробці тиском і термічній 
обробці, флок; дефекти зварювання (у вигляді непроварювання, газових 
бульбашок, пустот); 

2) дендритну будова та зону транскристалізації в литому металі, 
розмір зерна; 

3) хімічну неоднорідність литого металу; 
4) волокнисту структуру деформованого металу; 
5) структурну або хімічну неоднорідність металу після обробки 

тиском, термічної, термомеханічної або хіміко-термічної обробки; 
6) вид зламу: в’язкий, крихкий, кам’яноподібний тощо. 
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Велике значення для успішного проведення макроаналізу має 
правильний вибір найбільш характерного для досліджуваної деталі 
перетину або місця зламу. Як правило, для контролю якості металу число 
зразків, їх розміри, місце вирізу та інші умови відбору проб вказують у 
стандартах і технічних умовах на конкретну металопродукцію. 

Для вивчення зламів зразки, вирізані у поперечному або в 
поздовжньому напрямку, надрізають, а потім руйнують за місцем надрізу 
на пресі або копрі. 

Для вивчення мікроструктури використовуються оптичні, електронні 
та іонні мікроскопи. 

Вивчення мікроструктури зазвичай починають з розгляду спеціально 
приготованого зразка (шліфу) в нетравлеому вигляді, тобто після його 
полірування і промивання. В цьому випадку можна вивчати неметалеві 
включення, дрібні пори, деякі структурні складові, характерні для ряду 
сплавів (наприклад, графіт у сірому чавуні) [2]. 

Кількість і характер розподілу неметалевих включень визначають 
порівнянням спостережуваних зображень на шлифі при збільшенні в 100 
разів зі стандартними шкалами. Після цього проводиться травлення шліфа. 
Реактиви для травлення вибирають у залежності від складу 
досліджуваного сплаву та від завдання дослідження. 

Мікроскопи поділяються на переносні та стаціонарні. Переносні 
мікроскопи використовуються для дослідження поверхні металу 
безпосередньо на виробі (без вирізання зразка). 

Металографічний мікроскоп має досить складну будову, що включає в 
себе механічну, оптичну (об’єктиви, окуляри), освітлювальну системи та 
фотографічну апаратуру. Найбільш широке застосування в дослідницьких і 
заводських лабораторіях знайшли мікроскопи МІМ-7, МІМ-8, МІМ-10. 

Мікроскопічне дослідження спеціально підготовленого зразка 
дозволяє вивчати такі структурні особливості, як форма, розмір, розподіл 
фаз і неметалевих включень, розмір зерна тощо. Розроблено кілька типів 
мікроскопів для вивчення мікроструктури металів і сплавів у різних 
температурних умовах. З їх допомогою можна проводити спостереження 
за ростом зерна в металі при нагріванні, фазовими перетвореннями, 
процесом спікання, поверхневими явищами. Існують пристосування, що 
дозволяють проводити деформацію нагрітого зразка і дають можливість 
спостерігати за процесами ковзання, двійникування, релаксації, фазовими 
перетвореннями, що відбуваються в матеріалі зразка [2]. 
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В електронних мікроскопах використовуються не оптичні, а 
електронні промені з дуже малою довжиною хвилі. Це дозволяє вивчати 
об’єкти розміром до 0,2-0,5 нм. 

В електронній мікроскопії використовуються два принципово різних 
типи електронних мікроскопів: прозорі електронні мікроскопи (ПЕМ) і 
растрові (скануючі) електронні мікроскопи (РЕМ). Найбільшого 
поширення знайшли ПЕМ, які дозволяють отримувати збільшення 
досліджуваного об’єкта до 106 разів. 

Завдяки високій роздільній здатності РЕМ широко використовується 
для металографічного дослідження сплавів, що володіють гетерогенними і 
дисперсними структурами. За допомогою РЕМ вивчається будова 
евтектичних і евтектоїдних сумішей, розміри, форма та розподіл 
дисперсних частинок другої фази тощо. Широкі можливості має РЕМ для 
дослідження порошкових і композиційних матеріалів на різних стадіях їх 
виготовлення. 
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ЧИННИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

 
Сучасні цифрові технології стрімко розвиваються, що сприяє їх 

ефективному впровадженню в освітній процес, а також в самостійну 
роботу учнів. Зростання можливостей засобів цифрових технологій 
дозволяє вдосконалити самостійну роботу учнів шляхом інтеграції 
інформаційних і педагогічних технологій. Цифрові технології 
забезпечують інтерактивну взаємодію суб’єктів освіти, тим самим 
підвищуючи продуктивність освітнього процесу [2, с. 21]. 

Цифрові технології, що використовуються в самостійній роботі 
школярів, із засобу навчання трансформуються в інструмент пізнання, у 
випадку, якщо організація самостійної роботи учнів ґрунтуватиметься на 
індивідуальному особистісно-діяльнісного підході. Цей підхід в навчанні 
спрямований на розв’язання основного завдання освіти – створення умов 
для розвитку гармонійного, морально-досконалого, соціально-активного, 
професійно-компетентного члена суспільства. Особистісно-діяльнісний 
підхід в освіті ефективно реалізується в освітній галузі «Технології» в 
процесі самостійної роботи учнів з використанням цифрових технологій. 
Зокрема, це впровадження методу проектів; здійснення навчання в 
співпраці; проблемне і різнорівневе навчання тощо. Така взаємодія учня з 
учителем розвиває навички самостійного навчання і він стає учасником 
цікавого пізнавального процесу. 

Організація самостійної роботи учнів безпосередньо залежить від 
чинників, котрі впливають на результат самостійної роботи [1]: 

1) організаційні чинники – ліміт часу, місце виконання самостійної 
роботи учнів (урочна, позаурочна), ресурси для самостійної роботи учнів 
(друковані, електронні, мультимедійні, інтерактивні та ін.), засоби для 
самостійної роботи учнів (література, комп’ютер, телекомунікації), форма 
діяльності (групова, парна, індивідуальна); 
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2) методичні чинники – планування самостійної роботи; навчання 
методам використання цифрових технологій; управління самостійною 
роботою (співпраця вчителя й учня); система контролю і самоконтролю 
(комп’ютерні програми контролю); 

3) мотиваційні чинники – зовнішні і внутрішні, тобто безпосередньо і 
перспективно спонукальна мотивація уможливлює подальшу 
трансформацію в майбутню професійну діяльність; 

4) психолого-педагогічні чинники – враховуються психологічні 
властивості учнів, необхідні для ефективного здійснення самостійної 
роботи, для формування соціально й індивідуально значущих якостей 
особистості. 

Слід врахувати, що перераховані чинники ефективно працюватимуть 
лише у вигляді цілісної педагогічної системи. Функціональне наповнення 
буде змінюватися: по-перше, залежно від компетенції вчителя трудового 
навчання та його готовності до застосування цифрових технологій; по-
друге, від рівня підготовленості учнів до самостійної роботи з цифровими 
технологіями і сформованого у них ступеня самостійності; по-третє, від 
наявності спеціально спроектованого інформаційно-освітнього 
середовища, що дозволяє реалізувати педагогічні технології в самостійній 
роботі учнів. Ці умови відповідають організаційним і методичним 
чинникам і безпосередньо впливають на ефективність самостійної роботи 
учнів. 

Готовність учня до самостійної роботи та використання цифрових 
технологій складається з мотиваційного, когнітивного, технологічного 
компонента. Мотиваційний компонент готовності передбачає наявність в 
учнів позитивної мотивації як до самостійної роботи, так і до застосування 
цифрових технологій. Ця якість призводить до безпосереднього та 
перспективного трансформування спонукальних мотивів в пізнавальні. 
Когнітивний компонент готовності характеризується сформованістю в 
учня таких основних умінь: самостійність у виборі мети діяльності та 
способів її досягнення; планування діяльності відповідно до мети; 
визначення рівня складності завдання і вміння працювати з навчальною і 
науково-популярною літературою; адекватна оцінка результатів своєї 
праці; регулювання і контролювання своїх дій під час виконання роботи; 
вміння проводити спостереження і на їх основі формулювати висновки; 
самостійно моделювати та висувати гіпотези; вміння застосовувати знання 
на практиці; вміння самостійно ставити завдання і на основі їх розв’язання 
отримувати нові знання. Технологічний компонент готовності передбачає 
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необхідні практичні знання, вміння і навички використання засобів 
цифрових технологій [3]. 

Отже, сучасна освітня система, яка використовує цифрові технології, 
спрямована на прищеплення учневі умінь і навичок самостійно добувати 
необхідні для себе знання, а не на передачу готових знань, умінь і навичок. 
При цьому активно використовується самостійна робота учня, яка носить 
характер спілкування з учителем, опосередковано за допомогою 
інтерактивних комп’ютерних програм, аудіовізуальних засобів та інших 
засобів цифрових технологій. 
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ОБЛАШТУВАННЯ ШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРЕНЬ  
З ПОЗИЦІЇ ВИМОГ ЕСТЕТИКИ І ДИЗАЙНУ 

 
Нині важко переоцінити роль і значення технічної естетики та 

дизайну в суспільстві, оскільки їхній вплив активно поширюється на всі 
сфери життєдіяльності сучасної людини. Це виробництво, транспорт, 
побут, комунальне обслуговування, культура, освіта та ін. Створюючи 
нову річ, дизайнер надає їй форму, яка найбільше відповідає призначенню 
предмета. Проте вона (річ) повинна не лише добре виконувати свою 
функцію, а й органічно поєднувати форму, колір і матеріал.  

Гармонійне, естетичне середовище підсвідомо впливає на 
продуктивність праці людини, відпочинок, настрій та інші складові її 
життя. Повноцінний розвиток дитини неможливий без гармонійного 
середовища вдома, а також в школі, де вона проводить значну частину 
свого часу. Вплив естетичного середовища (природи, споруд, інтер’єру 
тощо) має важливе значення на формування особистості учня, вияву та 
розвитку його потенційних задатків та творчих здібностей. 

Нині дизайнери не достатньо звертають увагу на вирішення проблеми 
облаштування інтер’єрів навчальних приміщень, зокрема поліпшення 
зовнішнього вигляду та обладнання шкільних навчальних майстерень. 
Саме тому актуальною постає проблема дослідження особливостей 
організації трудової підготовки школярів з позиції вимог естетики і 
дизайну. 

Найперше, шкільні навчальні майстерні повинні відповідати вимогам 
«Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування 
нещасних випадків у навчально-виховних закладах» та «Правил з техніки 
безпеки і виробничої санітарії для шкільних і навчально-виробничих 
майстерень, а також для навчальних комбінатів, цехів (прольотів, 
дільниць) і підприємств, у яких проводиться трудова підготовка учнів», 
затверджених Міністерством освіти і науки України [2]. При цьому 
важливе значення має інтер’єр шкільних навчальних приміщень 
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(майстерень), який повинен сприяти створенню оптимальних гігієнічних 
умов, а також естетичному вихованню учнів, допомагати їм концентрувати 
увагу на навчальних заняттях. 

Організація внутрішнього простору шкільних навчальних приміщень 
(майстерень) повинна сприяти створенню сприятливих умов для 
фізичного, естетичного й морального виховання учнів відповідно до їх віку 
й індивідуальних здібностей, сприяти підвищенню ефективності 
освітнього процесу. Це досягається завдяки раціональному плануванню 
дизайнерських рішень, ретельного підбору меблів й устаткування, умілому 
використанню кольору, природного й штучного освітлення, озелененню, 
елементів монументально-декоративного мистецтва та ін. [1]. 

Колір  один із найважливіших елементів при вирішенні інтер’єрів 
шкільних навчальних приміщень. Для дизайнера важливо знати 
психологічну дію кольору на людину, її настрій. 

Роль кольору у процесі облаштування інтер’єру має особливе 
значення. При кольоровому рішенні інтер’єрів шкільних приміщень 
(майстерень) необхідно враховувати особливості емоційного впливу різних 
кольорів на психіку учнів. Колір інтер’єру впливає на психологічний 
стан школярів (одні кольори заспокоюють, інші навпаки – збуджують). 
У шкільних інтер’єрах рекомендується підбирати кольорову гаму, 
залежно від вікових особливостей учнів. В приміщеннях, де займаються 
молодші школярі, стіни фарбують у спокійні неконтрастні кольори. Для 
учнів 5–7 класів рекомендується використовувати слабо насичені зелені 
та жовті кольори. Старшокласники краще сприймають більш яскраві 
кольори, але не дуже насичені. 

Правильно розв’язане завдання щодо колірного оформлення інтер’єру 
навчальних приміщень (майстерень) сприяє створенню середовища, 
здатного зняти зорову й емоційну втому школярів, створити найбільш 
сприятливі умови для їх розумової активності й нормальної фізичної 
діяльності. 

Забезпечення працездатності індивіда в освітніх закладах значною 
мірою залежить від характеру обладнання й інтер’єру приміщення (меблів, 
устаткування, оформлення стін, освітлення та ін.). При цьому особливе 
місце належить меблям для сидіння, оскільки більшість свого робочого 
часу учні проводять сидячи. Зручні стільці і крісла, що відповідають 
ергономічним вимогам, сприятимуть підвищенню працездатності учнів на 
уроках. 
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У процесі проектування меблів начального призначення (парти, крісла, 
стільці та ін.) повинні всебічно враховуватися питання, пов’язані з 
антропометрією, руховими можливостями учнів, будовою тіла (зокрема 
тулубу), візуальними сприйняттями і сенсомоторною реакцією, оскільки все 
це визначає форму майбутнього виробу, яким користуватимуться школярі. 
Безперечно, що функціональне призначення виробів (навчальних меблів) 
визначає лише загальні рішення проектування. Однак у формі недостатньо 
відображати лише загальне призначення виробу. Необхідно всебічно 
враховувати всі складові функціонального призначення виробу, оскільки це, 
здебільшого, визначає його розміри, конструкцію, габарити, конфігурацію, 
пластику і кольорове рішення. Дизайнер не повинен нехтувати навіть 
найменш вираженими елементами функціонального процесу, оскільки виріб 
при цьому буде неповноцінним. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО 
НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

 
Зміна соціального замовлення на підготовку конкурентоздатних 

кваліфікованих робітників до оволодіння сучасними засобами інформації 
та здатності до самонавчання і саморозвитку, а потім й реалізації свого 
творчого потенціалу в майбутній професійній діяльності зумовлена 
перетворенням сучасної цивілізації на інформаційний простір, який 
вимагає інтенсивного формування інформаційно-комунікаційної культури. 
Випускникам закладів професійно-технічної освіти (ЗПТО) потрібна не 
тільки фундаментальна базова підготовка, яка допоможе їм розібратися в 
складному виробництві, а й інформаційно-технологічна, що передбачає 
знання засобів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) й уміння  їх 
застосувати; уміння збирати, оцінювати та використати інформацію; 
висока адаптивна здатність пристосовуватися до нових умов праці; 
комунікативність та вміння працювати в групі; здатність до самоосвіти і 
потреба в регулярному підвищенні кваліфікації тощо. 

Сьогодні, в епоху ІКТ назріла нагальна потреба впровадження 
електронної освіти в ЗПТО. На думку Р. Гуревича, впровадження 
електронної освіти уможливлює: 

1) скорочення часу при виробленні технічних навичок учнів; 
2) збільшення кількості тренувальних завдань; 
3) досягнення оптимального темпу роботи учня; 
4) досягнення рівневої диференціації навчання; 
5) зміну становища учня в освітньому процесі, який стає суб'єктом 

навчання, оскільки йому активно доводиться працювати на занятті; 
6) підвищення мотивації навчальної діяльності [1]. 
Звідси, електронна освіта дозволяє, по-перше, оптимізувати освітній 

процес в ЗПТО, а, по-друге, підвищити мотивацію учнів до навчальної 
діяльності з використанням інформаційних засобів навчання. 
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На сьогодні в ЗПТО електронна освіта з використанням ІКТ має низку 
переваг і недоліків, пов’язаних з відсутністю єдиних критеріїв оцінки 
якості інформатичних дисциплін, складом компетентних викладачів, що 
об’єктивно оцінюють якість знань, умінь і компетентностей учнів з 
використання ІКТ. До основних переваг можна віднести суттєву економію 
часу, гнучкість освітнього процесу, персоналізацію траєкторії навчання, 
можливість повернення до пройденого навчального матеріалу тощо. До 
найбільш поширених недоліків електронної освіти можна віднести такі: 
1) низька якість електронних курсів, передовсім професійно орієнтованих; 
2) правові проблеми, пов’язані із захистом інтелектуальної власності; 
3) брак фінансових ресурсів на постійне розроблення або оновлення 
електронних курсів; 4) недостатній інформатичний рівень викладацьких 
кадрів, які мають постійно розробляти або оновлювати електронні курси. 

Для вирішення проблем електронної освіти й ефективного 
використання ІКТ в освітньому процесі професійно-технічної школи 
необхідно створити єдиний центр інформатичної допомоги закладам 
професійно-технічної освіти, що виконує такі функції: 

1) розроблення уніфікованих вимог і критеріїв оцінки якості 
електронних курсів; 

2) підготовка викладачів ЗПТО для організації електронного навчання 
професійно орієнтованих дисциплін; 

3) розроблення досвідченими фахівцями електронних курсів із 
найбільш популярних професійно орієнтованих дисциплін у межах 
окремих спеціальностей; 

4) удосконалення методик навчання, зважаючи на швидку зміну 
засобів ІКТ; 

5) співпраця з IT-компаніями з метою вирішення проблем 
комплексної інформатизації освітнього процесу в ЗПТО. 

При використанні ІКТ як необхідного доповнення до традиційної 
освіти у професійно-технічній школі можливим вбачається використання 
спеціальних сайтів ЗПТО, що мають велику базу навчальних і контрольно-
перевірочних матеріалів, необхідних в роботі викладачам й учням. Вони 
дозволяють: 

1) виконувати презентацію навчальних матеріалів в on-line режимі; 
2) проводити фронтальні опитування учнівської групи; 
3) проводити тренування з тем навчальної програми; 
4) здійснювати автоматичну перевірку завдань, виконаних учнями; 
5) вести статистику освоєння учнями курсу, розділу або теми; 
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6) мати можливість миттєвого доступу до перегляду результатів учнів 
безпосередньо на занятті. 

Таким чином, основу для використання ІКТ в професійно-технічній 
освіті створює новий етап цифрової революції, який робить їх 
загальнодоступними і надійними засобами розв’язання поставлених 
суспільством завдань із підготовки кваліфікованих робітничих кадрів. Суть 
електронної трансформації освіти – рух до персоналізації освітнього 
процесу на основі використання ІКТ. Її головна особливість полягає в 
тому, що ІКТ допомагають використати нові педагогічні практики (нові 
моделі організації і проведення освітнього процесу), які раніше не могли 
зайняти гідного місця в традиційній освіті. Нині ІКТ не лише підвищують 
ефективність сучасних високотехнологічних виробництв, а й покращують 
діяльність ЗПТО, які здійснюють професійну підготовку фахівців для цих 
виробництв. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО 
МАТЕРІАЛУ ПОЛІТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ НА УРОКАХ  

ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 
 

Серед усіх загальноосвітніх предметів у школі трудове навчання 
характеризується особливими підходами до реалізації принципу 
політехнізму, що зумовлено головно навчально-практичною 
орієнтованістю освітнього процесу. У зміст політехнізації освіти 
входить знайомство учнів із найзагальнішими політехнічними 
поняттями та технічними термінами, категоріями, елементами машинної 
техніки, під якою розуміють систему створених людиною засобів праці, 
яку вона застосовує у процесі свого впливу на оточуючу реальність. 
Іншими словами машина техніка – це сукупність знарядь праці, 
механізмів, машин, які суспільство використовує у процесі свого 
функціонування [2]. При цьому, найбільш загальними політехнічними 
поняттями виступають «машина», «механізм», «пристрій». 

Невпинний розвиток науки призвів до того, що наукові відкриття в 
галузі техніки і технологій істотно впливають не лише на машину 
техніку, але й на технологію виробництва, доводячи її до рівня «тонких» 
технологій. 

Ознайомлення учнів з технікою в безпосередньому логічному 
зв’язку з навчальним матеріалом дає можливість правильно 
розв’язувати питання про єдність теорії та практики в процесі пізнання, 
про взаємозв’язок явищ та їх причинно-наслідкову залежність й 
зумовленість [1]. 

Зважаючи на наукові положення основних принципів дидактики 
(доступності знань; систематичності та послідовності процесу навчання; 
зв’язку навчання з практикою; свідомості й активності учнів у процесі 
пізнання; міцності засвоєння знань й усестороннього розвитку 
пізнавальних сил особистості та ін.), нами систематизовано й узагальнено 
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основні вимоги до відбору змісту навчального матеріалу політехнічного 
спрямування: 

1. Виховна значущість навчального матеріалу. Ця вимога 
потребує, щоб політехнічний матеріал містив навчально-виховну 
цінність, зокрема розкривав прогресивний характер сучасної техніки та 
технологій, відображав їх принципові відмінності та основні 
експлуатаційні характеристики. Будь-який технічний пристрій, з яким 
ознайомлюються учні, повинен бути доступним для їх розуміння, а 
принципи його роботи відповідати рівню загальнонаукових та 
політехнічних знань школярів. Крім цього, вчитель зобов’язаний 
постійно підкреслювати вплив технічних об’єктів на навколишнє 
середовище. Це означає, що знайомство з основами сучасної техніки і 
технологій має здійснюватися у тісному зв’язку з проблемами екології 
(особливо місцевого регіону) та елементами моніторингу. 

2. Конкретність навчального матеріалу.  Матеріал, відібраний з 
навчальною метою, повинен бути тісно пов’язаний з виробничим 
оточенням школи, найкраще – з практикою роботи учнів у навчальних 
майстернях, фізико-технічних та радіотехнічних гуртках, станціях 
юних техніків тощо.  

Значний вплив на підвищення інтересу учнів до навчального 
матеріалу мають також навчальні відомості, взяті з практики роботи 
їхніх батьків. Причому факти, що наводяться як ілюстративний 
матеріал, повинні бути не надуманими, а дійсними, взятими з 
реального життя. Параметри технічних об’єктів, окремих агрегатів  
та вузлів не повинні (задля простоти розуміння) спрощуватися. Найбільш 
доцільно розглядати такі технічні пристрої, які поширені в різних 
галузях виробництва, володіють суттєвими перевагами у сучасній 
техніці, або мають універсальний характер. Визначаючи технічні 
об’єкти для вивчення на уроках трудового навчання, перевагу слід 
надавати енергетичним установкам, передавальним механізмам, 
механізмам керування, засобам автоматизації, оскільки вони є 
загальними елементами машинних систем. 

3. Інтерес. Відібраний навчальний матеріал має бути цікавим, 
захоплюючим, певною мірою узгоджуватися й пов’язуватися з тією 
інформацією, яка вже склалася у свідомості учня. Але, разом з тим, 
він (навчальний матеріал) повинен передбачати й елементи технічної 
новизни, причому не абсолютно нової й незрозумілої, яка потребує 
значних затрат часу для ознайомлення, а такої, яка доповнює систему 
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знань учня, не порушуючи інтелектуального комфорту. В цьому плані 
найдоцільніше використовувати прийом здивування, що лежить в основі 
активізації мимовільної уваги особистості та її пізнавального інтересу 
загалом. Прикладом таких відомостей можуть бути раціоналізаторські 
пропозиції та винаходи технічного характеру.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 
 
До кінця ХХ ст. людство отримало безпрецедентні можливості для 

оперативного спілкування, колективного накопичення, поширення та 
використання інформації. Нові апаратні і програмні засоби, що нарощують 
можливості сучасної цифрової техніки, зміна у розумінні ролі комп’ютера 
не лише як засобу обчислення, але, передовсім, перетворення інформації, 
поступово привели до витіснення терміна «комп’ютерні технології» 
терміном «інформаційні технології», а згодом – «цифрові технології». Нині 
близько 60% всіх робочих місць у світі підтримується засобами цифрових 
технологій, що перетворюють навколишнє середовище відповідно до 
потреб людини. Подальше зростання продуктивності праці і рівня 
добробуту населення можливе лише на основі використання нових 
інтелектуальних засобів, орієнтованих на прийом й обробку значних 
обсягів мультимедійної інформації (текст, графіка, відео, звук, анімація). 

Педагогічний досвід свідчить, що науково-обґрунтований розвиток 
комп’ютерно-орієнтованого навчання зумовлюється не стільки 
використанням окремих (спеціальних) методик, скільки розумінням 
загальних аспектів навчання, концептуальних підходів у використанні 
цифрових технологій відповідно до нової інформаційно-педагогічної 
парадигми, що визначає напрямок науково-теоретичних досліджень в цій 
галузі. 

Робота з сучасними цифровими технологіями породжує нові 
проблеми в сфері розробки дидактичних основ навчання. Суб’єкт навчання 
(студент) стає ініціатором обміну навчально-пізнавальною інформацією, 
здійснює усі допустимі інформаційно-технічні операції, передбачені 
можливостями конкретних цифрових технологій, залишаючись при цьому 
в межах необхідного інформаційного простору. По відношенню до 
цифрових засобів навчання педагог отримує відносну свободу: виражаючи 
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суспільну значущість процесу навчання й розглядаючи цифрові засоби як 
носій предметного знання, він може змінювати дидактичні підходи до 
побудови освітнього процесу й навчальної діяльності студентів [2]. 

Системне застосування цифрових технологій, спрямованих на 
формування елементів графічної компетентності майбутніх учителів 
трудового навчання, забезпечує [1; 2; 3]:  

– моделювання діяльності фахівця, через розширення номенклатури 
навчальних завдань і реалізацію можливості «занурення» в конкретну 
професійно-виробничу ситуацію; 

– значне розширення способів представлення навчальної інформації, 
забезпечення інтерактивності навчальної діяльності, що сприяє істотному 
підвищенню швидкості засвоєння теоретичних відомостей;  

– посилення мотивації навчання, зокрема через формування у 
студентів рефлексії власної навчально-пізнавальної діяльності на основі 
можливостей наочного представлення її результатів і розкриття практичної 
значущості досліджуваного матеріалу;  

– освоєння засобів комунікативного спілкування у професійній галузі, 
зокрема через реалізацію спільних освітніх проектів.  

Основою продуктивного використання можливостей цифрових 
технологій в процесі вивчення графічних дисциплін майбутніми 
учителями трудового навчання повинна стати особистісно-орієнтована 
діяльність студентів, пов’язана з розв’язанням навчальних графічних 
задач. Така діяльність уможливлює зміщення акценту із сукупності видів 
навчальної діяльності студентів на засоби навчальної взаємодії між усіма 
суб’єктами освітнього процесу. 

Сформульовані можливості цифрових технологій навчання 
накладають певні обмеження на їх використання в освітньому процесі, 
зокрема графічній підготовці майбутніх учителів трудового навчання, а 
саме [3]: 

1. Інструментальні засоби цифрових технологій повинні 
забезпечувати можливість для ефективного розв’язання більшості освітніх 
завдань, зокрема завдань графічної підготовки майбутніх учителів 
трудового навчання. 

2. Використовуватися в освітньому процесі педагогічних ЗВО мають 
лише ліцензійні цифрові технології навчання, зокрема пов’язані з 
графічною підготовкою студентів. 

3. Застосування засобів цифрових технологій повинно бути адекватне 
окресленим цілям навчання, зокрема цілям і завданням графічної 
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підготовки студентів на кожному етапі професійного становлення 
майбутніх фахівців у педагогічному ЗВО. 

Аналіз застосування цифрових технологій у процесі графічної 
підготовки майбутніх учителів трудового навчання показав, що їх 
потенціал використовується не повною мірою. Це пов’язано з тим, що 
цифрові технології здебільшого розглядаються: 

– без належного врахування педагогічних цілей навчання й 
індивідуально-психологічних можливостей студентів. У більшості 
мультимедійних навчальних засобів теоретичний матеріал в його логічній 
послідовності не запам’ятовується, оскільки пригнічується значною 
кількістю наочної інформації. Зір людини дозволяє сприймати величезні 
обсяги інформації (до 200 мл. біт в секунду), проте розумовий апарат 
здатен перетворити в знання і розуміння лише 20-30 біт в секунду; 

– як технічний засіб навчальної діяльності, що інтегрує різні види 
технічної наочності, без всебічного врахування її понятійної складової; 

– як об’єкт вивчення, що підвищує графічну якість (наочність) 
навчального матеріалу і продуктивність праці. Однак, таке вивчення, 
зазвичай, будується не відповідно до логіки графіки, а зі спрямованістю на 
вивчення функціонального наповнення відповідних програмних засобів. 
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МИНУЛЕ Й СУЧАСНІСТЬ У БІСЕРНИХ ПРИКРАСАХ 
 
Ще з глибокої давнини українські жінки прагнули до прекрасного, а 

тому доповнювали свій стрій різноманітними прикрасами із бісеру. Старші 
жінки одягали на шию червоні, зелені коралі, а дівчата – ланки 
(різнокольорові намистини). Чоловіки та молоді хлопці також не 
поступалися в носінні прикрас з бісеру на капелюхах, кептарях тощо.  

Бісерними виробами в Україні оздоблювали одяг, вплітали в зачіски, 
виготовляли прикраси на шию, руки та груди [1].  

Орнаменти для створення бісерних прикрас українські майстрині 
придумували самі, обравши за основу візерунки на сорочках, спідницях чи 
тканині (вибійки). 

У нинішній час створення схем для бісерних прикрас не складає 
жодних труднощів, оскільки їх є більш, ніж достатньо. Також матеріалів 
для створення таких виробів є чимало різновидів, наприклад: круглий, 
трохи приплюснутий бісер, циліндричної форми, тригранної форми, 
трикутний, шестигранний, бісер у формі краплі тощо. 

Існує декілька традиційних технік виготовлення бісерних прикрас в 
Україні – нанизування (силянння), ткання, ажурне плетіння, мозаїка та 
інші. 

Технікою нанизування виготовляють силянки – нашийні прикраси з 
бісеру у формі округлого комірця.  

Ґердани – це різноманітної ширини стрічки. Ґерданом дівчата інколи 
пов’язували голову замість стрічки – короткий вузький ґердан на чолі, а 
іноді і дві смужки були, а на шиї силянка. Ґердани можна силяти або 
виготовляти технікою ткання. 

Тканням або технікою щільного плетіння створюють бісерні 
прикраси, які виготовляються на верстаті із нитковою основою. Ця техніка 
схожа на виготовлення полотна.  

Техніку монастирського плетіння використовували ще в кінці ХVІІІ 
століття в монастирях для оздоблення церковного начиння.  
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Мозаїка як вид плетіння виник в середині ХХ століття і виконувалася 
однією або двома голками.  

Вироби в техніці ажурного плетіння виготовлялися у вигляді сітки з 
осередками-прорізами між бісеринами: квадрат, ромб, «ліхтарик». У цій 
техніці виготовляють: гайтани, кулони, кольє, салфетки, сумочки, коміри, 
шийні стрічки [2]. 

З появою нових видів бісеру виникають й нові способи плетіння, а 
також зберігаються старовинні традиції мистецтва нанизування. Сучасного 
трактування набувають такі види плетіння як: сарагуро, ндебеле, уічоль, 
квадратний та американський джгут тощо.  

Сарагуро – вид бісероплетіння, що походить з Еквадору, де його 
використовують індійці. Прикраси, створені в цій техніці, нагадують часом 
плетене гачком мереживо (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Кольє у техніці сарагуро 

Основою цієї техніки є плетіння рядами зліва направо або навпаки. 
Для сарагуро краще використовувати капронову нитку. Найчастіше можна 
побачити виконані в цій техніці комірці [3]. 

Ндебеле (ялинка) – техніка бісероплетіння, при якій полотно має 
характерну структуру, що нагадує колосся пшениці або ялинові гілки (рис. 
2). Техніка чудова тим, що при відносній швидкості виготовлення вона 
відрізняється широким спектром застосувань. 

 

 

Рис. 2. Комплект прикрас у техніці ндебеле 
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Спосіб «ндебеле» з’явився 200 років тому. У Південній Африці можна 
знайти плем’я Ndebele, жінки якого і створили першу плетінку за 
допомогою такого мистецтва.  

Технікою ндебеле можна створювати об’ємні квіти, оригінальні кольє, 
браслети та іншу біжутерію. Також вона підходить для обплітання 
шкатулок і декоративних яєць [4]. 

Уічоль – техніка плетіння прикрас, яка нагадує поєднання мозаїки і 
монастирського плетіння (в хрестик). Найголовніше для таких прикрас 
правильне поєднання матеріалу. Не можна використовуйте для уічолі 
волосінь інакше все стане дибки, скрутиться і нічого не вийде. Тут можна 
використовувати лише будь-яку синтетичну нитку. 

Прикраси в цій техніці виходять неймовірно живі та реалістичні. 
Особливо це стосується квітів (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Кольє в техніці уічоль 
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ВРАХУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ 
 

Школа покликана всіляко сприяти розвитку інтересів і схильностей 
учнів, надати їм реальну допомогу в професійному самовизначенні. 
Помилки з вибором професії – основна причина плинності кадрів [5]. 
Професій безліч, однаково успішно опанувати кожну з них окремо взята 
конкретна людина не може. Тому так важливо щоб педагог, який 
відповідає за профорієнтаційну роботу в школі, зазвичай цю роль виконує 
вчитель трудового навчання та технологій, у процесі профорієнтаційної 
роботи з учнями основної школи міг максимально повно та правильно 
виявити їх професійні інтереси, нахили, здібності. А отже, мав можливість 
розвитку здібностей учнів, формування в них професійних схильностей на 
об'єктивній основі. Схильності, здібності виявляються, розвиваються і 
формуються тільки в діяльності, що дає конкретний результат: виріб, 
художній твір тощо. І тільки за ступенем досконалості цієї продукції 
можна судити про здібності і можливості людини [3]. 

Здатність до навчання – тільки один з компонентів, потрібних для 
успішної професійної діяльності. Тому, щоб виявити, розвити і врахувати 
схильності і здатності школярів, треба їм дати можливість спробувати свої 
сили в різних видах діяльності, у виконанні конкретних практичних робіт. 
Але діяльність не завжди свідома. Вона може бути пасивною, коли учень 
працює без можливості виявити ініціативу (за вказівкою вчителя), і 
активною, коли він виявляє самостійність у роботі. Тільки другий шлях дає 
можливість виявити і розвити професійні якості особистості. На ньому і 
будується пропонована нами система профорієнтаційної роботи з учнями 
щодо виявлення і розвитку їхніх схильностей і здібностей, як об’єктивної 
основи наступного свідомого вибору професії. 

Починаючи з 5 класу, в учнів, які виконують різноманітні види робіт, 
з’являються улюблені й неулюблені заняття. Одним учням більше 
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подобається працювати з деревиною чи металом, іншим – з тканинами або 
харчовими продуктами, а ще іншим – з природними матеріалами. Це 
свідчить, що у школярів починають зароджуватися свої професійні нахили 
й інтереси. Тому перед шкільними вчителями постає завдання так 
організувати трудову діяльність, яка б сприяла більш систематичному 
ознайомленню учнів з різними професіями, їх змістом; спрямуванню 
інтересів і нахилів; формуванню бажань і мотивів вибору професії. 

Велику роль в реалізації цього завдання відіграє врахування 
здібностей школяра та його психологічної готовності виконувати будь-яку 
роботу. Наприклад, якщо батьки прищепили синові уявлення про професію 
двірника, як про непрестижну, то він виявиться психологічно не готовий 
до того, щоб прибирати шкільне подвір’я й учителеві доведеться силоміць 
вимагати від учня виконання цієї роботи. Це, в свою чергу, може привести 
до конфліктів, непорозумінь, неприйняття свого вчителя і, як результат, – в 
профорієнтаційній роботі з’явиться значна прогалина. В цей же час учень 
може мати художні здібності й з задоволенням виконувати різні 
фарбувальні роботи. Досвід профорієнтації показує, що діти швидше й 
краще виконують ті роботи, до яких вони більше психологічно 
налаштовані. Ця налаштованість дозволяє їм краще розкрити свої 
здібності, досягнути більших успіхів у праці й навчанні. Педагог, який 
враховує цю особливість у своїй роботі, здійснює профорієнтацію на 
кращому рівні [3]. 

Здібностями називають індивідуально-психологічні особливості 
особистості, що є умовою успішного виконання тієї або іншої діяльності. 
Вони проявляються у тому, наскільки людина легко і швидко при інших 
рівних обставинах освоює певний вид праці [1]. 

Від здібностей залежить успішність набуття знань, формування умінь 
і навичок, але самі вони не зводяться до наявності знань, навичок та вмінь. 
Здібності людини є лише можливістю для набування останніх. При цьому 
самі здібності формуються, розвиваються та проявляються тільки в 
діяльності.  

Вияв інтересу до тієї чи іншої трудової навчальної діяльності 
пов’язаний з пробудженням здібностей до неї і служить показником їх 
розвитку. Інтерес спонукає до практичних дій, в ході яких розвиваються 
здібності, що дозволяють досягти більш високих результатів. 

Можна виділити ряд найбільш загальних якостей, що відповідають 
вимогам не одного, а багатьох видів діяльності, і спеціальних, які 
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відповідають вимогам одного виду діяльності, В першому випадку 
говорять про загальні здібності, в іншому – про спеціальні [1; 3; 4].  

Зрозуміло, що загальні і спеціальні здібності тісно пов’язані між 
собою, адже для розвитку спеціальних здібностей необхідний, наприклад, 
високий рівень пізнавальних процесів, працездатність тощо. Вчитель 
трудового навчання, класний керівник, керівник гуртка повинні постійно 
пояснювати учням, що кожна діяльність пред’являє певні вимоги до 
загальних і спеціальних здібностей. От чому для успішного виконання 
будь-якої діяльності необхідно розвивати як загальні, так і спеціальні 
здібності. 

Не викликає сумніву, що при виборі професії необхідно враховувати 
всі види здібностей. Наприклад, людина може успішно справлятися з 
розв’язанням абстрактних завдань і бути безпорадною у практичних 
діяльності; бути добрим фахівцем і поганим організатором. Все це 
говорить про те, що одні якості у людини виражені достатньо яскраво, інші 
– слабо. Зіставлення показників за різними її напрямками і видами 
допоможе зробити обґрунтований висновок про вираження загальних і 
спеціальних здібностей у школяра. 

Істотним компонентом здібностей є емоційні властивості. Залежно від 
сили мотивації, в одних випадках емоції організують діяльність, в інших – 
дезорганізують. За відсутності емоцій людина може втратити такі вольові 
якості, як цілеспрямування, наполегливість, рішучість [3]. 

Врахування психофізіологічних особливостей підлітків є 
найскладнішим завданням профорієнтаційної діяльності педагога, оскільки 
учителю, зокрема вчителю трудового навчання та технологій, доводиться 
вивчати нахили, здібності, бажання і наміри школярів у процесі 
спостережень, анкетувань, обстежень, аналізу успішності, бесід та ін. 
Допомагає у цій роботі обмін інформацією між різними педагогами, 
психологом школи, батьками [2]. 

Отже, профорієнтаційна робота з учнями основної школи повинна 
проводиться з таким розрахунком, щоб на момент закінчення 9 класу 
більшість школярів змогли на об’єктивній основі вирішити, де їм краще 
продовжувати навчання: в 10-11 класах чи у закладі професійної 
(професійно-технічної) освіти. 
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ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХУДОЖНЬО-ТРУДОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 

 
Гордістю українського народу є багатюща високохудожня і 

різножанрова, сповнена глибокого ліризму і поетичності народна 
творчість, яка базується на національних традиціях. Оволодіваючи, 
наприклад, будь-яким видом народного мистецтва або ремесла, діти 
переймають досвід художньо-трудової діяльності від попередніх поколінь 
(батьків, дідів), а пізніше й самі стають «хранителями» народної творчості. 
Сформовані таким способом знання, уміння й навички згодом 
екстраполюються й на інші сфери життєдіяльності людини (професійно-
трудову діяльність, дозвілля та ін.). Тому діти, а особливо підлітки, 
проявляють неабияку допитливість, ініціативність, винахідливість у 
процесі оволодіння різними видами художньо-трудової діяльності, зокрема 
на уроках трудового навчання (технологій) в загальноосвітній школі. 

З давніх-давен в українських родинах намагалися прищепити дітям 
кращі моральні якості, дати необхідні знання, привчити до праці. З 
раннього віку їх залучали до народних ремесел (вдома, або віддавали в 
учнівство); навчали різьбленню, бондарству, гончарної справи, 
лозоплетінню, килимарству, вишиванню, розпису, виготовленню посуду, 
іграшок, прикрас тощо. Вироби народних майстрів були відомі далеко за 
межами України. При цьому переслідувалося два важливих завдання: 
навчити ремесла і виховати любов до праці (праця – потреба, а не тягар), 
що і досі залишається провідним компонентом морального виховання 
підростаючого покоління [1]. 

В українського народу існує мудра віра в природні задатки кожної 
людини. Будь-яка дитина володіє «золотим зерном душі», яке, 
потрапляючи в сприятливе середовище національного виховання, 
проростає у вигляді плодів добра, чесності, справедливості. 

Декоративно-ужиткове мистецтво як найбільш яскраве відображення 
художньо-творчого потенціалу народу завжди носило масовий характер. У 
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цьому полягав секрет зародження й розвитку великої кількості мистецьких 
осередків та майстерень, появи автентичних (неповторних) мистецьких 
жанрів, стилів, напрямів.  

Виховання підростаючого покоління на засадах народного 
декоративно-ужиткового мистецтва передбачає поступове введення дітей 
(згодом школярів, молоді) у світ прекрасного. Спочатку дитина спостерігає 
художньо оздоблене «сонечко» на своїй колисці (ліжечку), цікаву 
саморобну іграшку (брязкальце, дзвіночки та ін.), пізніше сама пробує 
створювати щось прекрасне й оригінальне (малювати, ліпити, в’язати, 
різьбити тощо). 

Нині провідні науковці й вчителі-практики все більшу увагу 
звертають на народне навчання підростаючого покоління. Воно, на 
противагу науково-офіційному, яке домінувало в останні десятиріччя, має 
яскраво виражений виховний характер. Якщо наукова, точніше офіційно-
консервативна дидактика, визначала пріоритетну роль і місце книги 
(підручника, посібника) в освітньому процесі для всіх вікових груп учнів, 
то народна дидактика дотримується диференційованого підходу, не 
вважаючи книгу єдиним джерелом знань. Часто вона (народна дидактика) 
надає важливого значення таким могутнім і «живим» джерелам знань (що 
не «засушують» особистість), як природа, навколишнє середовище, 
стосунки між людьми, народна творчість [2]. 

Художньо-трудова діяльність учнів можлива на уроках трудового 
навчання, образотворчого мистецтва, інтегрованих та гурткових заняттях. 
Оволодіваючи, наприклад, мистецтвом вишивки, ткацтва, різьблення, 
карбування та ін. школярі переймають духовні й культурні традиції свого 
народу, вчаться відчувати прекрасне, прагнуть до досконалості й гармонії 
в об’єктах оточуючої дійсності.  

У процесі залучення учнів до оволодівання різними видами художньо-
трудової діяльності на уроках трудового навчання повною мірою 
використовується необмежений потенціал народного декоративно-
ужиткового і професійного мистецтва для виховання людини-творця, 
людини-митця, людини-гуманіста. Споконвічна енергетика народу 
(етносу), його гармонія, розмаїття і духовна краса перевтілилися й 
примножилися в різних видах декоративно-ужиткового мистецтва. 
Захоплюючись художньо-естетичними цінностями й утверджуючись під їх 
впливом, школярі поступово починають усвідомлювати необхідність 
поширення мистецьких традицій на всі сфери життєдіяльності й побуту 
сучасної людини. 
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Практичний досвід залучення учнів до вивчення традиційних 
народних промислів свідчить, що школярі активніше набувають творчо-
мистецьких вмінь, коли їх художньо-трудова діяльність здійснюється в 
контексті продовження (розвитку) мистецьких традицій своїх предків 
(батьків, дідів, прадідів).  

Для того, щоб інтерес учнів до будь-якого виду художньо-трудової 
діяльності був стійким й довготривалим, а відповідні вміння поступово 
трансформувалися у ранг професійних, учитель повинен залучати дітей до 
роботи у відповідних гуртках, що дає можливість поступово розвивати 
творчу уяву, формувати вміння «бачити» в об’єктах і технологічних 
процесах конкурентні недоліки, знаходити їх причини та шляхи усунення; 
розвивати гнучкість мислення, тобто здатність й постійну готовність до 
комплексного аналізу будь-якої ідеї, нововведення; формувати здатність до 
роботи на основі аналогій, порівняння, прототипів; розвивати комбінаторні 
здібності; виховувати усвідомлення необхідності у розширенні наявних 
знань з різних галузей науки і техніки та ін. 
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ЛАЗЕРНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ 
 
Одним з перших промислових застосувань лазера є свердління отворів 

малого діаметра в алмазних волоках і рубінових підшипниках для 
годинника. 

Використання лазерної установки скорочує час просвердлювання 
отвору в надтвердих матеріалах з 20-30 хв до декількох секунд. У той же 
час лазер не дає ніяких переваг в інших випадках, наприклад при 
висвердлюванні отворів діаметром 2 мм у пластині з латуні. Однак при 
висвердлюванні отворів діаметром 0,05 мм в деталі товщиною 0,05 мм 
перевага лазера є безперечною. Таким чином, лазер доповнює, але не 
замінює звичайну технологію. 

Основними перевагами лазерних джерел під час свердління отворів у 
матеріалах є: здатність фокусування випромінювання в пляму малих 
розмірів; обробка деталей без механічного впливу інструменту; 
можливість підбору довжини хвилі лазерного випромінювання з 
оптимальними характеристиками поглинання в робочому зразку і 
тривалості імпульсу, що забезпечує керованість процесом свердління по 
глибині отвору; невелика зона прогріву; можливість управління від ПК. 

Лазерним променем можна свердлити не тільки надтверді, а 
практично будь-які матеріали (напівпровідникові, дерево, кераміку, 
пластмасу тощо). 

Низку переваг має лазерна різка матеріалів: обробка надтвердих 
матеріалів (наприклад, алмазу); незначна ширина різу; незалежність 
напрямку розпилювання від орієнтації кристала; можливість розрізів 
складної форми; обробка кристалів з великими внутрішніми 
напруженнями. 

Ряд переваг у порівнянні з іншими методами має метод лазерного 
скрайбування: відсутність тріщин і мікросколів; обробка практично всіх 
напівпровідникових матеріалів з різними покриттями; висока швидкість 
обробки (до 250 мм/с); економія напівпровідникових матеріалів завдяки 
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тіснішому розташуванню приладів на пластині через малу ширину різу та 
дефектну зону, яка не перевищує 50 мкм. Однак при лазерному 
скрайбуванні недостатньо стабільні механічні характеристики бічних 
граней деяких приладів, у результаті цього кристали малопридатні для 
подальшої автоматичної збірки. Тому лазерне скрайбування в основному 
застосовують для виробництва дискретних приладів. 

Висока швидкість нагріву і охолодження, що забезпечується великою 
потужністю лазерного випромінювання, дозволяє видозмінювати 
мікроструктуру поверхні металів і кераміки. При лазерному зміцненні 
відбувається локальне гартування тонкого приповерхневого шару тільки в 
місцях деталей, що піддаються зносу, і забезпечується вища твердість 
поверхні. Це пояснюється високою швидкістю охолодження і, отже 
зменшенням розмірів кристалів металу та збільшенням щільності 
дислокацій. 

Лазерна обробка поверхні підвищує її стійкість до корозії, оскільки 
при швидкому охолодженні тонкого розплавленого шару на кристалічних 
матеріалах утворюються аморфні шари, склоподібні поверхневі шари, 
тонкі дендритні структури тощо. 

Зварні з’єднання електронної техніки повинні мати високу міцність, 
пластичність і термостійкість. Процес зварювання не повинен призводити 
до руйнування прилеглих термочутливих елементів, появи термопружних 
деформацій тощо. Таким вимогам найповніше відповідають сполуки, 
отримані сфокусованим лазерним випромінюванням. 

Основними перевагами лазерного зварювання в порівнянні з 
традиційними методами є: висока щільність потужності випромінювання 
(> 108 Вт/см2), що дозволяє обробляти тугоплавкі метали (вольфрам, 
молібден); обробка імпульсами тривалістю 10-3 ... 10-2 с, що виключає 
небажані структурні зміни в матеріалі, що забезпечує високу швидкість 
зварювання; зварювання у важкодоступних місцях без внесення 
забруднень; можливість проведення зварювання практично в будь-якій 
атмосфері; можливість з’єднання матеріалів з різними оптичними, 
теплофізичними та механічними властивостями; мінімальні габарити зони 
термічного впливу; можливість проведення зварювання в безпосередній 
близькості від термочутливих елементів; можливість управління від ПК. 

Недоліки лазерного зварювання полягають в обмеженій глибині 
проникнення лазерного випромінювання. Навіть при використанні 
потужних СО2-лазерів максимальна глибина проплавлення не перевищує 
2,5 см. Це пов’язано з тим, що взаємодія лазерного випромінювання з 
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оброблюваним зразком здійснюється через поглинання плазмою в 
проплавленому отворі. Тому на велику глибину проникає лише невелика 
доза випромінювання. 

Однією з наймасовіших технологічних операцій в сучасному 
виробництві інтегральних схем є пайка. Для виготовлення міцних і 
надійних паяних з’єднань необхідне щільне зчеплення припою з виробами, 
відсутність раковин, пухирів і сторонніх включень. Більшості цих вимог 
відповідає лазерна пайка. Завдяки можливості концентрації лазерного 
випромінювання на малій площі поверхні оброблюваної деталі легко 
досягають температурних умов для будь-яких видів пайки. Основними 
перевагами лазерної пайки є: висока швидкість нагріву оброблюваних 
об’єктів; точне дозування енергії в процесі пайки; нагрів важкодоступних 
ділянок оброблюваних деталей; пайка в ізольованому об’ємі; поєднання 
процесів пайки з іншими технологічними процесами (очищенням поверхні, 
зміною її хімічного складу тощо); можливість механізації та автоматизації 
пайки. 
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ТЕХНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ ПАСКАЛЯ  
 
Закон Паскаля формулюють так: зовнішній тиск на пограничну 

поверхню рідини, що перебуває в рівновазі в замкнутій посудині, 
передається всередину рідини однаково в усі точки [1]. Він 
використовують при конструюванні різних гідравлічних установок і 
машин. На цьому законі ґрунтується робота гідравлічних пресів, 
мультиплікаторів, гідравлічних акумуляторів, гідравлічних підйомників 
тощо. Розглянемо принципи роботи деяких з них [1, 2].  

Гідравлічний прес має широке застосування у виробництві та побуті, 
його універсальність полягає в простій технології, винайденій кілька 
століть назад. На рис. 1 приведено схему гідравлічного преса. Це посудина 
із двома з’єднаними циліндри – великим (зліва) і малим (справа). У 
правому циліндрі, під зусиллям плечей а і b, рухається поршень малого 
діаметру d. При його русі вниз він спричиняє на рідину тиск р, який за 
законом Паскаля передається на великий поршень D [1]. 

 

   
Рис. 1. Гідравлічний прес та схема дії сил у ньому 

 

Переміщаючись вгору великий поршень тисне на деталь з силою F2, 
деформуючи її. Враховуючи конструктивні особливості гідравлічного 
пресу (рис. 1), можна легко визначимо силу F2, якщо відома сила F1 і 
розміри поршнів d, D та плечей важеля а і b:  
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Гідравлічний акумулятор призначений для накопичування 
потенціальної енергії. Його використовують при виконанні короткочасної 
великої роботи, для прикладу при роботі гідропідйомників, гідравлічних 
пресів, відкриванні та закриванні воріт шлюзів тощо [2]. 

Схематично гідравлічний акумулятор має такий вигляд (рис. 2). У 
його конструкцію входить циліндр A з поршнем В, до якого, через раму 
С, прикладене навантаження D. 

 

В циліндр А, за допомогою 
насоса, накачується рідина доки 
повністю його не заповнить. Під 
тиском рідини рама С з вантажами 
D піднімається на деяку висоту, 
тобто накопичується потенціальна 
енергії. Для піднімання поршня на 
висоту H, в циліндр необхідно 

закачати HdSHV
4

2
  рідини, 

де S – площа поперечного перерізу поршня. Тоді 2
4
d
VH


 . Якщо 

позначити вагу вантажу через G, то 

тиск поршня на рідину 
42d

G
S
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 . 

Звідси 
4

2dpG  . Робота L, яка 

витрачається на підіймання вантажу: 
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d
VdpGHL  2

2 4
4 

 . 

З цієї формули можна не лише 
обчислити роботу L, а й за відомою 
величиною роботи визначити 
відповідні параметри акумулятора. 

Запас акумульованої енергії: 

 
Рис. 2. Схематичний вигляд 
гідравлічного акумулятора 

 

Рис. 2.9.  
Схема гідравлічного 

мультиплікатора: 1 – плунжер 
малого діаметру; – поршень 
великого діаметру; 3 – робоча 
рідина 
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Гідравлічний мультиплікатор – це пристрій, який складається з двох 
сполучених між собою циліндрів і призначений для підвищення тиску 
рідини (рис. 3). У циліндрі низького тиску є поршень великого діаметру D, 
який сполучений з плунжером діаметром d, що входить у циліндр високого 
тиску. Одержуваний тиск рв буде більшим від тиску, що підводиться рн 
пропорційно площі поперечного перерізу гідроциліндрів [2]. Величину 
підвищеного тиску в гідравлічному мультиплікаторі обчислюють за 
формулою: 

2

2

d
Dpp нв  , 

Мультиплікатори застосовують: у гідравлічних верстатах, для 
посилення тиску пресування, фіксації; в обладнанні для обслуговування 
залізниць; у різному випробувальному обладнанні; в навісному обладнанні 
будівельної техніки; в гідростанціях високого тиску, в нафтовій 
промисловості, зокрема, в бурових ключах та іншому свердловинному 
обладнанні; в прес-фільтрах тощо. 
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ЕЛЕМЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У 
ГІПЕРРЕАЛЬНОСТІ 

 
Масштабність і потужність впливу інформаційних чинників на 

психіку людей висувають проблему безпеки на державний рівень. Особа, 
як соціальний суб’єкт, її психіка піддаються інтенсивному впливу 
інформаційних чинників, які трансформуючись через її діяльність 
здійснюють негативний вплив. Для цього застосовується комплекс засобів 
і технологій для маніпуляції свідомістю мас [1]. Зокрема, шляхом сугестії 
та автосугестії формуються бажані підсвідомі установки, які мають 
вирішальний вплив на процеси свідомості. Небезпека також полягає у тому 
що вплив замасковується під свободу вибору. 

Людина створила техносферу – другу природу, а сьогодні на її основі, 
Big Tech вибудовує третю природу – кібернетичну гіперреальність. Це світ 
реалізованих у віртуальності фантазій та мрій. Відомо, що людина має свій 
«світ» суб’єктивності. Він складається з різного роду ілюзій, фантазій, 
мрій, суб’єктивних почуттів. Людина може відсторонитися, відректися 
об’єктивної реальності, але ніяк не зможе це зробити з реальністю 
внутрішньою, реальністю свого „Я”. Все зовнішнє і об’єктивне існує для 
людини, доступне для неї і має для неї значення лише в його відношенні до 
цього безпосереднього буття її самої – внутрішнього світу [2]. З іншої 
сторони, орієнтація на втечу від свободи яка вимагає від людини боротьби 
[3] та постійний пошук можливостей реалізувати хоча б щось із свого 
внутрішнього світу, підштовхує до кібернетичної гіперреальності. Тут 
людину спокушає ефект від видовища, розмаїття різних вражень. Дається 
настільки все детально, що людина вже не може щось від себе додати, 
проявити творчість. Відтак стирається смисл, втрачається свобода вибору 
[4]. Експлуатація свободи вибору здійснюється комплексно. Новою 
нормою соціального устрою стало узаконення збирання персональних 
даних про людей та їхні дії. У нового покоління формується свідомість, у 
якої розмите розуміння індивідуальної автономії. Пропагується спрощена 
«модель соціального успіху», яка популярна у переважної більшості 
користувачів. Відтак, через марнославство або бажання зібрати найбільше 
«лайків» у Фейсбуці, Твіттері чи інших соціальних мережах молоді люди 
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готові піддавати своє життя небезпеці. Наприклад, захоплення «ідеальною 
картинкою» у Instagram. Відтак, з’явилася нова контркультура, але вже у 
віртуальному світі – так звані Insta-люди, Instagram-інфлуенсери. Тут 
«пост» можна розглядати як подолання комплексів. Того хто посмів 
думати інакше достатньо «забанити». Такі проекти створюють не тільки 
надійну базу для необмеженого контролю за людьми, а й збагачення на 
маніпуляції їхньою свідомістю. Зокрема, експлуатація свободи вибору в 
кібернетичній гіперреальності дає необмежені можливості для 
примноження капіталу. Як обґрунтовано в [5] загроза перейшла від 
тоталітарної держави Big Brother до всюдисущої цифрової архітектури, що 
живе і збагачується застосовуючи інформацію отриману на основі 
спостереження за онлайн-активністю користувачів. Відомо, щоб 
користуватися безплатними онлайн-сервісами неодмінно треба 
реєструватися, тобто подавати особисті дані про себе. Відмовитися 
неможливо, бо сервіс стане недоступним. Тиск сучасного устрою 
комунікації змушує давати свої дані. А далі, кожен користувач сам 
створює, подекуди щохвилини, грандіозну кількість різнорідної інформації 
про себе, своїх знайомих тощо. Відтак вибудовується гіперереальний світ у 
якому, є віртуальний двійник користувача, «живуть» спільноти, це цілий 
«світ». Гіперреальність це комплекс віртуальних плантацій які живляться 
особистою інформацією та дають користувачам емоційні переживання, 
інші послуги. 

Все це було б неможливо реалізувати без втілення у життя проекту 
соціального устрою, суттю якого є повна зневага до прав істини. Зокрема, 
видумування і поширення термінології на кшталт «фейк», «постправда», 
«напівправда» та ін. створює ефект підміни понять, розмитості. Як 
приклад, замість слова «вбиті» уживають слова «втрати», 
«нейтралізовані». Це явна підміна понять. Відомо, що правда задовольняє 
вимогу щодо самоочевидності, істинності. Це як істина, тобто те, що 
заперечує будь-яке заперечення. З точки зору логіки, якщо в тезі є хоча б 
якась мізерна доля неправди, таку тезу слід називати «неправда». Тому 
вживаючи терміни «пропаганда», «маніпуляція», «неправда», 
«дезінформація» чітко окреслюється суть реальності. З точки зору безпеки, 
людині потрібно швидко ідентифікувати небезпеку. Якщо цього не 
відбувається, з часом виробляється паттерн і відрізнити правду від 
неправди стає проблематично. На підтвердження цього, в ЄС 
рекомендується вживати замість вислову «фейкові новини», термін 



419 
 

«дезінформація», який означає неправдиву, неперевірену інформацію, яка 
поширюється з метою отримання тієї чи іншої вигоди [6]. 

Отже інформаційно-психологічна безпека у гіперреальності має 
забезпечуватися державним та міждержавним регулюванням і контролем 
за діяльністю Big Tech. Система освіти, сім’я має прищеплювати любов до 
правди та істини, формувати культ самоосвіти, правдиву картину світу, 
критичне мислення, систему цінностей: що читати, а що принципово не 
читати, що брати за приклад для наслідування а що ні тощо. Інформацію 
слід сприймати стримано й уміти критично аналізувати, прогнозувати 
наслідки своїх дій. 
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Аналізом існуючих складових здоров’ятворчої педагогіки описаних в 

[1] встановлено, що поза увагою є такий важливий аспект життєдіяльності 
школярів як їхнє дозвілля. Тобто час коли школяр виявляє свою 
індивідуальну екзистенційну орієнтацію до самовираження в своєму 
життєвому просторі. Становлення життєвих орієнтирів змушує школярів 
самостійно шукати чим і як заповнити вільний час. Частим є переживання 
тривоги, депресії, апатія чи перенасичення, відчуття гострої потреби нових 
емоцій. Останнім часом відрада знаходиться у Інтернеті. Тому сучасність 
ставить перед педагогом ще одну проблему – окреслення варіантів 
культурного проведення дозвілля школярами. 

В [2] описано результати експерименту у якому 68 учасників віком 12 
– 18 р. добровільно зголосилися провести 8 год на одинці із собою. Тільки 
двоє учасників успішно витримали умови експерименту. Вони мали 
ефективну альтернативу – хобі. Один клеїв модель парусника і у перервах 
гуляв із собакою, а другий – розбирав і систематизував свої колекції, а 
потім пересаджував квіти. Обидва займались улюбленою справою і не 
відчували дискомфорту. 

Відомо, що шкільна молодь має отримати знання і набути мудрість 
жити з самим собою і в соціумі, вибудовувати межі ідентичності [3]. 
Важливим аспектом є вдосконалення здатності особистості знаходити ті 
унікальні смисли, які не зачеплені розпадом універсальних цінностей [4]. 
Оскільки людина оцінює цінним все, що задовольняє якусь потребу, то тут 
важливим є виховання селективності і критичності у виборі життєвих 
орієнтирів. Відтак, створюються умови для входження особисті у 
резонансі з елементами соціокультурної сфери життєдіяльності. Тут 
визначальними є інтереси та захоплення, різні парадигми яких демонструє 
активність хобі-груп. Така активність, як стверджується в [5], має яскраво 
виражену виховну, педагогічну орієнтацію. В таких групах особистість 
шукає задоволення в обраному за уподобаннями культурному виді 
дозвілля. Тут вона має однодумців для власного самовираження, 
духовного, інтелектуального розвитку і відпочинку тощо. Наприклад, 
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захоплення колекціонуванням є основою для формування доброго смаку, а 
саме заняття колекцією має педагогічний і повчальний характер [6]. В 
колекції речі набувають особливої цінності, це обумовлено не тільки тим, 
що відбувається перетворення предмета споживання в предмет 
споглядання [7], а й тим що в колекції річ стає як би елементом, що 
«вписується» у картину-проект яку творить колекціонер. Колекціонування 
ґрунтується на постійному пошуку, самоосвіті, спілкуванні й особистісних 
контактах, активною участю в групах однодумців тощо. Впорядкування 
колекційних матеріалів пов’язане з творчістю, самовираженням елементів 
внутрішнього світу особистості, суб’єктивним «баченням речей» [8]. 
Відтак, колекціонування є вагомою складовою формування багатогранної 
особистості, пріоритетом якої є духовні цінності. Колекціонер і особливо 
його колекція відіграють педагогічну роль в формуванні 
загальнокультурних цінностей. 

Ще у міжвоєнний період, в Дрогобичі, при ліцеї та гімназії діяла 
музейна секція краєзнавчого осередку, яка на період 1939 р. мала 
нумізматичну колекцію та збірку медаль. Члени осередку збирали старі 
монети і медалі та передавали свої зібрання у музей [9]. Також відомо про 
функціонування філателістичного осередку. Регулярно, що два тижні, 
відбувалися зібрання філателістів цілого закладу. На зібраннях 
влаштовували обговорення, покази, обмін зарубіжними та польськими 
марками. Досвідчені філателісти давали поради початківцям. Філателісти 
ліцею мали контакти з філателістами Гдині, Угорщини, Данії, Фінляндії, 
Куби, Японії, Яви, з якими регулярно проводили обмін. Осередок 
виписував філателістичний часопис «Ikars» [10]. 

Сьогодні цікавість до різних видів колекціонування не щезає. 
Навпаки, активно функціонують інтернет-спільноти у яких іде жвава 
дискусія, обмін. Зокрема, як ефективний засіб в організації освітнього 
процесу, філателістичні матеріали активно застосовуються у низці країн 
Європи, а також Японії, Канаді, США, Австралії. В цих країнах традицією 
є надсилання кожного нового випуску почтових марок чи блоків у школи, 
щоб школярі могли знайомитися з новинками, а шкільні музеї та 
експозиції могли активно поновлюватися. Світовий досвід показує, що 
марка, будучи офіційним державним документом, є уособленням 
державного суверенітету. Ознайомлення школярів з марками, їхньою 
тематикою, сюжетами уможливлює не тільки краще розуміти історію, а й 
усю багатогранність сфер життєдіяльності людини. Адже тематика 
філателістичної продукції є невичерпною. Це підтверджує досвід успішної 
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багатолітньої роботи філателістичних шкільних осередків у Польщі [11]. 
Після відвідин занять, не тільки школярі, а й їхні батьки починають 
цікавитися філателією. 
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ДОСВІД САМОСТІЙНОГО ОПАНУВАННЯ ТЕХНІКОЮ 
ПЛЕТІННЯ ГАЧКОМ 

 
Плетіння гачком дає змогу виготовити найрізноманітніші вироби. Це 

серветки, амігурімі, елементи декору, різноманітні прикраси, одяг, 
предмети побуту тощо. Найбільшою 
проблемою для початківців є правильне 
читання схем, які здебільше не пристосовані 
для виконання перших робіт. При цьому 
вирішальними також є особисті мотиви, 
зацікавленість та здатність до терпеливого 
навчання. 

Перші кроки у в’язанні гачком легко 
вдалося здійснити ще у 2012 р. за методикою 
елементарних кроків описаних в [1]. Цей 
журнал-проект містив не тільки докладний 
опис кроків в’язання, а й опис типових 
помилок і рекомендації щодо їх недопущення 

чи виправлення. Дуже зручними і доступними були карти з фотографіями, 
що давали змогу самостійно, без допомоги сторонніх, відтворити рухи і 
виготовити перші елементи в’язання. Кожен випуск журналу містив 
необхідну пряжу для в’язання. У першому випуску був ще й гачок. 
Спочатку треба було навчитися правильно змотувати пряжу в клубок. 
Далі, із набуттям необхідних навиків, потреба в змотуванні в клубок 
відпала, але це дало змогу навчитися правильно розмотувати пряжу при 
плетінні. Звісно перші роботи – це суцільне плетіння невеличких серветок 
розмірами 6×6 см. Потім були невеликі шалі, а далі щоразу складніші 
вироби, освоєння різних узорів (рис. 1, 2). 
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а – Ø7 см, б – Ø5,5 см, в – Ø9 см, г – Ø9 см, д – Ø8 см, е – Ø15 см, 

є – Ø22 см,  ж – Ø23 см, з – Ø17 см, й – Ø16 см, к –17×17 см, л – 19×19 см 
Рисунок 1 – Серветки виготовлені в період 2017 – 2020 рр. 

 

Освоєння техніки гачкування неодмінно пов’язане з помилками. 
Особливо на початках вони можуть сильно знижувати самооцінку та навіть 
спричинити втрату інтересу. Тому слід взяти тайм-аут і з через деякий час, 
з новими силами, взятися до роботи. Дуже цінним є ненав’язлива 
підтримка дорослих, але вирішальним – бажання і особиста зацікавленість 
у виготовленні чогось цікавого. Важливою є переконаність у тому що 
робиш те що тобі подобається. 
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а – підставка (Ø25 см, 2017 р.), б – накидка на пуфик (Ø38 см, 2016 р.),  
в – килимок (Ø52 см, 2019 р.), г – прикраси на ялинку (2019 р.),  

д – підвіска (Ø9 см, 2020 р.), е – закладки (2020 р.),  
є – скринька (Ø21 см ×h16 см, 2019 р.) 

Рисунок 2 – Різні вироби виконані в техніці гачкування 
 

Самостійна творча робота починається від пошуку інформації в 
Інтернеті. Зокрема, вибір типів і узорів серветок здійснювався із 
застосуванням рекомендацій поданих в [2] та ін. Також в мережі Інтернет є 
багато відеоуроків. Це створює сприятливі умови для самостійного 
виготовлення складних виробів, зокрема амігурімі. Безперечно важливими 
є також консультації у вчителів. 
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АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ 
ВІДКРИТИХ ОПОР РОЛИК-КУЛЬКА-РОЛИК ТРИШАРОШКОВИХ 

БУРОВИХ ДОЛІТ 
 

На працездатність відкритих опор тришарошкових бурових доліт 
суттєво впливає комплекс чинників, які сформовані на етапах створення й 
виготовлення долота, а також експлуатаційні. Перші визначаються 
особливостями вибору і зміцнення долотних сталей, досконалістю 
конструкції й рівнем якості виготовлення. Експлуатаційні визначаються 
умовами навантаження, характером дії агресивних середовищ, тиску, 
температури тощо [1]. Відтак вивчення характеру та особливості впливу 
чинників, що визначають працездатність відкритих опор ролик-кулька-
ролик (Р-К-Р) тришарошкових бурових доліт, є важливим для 
вдосконалення конструкцій та підвищення довговічності доліт. 

Оскільки ролики в опорах Р-К-Р несуть основне навантаження, 
розглянемо їхню роботу. На рис. 1, а зображено орієнтацію руху тіл 
кочення – роликів (3) відносно бігових доріжок цапфи лапи (1), що зазнає 

осьового навантаження P


 та шарошки (2), яка обертається відповідно до 

зусилля F


, що виникає від крутного моменту прикладеного до долота. 
Основне навантаження в опорі припадає на невелику ділянку обмежену 
сектором 120°. Тут фіксують найбільші пошкодження й руйнування 
(рис. 1, б). Зі збільшенням зносу елементів опори відбувається зміщення 
шарошки, від чого траєкторії руху роликів ускладнюються. У 
навантаженій та ненавантаженій частинах порожнини опори ролики 
розподіляються неоднаково. Зокрема, у навантаженій зоні, відбувається 
кочення найнавантаженіших 4 – 5 роликів. За умов осьового навантаження 
на долото 60-70 кН, швидкості обертання шарошок 100 об/хв., вже після 
30-40 год. на бігових доріжках цапфи лапи виникають значні контактні 
руйнування. Отже, у навантаженій ділянці цапфи лапи виникають опори 
руху тіл кочення, що спричинюють розбалансування руху роликових рядів, 
інтенсивного зношування тіл роликів, як по твірній так і по основі. 
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а                                                             б 

1 – бігова доріжка цапфи лапи, 2 – бігова доріжка шарошки, 3 – ролики,  
Рисунок 1 – Схема кінематики опори (а) та характер руйнування 

цапфи лапи в навантаженій зоні (б) 
 

У ненавантаженій ділянці відбувається скупчення роликів, їхнє 
хаотичне контактування з поверхнями бігових доріжок цапфи і лапи. Тут 
ролики зазнають взаємного тертя кочення з проковзуванням [2]. 
Найбільше проковзування роликів виникає у моменти коли вони входить у 
навантажену зону і виходить. Ролик, який виходить з навантаженої зони, 
навіть вдаряє сусідній. Це створює додаткові навантаження на спряжені 
контактуючі поверхні. На складний характер контактної взаємодії у цій 
зоні вказує характер зношування цапфи. Зокрема, найбільші піттинги й 
контактні руйнування спостерігають у центрі, який найнавантаженіший, а 
риски, подряпини та загальний знос фіксують на краях ділянки обмеженої 
сектором 120°. При цьому в зоні, де ролики виходять із навантаженої 
ділянки, руйнування більші проти тих, що фіксують у зоні входу із 
ненавантаженої. Зі збільшенням зазорів в опорі створюються сприятливіші 
умови для проковзування та втрати стійкості роликів. За умов дії сторонніх 
тіл, що потрапляють в зону контактної взаємодії, відбувається 
заклинювання, перекошування роликів. Це створює умови для 
інтенсивного зносу їх основ, як наслідок ролики набувають заокругленості 
та втрачають стійкість при русі, розвертаються та заклинюють між 
буртами, які також інтенсивно руйнуються. 

Для забезпечення ефективності роботи опори вдосконалено 
технологію складання опор [3], а також застосовується комплексне 
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вирішення металознавчих та конструкторсько-технологічних задач на 
етапах створення й виготовлення доліт [4]. Загалом можна виділити такі 
шляхи: розробка і застосування конструкцій, що забезпечують стійкість 
руху тіл кочення та мінімальні зазори в опорі, а також ефективне 
очищення й охолодження опори, поплавковий вибір сталей, високоточне 
зміцнення, застосування високоточного кінцевого механічного оброблення 
бігових доріжок, підвищення точності складальних операцій та ін. 
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ПРИНЦИПИ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АВТОМАТИКИ 
 І РОБОТОТЕХНІКИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

В ШКОЛІ 
 

За останні десятиліття в шкільні навчальні програми з трудового 
навчання включено розділи з вивчення автоматики і робототехніки. Тим не 
менше, аналізом змісту поширених посібників [1-3] виявлено прогалини, 
неправильну термінологію, невідповідність діючим стандартам в 
схемотехніці тощо. Поряд з цим найдискурсивнішими є структури 
програм, а саме відсутність принципу наступності, логічності. Адже 
відомий підхід представлений в [4, 5]. Тут чітко прокладено кроки в 
робототехніку, від елементарних у початковій школі (з 1 кл.) до 
експериментальної, технічної науково-дослідної роботи у 11 кл. В [6] 
продемонстровано шлях самостійного освоєння робототехнікою. 
Важливість переосмислення принципів вивчення робототехніки 
обґрунтована в [7-9] та ін. Зокрема, наголошується що в проектно-
технологічній діяльності школярів на уроках трудового навчання слід 
дотримання принципу єдності дослідної, технологічної, інженерної, 
дизайнерської, математичної діяльностей. На нашу думку така діяльність 
має мати синергетичний характер, тобто принципово змінювати якість 
проектно-технологічної діяльності школярів. Мова йде про формування 
елементів загальноінженерної культури. З цією метою учні мають 
отримати основні відомості про стандартизацію (ДСТУ 1.0:2003), 
оволодіти прийнятою в техніці термінологією, а також опанувати 
основними вміннями оформлення конструкторської (ДСТУ 3321:3003) та 
технологічної (ДСТУ 2391:2010) документаціями. Важливим також є 
формування загальної культури розробки виробів проектної діяльності, 
структура якої має ґрунтуватися на загальноприйнятих сучасних підходах 
(ДСТУ 3979:2000, СОУНАН 73.1-003.2:3011). Другим важливим 
елементом є формування знань і вмінь з елементів електронної 
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схемотехніки. Основний упор має орієнтуватися на практичну роботу 
відповідно до мотиваційного підходу «я досліджую і відкриваю нове». 

Освоєння основ електротехніки, радіоелектроніки та схемотехніки, а 
надто принципів мехатроніки й робототехніки потребує багато часу і 
зусиль. Це передусім вимагає знань з математики, фізики, інженерної 
механіки, інформатики. Це створює певні трудності. Одним з шляхів 
подолання цього є гібридна методика запропонована в [10-12]. Тут у 
ігровій формі даються перші уявлення про роботу радіоелементів, давачів, 
пропонується ґрунтований опис найпростіших електронних схем. Далі, 
матеріал поступово ускладнюється. Відтак, створюється можливість для 
учнів паралельно практично щось зробити та освоїти необхідний блок 
теоретичної інформації з електротехніки й електроніки. Структура може 
бути такою. Спочатку даються ази електротехніки, радіотехніки, 
електроніки, які створюють фундамент знань та вмінь для освоєння 
складніших блоків матеріалу. При цьому на перший рівень висувається 
освоєння мови техніки, яка передбачає компетенції в схемотехніці. Адже 
схеми описують ланцюги електронних приладів, графіками й таблицями 
ілюструються процеси що відбуваються в електричних ланцюгах та 
електронних приладах, математичні формули описують фізичні закони в 
електричних колах. Спектрами описуються перетворення електричного 
сигналу в електронних схемах. Такі знання дають базу для розвитку вмінь 
технічно мислити. Окремими блоками корисно подавати довідник базових 
відомостей – дані розповсюджених типів радіоелементів, формуючи 
культуру роботи із специфікаціями на елементну базу приладів. 

Застосування синергетичного принципу поєднання в STEM-освіті, 
гібридного багаторівневого підходу у створенні базових ключових знань і 
умінь школярів уможливить не тільки сформувати комплекс 
компетентностей описаних в [4, 7, 8], а й виконати основне завдання – 
сформує необхідний рівень технічної культури, підготує школярів до 
життя в техносфері в якій щоразу ширше застосовуються автоматичні, 
кібернетичні пристрої, мехатронні й робототехнічні системи з елементами 
штучного інтелекту. 
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ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОСТРУКТУР СЕЛЕНІДУ 
ГАЛІЮ 

 
За останні десятиліття інтенсивно досліджуються матеріали, які 

можуть бути використані в якості основи квантових генераторів, 
перемикаючих пристроїв та високоефективних фотоперетворювачів для 
альтернативних джерел енергії [1,2]. Одним із класів матеріалів, що з 
успіхом може використовуватись в даному напрямку, є шаруваті 
напівпровідники. На даний час опубліковано чимало результатів оптичних 
досліджень шаруватих напівпровідників типу АІІІBVI. В основному дані 
дослідження стосуються об‘ємних кристалів, хоча за останні два 
десятиліття значно зріс інтерес до нульвимірних структур на їх основі [3]. 
Основна увага приділяється технології одержання нанокристалів методами 
колоїдної хімії та дослідженню їх оптичних властивостей. Зокрема, 
поглинанню та фотолюмінесценції.  

Характерною особливістю наночасток шаруватих напівпровідників є 
те, що їх геометричні розміри у координатах x,y,z є різними. У напрямку 
вісі z, тобто товщини нанокристалів, отримані структури, завдяки 
специфічним властивостям кристалічної гратки шаруватих 
напівпровідників, мають однакове квантування, кратне товщині одного 
моношару. Вздовж напрямку осей x та y розміри можуть бути довільними. 
Як виявилось [4], величина цих розмірів теж вносить свій вклад у 
спостеріговані спектроскопічні ефекти. Для пояснення цього впливу була 
успішно використана теорія дипольної взаємодії між димерами 
напівпровідника GaSe та із самою матрицею. 

Взявши за основу ідею використання полімерів як матрицю для 
нанокристалів, ми застосували при одержанні наноструктур в якості 
полімер-стабілізатора технічно чисті формвар та полівініловий спирт 
(ПВС). Завдяки шаруватій структурі вихідних об‘ємних кристалів отримані 
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нами наноструктури мають луско-подібну форму, що підтверджується 
результатами трансмісійної та скануючої електронних спектроскопій (ТЕМ 
і СЕМ). 

Для спектрів пропускання нанокристалів селеніду галію при кімнатній 
температурі спостерігається зсув у короткохвильову область спектру, що 
зумовлено проявом квантово-розмірного ефекту. Як було 
продемонстровано раніше [3], спектри екситонного поглинання 
нульвимірних структур шаруватих напівпровідників є досить «чутливі» до 
термодинамічних методів та способів їх одержання, тобто до впливу 
матриці. На рис. 1 представлені результати досліджень спектрів 
поглинання та фотолюмінесценції нанокристалів селеніду галію, 
отриманих у різних матрицях (ПВС та формвар) та при різних 
технологічних умовах.  

Спостерігований найбільший короткохвильовий зсув спектру 
поглинання свідчить про отримання в матриці формвару наночасток з 
товщиною, рівною одному моноатомному шару (крива 1). Спостеріговані 
два незначні «піки» в даному спектрі, можуть, на нашу думку, бути 
підтвердженням прояву одержання в об‘ємі матриці нанокристалів двох 
політипів (- і - ), як і для об‘ємного зразка. Проведені обчислення 
дозволяють стверджувати, що спектри екситонного поглинання для 
нанокристалів у матриці ПВС (криві 2 та 3) відповідають структурам із 
переважанням нанокристалів з товщинами, що складають три та п‘ять 
моношарів відповідно. Ці дані добре корелюють із спектрами 
фотолюмінесценції, що наведені на цьому ж рисунку.  

Виявлений значний короткохвильовий зсув спектрів екситонного 
поглинання наночасток селенідів галію при кімнатній температурі 
зумовлений проявом та співіснуванням декількох ефектів: квантово-
розмірного ефекту, ефектів спін – орбітальної та дипольної взаємодії між 
наночастками. 
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Рис. 1. Спектри поглинання та фотолюмінесценції нанокристалів 
GaSe у матрицях ПВС (2,3) та формвару  (1) при кімнатній 

температурі 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МАГНІТНОЇ 
СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ 

 
Для аналізу суперпарамагнітних наночастинок оксиду заліза (СПНОЗ) 

у різних біологічних системах застосовувались магнітну сприйнятливість 
(МС). Вимірювання МС методом Фарадея проводили при кімнатній 
температурі. На основі експериментальних даних МС та моделі, заснованої 
на функції Ланжевена, оцінено концентрації магнітно-впорядкованих 
кластерів Ncl та парамагнітних центрів на магнітний кластер N0 для Fe3O4 
СПНОЗ та супероксиддисмутази з марганцем (Mn-СОД) у біологічних 
системах з екологічно «зелених» та забруднених регіонів Азербайджану. 

Нещодавно для біоматеріалів, представлених Juniperus communis [1], 
було застосовано інноваційний підхід, що ґрунтувався на явищі 
біомінералізації як реакції клітин на зменшення їх пошкодження при стресі 
[1]. Використовуючи метод електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) 
було виявлено, що в оболонці J. communis утворюються само-організовані 
магнітні наночастинки, зокрема суперпарамагнітні наночастинки оксиду 
заліза (СПНОЗ), а антиоксидантну активність завдяки ферментам, що 
містять Mn (наприклад, супероксиддисмутаза з марганцем, Mn-СОД) було 
виявлено у насінні J. communis. В даній роботі застосовано метод 
вимірювання магнітної сприйнятливості (МС) для аналізу СПНОЗ у різних 
біологічних системах. 

Для дослідження були використані два типи біоматеріалів – так звані 
зразки «Babek» та «Ahmadli» (листя сосни), взяті відповідно із 

забруднених та екологічно «зелених» регіонів Азербайджану. 
Вимірювання МС досліджуваних біологічних систем методом Фарадея 
проводили при кімнатній температурі в діапазоні магнітного поля 0.3-5.0 
кЕ. Перевагою цієї методики є можливість вимірювання зразків з 
оптимальною масою та довжиною 120-150 мг та 8-10 мм відповідно [2]. 
Застосовувалося автоматизоване обладнання шляхом усунення похибки 
вимірювання МС, пов’язаного з деформацією струмових джерел за 
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рахунок додавання нових вузлів управління, тобто пристрою з 
компаратором [2]. Таким чином, точність експериментальних даних була 
суттєво підвищена, що дало відносну похибку менше 1%, а чутливість - 
51015 магнетонів Бора. 

На основі експериментальних даних МС та моделі, заснованої на 
функції Ланжевена, оцінювали концентрації магнітно-впорядкованих 
кластерів та парамагнітних центрів на магнітний кластер для 
досліджуваних зразків [3,4]. У цій моделі залежність (H) представлена 
виразом: (H) = L + par + NclmclL'(mclH/kT), де Ncl – концентрація магнітно-
впорядкованих кластерів, mcl – магнітний момент кластера 
(передбачається, що всі кластери мають однаковий магнітний момент), а 
L'(x) є похідною функції Ланжевена (L = (coth  1/), де  = MH/kT, M – 
намагніченість, k – стала Больцмана, T – температура). Магнітний момент 
кластера слідує рівнянню: mcl = N0Bg(s(s + 1))1/2, де N0 – концентрація 
парамагнітних центрів на магнітний кластер, B – магнетон Бора, g – g-
фактор, s – спін парамагнітних  центрів у магнітному кластері. 

На рисунку 1 показано залежність магнітної сприйнятливості  від 
напруженості зовнішнього магнітного поля Н для досліджуваних 
біоматеріалів («Babek» –  забруднений та «Ahmadli» – екологічно 
«зелений» зразки) при Т = 293 K. Підгонка кривих (H) у межах моделі, 
заснованої на функції Ланжевена, дає можливість оцінювати концентрації 
магнітно-впорядкованих кластерів Ncl і парамагнітних центрів на 
магнітний кластер N0, як показано на рисунку 2. 

Результати, отримані для зразка «Babek» наступні: (i) для Mn-СОД 
при g = 2.01 та s = 3/2 – Ncl = 7.31013 см-3; N0 = 18.57105 1/кластер; 
(NclN0)Mn = 135.561018 см-3; та (ii) для Fe3O4 СПНОЗ при g = 2.28 та s = 1/2 
– Ncl = 7.31013 см-3; N0 = 36.51105 1/кластер; (NclN0)Fe3O4 = 266.521018 см-

3. Таким чином, (NclN0)Babek = (NclN0)Mn + (NclN0)Fe3O4 = 402.081018 см-3. 



437 
 

 
Рис. 1. Залежності магнітної сприйнятливості  від напруженості 

зовнішнього магнітного поля Н для досліджуваних біоматеріалів 

 
Рис. 2. Підгонка кривих (H) у межах моделі, заснованої на 

функції Ланжевіна, для зразків  «Babek» (зліва) та  «Ahmadli» (справа) 
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Результати, отримані для зразка «Ahmadli» наступні: (i) для Mn-СОД 
при g = 2.01 та s = 3/2 – Ncl = 2.31013 см-3; N0 = 50.85105 1/кластер; 
(NclN0)Mn = 116.961018 см-3; та (ii) для Fe3O4 СПНОЗ при g = 2.28 та s =  
1/2 – Ncl = 2.31013 см-3; N0 = 99.96105 1/кластер; (NclN0)Fe3O4 = 229.911018 
см-3. Таким чином, (NclN0)Ahmadli = (NclN0)Mn + (NclN0)Fe3O4 = 346.871018 
см-3. 

Оцінені концентрації магнітно-впорядкованих кластерів Ncl та 
парамагнітних центрів на магнітний кластер N0 для Fe3O4 СПНОЗ та Mn-
СОД у біологічних системах, взятих з екологічно «зелених» та 
забруднених регіонів Азербайджану, добре узгоджуються з результатами 
ЕПР, отриманими для цих систем [5]. Спостережувана кореляція даних МС 
та ЕПР свідчить про те, що  комбінація цих обох незалежних методик має 
істотну перевагу і може розглядатися як перспективний підхід для 
моніторингу забруднення навколишнього середовища. 
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ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СПЕКТР ЧАСТИНКИ В ДВОХ ЗВ’ЯЗАНИХ 
СФЕРИЧНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КВАНТОВИХ ТОЧКАХ 

 
Успіхи фізики квантових квазінульмірних наноструктур пов’язані не 

лише з постійно зростаючими можливостями технології одержання 
досконалих і складних гетеро систем, але й із удосконаленням їх 
теоретичних моделей. 

Це пояснюється тим, що такі системи є перспективними для 
використання їх в якості елементної бази електроніки майбутнього — 
наноелектроніки. Вони є, крім того, цікавими модельними об’єктами для 
фундаментальних досліджень. Для квазідвомірних систем, виникла 
можливість отримувати структури з близько розміщеними квантовими 
ямами, завдяки технології одержання квазінульмірних напівпровідників, 
яка в останній час досить суттєво удосконалилась. Тому актуальною стає 
задача про детальне дослідження “молекул” чи “кристалів” з квантових 
точок. 

Робота присвячена дослідженню енергетичного спектру електрона для 
двох близько розміщених квазінульмірних напівпровідників сферичної 
форми з використанням варіаційного методу. Варіаційний метод є досить 
потужним апаратом при розв’язуванні задач, розв’язок яких точними 
методами отримати неможливо. В даній магістерській роботі спочатку 
розглядалась проста сферична напівпровідникова гетероструктура, 
розв’язок для якої було отримано точно. Причому дану задачу розв’язано 
наближеними методами, щоб мати можливість порівняти результати і 
оцінити можливість використання даного методу до іншого типу задач, в 
яких цей метод є єдино можливим. Отже, розглядаємо просту сферичну 
гетероструктуру. 

З вигляду структури видно, що дану систему вигідно розв’язувати у 
сферичній системі координат. Початок системи координат сумістимо з 
центром сфери. Гамільтонінан цієї структури запишемо у вигляді: 
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Нам необхідно розв’язати стаціонарне рівняння Шредінгера, яке 
визначає власні значення і власні функції даної системи: 

 EĤ  .       (3) 
Згідно варіаційного методу необхідно провести вибір хвильової 

функції. Виберемо хвильову функцію таку, щоб в середині сфери вона 
була скінченою, а на нескінченності вона перетворювалась в нуль і містила 
один варіаційний параметр: 

rAe   .       (4) 
Наступним кроком є мінімізація енергетичного функціоналу, що 

визначається формулою: 
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Отже в даній роботі: 
1. За допомогою варіаційного методу Рітца розв’язано рівняння 

Шредінгера для зв’язаного стану електрону в системі двох зв’язаних 
потенціальних квантових ям. 

2. Знайдено вираз для енергії електрона в системі двох зв’язаних 
потенціальних квантових ям. в моделі з нескінченним потенціалом, як 
функцію від варіаційного параметра та радіуса мікрокристала. 

3. Проведено аналіз вибору хвильової функції для основного стану 
електрона в системі сферичних напівпровідникових мікрокристалів. 
Показано, що вибір хвильової функції з одним варіаційним параметром дає 
достатньо хороші значення енергії. 
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ДІРКОВІ СТАНИ СФЕРИЧНОЇ НАНОСИСТЕМИ У 
ЗОВНІШНЬОМУ ЕЛЕКТИЧНОМУ ПОЛІ 

 
Сучасні нанотехнології дають змогу отримувати нанорозмірні обєкти 

з різними властивостями. Кожен раз використання нанообєктів призводить 
до покращення опараційних властивостей різних приладів. Дуже важливо 
контролювати ці властивості з високою точністю. Шляхами вирішення цієї 
проблеми є зміна розміру, легування та накладання зовнішніх електричних 
чи магнітних полів.  

Використання багатозонної теорії ефективної маси для квантових 
точок (КТ) відкриває широкі можливості для теоретичного описання 
різних задач, пов'язаних з КТ. Домішкові стани були обчислені  з 
врахуванням різних поправок на основі базової моделі КТ. Враховано 
вплив деформаційних та поляризаційних ефектів. Ці роботи показують, що 
різні властивості (зокрема і оптичні) можуть залежати від домішок, їх 
розташування і зовнішніх полів. Останнім часом розглядалися 
багатошарові КТ ядро-оболонка з зовнішніх електричних полях. Також 
показано, що результати вагомо залежать ще і від домішки. Зазначимо, що 
у сферичній КТ у електричному полі енергетичні рівні розщеплюються. 
Окрім того, зміщення домішки від центру КТ зумовлює також 
розщеплення електронних рівнів для збуджених станів. Ці зміщення 
домішки зумовлюють зміщення смуг поглинання у низько-енергетичний 
діапазон. 

Для діркових та акцепторних станів слід використовувати теорію 
багатозонної ефективної маси. Для наногетеросистеми GaAs/AlxGa1−xAs 
теорію Латтінджера і сферичне наближення Балдереші-Лапарі можна 
успішно застосовувати. Діркові стани були визначені у рамках цієї моделі 
для режиму сильного обмеження. Результати показали, що основний стан, 
який є вироджений у сферично-симетричному полі, розщеплюється під 
дією електричного поля, на відміну від електронних станів. Це вплине на 
різні властивості КТ.  
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ЕНЕРГЕТИЧНИЙ  СПЕКТР  ТА  ХВИЛЬОВІ  ФУНКЦІЇ 
ЕЛЕКТРОНІВ  У  ПЛАНАРНО-НЕОДНОРІДНИХ ШАРАХ GaAs/InAs 

 
Сьогодні продовжуються інтенсивні теоретичні і експериментальні 

дослідження твердотільних структур, розміри яких в одному, двох або 
трьох просторових напрямках порівнянні з дебройлівською довжиною 
хвилі носіїв заряду. У таких структурах (наноструктурах) енергетичний 
спектр носіїв є квазідискретним або повністю дискретним [1, 2]. Це 
призводить до прояву у наноструктурах ряду фізичних ефектів, які широко 
досліджуються і використовуються в багатьох галузях твердотільної 
електроніки. Експериментальна можливість таких досліджень 
забезпечується сучасними досягненнями нанотехнологій.  

Особливого значення набули дослідження впливу технологічно 
сформованих параметрів (наприклад, товщини квантово-розмірних шарів, 
складу окремих шарів, рівня їх легування і т. д.), які визначають шарову 
конфігурацію структури, на її фізичні властивості. Такі параметри 
визначають вигляд потенціалу, що обмежує рух носіїв заряду і, таким 
чином, безпосередньо впливають на експериментальні прояви процесів 
розмірного квантування.  

Переважно для дослідження в напівпровідникових наноструктурах 
залежності будь-якої фізичної величини від змінних параметрів структури 
використовують обмежену серію планарно-однорідніх зразків з варіацією 
цього параметра. Такий підхід традиційно має місце при дослідженнях з 
варіацією технологічно формованих параметрів незалежно від 
використовуваного фізичного методу дослідження. І тоді, в 
експериментальних роботах такого плану, кількість експериментальних 
досліджень зі зміною одного параметра обмежується серією з декількох 
зразків. При цьому дискретний набір значень варійованого параметра не 
завжди досить повно виявляє особливості досліджуваного явища.  Слід 
зазначити, що можливості такого експерименту істотно відрізняють його 
від випадку, коли варійований у процесі дослідження параметр може 
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змінюватися неперервно або з достатньо малим кроком дискретності. 
З’являється можливість отримувати інформацію про фізичні процеси в 
досліджуваній структурі, аналізуючи відносно слабковиражені особливості 
отриманих експериментальних залежностей. Таку можливість проведення 
досліджень залежностей електрофізичних та оптичних властивостей 
гетероструктур від товщини і складу їх шарів на одному зразку дає 
використання планарно-неоднорідних шарів. 

У даній роботі розраховано енергетичний спектр електронів у 
гетеросистемі GaAs/InAs/GaAs з неоднорідними за товщиною шарами. 

Побудовано модель гетероструктури GaAs/InAs/GaAs з планарно-
неоднорідним шаром InAs. Досліджено закономірності зміни енергії 
електронів в основному стані у гетеросистемі GaAs/InAs/GaAs з планарно-
неоднорідним шаром InAs у наближенні нескінченно-глибокої 
потенціальної ями від кута нахилу гетеромежі InAs. Встановлено, що із 
збільшенням кута нахилу гетеромежі InAs енергія електрона в основному 
стані у гетеросистемі GaAs/InAs/GaAs монотонно зменшуються. 
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ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНОЇ НАОЧНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ 
ГАЗОВИХ ЗАКОНІВ У КУРСІ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ В 

ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 

Удосконалення навчально-виховного процесу в закладах середньої 
освіти потребує від вчителів інтенсивної роботи над удосконаленням 
методів навчання, використанням в начальному процесі останніх 
досягнень педагогічної науки. 

Глибина і обсяг знань учнів з фізики визначає рівень їх загальної та 
практичної підготовки. Саме тому процес навчання фізики має 
спрямовуватися на формування в учнів умінь досліджувати природні 
явища на основі наукового способу мислення та правильних наукових 
уявлень про навколишній світ і фізичну картину світу. 

У навчальній програмі з фізики серед найважливіших умінь, які слід 
сформувати в учнів, відзначено "уміння інтерпретувати результати 
експерименту", серед яких, зокрема, "уміння будувати графіки", а також 
"уміння розв’язувати фізичні задачі графічним методом" [1,2].  

У більшості випадків, на практиці, вчителі використовують таблиці, 
схеми і ще мало уваги приділяють графічному методу вивчення природних 
явищ. А саме застосування графічного методу при вивченні фізики має 
суттєвий вплив на покращення знань учнів, на формування фізичних 
понять і навичок, на вивчення фізичних залежностей між фізичними 
величинами і формування експериментальних умінь. Даний метод має 
велике значення для підготовки учнів до роботи на виробництві, до 
читання науково-технічної літератури, подальшого самонавчання [3, 4]. 
Використовуючи графічний метод, можна більш глибоко сформувати в 
учнів значну кількість фізичних понять.  

У курсі фізики загальноосвітньої середньої школи молекулярній 
фізиці відводиться особливе місце. Вивчаючи даний розділ, учні 
знайомляться із структурою речовини – з атомами і молекулами, 
способами та методами дослідження, які застосовуються в цій галузі 
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науки. В її основі лежить підтверджена експериментально молекулярно- 
кінетична теорія будови речовини. Вивчення молекулярної фізики сприяє 
формуванню в учнів наукових поглядів на сучасну фізичну картину світу, 
зокрема формуванню понять дискретності й безперервності, ідей сучасної 
атомістики. 

Рівняння стану ідеального газу в курсі молекулярної фізики вводиться 
на основі основного рівняння молекулярно-кінетичної теорії (МКТ). 
Закони Бойля-Маріотта, Гей-Люссака та Шарля розглядаються як частинні 
наслідки рівнянь Менделеєва-Клапейрона та Клапейрона і 
підтверджуються експериментально. Грунтовне вивчення цих 
закономірностей з використанням графіків відіграє важливу роль, оскільки 
якісні уявлення, отримані учнями при вивченні основних положень МКТ, 
збагачуються кількісними та відображаються наочно у вигляді графічних 
залежностей. Для кращого осмислення ізопроцесів у ідеальному газі варто 
запропонувати учням співставити графіки цих процесів у різних системах 
координат. Таке співставлення сприятиме узагальненню та систематизації 
знань учнів про закономірності та взаємозв’язок основних параметрів, що 
описують стан ідеального газу  (таблиця 1). 

Таблиця 1 

№ 

Закон 

Назва Формула 
Графік ізопроцесу в 

кордитах р,V;  V,Т та  р,Т 

1. 

 

Закон Бойля-

Маріотта 










V
P

constVP
1~

 

 

2. 

 

Закон Гей-

Люссака 

 
 T~

0

V
TVV

const
T
V
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3. Закон Шарля 

 T~
0

P
TPP

const
T
P
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ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СПЕКТР ЕЛЕКТРОНІВ У ТРИШАРОВІЙ 
ГЕТЕРОСИСТЕМІ ІЗ САМООРГАНІЗОВАНИМИ 

НАНОКЛАСТЕРАМИ 
 

Фізичні параметри напівпровідникових приладів на основі 
гетероструктур суттєво залежать від механічної напруги кристалічної 
ґратки, яка може виникати за рахунок неузгодження сталих ґраток 
контактуючих матеріалів, наявності власних дефектів (вакансій, 
міжвузлових атомів) та домішок. Реальні напівпровідникові кристали та 
напружені гетеросистеми ( InAs/GaAs, CdTe/ZnTe) при температурах T > 0 
містять певне число точкових дефектів. Вони можуть потрапляти ззовні 
або генеруватися під час технологічного вирощування. При виготовленні 
нанооптоелектронних приладів вирішальними можуть бути дифузійні 
процеси, що обумовлені імплантацією домішок у напівпровідникову 
структуру. Такі чинники, як нагрів, механічна напруга, бомбардування 
частинками також створюють значну кількість дефектів. Зазначені фактори 
можуть використовуватися для цілеспрямованого керування 
властивостями напівпровідникового приладу (бомбардування йонами, 
лазерне опромінення [1], впровадження домішкових атомів [2]) або, 
навпаки, негативний вплив і приводити до старіння приладів та деградації 
їх параметрів. 

У результаті нелінійної взаємодії дефектів та пружного поля, яке 
створюється цими ж дефектами та присутністю напружених гетеромеж, 
спостерігається просторовий перерозподіл дефектів. А за відповідних умов 
можуть відбуватися процеси утворення самоорганізованих нанокластерів 
та їх періодичних утворень. 

В околі наноклкастера виникає неоднорідна механічна напруга, яка 
через самоузгоджену взаємодію електронної підсистеми з деформацією 
спричиняє локальну зміну ширини забороненої зони. Це в свою чергу 
впливає на потенціальну енергію носіїв заряду. 
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В даній роботі досліджено особливості модифікації локалізованих 
електронних станів у тгетеросистемі галій арсен – індій арсен – галій арсен 
під впливом механічної напруги, створеної нанокластером точкових 
дефектів у квантовій ямі (InAs). 

Використання методу деформаційного потенціалу дозволило вивести 
дисперсійні співвідношення для розрахунку енергетичного спектру 
електронаів в гетероструктурі галій арсен – індій арсен – галій арсен із 
нанокластерами дефектів у внутрішньому шарі.  

Встановлено, що присутність нанокластера, утвореного дефектами, 
які створюють деформацію розтягу є причиною появи додаткової 
потенціальної ями, а дефектів, які створюють деформацію стиску – 
потенціального бар’єру. 

Розраховано енергетичну відстань між енергією електронів у сусідніх 
станах як функцію густини точкових дефектів за різних значень 
ефективної маси електрона в арсеніді індію. Показано, що енергетична 
відстань між енергією електронів у сусідніх станах у гетероструктурі 
арсеніду індію – арсеніду галію з нанокластером індію є більшою за 
аналогічну величину у напівпровідниковій структурі, що не містить 
нанокластера In, за умови меншої ефективної маси електрона в 
нанокластері, ніж в квантовій ямі. 
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ВПЛИВ ЕЛЕКТРОН-ФОНОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА СПЕКТРИ 
ПОГЛИНАННЯ І ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ В КВАНТОВИХ ТОЧКАХ 

 
Розвиток фізики і технології напівпровідникових наноструктур 

призвів до значних змін у нашому повсякденному житті. Електронні 
прилади на основі наноструктур широко використовуються у багатьох 
областях людської діяльності. Не можливо уявити наше життя без 
телекомунікаційних систем, заснованих на лазерах з подвійною 
наноструктурою, без наноструктурних світодіодів і біполярних 
транзисторів, у тому числі у системах супутникового телебачення. У 
останні роки експериментальні можливості дозволили створити квантово-
розмірні наносистеми різноманітних просторових форм не лише однієї 
розмірності, але й складної різноманітної просторової конфігурації. Уже 
тепер існують нанооб’єкти, що складаються з квантових точок, дротів і 
плівок, „переплетених” між собою. Теорії спектрів частинок у таких 
наносистемах не існує, а без цього неможливо зрозуміти суть фізичних 
процесів, які там відбуваються. Головною проблемою теорії спектрів 
квазічастинок у комбінованих наносистемах є складність математичного 
врахування граничних умов при розв’язуванні рівнянь Шредінгера чи при 
квантуванні поляризаційних полів, які неодмінно існують у всіх системах. 
У взаємодії електрон-діркової пари із фононами у напівпровідниках 
основним є вклад LO-фононів. Вклад акустичних фононів через 
деформаційний потенціал та п’єзоелектричну взаємодію вважаємо 
достатньо малим. Зважаючи на це, а також враховуючи вибір скінченних 
обмежених потенціалів для електрона та дірки, зобразимо взаємодію 
електрон-діркової пари з фононами через взаємодію Фрьоліха, що є 
прийнятним наближенням для квантових точок високої симетрії.  

Стала Фрьоліха, як безрозмірна константа, що виміряна у одиницях 
енергії фононів, для сферичної КТ точки може бути записана у вигляді: 

2 1 1 1
0 0 02 ( )f e k     

  ,     (1) 
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де 0  - частота LO-фононів з енергією 36,2меВ,  і 0  - високо- та 
низькочастотна діелектрична проникливість КТ, k - електрична стала. 

Електрон-дірковий стан можна записати як e e e h h hn l m n l m  , де e e enl m  і h h hn l m  - 
набори відповідних квантових чисел для носіїв заряду (електрона та дірки). 
Тоді оптичні правила відбору визначатимуться матричним елементом 

| | 0xy e P 


 (де e - заряд електрона, P


 - вектор поляризації), а фактор 
Хуанга-Ріса (ХР) для оптично активних рівнів обчислимо за формулою: 
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    , ( )lj qr  - сферична функція 

Бесселя І роду, а .... | ..  - коефіцієнти Клебша-Гордона.  
Виходячи із властивостей коефіцієнтів Клебша-Гордона, необхідно 

врахувати, що відмінними від нуля можуть бути лише ті значення функції 
( , )lmQ q r , коли квантові числа l  та m дорівнюють нулю – тобто, 

розглядаємо лише найнижчі рівні як для електрона, так і для дірки. Всі 
інші переходи будуть забороненими.  

Отже, в роботі 
1) Досліджено вплив форми квантової точки гетероструктури 

GaAs/AlAs на залежність міжзонного поглинання поляризованого світла 
від його частоти.  

2) Обчислення проводились за із врахування адіабатичного 
наближення для кубічної, еліпсоїдальної, циліндричної та тетраедричної 
форми при зміні об’єму квантової точки. 
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ФОРМУВАННЯ n-n+ - ПЕРЕХОДІВ ПІД ВПЛИВОМ 
ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ У НАПІВПРОВІДНИКУ n-GaAs 

 
При роботі в умовах інтенсивного лазерного чи радіоактивного 

випромінювання у таких структурах утворюється значна кількість 
точкових дефектів (вакансії, міжвузлові атоми), які також є центрами 
деформації [1]. У результаті їх нелінійної взаємодії з пружним 
середовищем формуються дефектно-деформаційні структури (кластери). 

Лазерно-індуковані періодичні поверхневі наноструктури можуть 
генеруватися практично на будь-якому матеріалі (метали, 
напівпровідники, діелектрики) при опроміненні лінійно поляризованим 
випромінюванням і формуються у величезному діапазоні інтервалів 
імпульсів, починаючи від неперервного хвильового опромінення до 
декількох фемтосекунд [2]. 

Міжвузлові атоми та вакансії є центрами деформації. Тому 
просторовий перерозподіл дефектів призводить до виникнення 
неоднорідного деформаційного поля. Це, в свою чергу, призводить до 
зміщення країв дозволених зон і, відповідно, просторового перерозподілу 
електронів та дірок. 

У даній роботі запропоновано деформаційно-дифузійний опис 
формування n-n+-переходів у напівпровідниках n-типу під впливом 
імпульсного лазерного опромінення. 

Розроблено модель формування n-n+-переходів у напівпровідниках n-
типу під впливом імпульсного лазерного опромінення, яка ґрунтується на 
самоузгодженому розв’язку системи рівнянь дифузії, Пуассона та умови 
електронейтральності. На першому етапі імпульсне лазерне опромінення 
створює у приповерхневому шарі неоднорідне нагрівання (неоднорідну 
деформацію) напівпровідника і генерує точкові дефекти (міжвузлові атоми 
та вакансії). У результаті в неоднорідному деформаційному полі 
відбувається просторовий перерозподіл дефектів, що принципово змінює 
характер деформації напівпровідника біля опроміненої поверхні. 
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Самоузгоджена електрон-деформаційна взаємодія є причиною локального 
зміщення дна зони провідності і, відповідно, просторового перерозподілу 
електронів провідності. 

Досліджено закономірності утворення бар’єрних структур у 
приповерхневому шарі опроміненого арсеніду галію залежно від ступеня 
легування, тривалості лазерного імпульсу, температури підкладки та 
інтенсивності лазерного опромінення. Показано, що залежно від 
тривалості лазерного імпульсу та інтенсивності лазерного опромінення 
електрони локалізуються біля поверхні напівпровідника або область їх 
локалізації зсувається в глибину кристалу. Проведені теоретичні 
розрахунки добре узгоджуються з експериментальними даними інших 
наукових робіт. 

Результати розрахунків, проведених у межах розробленої моделі, та 
експериментальні дослідження дозволяють стверджувати, що 
деформаційні ефекти відіграють важливу роль при формуванні n-n+-
переходів за допомогою лазерного опромінення. Основним чинником, 
який створює деформацію є внутрішні напруження, джерелом яких є 
точкові дефекти.  

 
Список джерел інформації: 
1. Пелещак Р.М. Роль електрон-деформаційної взаємодії в формуванні 

нанокластерів при лазерному опроміненні GaAs, CdTe : монографія 
/ Роман Пелещак, Олег Кузик, Олеся Даньків. – Дрогобич : РВВ 
ДДПУ імені І. Франка, 2019. – 210 c. 

2. Пелещак Р.М., Кузик О.В // УФЖ. – 2007. – Т. 52. – № 3. – С. 689 –
 694. 
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ДОМАШНІ ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ З ФІЗИКИ 
 

Недавній несподіваний перехід на дистанційне навчання поставив 
перед викладачами і студентами нові виклики. Для студентів, які вивчають 
фізику та викладачів,  які цю фізику викладають проблема загострюється 
ще й необхідністю виконувати лабораторні роботи, які обов’язково 
присутні в робочій навчальній програмі. 

Тому можна запропонувати студентам виконати деякі лабораторні 
роботи вдома. Очевидною є перша вимога до цих лабораторних робіт – це 
простота її технічної частини. 

Недолік такого типу лабораторних робіт очевидний – це обмеженість 
можливостей підбору приладів та матеріалів. 

Проте, виконання лабораторних робіт в  домашніх умовах має і 
переваги. Головною з них є самостійність не тільки виконання, а й пошук 
та налаштування приладів та матеріалів. 

Особливості методик цих лабораторних робіт полягають в тому що 
вони допускають різні варіанти підбору приладів та матеріалів а також 
різні способи вимірювання фізичних величин тоді як лише деякі з них 
вказані в описі лабораторної роботи, тобто є можливості для творчості в 
процесі підготовки і виконання роботи, однак ця творчість не повинна 
виходити за межі законів фізики. 

Опис домашньої лабораторної роботи включає, як звичайно [1], назву 
роботи, мету роботи (можна виключити з опису і запропонувати 
студентові сформулювати самостійно), об’єкт дослідження (також можна 
виключити з опису і запропонувати студентові вказати самостійно), 
перелік приладів і матеріалів (з варіантами або без них), методику 
експерименту (яка включає як теоретичні основи експерименту так і шляхи 
його практичної реалізації), послідовність виконання дій, вимоги або 
рекомендації щодо представлення результатів роботи, контрольні 
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запитання, застереження щодо дотримання правил безпеки та правил 
користування приладами. 

Розроблено методики таких домашніх лабораторних робіт: 
 Вимірювання коефіцієнта поверхневого натягу рідини. 
 Вимірювання коефіцієнта в’язкості рідини. 
 Вимірювання коефіцієнта тертя двох поверхонь. 
 Вимірювання прискорення вільного падіння. 
 Вимірювання потужності домашніх електричних приладів. 
 Вимірювання роздільної здатності ока (гостроти зору). 
В стадії розробки перебувають ще такі домашні лабораторні роботи: 
 Вимірювання зведеної довжини фізичного маятника. 
 Дослідження параметричного резонансу. 
 Вимірювання збільшення лінзи для дійсного та уявного 

зображення. 
 Конструювання та досліження діючої моделі мікроскопа та 

телескопа. 
 Конструювання діючої моделі камери-обскури. 
В ролі прикладу наведемо пункт «послідовність виконання дій» 

лабораторної роботи «Вимірювання потужності домашніх електричних 
приладів»: 

1. Дотримуючись  правил безпеки виключіть всі елетроприлади крім 
досліджуваного. Попросіть ще одну особу бути присутньою під час вашого 
дослідження. 

2. За лічильником електроенергії  порахуйте кількість імпульсів 
світлодіода за 10, 20, 30 або більше секунд. Якщо у вас  індукційний 
лічильник (старого типу), то замість кількості імпульсів світлодіода 
порахуйте  кількість обертів диска. 

3.  Прочитайте інформацію на лічильнику щодо кількості імпульсів 
(обертів диска) на 1 кВт год.  

4. Обчисліть спожиту приладом електроенергію за час вимірювання. 
Переведіть отримане число в одиниці СІ (Вт с) і обчисліть потужність. 

5. Обчисліть ефективне та амплітудне значення сили струму, що тече 
в цьому приладі. 

6. Повторіть ці дії з іншим електроприладом. Дослідіть хоча б один 
освітлювальний (лампа), один нагрівальний (напр. електроплитка), один 
електромеханічний (напр. міксер)та один відеоприлад (напр. телевізор).  
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Не включайте ті електроприлади з якими ви не вмієте працювати! 
Особливо це стосується електромеханічних приладів. В цьому випадку 
попросіть допомоги в особи, яка має досвід роботи з цим 
електроінструментом. 

Електромеханічний прилад  дослідіть як в режимі вільного ходу так і 
в режимі навантаження.  

7. Включіть всі прилади які працювали  до початку експерименту. 
 
Список джерел інформації: 
1. І. Гадзаман, Р. Пелещак, П. Сидорчук, Ю. Угрин, В. Штим, 

Молекулярна фізика та основи термодинаміки, методичні 
рекомендації до виконання лабораторних робіт, Дрогобич 2006,           
156 с.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДЕФОРМАЦІЇ НА ДОВЖИНУ ХВИЛІ 
ВИПРОМІНЮВАННЯ ГЕТЕРОЛАЗЕРА GaAs/InAs З КВАНТОВИМИ 

ТОЧКАМИ InAs 
 

Останнім часом гетероструктури з квантовими точкам (КТ) знайшли 
широке використання в опто- та мікроелектроніці [1, 2]. Зокрема, для 
побудови гетеролазерів, що працюють у спектральному діапазоні 
близького інфрачервоного випромінювання, отримання p-n-переходів в 
околі напружених гетеромеж квантової точки та квантових комп’ютерів. 
Таким чином, інтерес до напівпровідникових наногетероструктур 
пов’язаний не лише з можливістю дослідження нових фундаментальних 
фізичних явищ, але й широкими можливостями їх практичного 
застосування.  

Суттєвим чинником, який впливає на оптичні та електричні 
характеристики гетероструктур з КТ є деформація, яка виникає як за 
рахунок неузгодження сталих ґраток матеріалів, які контактують, так і під 
дією зовнішніх пружних полів. Деформація, яка виникає у гетероструктурі 
під впливом зовнішніх чинників призводить до зсуву країв дозволених зон 
як у напівпровідниковій матриці, так і у квантовій точці. Це, відповідно, 
призводить до варіації ширини забороненої зони в матеріалі КТ і 
енергетичних рівнів носіїв струму (електронів та дірок) і, відповідно, до 
зміни довжини хвилі випромінювання гетеролазера. 

У даній роботі проведено дослідження впливу гідростатичного тиску 
на енергетичний спектр носіїв струму в гетеросистемі індій арсен-галій 
арсен з КТ арсеніду індію, на ширину забороненої зони в матеріалах КТ та 
довжину хвилі випромінювання лазерної структури, яке виникає при 
переході між основним станом електронів та дірок. 

Встановлено, що збільшення всебічного тиску у діапазоні від 0 до 
20 кбар зменшує довжину хвилі рекомбінаційного випромінювання 
гетеролазера InAs/GaAs з КТ арсеніду індію. Пояснити це можна 
наступним чином: збільшення ширини забороненої зони КТ є більш 
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суттєвим, ніж енергетичні зміщення рівнів електрона та дірки під дією 
всебічної деформації. 

Ще одним фактором, що впливає на довжину хвилі випромінювання 
гетеролазера є акустична деформація. Досліджено вплив взаємодії 
акустичної хвилі з електронною підсистемою, а також акустооптичного 
ефекту на спектральну характеристику гетеролазера InAs/GaAs з КТ InAs. 

Встановлено, що між найбільшим значенням довжини хвилі 
рекомбінаційного випромінювання та частотою ультразвуку існує 
немонотонна залежність з двома екстремумами, які залежать від розмірів 
гетеросистеми та пружних сталих її матеріалів. З’ясовано, що із 
зменшенням радіуса КТ амплітуда зміни довжини хвилі рекомбінаційного 
випромінювання стає більшою, що пояснюється зростанням механічної 
напруги у напівпровідниковому матеріалі КТ. 

Встановлено, що вплив взаємодії ультразвуку з електронною 
підсистемою на модуляцію довжини хвилі випромінювання гетеролазера є 
більшим, ніж акустооптичноої взаємодії. Зокрема, за частоти ультразвуку 
149 ГГц довжина хвилі гетеролазера арсенід індію – арсенід галію з КТ 
InAs за рахунок акустоелектронного ефекту збільшується на 3,2 нм, а за 
рахунок зміни показника заломлення акустичною хвилею – тільки на 
0,17 нм. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ТРЬОХ КВАНТОВИХ ТОЧОК, ЯКІ 
РОЗМІЩЕННІ НА ОДНІЙ ПРЯМІ 

 
Квазінульвимірні структури, які ще називають квантовими точками 

(КТ), почали досліджувати у середині 80-х років. У таких об’єктах заряди 
обмежені у всіх трьох напрямках і тому вони мають дискретний спектр. 
Використовуючи KT у якості елементарних "будівельних блоків", можна 
не тільки одержувати електронні системи з найменшою ефективною 
розмірністю, але й навпаки, – штучно нарощувати розмірність шляхом 
створення електроннозв’язаних одномірних ланцюжків або двовимірних 
шарів KT. 

Удосконалення технології одержання наногетеросистем дозволило 
отримувати системи з близько розміщеними квантовими точками. Для 
створення квантового комп’ютера можна використати спінові [1] або 
зарядові [2] властивості ступень вільності. Носіями інформації будуть 
електрони, дірки та екситони. Перспективними в цьому напрямі є системи 
з трьох близько розміщених КТ.  

Наносистеми, що складаються з трьох тунельно-зв’язаних квантових 
точок або «триатомні» штучні молекули, дають змогу вивчати цікаві 
явища, пов'язані з електростатикою та молекулярними станами потрійної 
квантової молекули (КМ). Експериментально молекули з квантових точок 
досліджуються інтенсивно [3-5]. Нанокристалів в КМ може бути два [3], 
три [4], чотири [5] та більше. Якщо розглянути геометрію молекули, то 
вона буває лінійною [5], або трикутною [4]. В свою чергу перша може бути 
симетричною, коли відстані між КТ є одинакові, і не симетричною. 

Теоретичні роботи показали, що основною моделлю КМ з трьома КТ є 
потенціальні ями у вигляді двовимірної параболічної ями. При 
розв’язуванні рівняння Шредінгера використовується метод лінійних 
комбінацій орбіталей квантових ям, метод Гунда-Міллікена та Гайтлера-
Лондона. Проте в цих теоретичних роботах не враховано скінченого 
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розриву зон на межі середовищ та тримірного обмеження руху частинок в 
КТ.  

Дана робота присвячена дослідженню енергетичного спектра 
електрона в лінійній молекулі з трьох квантових точок сферичної форми 
(Рис.1). 

Рис. 1. Модель досліджуваної наносистеми. 
 

Гамільтоніан електрона в наближені ефективної маси для даної 
наносистеми має вигляд: 
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m — ефективна маса електрона для відповідної області, 0 0U  . 
Для розв’язку задачі використано наближення лінійної комбінації 

орбіталей квантових ям. Хвильову функцію представлено як лінійну 
комбінацію хвильових функцій електрона окремих КТ:  
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В роботі досліджено стаціонарні стани електрона в молекулі, що 
утворена з КТ сферичної форми системи /InAs GaAs . Ефективна маса 
електрона у цих матеріалах складає 00,027InAsm m  та 00,067GaAsm m . А 
розрив зон в даній гетеросистемі, що визначає глибину потенціальної ями, 
дорівнює 700 меВ. Розглянутоо КТ таких розмірів, щоби в них існував 
один зв’язаний електронний стан. Діапазон радіусів таких нанокристалів 

обраної системи повинен змінюватись від 16 до 32 
0
A . Побудовано 

залежності енергії електрона від розмірів КТ та відстаней між ними. 
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