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Чернігівський промислово-економічний коледж Київського 

національного університету технологій та дизайну (ЧПЕК КНУТД) 

– це заклад вищої освіти, у якому здійснюється підготовка фахівців 

зі здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста.  

Навчальний заклад було створено згідно з постановою Ради 

народного господарства Київського економічного 

адміністративного району від 15 липня 1962 року як Чернігівський 

вечірній механіко-технологічний технікум з метою підготовки спеціалістів для текстильної 

промисловості. Статус денного навчальний заклад отримав на підставі рішення міжгалузевої 

акредитаційної комісії 17 червня 1994 року.  

25 лютого 2011 року навчальний заклад як структурний підрозділ увійшов шляхом 

приєднання до Київського національного університету технологій та дизайну і 18 квітня 2011 

року був перейменований у Чернігівський промислово-економічний коледж. Загальний 

ліцензований обсяг підготовки спеціалістів складає 420 студентів. За роки існування закладу 

підготовлено понад 8,5 тисяч висококваліфікованих спеціалістів.  

Керівником навчального закладу є Гайдей Олексій Олексійович. Коледж готує фахівців з 

вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за денною та заочною 

формою на основі базової загальної середньої освіти (одночасно із здобуттям повної загальної 

середньої освіти), повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня 

«кваліфікований робітник» за такими спеціальностями:  

 

 Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»  

Спеціальність 022 «Дизайн»  

Спеціалізація «Графічний дизайн», «Дизайн інтер’єру і меблів» 

 Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»  

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»  

Спеціалізація «Бухгалтерський облік». 

 Галузь знань 13 «Механічна інженерія»  

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»  

Спеціалізація «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і 

нафтогазопереробної промисловості» 

 Галузь знань 14 «Електрична інженерія»  

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

Спеціалізація «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» 

 Галузь знань 15 «Автоматизація та приладобудування»  

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Спеціалізація 

«Автоматизоване управління технологічними процесами» 
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 Галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія»  

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»  

Спеціалізація «Хімічні технології та інженерія». 

 

Навчально-виховний процес у коледжі організовується з урахуванням педагогічного 

потенціалу, матеріальної і навчально-методичної бази закладу освіти, сучасних інформаційних 

технологій. Він зорієнтований на формування освіченої особистості, здатної до постійного 

оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних 

процесів галузей техніки і технологій, системах управління й організації праці в умовах 

ринкової економіки. Освітній процес у коледжі забезпечує колектив висококваліфікованих 

педагогічних працівників.  

З 2011 року коледж отримав ліцензію з підготовки громадян України до вступу у вищі 

навчальні заклади. Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, 

затверджених у Міністерстві освіти і науки України і зареєстрованих у Міністерстві юстиції та 

Правил прийому до коледжу, слухачам курсів здійснюється нарахування додаткових балів за 

результатами підсумкової атестації. Це дозволяє залучити та підготувати до вступу на 

спеціальності більшу кількість абітурієнтів. 

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за інтегрованими 

навчальними планами в Київському національному університеті технологій та дизайну для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, магістра відповідного напрямку. 
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Таішева М.М. 

викладач спеціальних дисциплін 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ БАТИКУ В 

ПРОЕКТУВАННІ ОБ’ЄКТІВ ГРАФІЧНОГО 

ДИЗАЙНУ 
 

У статті розглянуто можливість використання зображень у техніці батику в графічному 

дизайні. Відомо, що стрімкий розвиток можливостей цифрової фотографії та засобів обробки 

зображень сприяє розширенню зображальної бази дизайнера-графіка. Виявлено, що інші 

художньо-зображальні засоби візуалізації інформації активно застосовуються поряд із 

традиційними, художньо-графічними засобами. Тобто є ряд технік, які дозволяють зробити 

методи виразності проектних розробок у дизайні реклами, плакату, книги, упаковок, календарів 

більш різноманітнішими. 

Загальновідомо, що візуалізація інформації – одна з основних задач графічного дизайну. 

Використання зображення в різних техніках у рекламо-поліграфічній продукції 

використовують майже всі дизайнери, шукаючи вдалий виразний художній образ. У проектній 

культурі графічного дизайну перевага надається насамперед художньо-графічним засобам 

передавання проектних задумів (рисунок у матеріалі, кольорове зображення, спроектоване в 

будь-якому графічному редакторі чи оброблена фотографія). Але на сучасному етапі розвитку 

мистецтва широко застосовуються  методи і засоби авторського моделювання з використанням 

різних технік. Це можна спостерігати в найкращих зразках світових проектів дизайну реклами, 

плакату, книги, упаковки, календарів. 

Отже, треба розглянути чи можливе застосування зображень у техніці батику при 

проектуванні об’єктів графічного дизайну. Тому необхідно детально розглянути роль, техніку 

та систематизацію засобів батику щодо вирішення проектних задач графічного дизайну з метою 

ефективнішого застосування та обґрунтованого впровадження в навчальний процес. 

Батик – це мистецтво розпису тканини вручну, за допомогою воску. Його суть полягає в 

тому, що на тканину наносять віск, який закриває ті ділянки, куди не повинна потрапити фарба. 

Потім розфарбовують тканину, а віск видаляють. Виходить полотно, яке і носить назву батик. 

Це мистецтво відомо з незапам’ятних часів. З’явилося воно в Індонезії на острові Ява. 

Подібним чином фарбували тканину ще в Стародавньому Шумері, Перу, Японії, Шрі-Ланці, на 

півострові Індокитай. Батик поєднує мистецтва акварелі, пастелі, графіки, вітража, мозаїки. 

Батик буває холодний, гарячий, вузликовий. В Україні холодний батик стали застосовувати 

тільки з 1936 року. Холодний батик – це розпис по вологій тканині без термічного (теплового) 

впливу на тканину і резервування ділянок тканини за допомогою спеціального розчину. Перш 

за все ним розписували предмети одягу та інтер’єру: хустки, краватки, фіранки, скатертини. 

Гарячий батик – це розпис тканини з використанням воску або смоли для резервування різних 

ділянок тканини. Віск наноситься на тканину за допомогою спеціального інструмента чантінг з 
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довгим носиком. Віск ллють по нанесеному на тканину контуру. Для фарбування тканини 

використовуються певні кольори в гармонійному поєднанні. Вузликовий батик дуже 

поширений в країнах сходу і являє собою малюнок на тканині у вигляді абстрактних квітів з 

безліччю дрібних крапок. Також існують інші техніки чи ефекти в батику. Робота виконується 

на білій тонкій тканині.  

І ось тут постає питання: «А як же використовувати батик у поліграфічній продукції?». 

На допомогу приходять цифрові та комп’ютерні технології. Готові роботи з батику 

фотографуються, коректуються в графічних редакторах та використовуються в проектуванні 

графічної продукції.  

Є ще одне питання: «А для чого використовувати батик у проектуванні графічної 

продукції?». На мою думку, техніка батику настільки багатогранна, що в ній легко створити 

певний художній образ та вдало підкреслити об’єкт дизайну, а також – це можливість 

ознайомлювати споживачів з технікою батику та популяризувати її. 

Обрана тема може зацікавити як фахівців дизайну, так і студентів з цієї спеціальності, 

тому важливо розглянути проблему застосування зображень в техніці батику в рекламно-

поліграфічній продукції в процесі моделювання об’єктів дизайну.  

Специфіка застосування культури використання зображень з батику в графічному 

дизайні потребує окремого розгляду й узагальнення. 

Як відомо, з розвитком рекламної індустрії стрімко зростає попит на фахівців графічного 

дизайну. Обсяги та форми рекламних матеріалів невпинно зростають, що ускладнює процес 

розрізнення, запам’ятовування й упізнавання їх споживачами. Сьогодні можна стверджувати, 

що споживач фактично не читає відомості, які містяться нарізних носіях, а зчитує яскраву вдало 

підібрану візуальну інформацію, що суттєво скорочує час на аналіз, осмислення та 

розмірковування. Також установлено за даними різних джерел, що людина сприймає 80–90 % 

інформації органами зору, це спричинює посилення вимог до сучасних проектів щодо їхньої 

виразності, зрозумілості, яскравості для покращення запам’ятовування. Тому можливості 

вирішення цієї проблеми лежать, у першу чергу, в традиційній площині пошуку доступних для 

сприймання, ясних, дохідливих художніх образів, що є основною задачею дизайнера-графіка. 

Поряд із тим, усе частіше застосовуються інструменти впливу й на інші органи чуттів: слуху, 

смаку, нюху, дотику, рівноваги, що сприяє полегшенню проникнення у сутність об’єкта та його 

осмислення. 

Наприклад, виробник друкованої продукції типографія «Вольф» (м. Київ), пропонує 

застосування нових інноваційних технологій у виготовленні паперу, які надають відчуття 

оксамиту на дотик. 

На мою думку, батик теж у поліграфічній продукції можна використовувати для 

залучення інших людських аналізаторів та включення емоційності. Також сьогодні складно 

здивувати жінку сторінками каталогу парфумів, які розливають їхні запахи при дотику тощо. 

Отже, можна зазначити, що різні способи комплексної дії на органи чуттів споживачів є одним 

із напрямів розвитку рекламної індустрії, який активно розвивається. Тенденції поєднання 

впливу на різні органи чуття спонукають до пошуку нових засобів виразності в проектуванні 

об’єктів графічного дизайну також. У проектній діяльності є цілком природніми постійні 

пошуки нових можливостей не лише для передачі власних емоцій і відчуттів, а й формування 

певного сприйняття споживачем. 
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У вирішенні цієї задачі важливу роль відіграють постійне удосконалення існуючих та 

пошуку нових матеріалів, інструментів та технологій. У даний час усе частіше й глибше у 

сферу професійного графічного дизайну проникають нетрадиційні техніки й технології 

виконання творчих проектів, традиційні технології переплітаються зі спорідненими видами 

мистецтв, спостерігається звернення дизайнерів до прадавніх та сучасних видів ремесел. На 

мою думку, тканина та техніка батику може бути потужним джерелом збагачення й 

урізноманітнення дизайнерської діяльності. Тканина викликає в людини приємні теплі 

асоціації, завдяки широким можливостям розпису та декорування тканини є можливість 

створювати надзвичайні композиції, які будуть збагачувати поліграфічну продукцію. Слід 

зазначити, що розписна тканина відкриває нові можливості при створенні макетів графічної 

продукції. Різноманітність фактур викликає більший інтерес до продукту та збагачує виразність 

художнього образу. 

Безумовно, розвитку й розгортанню сфери застосування батику та розписної тканини в 

графічному дизайні сприяє розширення діапазону можливостей сучасної цифрової фотографії 

та технологій комп’ютерної обробки зображення, що стало одним із найпотужніших 

інструментів в індустрії реклами. Проте поряд із можливостями управління властивостями 

реального світла при фотофіксації проектів сучасна фотографія дозволяє ще й змінювати в 

широкому діапазоні їхній масштаб. Так невелика за розміром композиція з елементами батику, 

наприклад формату А4 або А5, після обробки й масштабування може стати частиною 

рекламного білборду або графічного оформлення інтер’єру.  

Висновки й перспективи подальших досліджень такі: для того, щоб детальніше вивчити 

актуальність застосування батику в сучасній рекламно-поліграфічній продукції, студентам 

коледжу ЧПЕККНУТД було запропоновано теми на курсове та дипломне проектування для 

обґрунтування практичного виразного впливу поєднання тканини із зображеннями батику та 

паперу на споживача. Результати проведеного дослідження після захисту проектів будуть 

проаналізовані та висвітлені в статті. 

Але вже зараз зрозуміло, що сучасні підходи до вирішення проектних задач графічного 

дизайну не обмежуються застосуванням лише традиційних художньо-графічних засобів. Синтез 

різних видів мистецтв може сприяти значному розширенню інструментальної бази дизайнера-

графіка, стати основою отримання оригінальних рішень та виявом нових нестандартних, 

авторських засобів створення образу. 
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Алійник Ю. В. 

викладач спеціальних електротехнічних дисциплін 

 

ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ 

ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В 

ЕНЕРГОСИСТЕМУ УКРАЇНИ 
 

Сьогоденні українські реалії створюють умови побудови інноваційної моделі 

енергетичної системи у відповідності до світового тренду розподіленої генерації та Smart Grid 

[1]. В країні потрібно не експлуатувати «на знос» застарілі технології генерування 

електроенергії з викопного палива поблизу його джерел і затратного транспортування, а 

докласти зусиль в напрямку розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), і навчити бути 

«розумними» самі елементи системи – мережі, генератори ВДЕ, обладнання споживачів, 

навчити на локальному рівні забезпечувати технологічно і економічно оптимальний баланс 

виробництва і споживання електричної енергії, виробленої з екологічно чистих джерел. 

Охарактеризувати процес виробництва, передачі та споживання електроенергії, оцінити 

потенціал енергозбереження, обґрунтувати доцільність вибору енергозберігаючих заходів 

дозволяють методи ефективного використання енергії, засновані на [2,3]: 1) мінімізації втрат 

енергії; 2) забезпеченні відбору максимальної енергії відновлювальних джерел; 3) забезпеченні 

необхідних параметрів якості напруги на навантаженні; 4) мінімізації капітальних витрат; 

5) мінімізації вартості електроенергії 

Розподілена генерація (РГ) (англ. distributed power generation) – це концепція генерації 

енергії в розподільчі електричні мережі, яка передбачає велику кількість споживачів, які 

водночас є виробниками теплової та електричної енергії для власних потреб, та мають 

можливість передавати надлишки енергії до електричної мережі загального користування. 

Енергетичні установки в системі розподіленої генерації можуть бути від декількох кіловат до 

декількох десятків МВт [4, 6]. Це можуть бути сонячні панелі на будинку, малі вітряки та інші 

технологій. Законопроект України «Про ринок електричної енергії» 2016 року визначає 

розподілену генерацію як «електростанція, встановленої потужності 20 МВт та менше, 

приєднана до системи розподілу електричної енергії» (Розділ І. Стаття 1. Визначення термінів). 

На сьогодні кількість енергосистем з джерелами РГ, постійно збільшується. При цьому 

до джерел РГ відносяться генератори малої потужності, у тому числі ВДЕ з паралельно 

приєднаним до них навантаженням, які можуть працювати як автономно, так і паралельно з 

основною енергосистемою. Причому кількість таких джерел постійно збільшується. В країнах 

ЄС прийнята програма, яка передбачає до 2020 р. збільшення потужностей відновлюваних 

джерел енергії до 20 % від загальної встановленої потужності енергосистем. У цілому 

зростання використання відновлюваних джерел енергії в Європі складає близько 25 % на 

рік [5]. Це пов’язано не тільки з загальною потребою у забезпеченні електроенергії, але й з 

проблемою підвищення надійності енергопостачання.  
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Досвід країн ЄС показав, що впровадження РГ у діючі енергосистеми відбувається в три 

етапи. Перший етап – пристосування РГ до діючих енергосистем. Цей етап країни ЄС вже 

пройшли. Україна перебуває на першому етапі. Другий етап – створення децентралізованої 

енергосистеми, яка працює разом з централізованою енергосистемою. Країни ЄС, США 

знаходяться на другому етапі. Джерела РГ і основна енергосистема стають рівноправними 

учасниками процесу забезпечення споживача електроенергією. Включаються процеси 

організації взаємодії між основною енергосистемою і РГ при управлінні енергосистемою. 

Вирішуються проблеми спільної підтримки параметрів напруги в споживача, оптимізації втрат. 

На роздрібному ринку електроенергії починає діяти конкуренція. Третій етап – створення 

дисперсної енергосистеми (dispersed system), де значну частину енергії виробляють 

децентралізовані станції поряд з централізованою генерацією [1,6]. 

Проте, попри позитивні цілі, які несе інтеграція РГ до енергосистеми, це призводить до 

зміни властивостей енергосистем. Зокрема, значно ускладнюється процес її керування. У 

зв’язку з цим виникає необхідність у розробці та впровадженні більш точних і жорстких 

стандартів експлуатації енергосистем з РГ. Бар’єром для розвитку енергосистем з джерелами РГ 

є необхідність зміни «філософії» розбудови енергосистеми. Сучасна типова розподільча мережа 

середньої і низької напруг має вертикальну радіальну структуру. Електроенергія передається 

від знижувального трансформатора по радіальній мережі до споживача. При підключенні 

джерел РГ перетоки потужності в розподільчій мережі можуть змінювати напрямки і, у 

крайньому випадку, протікати в зворотному напрямку до шин знижувального трансформатора. 

Отже, виникає проблема реконструкції енергосистеми з урахуванням впливу джерел РГ на 

енергосистему.  

Поява джерел РГ змінює властивості енергосистеми. Наприклад, газотурбінні 

когенераційні установки мають меншу постійну інерції у порівнянні з потужними агрегатами 

генерації ТЕЦ і таким чином змінюються динамічні характеристики енергосистеми. 

Вітроенергетичні установки (ВЕУ) використовують асинхронні двигуни, які є споживачами 

реактивної потужності, мають пульсуючий нерівномірний режим генерації. Крім того, 

змінюється співвідношення активної і реактивної потужностей у мережі. Установка ємнісної 

компенсації реактивної потужності змінює частотні характеристики енергосистеми та склад 

вищих гармонік. Сонячні установки працюють лише вдень, мають пульсуючий нерівномірний 

режим генерації. Їх інвертори генерують в електромережу вищі гармоніки. У самих установках 

РГ, приєднаних до енергосистеми, мають місце проблеми, пов’язані з забезпеченням стійкості і 

надійності роботи, що потребує встановлення додаткової апаратури автоматики. Певною мірою 

на стійкість роботи установки РГ впливає режим роботи навантаження та співвідношення між 

потужністю, що споживається навантаженням РГ, та потужністю, яка передається в 

енергосистему. Такі збурення в енергосистемі можуть призвести до помилкової роботи 

пристроїв релейного захисту основної енергосистеми, ускладнення процесу керування 

енергосистемою, зменшення її стійкості. У споживачів такі збудження в енергосистемі можуть 

погіршувати показники якості напруги, частково зменшувати надійність постачання 

електроенергії. Всі перераховані збурення в енергосистемі пов’язані з таким параметром, як 

«потужність короткого замикання енергосистеми» (short-circuit capacity).  

Отже, інтеграція РГ до енергосистеми має як позитивний, так і негативний влив на якість 

електроенергії і потребує проведення відповідного аналізу. На сьогодні проведено дуже багато 

досліджень з даної проблематики. 
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При формуванні динамічної моделі відновлення електропостачання споживачів у 

системах з ДРГ відомі дослідження [3], засновані на використанні методів теорії графів і 

комбінаторної математики, бази знань, сформованої шляхом моделювання безлічі конфігурацій 

і режимів роботи розподільної мережі поза реальним часом і ін. Розглядається комплексний 

метод відновлення схеми СЕП шляхом комбінації алгоритму обробки графів і попередньо 

навченої штучної нейронної мережі. При наявності розподіленої генерації аварія може привести 

до поділу СЕП на «острови», що включають джерела розподіленої генерації, що забезпечують 

електроенергією найбільш відповідальних прилеглих споживачів, при цьому процес 

відновленнях їх живлення суттєво міняється. Аналізу різних проблем відновлення СЕП із 

розподіленою генерацією присвячений ряд робіт. Розглянуті нові принципи побудови захисту й 

автоматики при наявності розподіленої генерації в радіальній розподільній електричній мережі 

при її відновленні. 

В.В.Козирський, В.В.Каплун., О.В.Гай, В.М.Бодунов розглянули проблему відновлення 

системи електропостачання (СЕП) з розподіленою генерацією після аварії та запропонували 

схему реалізації цього процесу. Наведені методи і алгоритми розв’язку основних завдань 

відновлення СЕП. На прикладі тестової схеми розподільної електричної мережі, що містить 

джерело електропостачання споживачів електричної енергії. Розглянуто питання оптимізації 

потужності джерел розподіленої генерації в розподільних електричних мережах сільських 

регіонів. Запропоновано використання централізованого керування потужністю джерел 

розподіленої генерації. 

Отже, сьогодні основною метою інтеграції РГ в енергосистему є підвищення надійності 

електропостачання, зменшення втрат електроенергії та екологічного навантаження на довкілля. 

У той же час поява джерел РГ призводить до виникнення технічних проблем з організації їх 

роботи в енергосистемі – забезпечення стійкості роботи, якості електроенергії, організації 

диспетчерського керування, у тому числі контролю відокремлення РГ від енергосистеми, 

виведення джерел РГ на паралельну роботу з енергосистемою та ін. Виникають проблеми в 

електричних мережах середньої та низької напруги у зв’язку з появою двонаправлених 

перетоків потужності. Дане питання сьогодні вирішено не повною мірою. 
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ВИКОРИСТАННЯ ГУРТКІВ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 

СТУДЕНТІВ ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ КАБІНЕТІВ ТА  

ЛАБОРАТОРІЙ КОЛЕДЖУ 
 

 

Розвиток самостійної технічної творчості студентів є одним з важливих факторів, який 

сприяє розкриттю індивідуальних творчих здібностей, організації активної та корисної 

позааудиторної діяльності, вихованню первинних трудових навичок [1]. У коледжі гуртки, як 

правило, створюються на базі навчальних кабінетів та лабораторій, отже всі завідуючі 

кабінетами автоматично є керівниками відповідних гуртків. План роботи гуртка оформлюється 

відповідно до  положення, що розроблено заступником директора з виховної роботи. 

Заняття гуртка не регламентовані навчальною програмою дисципліни, але викладачі 

мають можливість вирішувати на них три основні завдання: 

- створення матеріального забезпечення відповідних кабінетів і лабораторій силами 

гуртківців; 

- ведення науково-дослідної та пошукової  роботи; 

- проведення навчально-виховної роботи серед студентів.  

Розглянемо можливості кожного з вищеозначених завдань. Враховуючи той факт, що 

матеріальна база коледжу не завжди може бути поновлена новими, сучасними зразками засобів 

навчання, результатом технічної творчості студентів найчастіше стає створення навчальних та 

наочних стендів, лабораторних пристроїв та моделей для потреб навчального процесу. 

Елементом технічної творчості також можна вважати ремонт та оновлення чи вдосконалення 

наявних засобів навчання. Будь-яка форма технічної творчості розвиває в студентів практичні 

навички та вміння, окрім того, коли результат такої роботи використовується в студентському 

колективі та має відповідну оцінку викладачів, мотивація подальшої практичної діяльності – 

забезпечена [2].  
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Викладачі нашого коледжу постійно проводять роботу з студентами, яка пов’язана з 

розробкою та виготовленням лабораторних стендів, діючих макетів та інших наочних 

посібників. На даний момент можна відмітити переважну роль гуртків технічної творчості 

студентів у створенні кабінетів «Технічної механіки», «Інженерної графіки», 

«Матеріалознавства», лабораторії «Стандартизації», «Автоматизації технологічних процесів, 

автоматики та автоматичного регулювання», «Монтажу та ремонту електроустаткування», 

«Електричних машин та апаратів» та інших.  

Наприклад,  під керівництвом викладача Семерні Т.І. для кабінету Технології та 

обладнання виробництва в поточному навчальному році були виготовлені два діючих макети за 

темами: «Технологічна схема виготовлення гумової стрічки» та «Технологічна схема 

виготовлення виробів із полімерних матеріалів». Макети оснащені кольоровими сигнальними 

лампочками, які при підключенні відповідного тумблера вказують послідовність технологічних 

процесів указаних виробництв. 

З власного досвіду роботи гуртка «Кресляра та металознавця» можу навести такі 

результати роботи: силами членів гуртка були виготовлені наступні стенди для кабінету 

«Металознавства»: «Чорна металургія: виробництво чавуна та сталі», «Кольорова металургія: 

виробництво міді та алюмінію», «Леговані сталі», «Діаграма стану залізо-цементит». На цих 

стендах окрім корисної інформації розміщені зразки металів та сплавів, наведені їх марки, 

приклади розшифрування марок сталей. Для кабінетів «Інженерної графіки» виготовлені стенди 

з зразками з’єднань деталей, які окрім інформативності про призначення таких з’єднань дають 

можливість ознайомитись з їх реальним видом та будовою. Окрім того, гуртківці беруть 

активну участь у поповненні каталогів слайд-презентацій за темами та розділами навчальних 

дисциплін; на засіданнях гуртків представляють свої роботи, обговорюють та удосконалюють 

їх зміст.   

Актуальним напрямом освіти є організація і проведення науково-дослідної роботи 

студентів. Сучасний фахівець повинен не тільки володіти певним набором спеціальних знань, а 

й уміти самостійно підвищувати свій фаховий рівень, працювати творчо, з ініціативою, знати 

проблеми своєї галузі та активно сприяти їх вирішенню [2]. У зв’язку з цим відкриваються 

необмежені можливості для дослідницької діяльності викладача, удосконалення його 

методичної майстерності. У процесі підготовки і проведення занять викладач може перевірити 

правильність своїх припущень, ефективність форм, методів і прийомів, практичну і виховну 

значимість підготовлених матеріалів, наприклад тестів, кросвордів. 

Науково-дослідна діяльність студентів – явище не просте. Треба враховувати вікові 

особливості та можливості студентів, їх загальноосвітню підготовку, рівень підготовки самого 

викладача. 

Щоб успішно керувати науковою роботою студентів, викладачеві необхідно чітко знати 

об’єкт і методи дослідження, тому стратегічним напрямом є передбаченням таких умов, засобів, 

форм змісту діяльності, які є найбільш сприятливими та оптимальними для ведення  

дослідницької роботи. Із свого досвіду ведення науково-дослідних робіт можу наголосити, що в 
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умовах нашого навчального закладу ця робота носить суто пошуковий, теоретичний характер 

[3]. Доступу до проведення будь-яких дослідів, випробувань ми не маємо, тож обмежуємося 

пошуком і узагальненням інформації, яка лежить за межами навчальної програми з дисципліни. 

Наприклад, під моїм керівництвом були виконані такі науково-дослідні роботи: «Дослідження 

взаємозамінності конструкційних матеріалів у промисловості», «Дослідження використання 

скла – як традиційного та перспективного конструкційного матеріалу», «Дослідження впливу 

легування на властивості сталей», «Внесок українців в розвиток механіки», «Кресленик – як 

засіб відображення технічної думки» та інші. Оформлені належним чином НДР беруть участь у 

конкурсі на кращу розробку, а після – поповнюють методичну базу відповідного кабінету. 

При проведенні науково-дослідної роботи, як правило, виконується і третє завдання – 

навчально-виховна робота. Матеріал, який відбирається при проведенні таких пошукових робіт 

є основою для студентських науково-теоретичних конференцій з дисципліни «Металознавство 

та конструкційні матеріали», які проводяться в рамках тижнів циклових комісій. На таких 

конференціях члени гуртків мають можливість спробувати себе в якості доповідача, оратора, 

відповісти на питання слухачів, захистити свій погляд на певне явище, тобто це своєрідна 

підготовка до першого суттєвого випробування – захисту курсового, а потім і дипломного 

проекту.  

Отже, узагальнюючи вище означене, можу стверджувати, що гурткова форма роботи зі 

студентами є найпоширенішою формою поза аудиторної роботи, а тематика гурткових занять 

має бути підпорядкованою навчальному матеріалу, відповідати запитам студентів. Гурток 

технічної творчості готує студентів до самопізнання, самоствердження і самовираження. І, як 

правило, гурток об’єднує однодумців, які бажають закріпити і поповнити свої знання, брати 

участь у колективних видах діяльності. 
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ГУРТКОВА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

В сучасних кризових економічних умовах змінюються пріоритети обліково-аналітичної 

роботи. Як наслідок – підвищення вимог до підготовки спеціалістів бухгалтерського обліку. 

Основною метою діяльності викладачів циклової комісії  коледжу є підготовка молодших 

спеціалістів, які можуть постійно працювати для оновлення професійних знань, швидко 

пристосовуватись до змін фінансово-економічних умов, податкового законодавства, умов 

роботи підприємств. 

На ринку праці є гостра потреба у творчій особистості, яка має чітку мотивацію до 

самонавчання, самовиховання, саморозвитку. Це у свою чергу посилює вимоги роботодавців до 

якостей бухгалтера, конкурентоздатність якого нині визначається його професійною 

компетентністю. 

Динамічні зміни в суспільстві потребують спеціалістів, які є творчими особистостями з 

високим рівнем інтелектуального розвитку, з творчими можливостями, які здатні швидко 

змінюватись та переоцінювати свої знання відповідно до реальних економічних вимог. 

Викладачі повинні не просто надавати сталі знання, а створювати умови для виявлення та 

виховання непересічної особистості, розвитку студента та виявлення його творчого потенціалу. 

Одним з напрямів вирішення цих завдань може стати гурткова робота. 

Гурток повинен стати не просто формальним об’єднанням студентів. Він може 

удосконалити професійні знання та практичні навики, популяризувати певний вид діяльності, 

розвивати творчі, креативні здібності. Тобто, організовуючи діяльність гуртка, викладач має 

можливість у повному обсязі використовувати особистісно-орієнтований підхід до підготовки 

майбутніх спеціалістів. 

Активна діяльність гуртків коледжу дає можливість забезпечити всебічний розвиток 

особистості студента, його здібностей, сприяє підвищенню інтересу до дисципліни, 

поглибленому її вивченню. Участь студентів у роботі гуртка  забезпечує їх професійне 

самовизначення та становлення. 
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Популярність та успіх роботи гуртка в першу чергу залежить від керівника -  від його 

бажання, ініціативності, креативності, професійних знань та умінь. Керівник гуртка не тільки 

організовує роботу студентів та надає професійні консультації, але і несе відповідальність за 

результати роботи. 

Члени гуртків залучаються до виконання науково-дослідних робіт, до участі в 

студентських олімпіадах, конференціях, професійних позаурочних заходах. 

Участь у роботі гуртка дає можливість студентам у подальшому швидше адаптуватись 

до реальних умов бізнесу та практичних потреб підприємств, підвищити рівень 

конкурентоздатності як майбутнього бухгалтера, сприяє формуванню широкого та мобільного 

економічного мислення.  

Гурток повинен стати добровільним об’єднанням з відкритою діяльністю, напрям якої 

визначається не тільки керівником, а постійно коректується інтересами та побажаннями 

студентів. Тільки за таких умов можна забезпечити достатній рівень саморозвитку  та 

самореалізації. 

Як і будь-яка інша робота, гурткова робота передбачає планово-методичне забезпечення. 

Воно включає: положення про роботу гуртка, план роботи гуртка, облікову і звітну 

документацію, документи з техніки безпеки. 

План роботи гуртка передбачає таку структуру: 

- загальні відомості про гурток – назва гуртка, напрям діяльності гуртка, вік студентів, 

практична направленість, періодичність засідання, перелік кабінетів та лабораторій, на які 

працює гурток, викладацький склад; 

- безпосередньо план роботи гуртка, перелік заходів – організаційна робота, 

матеріальне забезпечення, науково-дослідна робота, навчально-виховна робота; 

- список гуртківців; 

- графік роботи гуртка. 

Плани роботи гуртків розглядаються на засіданні циклової комісії. 

Періодичність занять – 1 раз на місяць (згідно з положенням), тривалість занять у межах 

1-1,5 годин. 

План роботи гуртка крім поточних занять включає організаційне, вступне, підсумкове і 

звітне заняття.  

Вступне заняття знайомить гуртківців з планом роботи. На ньому обговорюються форми 

роботи, тематика заходів. Викладач пояснює студентам, чим вони займатимуться, виявляються 

їхні інтереси, мотиви, що спонукали записатися саме в цей гурток. 

На підсумковому занятті підбивають підсумок зробленого, обговорюються проблеми, 

над якими гуртківці будуть працювати в наступному навчальному році. За результатами роботи 

гуртка складається звіт (тематика засідань гуртка, звіти про проведення позаурочних заходів, 

про удосконалення матеріально-технічної бази кабінетів та лабораторій). 

Два рази в рік гуртківці проводять звітні заняття. Такі заняття проходять у вигляді 

конференцій, засідання круглого столу, вікторин тощо. 
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Щоб студентам було цікаво працювати, необхідно враховувати їх інтереси, можливості. 

З цією метою на першому занятті проводимо анкетування, виявляємо бажаючих, їх інтереси, 

нахили, здібності. 

Гурток є груповою формою роботи з оптимальним складом студентів від 10 до 20 

чоловік. Це дає змогу більш раціонально розподілити час, використати повною мірою  

особистісно орієнтований підхід.  

Гурткова робота передбачає: підготовку рефератів та доповідей, які обговорюються на 

засіданнях гуртка, виконання науково-дослідних робіт, випуск тематичних газет, проведення 

позаурочних тематичних заходів, оформлення кабінетів та лабораторій. 

Крім професійної спрямованості, важливим напрямом роботи гуртка є виховний напрям. 

Гурткова робота сприяє вихованню особистості, розвиток комунікативних здібностей, 

самостійності, організованості, активності. 

Важливим напрямом роботи викладачів циклової комісії є організація і проведення 

науково-дослідницької роботи студентів. Залучення студентів до наукової роботи задовольняє 

потреби майбутніх спеціалістів в інтелектуальному і професійному розвитку 

Сучасний фахівець повинен не тільки володіти певною сумою спеціальних знань, а й 

уміти самостійно підвищувати свій професійний рівень, працювати творчо, з ініціативою, знати 

проблеми своєї галузі та активно включитись в їх вирішення. 

Важливо не тільки дати студентам у короткий термін максимум інформації, скільки 

навчити самостійно орієнтуватись у потоках інформації та ефективно її використовувати. А це 

стає можливим тільки через набуття досвіду творчої та наукової роботи в процесі навчання в 

училищі. 

Дисципліни обліково-аналітичного та економічного напряму для дослідницької роботи 

передбачають постійне використання нової наукової, економічної, податкової інформації 

замість «застарілої». Через декілька років практично в кожній професії відбувається зміна видів 

праці без зміни місця роботи працюючого. Але для спеціальності «Бухгалтерський облік» 

навіть рік – це період, протягом якого відбувається велика кількість змін. За таких умов 

вимагати від студентів запам’ятовувати інформацію, яка до закінчення коледжу, навіть до 

закінчення викладання дисципліни може застаріти – справа, яка не має логічного підґрунтя. 

Єдиним виходом є перебудова підходу до навчального процесу, яка б давала можливість 

самостійно засвоювати знання. Для забезпечення достатнього рівня професійної компетентності 

випускника коледжу необхідно здійснюються активні пошуки нових педагогічних технологій 

підготовки майбутнього спеціаліста, які зорієнтовані на формування особистості, розвитку його 

творчості й самостійності. Майбутній бухгалтер повинен не лише самостійно здобувати знання, 

а й реалізувати їх відповідно до практичних вимог сьогодення. 

Участь у роботі гуртка повинна бути вмотивована. Студенти мають бути впевненими, 

що вони зможуть реалізувати основну мету навчання – успішно підготуватися до майбутньої 

трудової діяльності, виробити в собі якості, необхідні спеціалісту. Але зустрічаються випадки, 

коли мотивами діяльності студентів виступає лише бажання навчатися, отримати освіту. 

Діяльність студента професійно направлена, вона є формою його соціальної і 

пізнавальної активності, вираження прагнень до життєвого самовизначення і самоствердження. 
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Більшість студентів проявляють самостійність у навчальному процесі, займають активну 

позицію, віддають перевагу також формам навчання, які є не тільки засобом пізнання 

Гурткова робота є найбільш масовою формою науково-дослідної та творчої роботи 

студентів. Організація науково-дослідної роботи повинна врахувати вікові особливості та 

можливості студентів. 

Щоб успішно керувати науковою роботою студентів, викладачеві необхідно чітко знати 

об’єкт і методи дослідження, тому стратегічним напрямом є передбаченням таких умов, засобів, 

форм змісту діяльності, які є найбільш сприятливими та оптимальними для розвитку і 

удосконалення дослідницької роботи. І більш сприятливим для цього є організація гурткової 

роботи. 

Науково-дослідницькі роботи студентів забезпечують активне ставлення їх до 

оволодіння знаннями, сприяє інтенсивному розвитку самостійної пізнавальної діяльності, 

розкриттю і реалізації їхніх індивідуальних здібностей, нахилів і талантів. 

Щорічно гуртківцями виконуються науково-дослідницькі і науково-пошукові роботи. 

Особливу цінність мають роботи, які виконані на матеріалах реально діючих підприємств, або 

досліджують проблемні чи перспективні напрями фінансово-економічної діяльності. 

Результати власних наукових пошуків і досліджень студенти коледжу представляють  на 

науково-практичній конференції. 

Проведенню науково-практичної конференції передує велика організаційна робота та 

робота з підготовки презентацій проведених досліджень. Для участі в конференції 

запрошуються студенти коледжу, викладачі, представники підприємств. 

Проведення конференцій сприяє удосконаленню організації науково-дослідної роботи 

студентів, стимулює удосконалення роботи керівників гуртків та використання ними цікавих 

форм та методів роботи. Таким чином, залучається більша кількість студентів, виявляються їх 

індивідуальні творчі здібності, формується мовна та загальної культура. 

Як правило, гурток об’єднує студентів, які мають спільні професійні інтереси та 

бажають розширити і удосконалити свої знання, брати участь у колективних видах діяльності. 

Засідання гуртка не обмежені лише навчальними програмами конкретних дисциплін. 

Керівник та члени гуртка мають необмежені можливості для досліджень. Тому гурткова роботи 

дає відчутний результат для підготовки конкурентоздатних спеціалістів сучасного рівня. 

Навчальний процес повинен враховувати постійні зміни потреб на ринку праці та взаємодіяти з 

ним через різні технології активного навчання. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗУ 

ГЕРОЯ В СУЧАСНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ 

СВІДОМОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 
 

Одним із вірних способів визначення світоглядних цінностей і моральних орієнтирів 

конкретного суспільства є дослідження сукупності представлених у ньому героїчних образів, 

які відображають уявлення про те, «що таке добре і що таке погано». Герої встановлюють 

зразки поведінки та етичні норми, подають приклад, є втіленням ідеальних якостей. 

Суспільство не може обійтися без героїв, які визначають стан духовного здоров’я, 

виховують моральні і громадянські якості. «Єдине, що може направити нас до благородних 

думок і вчинків, - це приклад великих і морально чистих особистостей» - зауважив якось 

Альберт Ейнштейн. Тобто саме героям суспільство  зобов'язане формуванню своїх ідеалів, які 

визначають напрямки суспільного розвитку. Невипадково в історії людства, починаючи ще з 

давніх цивілізацій, панував культ героя. 

Насправді, саме завдяки героям, у суспільній свідомості з’являються кордони морально-

етичної і поведінкової норм. Часи і герої змінюються, але залишається незмінним прагнення 

людини до ідеалу, наприклад, для наслідування, що перевершує власні можливості. В 

особистості героїв відбиваються якості, які хотілося б мати кожній людині в собі. Через 

розуміння людиною того, хто є для нього героєм, можна визначити не тільки його пріоритети і 

життєві цілі, але деякі стереотипи його соціальної поведінки. 

Тому, як особистість самого героя, так і критерії, за якими суспільство його відносить до 

таких, нерідко визначають напрямки суспільних явищ і процесів. Сьогодні критерії героїчної 

поведінки розмиті. Вони, скоріше за все, відображають цінності тієї чи іншої спільноти, а не 

суспільства в цілому. Хоча, звичайно, залишаються і героїчні вчинки безумовної значущості 

для більшості (подвиги в екстремальних ситуаціях – у військових конфліктах, наприклад), 

навіть, якщо хтось у силу певних причин намагається їх девуалірувати. І чимало таких 

прикладів мужності, самовідданості серед сучасних героїв, які стали ними ціною власного 

життя. 

Крім героїв різних війн, з недавніх часів заслуженої уваги удостоїлися і цивільні герої. 

Необхідно звернути увагу на важливість присутності в суспільному житті соціального 

героя. Він, як ніхто інший, може служити прикладом для будь-якої людини, що здійснити 

героїчний вчинок може кожен. Просто потрібно приносити користь іншим.  
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Як відомо, кожна епоха характеризується своїми героями. Хто такі герої часу, та й що 

таке «наш час» взагалі?  

Українська держава сьогодні переживає доленосні події своєї історії. Революція 

Гідності, жертовний подвиг героїв Небесної Сотні та героїв АТО довели, що українці, – свідома 

і сильна нація, яка має гідних синів і дочок.. 

У подібних прикладах для наслідування, немов у фокусі, збирається все цінне і 

найкраще, до чого ми самі прагнемо. Тому говорячи про те, які герої в нас сьогодні, можна 

судити і про нас, про цінності, які є для нас дорогими і важливими. 

В історії розвитку людства немає жодного періоду, коли б воно не створювало образ 

героя, який залежав виключно від ситуації розвитку даного суспільства. Тому і герої, і їх 

характерні риси суттєво різнилися в різні часи та епохи. Сучасне суспільство не є виключенням 

з правил, оскільки всі чудово розуміють, що для формування гармонійно розвиненої 

особистості необхідно мати зразок, еталон, з якого можна брати приклад, співвідносити свої 

вчинки та наслідувати йому. Вивчення реального ставлення  громадян до сучасних героїв, їх 

вплив  на соціальні процеси – є метою даного дослідження, проведеного студентами 

Чернігівського промислово-економічного коледжу Київського національного університету 

технологій та дизайну. 

В дослідженні брали участь 134 особи віком від 15 до 87 років. Всі опитувані були 

умовно поділені на три категорії: 1 категорія – юнацький вік та молодість; 2 категорія – 

середній вік, 3 категорія – старечий вік. Результати дослідження свідчать, що більшість 

опитуваних, незалежно від віку, вважають героями людей, які можуть віддати своє життя, 

захищаючи інтереси інших, хто захищає свою Батьківщину, допомагає іншим людям, чинить 

неординарно, всупереч загальноприйнятим нормам. Що стосується питання – які ж дії або 

вчинки роблять людину героєм – 81 % опитаних вважають, що це може бути порятунок людей 

під час аварій, катастроф, військових дій, захист державних кордонів, 11 % вважають, що 

героїчними можна вважати і вчинки звичайних людей, які просто живуть поряд з нами (мати, 

яка сама виховує дітей і працює на декількох роботах, хто щодня допомагає стареньким або 

підгодовує безпритульних тварин тощо). На їх думку, такі справи широко не афішуються, але 

приносять суспільству не менше користі, ніж, наприклад, участь у бойових діях. Насправді, ми 

навіть не помічаємо того, як багато людей щодня рятують інших. Це для нас буденно. Ми до 

цього звикли. Але ж можна просто задуматися над деякими професіями. Наприклад, 

пожежники, вони кожен день гасять пожежі, витягають людей з вогню, ризикуючи своїм 

життям. Лікарі щодня лікують своїх пацієнтів, і будь-який неправильно поставлений діагноз 

терапевта, будь-який неправильний рух руки хірурга може призвести людину до смерті. 5 % 

вважають, що  поняття «героїчний вчинок», - надумане, просто так склались обставини, і 

людина не могла вчинити по-іншому, або в неї не було вибору. 3 % говорять про те, що 

прославитись можна і через негативні вчинки, засуджувану поведінку. Часто і такі люди стають 

об’єктами для наслідування молоді. 

Чи впливають герої на життя суспільства?  

Люди старшого віку говорили про те, що у житті кожного з них були люди, які 

безпосередньо вплинули на їх розвиток. Це були Герої СРСР, Герої праці (Ю. Гагарін, Ленін, 

Зоя Космодем’янська, ветерани ВОВ, Молода Гвардія, Павло Корчагін, Мересьєв тощо). На 

прикладі їх життя вони формувались як особистості, намагаючись бути схожими на своїх 

героїв. 
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Люди середнього віку схильні вважати, що герої стають кумирами та ідолами для 

молоді, спонукають їх до змін свого світогляду, змушують задуматись над тим, як ми живемо. 

Усі вікові категорії однозначно впевнені, що функція героїв у суспільстві дуже важлива. 

Вони є творцями історії, подають приклад іншим, спонукають інших робити гарні вчинки, 

дають надію на безпечне майбутнє. Наприклад, герої АТО значно підсилюють патріотичні 

настрої молоді. Результати дослідження свідчать, що люди різних вікових категорій мають різні 

погляди стосовно того, народжуються чи стають героями. Більшість людей середнього віку 

вважають, що героями все ж таки народжуються, мотивуючи це тим, що героєм, може стати 

людина, що володіє певними особливостями: хоробрість, сміливість, витривалість, доблесть, 

честь, ініціативність. А ці якості, напевно, є вродженими. 

А молодь і старше покоління впевнені, що кожен з нас може бути героєм, здійснюючи 

маленькі, на перший погляд, але такі значні для інших вчинки, або ж чесно виконуючи свою 

роботу. Ми можемо стати такими завдяки своїй відповідальності, хоробрості, шляхетності, 

доброті, завдяки власним бажанням і організованості. 

Коли відомо, яких конкретних особистостей люди вважають героями, можна 

передбачити, який напрямок вибере суспільство для свого розвитку та які якості можуть бути 

сформовані в зростаючого покоління. Але, на жаль, 72 % опитаних серед молоді не змогли дати 

відповіді на питання «Кого Ви особисто можете назвати героєм?» 8 % нікого не вважають 

героєм. Інші називали відомих акторів, артистів, воїнів АТО. 

Представники середнього та старшого поколінь дали наступні відповіді:  

80 % - воїни АТО; 5 % - учасники Майдану; 6 % - ветерани ВОВ; 9 % - спортсмени 

(брати Кличко, Шевченко, Бубка), космонавти (Каденюк), політичні діячі (Ленін, Сталін).  

Тільки 2 % вказали, що можуть вважати героями сучасних політиків. Серед названих - 

Володимир Кличко, Ринат Ахметов, Леонід Кравчук. З усіх опитаних лише 11 % знають, що 

поряд з ними проживають герої, знають їх імена та який подвиг вони здійснили. Багато 

опитаних говорять про те, що, як правило, справжні герої – дуже скромні, ніколи своїми 

вчинками не вихваляються, тому про них мало хто знає. На їх думку, держава повинна бути 

зацікавлена в тому, щоб в інформаційному просторі надавалась інформація про видатних 

особистостей, оскільки саме вони є тим моральним стрижнем, на якому тримається суспільство 

і його культура. Існування моральних прикладів, як взірців, для кожного народу завжди є 

необхідним чинником духовного розвитку і удосконалення. 90 % опитаних вважають, що 

держава та суспільство зобов’язані винагороджувати людей за їх героїчні вчинки. Правда, 

стосовно методів винагороди між поколіннями виникли розбіжності. Старше покоління в 

більшості вважає, що нагороджувати необхідно якимись відзнаками (присвоювати звання, 

медалі, ордени). 45 % молоді вважає, що за героїзм винагороджувати не потрібно, тому, що 

якщо за героїзм платити, то це вже буде не героїзм; 15 % пропонують винагороду тільки з боку 

суспільства, а, саме, поважати, не забувати, виказувати вдячність; 40 %  говорять про 

необхідність матеріального заохочення (забезпечення житлом, грошова винагорода, інші види 

допомоги). Результати дослідження свідчать, що 40 % опитуваних вірять в те, що як би 

Україною управляли тільки герої, то наше життя змінилось би на краще, тому що вони не 

байдужі і своїми вчинками довели свою любов до країни. 15 % не могли визначитись з 

відповіддю, а 45 % - стверджують, що це тільки погіршить ситуацію, тому що бути героєм і 

бути політиком, – це зовсім різні речі. В них не вистачить знань, професіоналізму, юридичної, 

економічної та правової грамотності. Все залежить від нас. Дехто думає, що все змінює влада – 
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ні, все змінюємо ми самі. Просто, на жаль, багатьом нашим сучасникам просто начхати на долю 

країни. 

Отже, герої – це носії тих найголовніших, вічних цінностей народу, культури, 

цивілізації, як раз того, що в наш час дуже актуально. Але що дуже важливо, вони більше, ніж 

просто носії. Саме на них в суспільстві покладено непосильне ні для кого іншого завдання – 

дієвої передачі цих цінностей від покоління до покоління, від серця до серця. Ніякі 

моралізування, повчальні проповіді, семінари без цих справжніх носіїв вищих цінностей з 

таким завданням не впораються. На героїв покладається дуже важлива функція – надати 

орієнтир, вказати напрям. 

На жаль, сьогодні ми майже не знаємо героїв серед реальних людей. Поняття героїзму в 

переважної більшості населення асоціюється з вчинками, пов’язаними з захистом Батьківщини, 

порятунком інших, збереження кордонів. Часто згадується ризик власним життям або 

обмеження себе в чомусь. Дуже мало відповідей вказувало на те, що героями можна вважати 

представників багатьох професій, які своїми діями та вчинками змінюють ситуацію, дають 

надію,  допомагають іншим. У житті існує багато проявів героїзму не такого великого 

масштабу. Тому може  нам слід краще придивлятися до своїх близьких, друзів, сусідів, і може 

саме в них ми знайдемо маленьку часточку героя. В якості сучасних героїв майже всі так чи 

інакше вказували на бійців – учасників антитерористичної операції. Враховуючи той факт, що 

наше суспільство, починаючи з 2014 року, живе в стані війни, кожного дня гинуть люди, і страх 

за своє майбутнє та майбутнє своїх рідних та близьких переслідує нас невідступно, а люди, які 

на сході боронять наші кордони, дійсно забезпечують нам мирне життя – признання їх героями 

є передбачуваним. Якщо суспільство живе в мирні часи, як правило, героями є представники 

науки, відомі конструктори, винахідники, медичні працівники тощо. Війна пропонує своїх 

героїв. Викликає стурбованість той факт, що сучасна молодь або вважає, що героїв у сучасному 

світі не існує, або ускладнюється з відповіддю, кого конкретно кожен з них вважає героєм 

сьогодення. Відсутність моральних орієнтирів, зразків для наслідування буде неминуче мати в 

майбутньому неприємні наслідки. Можливо, така ситуація пов’язана з тим, що в країні немає 

системної роботи з напрямку збереження пам’яті про конкретних героїв. Так, показали сюжет 

по телебаченню, розмістили портрет на білгборді. І все... ЗМІ «відпрацювали» і забули. 

Подивіться, скільки століть і навіть тисячоліть живуть, не дивлячись ні на які катаклізми 

країни, де шанування предків і національних героїв зведено в непорушну традицію. І навпаки, 

як тільки в країні починають забувати кращих синів і дочок свого народу, стрімка деградація, 

розпад неминучий. Сьогодні ми вживаємо слово «герой» у безлічі різних смислів, дуже далеких 

від початкового. Герої праці і війни, герої книжкові, театральні та кінематографічні, трагічні й 

ліричні, нарешті, герої «наших романів». Але в будь-якому випадку поняття це хоч і змінилося, 

але не застаріло. Живе таки в нас щось, що змушує душу, нехай і несвідомо, шукати того, хто 

міг би служити їй орієнтиром. Адже в герої, як у фокусі, збирається те краще і цінне, до чого ми 

прагнемо самі. І по тому, які у нас герої, можна судити і про нас самих, про ті цінності, які нам 

важливі і дорогі. 
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 Мороз Ю.М. 

викладач гуманітарних дисциплін 

 

 

АКТУАЛЬНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ  

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ  

 
 

Сучасний освітній простір стає все більш мультикультурним та космополітним, що 

робить потребу у вивченні іноземних мов майже базовою для пошуку, засвоєння та 

практичного застосування інформації. Перед викладачем іноземної мови постає важливе 

завдання – змінити свою роль у навчальному процесі з повчальної на т’юторську. Адже, з 

появою всесвітньої мережі викладач став не єдиним джерелом інформації, як це було впродовж 

багатьох століть. Зараз кожен студент має змогу знайти потрібну інформацію, але чи дійсно 

вона йому стане в нагоді? Чи зможе він її застосувати в практичній та професійній діяльності? 

Саме на цьому етапі сучасний викладач має допомогти студенту визначитися з метою вивчення, 

засобами навчання та шляхами пошуку інформації. Функція  викладача на занятті – коригувати 

роботу та вмотивовувати студента на подальше навчання. І тут постає наступне логічне питання 

– яким має бути це навчання, щоб воно відповідало сучасним тенденціям? Дана стаття 

презентує актуальні методи організації навчального матеріалу, практичної діяльності на занятті 

та самостійної роботи студентів. 

 

1. Метод, орієнтований на мету вивчення 

 

Традиційна будова навчальної програми заснована на тематично орієнтованому методі. 

Лексичний та граматичний матеріал було обрано викладачем та об’єднано відповідно до тем, 

необхідних для вивчення студентами. Таким чином, участь студентів у процесі селекції 

матеріалу є мінімальною, виключно пасивною. Для підвищення вмотивованості студентів до 

навчально-пізнавальної діяльності варто частину відповідальності за вибір матеріалу перенести 

і на них. 

Метод, орієнтований на мету вивчення презентує сконцентрованість не на змісті 

навчального матеріалу, а на уміннях та сформованих компетенціях. Навчальна програма 

будується не за принципом «чого навчаємося», а «навіщо навчаємося». Це дозволяє націлити 

студентів на вивчення матеріалу, який вони фактично зможуть застосовувати в практичній 

діяльності, що допоможе досягти їм власної мети вивчення. 

Викладач має проаналізувати рівень студентської підготовки, потреби студентів та їхні 

очікування від вивченого матеріалу. Граматичний та лексичний матеріал підбирається та 

збільшується чи зменшується за обсягом на занятті відповідно до вищезазначених потреб. 

Студентам презентується базовий лексичний та граматичний набір до певної теми. Наступним 
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кроком є доказ аплікативності саме цього набору шляхом демонстрації його вживання носіями 

мови в реальних ситуаціях (аудіо чи відео матеріали). Студенти на кожному занятті мають 

знаходити підтвердження того факту, що іноземна мова – це лише інструмент для досягнення 

головної мети. 

 

2. Проектний метод 

 

Проектний метод є логічним продовженням методу, орієнтованого на мету вивчення і 

більше стосується нагальних студентських потреб, особистісних чи професійних. Цей метод 

розвиває та адаптує набуті мовленнєві уміння та компетенції шляхом визначення головного 

завдання для студента або групи студентів. Після отримання базового набору лексичного та 

граматичного матеріалу, після демонстрації його аплікативності, перед студентами має постати 

завдання. Наприклад, цикл «Ділового мовлення». Викладач має чітко визначитися з переліком 

тем: для одних спеціальностей нагальною буде потреба у вивченні теми «Рекламне 

оголошення», а для інших – «Етикет телефонної розмови». Далі студенти поділяються на малі 

групи, перед якими ставиться завдання: створити рекламу-запрошення на персональну виставку 

художніх робіт або продемонструвати основні помилки при ділових телефонних переговорах. 

Важливо залучати всіх студентів, незалежно від рівня їх комунікативних умінь, кожен студент 

має стати активним учасником команди, адже саме команда, а не викладач, має визначити, який 

обсяг роботи та яку саме кожен студент має виконати. На аудиторних заняттях обговорюються 

лексичні та граматичні труднощі, які виникли в студентів під час роботи над проектом, 

аналізується кожен сегмент та критерій проекту. 

Проектний метод може застосовуватись як на початку вивчення, так і як засіб рубіжного 

або підсумкового оцінювання знань студентів, відмінність виражається в загальному обсязі 

завдання та часі на його підготовку. 

 

3. Набір лексичних одиниць 

 

Якщо два попередні методи ґрунтуються на уміннях та компетенціях, які студенти 

мають розвивати, то цей метод фокусується  на тій лексиці, яку вони мають продукувати. А 

саме, які слова студенти мають розуміти для виконання спеціальних завдань.  Основа цього 

методу – набір основних лексичних одиниць, професійних та спеціальних, які студенти мають 

знати та вміти застосовувати у своїй професійній діяльності. Це означає, що лексичний 

матеріал має поділятися на основний та додатковий: основний використовується в спеціальній 

галузі, а додатковий – за межами професійної діяльності в загальнокультурній компетенції. 

Чому це важливо: викладач має оцінювати реальні досягнення студентів у вивченні лексики з 

основного набору, адже це є головним завданням вивчення курсу іноземної мови (за 

професійним спрямуванням), а вивчення додаткового лексичного матеріалу має бути 

прокоментоване та оцінене за іншими критеріями. Студенти мають чітко розуміти обсяг 

основного лексичного набору, завдання для вивчення та критерії оцінювання. 

Звичайно, цей перелік лексичних одиниць може бути занадто довгим, тому викладачу 

слід категоризувати та сегментизувати його. Наприклад, на початковому етапі вивчення обсяг 

нових лексичних одиниць може складати 10 спеціальних термінів, а наприкінці – до 30, 

залежно від рівня успішності студентів. 
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4. Застосування смартфонів на занятті 

 

З часів отримання майже безперебійного доступу до всесвітньої мережі зі смартфону, він 

став нагальною проблемою для викладача: студент фотографує текст, одна програма його 

перетворює з фото на документ, інша – перекладає , і все, робота виконана, частка студентської 

роботи – мінімальна, частка засвоєних знань і умінь – також мінімальна. Існує, навіть, 

програма, що робить аудіо онлайн переклад… Тобто, студентський інпут взагалі відсутній. 

Викладачі вважають смартфон на занятті повною деструкцією, але змусити студента відкласти 

його означає створити атмосферу рестрикту та негативу ще до початку процесу пізнавальної 

діяльності. Сучасному викладачу слід включити смартфон до навчального процесу , але 

зробити це таким чином, щоб студент не мав змоги перекласти левову частку роботи саме на 

гаджет, а сам залучився до навчання, а смартфон використовував як інструмент для досягнення 

навчальної мети. 

По-перше, можна використовувати електронний словник з аудіо підтримкою: студент 

має змогу прослухати, як вимовляється потрібне слово, передивитися варіанти використання 

слова в різних словотворчих формах та словосполученнях, подивитися та прослухати приклади 

вживання. Студент сам може створювати власний словник з певної теми, маючи до нього 

постійний доступ. 

По-друге, смартфон може і має допомагати студенту при перекладі текстів. Але студент 

повинен добре розуміти, що час, який витрачається на електронний переклад і його обов’язкове 

редагування, має поступово скорочуватись за рахунок запам’ятовування лексичних одиниць 

напам’ять. Можна ставити мету перед студентом – скоротити час на електронний переклад до 

10 секунд, використовуючи таймер. 

По-третє, інструмент для практичної діяльності. Так, викладач може роздавати робочі 

зошити в електронному вигляді, студенти виконують практичні роботи з граматики, вживання 

лексичних одиниць, шукають потрібну інформацію на веб-сайтах за допомогою смартфона. 

І останнє, смартфон може суттєво зменшити використання паперу, що є одним з 

глобальних еко-завдань всього людства. Адже викладачеві легше тиражувати, коригувати та 

видозмінювати завдання. Студентам легше шукати, зберігати та застосовувати інформацію в 

практичній діяльності. Смартфон ще більше наближує викладача до студентів, зменшуючи його 

наглядаючу та каральну функцію, зводячи його роль до т’юторства. 

Використовуючи вищезазначені актуальні методи навчання іноземної мови за 

професійним спрямуванням викладач демонструє студентам, що навчання може бути цікавим, 

технічно сучасним та аплікативним в їх подальшій професійній діяльності. 

 

Список використаної літератури: 

1. Шевченко М. В. Проектний метод як сучасний спосіб викладання іноземної мови 

професійного спрямування у вищій школі / Мар’яна Шевченко // Вісник МДУ. Серія: Філологія. – 

2012. – № 5. 
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викладач спеціальних економічних дисциплін  

Гайдей О.М. 

викладач соціально-гуманітарних дисциплін 

 

 

 

 

 

 

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ КОЛЕДЖУ 

КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНИХ ЯКОСТЕЙ ЛЮДСЬКОГО 

КАПІТАЛУ ДЛЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ 
 

Глибокі соціально-політичні та економічні зміни, що відбувалися протягом останнього 

часу в Україні, призвели до появи суттєвих змін у світогляді молодої людини, яка формується і 

розвивається.  

Сучасний ринок праці пред’являє принципово нові вимоги до професійних та 

особистісних якостей  своїх суб’єктів діяльності.   

З метою з’ясування життєвих і професійних перспектив, засобів їх реалізації та проблем, 

що стають перешкодою на шляху до досягнення поставленої мети студентів - майбутніх 

молодших спеціалістів, в коледжі було проведено дослідження, яким  були охоплені всі 

випускні групи, групи І курсу та деякі групи ІІ та ІІІ курсу.  

Основними завданнями дослідження стали:  

- виявлення проблем, з якими зустрічаються у коледжі студенти; 

- з’ясування відмінностей у спрямованості особистості студентів – сільських і міських 

жителів; 

- аналіз мотивів навчання та динаміки їх змін, залежно від терміну перебування у 

навчальному закладі. 

Соціологічні опитування студентів коледжу свідчать про наявність ряду проблем, що 

виникають на шляху їх професійного та особистого становлення. 

Структура проблем студентського життя сільського та міського жителя та їх ієрархія 

представлені в Таблиці 1. 

 

 

 

 

 

 



2019 Педагогічні обрії № 3 (105) 
 

27 

Таблиця1 

 

Проблеми студентського життя майбутніх молодших спеціалістів, 

 випускників ЧПЕК КНУТД 
 

  

Назва проблеми 

Кількість висловлювань 

у відсотках 

У 

середньому 

Рейтинг  

Жителі 

села 

Жителі 

міста 

1.   Навчання  24,55 28,48 26,52 1 

2.   Спілкування 22,76 14,56 18,66 2 

3.  Матеріальні нестатки 15,57 13,29 14,43 3 

4.  Відпочинок 9,58 10,13 9,86 4 

5.  Дефіцит часу 10,78 6,33 8,56 5 

6.  Житло 8,38 3,80 6,09 6 

7.  Бібліотека 2,40 5,06 3,73 7 

8.  Харчування 2,99 3,17 3,08 8 

9.  Санітарно-гігієнічні умови - 5,70 2,85 9 

10.  Транспорт 2,40 1,90 2,15 10 

11.  Психологічна підготовленість до 

дорослого життя 

 

- 

 

4,43 

 

2,22 

 

11 

12.  Працевлаштування  - 1,90 0,95 12 

13.  Здоров'я  - 0,63 0,32 14 

14.  Проблем немає  0,60 0,63 0,62 13 

 

Найважливішою проблемою в житті середньостатичного студента є, звичайно, навчання 

– його основний соціальний обов’язок. Це відзначають, як сільські, так і міські жителі - 

студенти коледжу. Вони частіше за все пояснюють труднощі, з якими вони зустрічаються в 

навчальному процесі, з невмінням ефективно розподілити час і організовувати власну 

діяльність: «Моя проблема – неорганізованість», «вночі – за комп’ютером, рано встати – 

проблема», «не вистачає часу на підготовку всіх дисциплін», «не вмію організувати свою 

самостійну роботу», «важко пристосуватися до надмірного впливу інформації». 

Аналіз даних (табл.1) дозволяє стверджувати, що проблем у спілкуванні студентів, що 

проживають у сільських місцевості, значно більше, ніж у міських (22,76 і 14,56%). Вони 

визначають власну замкнутість та сором’язливість: «дуже переживаю за все», «соромно 

виступати перед групою», «боязливість при відповіді», «не вмію спілкуватись», пояснюючи це 

«різкою зміною стилю життя», «відмінністю сільського проживання від міського», «сільські й 

міські жителі по-різному ставляться до життя», «сільській рівень життя відрізняється від рівня 

життя у місті».  

Ряд проблем сільські студенти пов’язують з неформальним спілкуванням з міськими 

ровесниками: «спілкуватися з міськими жителями важче, ніж з сільськими», «деякі міські 

студенти дивляться на нас, як на другосортних», «мені не подобається зверхнє ставлення 

міських жителів до сільських», «у міських жителів дуже багато гордості», «міським не 

довіряю», «на допомогу від міських не чекаю». 

Особливо їх турбує проблема здобуття високого соціального статусу в студентській 

групі, загалом у коледжі: «не вмію звернути на себе увагу», «не можу самоорганізуватися», «не 
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можу гідно представити себе перед людьми» і пошуків можливостей самоствердження та 

розвитку самоповаги: «я не вважаю, що в селі менш розвинута молодь, ніж у місті, можливо 

менш в окремих випадках (наприклад, у роботі з комп’ютером), «я, на відміну від деяких, не 

соромлюсь того, що живу в селі», «я думаю, що проблеми у спілкуванні залежать від самої 

людини, незалежно від того, міський це житель, чи сільський». Іноді ці прагнення 

трансформуються у соціально незрілі форми: «хочу одягатися відповідно і подібно до міських 

жителів», «хочу їздити на хорошій машині». 

Результати проведеного дослідження свідчать про низькі темпи соціальної адаптації 

студентів, що прибули з сільської місцевості, до самостійного життя: «дуже сумую за рідними і 

близькими», «постійно хочу додому», «сумую за домівкою», «великий потяг додому», «не 

можу пристосуватись до різкої зміни проживання», «кожну хвилину хочеться додому», 

«міським студентам легко: мама і тато поряд», «самій доводиться відповідати за ведення 

добробуту й бюджету», «після вступу до коледжу у мене з'явилось багато нових обов’язків: 

потрібно прибирати й готувати їжу, а я не встигаю». 

Особлива туга за домівкою у студентів 1 курсу. 

Дещо інакше визначають психологічну непідготовленість до дорослого життя місцеві 

жителі-студенти: «люблю вранці добре поспати», «я трохи лінивий», «дуже велике 

навантаження», «не вистачає дорослої підтримки». 

Серед проблем, на які вказують міські студенти, вагоме місце займають комунікативні 

бар’єри у спілкуванні з сільськими ровесниками: «не знаходжу спільну мову», «немає спільних 

інтересів». Вони ставлять до спілкування більш високі вимоги, відмічаючи «нетипову 

поведінку», «відсутність єдиних вимог до поведінки», «невміння спілкуватись». Міських 

студентів турбує проблема знаходження нових друзів, взаєморозуміння з викладачами, 

входження до нових форм життя. 

Третю сходинку в ієрархії проблем студентського життя посідають матеріальні 

негаразди, значимість яких приблизно однакова як для жителів села, так і для міста (15,57 і 

13,29%). Про це свідчать такі висловлювання респондентів: «основна проблема, яка стосується 

кожної людини сьогодні - це гроші», «основні проблеми – матеріальні», «матеріальні проблеми 

– на першому місті», «найбільш турбує проблема матеріальних нестатків», «не вистачає грошей 

на саме необхідне», «турбує відсутність прожиткового мінімуму». 

Матеріальні нестатки студенти із сільської місцевості пов’язують ще із транспортним 

витратами: «немає за що їздити додому», «не вистачає грошей на двотижневе проживання» 

тощо.  

Серед висловлювань всіх категорій респондентів чітко просліджується проблема у 

придбанні модного одягу, взуття, інших речей, що впливають на імідж особистості. Більша 

частина з них покладається у вирішенні матеріальних проблем на батьків: «якби батьки давали 

більше грошей, то ніяких проблем би не було», «не вистачає матеріальної підтримки батьків», 

«хочеться більше, а батьківські ресурси – обмежені». 

Достатню увагу студенти приділяють проблемам, пов’язаним з організацією 

молодіжного дозвілля: «відсутність дешевих комплексів відпочинку», «мало розваг і 

культурних закладів, в яких можна приємно провести час», «немає часу на особисте життя». 

Особливо виснажуючим фактором виступає хронічне недосипання студентів: «постійно хочу 

спати», «постійно не висипаюся», «висипаюсь тільки у вихідні». 
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Порівняльний аналіз проблем студентського життя дозволяє стверджувати, що у 

студентів із сільської місцевості більше проблем з проживанням: «шумно», «в гуртожитку дуже 

суворий режим», «в кімнаті зі мною проживають курці», «часто немає гарячої води», проблеми 

з транспортом: «важкувато добиратися додому».   

Наступною сходинкою у нашому аналізі стало виявлення мотивів та цінність орієнтацій, 

що визначають життєві перспективи майбутніх молодших спеціалістів.  
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Перспективи професійного становлення майбутніх 
молодших спеціалістів

 

 

З діаграми видно, що прагнення працювати за фахом було представлено у 40,2 % 

висловлювань. Вказуючи на можливі варіанти працевлаштування, студенти найчастіше 

вживають такі вислови: «хочу», «сподіваюсь», «бачу себе», «є надія», «хотілося б», «буду 

шукати», «бажаю», «планую». Деякі з респондентів дають обґрунтування зробленому вибору: 

«Працюватиму за спеціальністю, інакше навіщо ж я навчався», «хочу стати класним 

спеціалістом своєї справи і постійно підвищувати свій професійний рівень». 

Близько 30% старшокурсників мають конкретні ідеї щодо майбутнього: «Після 

закінчення коледжу буду працювати приватним підприємцем», «Буду створювати свою фірму», 

«За п’ять – десять років мрію зайняти посаду керівника», «В майбутньому бачу себе 

директором». 

Часто майбутню професійну діяльність респонденти пов’язують із соціального 

мотивацією. Вони виявляють прагнення до здобуття високого соціального статусу, самоповаги 

та поваги з боку оточуючих людей: «Хочу мати престижну роботу», «Через п’ять – десять років 

бачу себе на високій посаді», «Треба знайти своє місце в житті», «Маю на меті вдало вийти 

заміж», «Прагну здобути певне становище». 

Першокурсники при цьому часто виявляють свою соціальну незрілість: «Хочу мати 

трикімнатну квартиру, хорошу машину», «Матиму дачу, квартиру, машину і все до дрібниць». 

Очевидним є факт, що в умовах сьогодення значна частина молодих людей не пов’язує 

свої професійні плани з сільською місцевістю: «У селі немає ніяких перспектив», «Хотілося б 



2019 Педагогічні обрії № 3 (105) 
 

30 

залишитися у місті», «У даний момент в село повертатись не хочу», «У сільській місцевості для 

молоді немає роботи», «В селі немає соціальної бази: кіно, дискотеки», «Основна проблема в 

селі – це горілка», «Не вирвешся зі села – алкоголіком станеш». 

Серед висловлювань прослідковується зв’язок між перспективними планами майбутніх 

молодших спеціалістів і задоволенням їх потреб у спілкуванні: «У мене має бути багато друзів 

на роботі», «Я сподіваюся потрапити у гарній колектив». 

Існує пряма залежність перспективних планів працевлаштування від матеріальних 

потреб респондентів: «Хочу мати стабільну, добре оплачувану роботу», «Через 10 років бачу 

себе забезпеченою людиною», «У майбутньому треба стати на ноги і ні від кого не залежати 

матеріально», «Головне, щоб робота фінансово забезпечувала мене і мою сім’ю повністю», 

«Планую працювати в іншій країні, бо мене не задовольняє рівень оплати праці, що існує 

сьогодні», «Буду шукати роботу, де платять багато грошей». 

Студенти–першокурсники, як правило, не вміють визначати плани на майбутнє: «Своє 

майбутнє я не можу уявити», «Поки що не знаю, чого хочу», «Майбутнє пізніше визначиться», 

«Я не знаю, яка у мене перспектива на майбутнє». 

Криза самовизначення настає на 3 курсі. Більша частина навчання позаду і перед кожним 

студентом постають питання: «Що я можу як професіонал».  

У зв’язку з цим простежуються невпевненість у своїх силах, обережність у прогнозах: 

«Не хочу загадувати наперед», «Зараз прогнозувати важко», «Багато що може трапитись за цей 

час», «Все залежить від долі», «Час важкий і не знаєш, що буде завтра», «Майбутнє 

прогнозувати не буду, бо від життя можна чекати будь-яку несподіванку», «У мене немає надії 

на краще». 

Невизначеність перспектив старшокурсники пов’язують із працевлаштуванням: 

планування кар’єри, пошук місця роботи: «Не хочу надіятись, щоб тоді не розчаровуватись», «З 

пошуками хорошої роботи – безвихідь і безнадійність». 

Цікаво розглянути висловлювання студентів, які свідчать про бажання поглиблювати 

свої знання і продовжувати професійне навчання (7,94% висловлювань): «Маю намір 

продовжити своє навчання», «Хочу здобути вищу освіту», «Одним з головних завдань для 

подальшої кар’єри є отримання диплому магістра». 

Невелика частина студентів не виключає можливості працювати не за обраною 

спеціальністю (4,47 % висловлювань): «Головне – знайти роботу, можна і не за спеціальністю», 

«Через 10 років стану професійним спортсменом і буду заробляти непогані гроші», «Можливо я 

не знайду роботу за спеціальністю», «Якщо і не за спеціальністю – не пропаду», «Роботу буду 

шукати не обов’язково за спеціальністю». 

Аналізуючи засоби реалізації професійних перспектив, які планують використати наші 

випускники, ми виокремили сподівання на власні сили і невпевненість у власних силах, 

сподівання на допомогу. 
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Засоби реалізації професійних перспектив

Сподіваюся на власні сили                       Сподіваюся на допомогу                

 

Оптимістичні сподівання на власні сили, характерні для студентів різних курсів 

навчання. Значна частина з яких переконана, що пошуки працевлаштування і професійне 

самовизначення залежить від особистих можливостей і зусиль молодого спеціаліста: «Я вірю в 

те, що роботу можна знайти, завдяки своїм знанням», «Безумовно, планую влаштуватися на 

роботу самостійно», «Буду шукати роботу і обов’язково знайду». Частіше за все 

використовуються словесні штампи: «Я сподівалася…, планую…, спробую…, думаю,  що 

зможу…, буду пробувати…, хотів би…, буду докладати зусилля…». Респонденти 

підкреслюють, що майбутнє кожної людини залежить від самої себе», «Зараз кожен 

добивається всього сам», «Кожен сам коваль свого щастя», «Ніхто, крім мене, цього не 

зробить», але при цьому не відкидають можливості скористатися допомогою: «Сподіваюся на 

себе, але пораду завжди вислухаю і обдумаю», «Надія на себе – перш за все, а потім вже 

допомога зі сторони». 

Очевидним є факт, що з набуттям життєвого досвіду, в процесі професійного 

становлення і формування соціальної зрілості зростає переконливість майбутніх молодших 

спеціалістів у тому, що знайти роботу відповідно до фаху, яка б задовольнила їх потреби на 

достатньому рівні, неможливо без реальної допомоги: «До пошуків роботи я, по мірі 

можливості, намагатимуся залучити усіх, кого тільки можна», «Роботу знайду з чиєюсь 

допомогою», «Єдина можливість знайти високооплачувану роботу через зв’язки, впливових 

людей». 

Більшість респондентів розраховують на підтримку з боку батьків, родичів: «Найбільша 

надія на батьків», «Думаю, що у мене буде підтримка від батьків», «Спочатку допоможуть 

влаштуватися батьки», «Рідні допоможуть», «Без підтримки батьків і родичів буде важко», 

«Швидше за все, влаштуюсь за допомогою батьків», «Буду працювати там, де працюють 

батьки». 

Частина студентів переконана в магічній силі грошей: «Сподіваюсь на гроші батьків», 

«Будуть гроші – буде робота», «Без грошей, я думаю, роботи не знайду». 
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Прикро відзначити, та на допомогу з боку держави у працевлаштуванні майже ніхто із 

майбутніх професіоналів не розраховує: «Сподівання на державу досить хиткі», «На державу я 

надії не маю», «На мою думку, держава не спроможна забезпечити нас роботою», «Державі 

байдуже», «Не думаю, що держава в чомусь допоможе», «Я розумію, що від держави допомоги 

не отримаю», «У даний час держава безсила у допомозі працевлаштування». 

Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що навчальна діяльність – це лише 

одна з багатьох сторін життя студента. За період навчання молода людина зустрічається з цілим 

рядом проблем, обумовлених її вступом до дорослого життя. Постійне вирішення цих проблем 

вимагає від студентів внутрішньої самоорганізації, уміння раціонально розподіляти час, серед 

вкрай перевантаженого графіка повсякденного життя. З перерахованими проблемами 

зустрічається, практично, кожен студент, і спосіб їх розв’язання або сприяє особистісному 

росту і професійному становленню, або призводить до глибоких внутрішніх криз. 

Більша частина студентської молоді переймається вирішенням проблем професійного 

навчання та майбутнього працевлаштування. Існує певна тенденція: з віком, з набуттям 

життєвого досвіду в настроях студентів молодіжні емоції поступаються місцем реалізму, 

раціоналізму. У цілому, проблеми, які турбують сучасне студентство, відбивають ситуацію, що 

склалася в державі. 

Урахування усіх вищезгаданих факторів педагогічним колективом коледжу позитивно 

сприятиме підвищенню якості формування конкурентоспроможних фахівців для сучасного 

ринку праці. 
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Дрозд О.Г.  

викладач іноземної мови 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ  

НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Знання іноземної мови – це важлива передумова успішних особистих, професійних, 

культурних та міжкультурних контактів. 

Основною метою навчання іноземної мови є формування в студентів комунікативної 

компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток 

умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного 

світу. 

Сучасні зміни в освіті зробили актуальним звернення педагогів до проблем застосування 

активних та інтерактивних методів навчання. Лінгвістичне значення поняття «інтерактивні 

технології» розтлумачує поняття «інтерактивності», «інтерактивного» як взаємодію, або того, 

що взаємодіє, впливає один на одного. Інтерактивність у навчанні можна пояснити як здатність 

до взаємодії, навчання в режимі бесіди, діалогу, дії. 

Інтерактивне навчання — це упорядкована взаємодія педагога та студентів, що 

спрямована на досягнення визначеної мети, це спеціальна форма організації пізнавальної 

діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету — створити комфортні умови навчання, за 

яких кожен студент відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. 

Суть інтерактивного навчання в тому, що навчальний процес відбувається за умови 

постійної, активної взаємодії всіх студентів. Інтерактивні технології ефективно сприяють 

формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, 

взаємодії і дають можливість педагогу стати справжнім лідером студентського  колективу. При 

цьому студент і викладач — рівноправні, тобто знають, уміють і здійснюють свою діяльність 

разом, чудово розуміючи, що вони роблять і для чого. 

Інтеракція виключає домінування будь-якого учасника навчання, будь-якої думки, точки 

зору над іншими. У процесі діалогового навчання студенти навчаються критично мислити, 

вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, зважуючи 

альтернативні думки, приймати продумані рішення, брати участь у дискусії, спілкуватись з 

іншими людьми. Інтерактивними можна вважати технології навчання, які здійснюються шляхом 

активної взаємодії студентів у процесі навчання. Вони дозволяють на підставі внеску кожного з 

учасників до процесу навчання в ході заняття спільною справою отримати нові знання і 

організувати корпоративну діяльність, починаючи від окремої взаємодії двох-трьох осіб поміж 
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собою й до широкої співпраці багатьох. На відміну від активних методів навчання, які 

будуються на односторонній комунікації (її організовує і постійно стимулює викладач), 

інтерактивні методи принципово змінюють схему комунікації в навчальному процесі. 

Інтерактивні методи орієнтовані на реалізацію пізнавальних інтересів і потреб особистості, 

тому особлива увага приділяється організації процесу ефективної комунікації, в якій учасники 

процесу взаємодії більш мобільні, відкриті й активні. 

У порівнянні з традиційним навчанням інтерактивне має ряд переваг, серед яких 

основними є: 

- Суб’єктно-суб’єктний характер взаємодії між викладачем та студентами. 

- Особистісна зацікавленість студента, можливості для його інтелектуального та 

творчого розвитку. 

- Активна позиція студента під час навчання. 

- Глибока внутрішня мотивація студента до навчання. 

Перевагою інтерактивного навчання при вивченні іноземної мови є те, що воно є 

способом реалізації комунікативного підходу, сприяє більш активному включенню в роботу, 

зняттю психологічного бар’єру під час іншомовного спілкування через створення невимушеної 

атмосфери спілкування, встановленню міжособистісних стосунків, більш якісному опануванню 

лексичним та граматичним матеріалом завдяки можливості застосування отриманих знань на 

практиці через дію. 

Використання інтерактивних методів сприяє підвищенню мотивації студентів, навчанню 

культурі ведення діалогу, вихованню особистості,  толерантності, співпереживання, здатності 

до співпраці, самокритичності. 

Обираючи оптимальний метод інтерактивного навчання, необхідно враховувати деякі 

методичні особливості. По-перше, це поступове впровадження інтерактивного навчання, 

починаючи з простих інтерактивних методів (роботи в парах, малих групах, мозкового штурму, 

методу незакінчених речень). По-друге, це доцільність використання того чи іншого методу на 

різних етапах вивчення теми. По-третє, це оптимальне співвідношення інтерактивних та 

традиційних методів.  

Інтерактивні методики дають можливість ефективної організації взаємодії педагога і 

студентів, продуктивної форми їх спілкування з елементами змагання. Популярністю серед 

викладачів та студентів користуються такі типи занять: заняття-рольова гра, заняття-вікторина, 

заняття-брейн-ринг, заняття-подорож, заняття-конференція, заняття-дебати, заняття-захист 

проектів, заняття з елементами інсценування та театралізації. Такі форми роботи вчать 

студентів  зосереджуватись, концентрувати увагу, розвивають швидку реакцію, мовну здогадку. 

Вони збагачують активний лексичний запас студентів та формують комунікативні вміння та 

навички. Все це дає змогу викладачеві проводити заняття у високому темпі й водночас 

продуктивно. 

Великою популярністю серед викладачів та студентів користуються такі форми роботи 

як дискусія, мозковий штурм, робота в групах та рольові ігри. 
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Дискусія – це активне висловлювання власних думок, тому без інтерактивності вона 

просто неможлива. Студенти отримують можливість не тільки здобувати нові знання, а й 

використати, активізувати вже наявні. Дискусія ведеться між однолітками, викладач контролює 

тільки її хід, але не самий зміст, тобто вона стає сильним засобом самовираження, стимулом, 

мотивацією вивчення іноземної мови.  

Мозковий штурм - ця форма інтерактивної діяльності є чи не найбільш цікавою, 

захоплюючою і, головне, невимушеною. Існує факт, явище, поняття, що студенти їх не знають 

чи не розуміють повністю. Тобто існує та сама «інформаційна прогалина» в знаннях студентів і 

заповнити її — мета викладача. Викладач може просто підказати студентам і правильну 

відповідь, позбавивши їх, таким чином, можливості використати наявні в них знання й бажання 

спромогтися знайти відповідь самостійно. Він також може шляхом запитань, натяків, логічних 

висновків, висловлювань довести їх до самостійного усвідомлення ідеї, факту, тобто 

заповнення «інформаційної прогалини». Саме цей вид роботи й називається «мозковий штурм». 

Робота в групах. У групових формах роботи присутня подвійна спрямованість. Студенти 

працюють у групі однолітків, де вони можуть досить вільно висловити свої думки, мобілізувати 

знання, проявити творчий, організаторський та лідерський потенціал. Після закінчення роботи 

групи починають - дискутувати, обмінюватися думками та аргументами. Таким чином, до 

роботи залучається ще й подвійна мотивація: мотив прояву особистості та самоствердження в 

групі та мотив досягнення колективної мети, що повинна бути доцільнішою, ніж в іншої групи. 

Завдання, що отримують групи, можуть бути як різними, так і однаковими. Склад груп теж 

повинен бути приблизно рівним за силою, щоб стала можливою об'єктивна оцінка роботи .  

Рольові ігри використовуються найрізноманітніші в залежності від теми заняття (прес-

конференція, зустріч з представниками різних фірм, переговори з експорту, імпорту, 

заключення контракту).  

За допомогою саме таких видів роботи відбувається найбільш активне засвоєння 

термінології та тематичної лексики студентами.  

Вивчення іноземної мови студентами передбачає переклад літератури, що має свої 

особливості: певні засоби вираження, граматичну структуру речень, насиченість термінами. 

Після текстів робота з вправами, які вимагають інтенсивного мислення, мобілізують увагу, 

спонукають до самостійних висновків. Проблемні вправи, що розвивають уміння розпізнавати 

лексичні одиниці приводять студентів через активний пошук до самостійного висновку, 

усвідомлення, стійкого запам’ятовування. Значна частина запитань, які містяться у вправах, не 

має готової відповіді в текстах, таким чином створюється проблемне питання. Щоб відповісти 

на проблемні питання, студенти повинні докласти власних розумових зусиль, зуміти не тільки 

зрозуміти, а й оцінити отриману з текстів інформацію. 

 

Ефективність процесу активізації пізнавальної діяльності студентів, щодо формування 

комунікативних умінь, може забезпечуватись шляхом залучення студентів до діяльності, яка 

максимально моделює навчальний процес і створює умови для спілкування. У вирішенні нових 
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проблем є  доцільним  запроваджувати такі елементи комунікативної діяльності, як ситуативне 

мовлення та комунікативні блоки. Коли мова іде про оволодіння лексикою, цей процес може 

відбуватися на основі прикладів мовленнєвих ситуацій, діалогів та полілогів. 

Для цього на заняттях з іноземної мови  використовуються  діалоги різної тематики, 

диспути, кросворди, тестування; популярністю в студентів користується урок-вікторина. 

Отже, проаналізувавши сучасні підходи до організації вивчення іноземної мови, можна 

зробити висновок, що інтерактивні технології є одним із засобів реалізації комунікативного 

підходу. Вони створюють підґрунтя для особистісно орієнтованого навчання та виступають 

невід’ємним елементом сучасного заняття іноземної мови, оскільки вони передбачають 

моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на 

основі аналізу обставин та відповідної ситуації. 

Практичний досвід показує, що використання в навчальному процесі інтерактивних 

технологій навчання допомагає студентам досягти плавного переходу від набуття лексичних 

мовленнєвих умінь у процесі комунікації, збільшить діапазон термінологічної лексики за 

фахом, зробить процес навчання цікавим, пізнавальним, професійно-спрямованим та 

особистісно значущим. 
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ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ І ОЦІНКИ 

РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА 

 
Сьогодні суспільство вимагає від вищої освіти спрямувати всі засоби і зосередитись на 

розвитку особистості, яка здатна до системного вирішення соціально-економічних завдань у їх 

взаємозв’язку з загальновиробничими питаннями.  

Поняття компетентністної моделі молодшого спеціаліста сьогодні є базовим для 

підприємств та компаній (як українських так і європейських) під час проведення оцінки рівня 

відповідності випускників вищих навчальних закладів професійним вимогам. Кожне 

підприємство має перелік базових і додаткових компетенцій свого працівника, які є складовою 

ланкою тестів оцінки відповідності знань і вмінь молодого фахівця, його майбутнім 

функціональним обов’язкам. 

Оцінювання професійної компетентності молодшого спеціаліста тісно пов’язане з рівнем 

конкурентоспроможності випускника, його готовністю і вмінням успішно «вбудовуватися» в 

господарські структури, бути ефективним на ринку праці. Такий підхід знаменує заміну 

важливості внутрішньої оцінки студентів вищим навчальним закладом на необхідність 

зовнішньої оцінки професійної та соціальної підготовленості випускників до умов ринку. 

При цьому важливо враховувати, що позитивний результат навчання можливий лише за 

умови постійного контролю за відповідністю поставленої освітньої мети і процесом її 

досягнення. Контроль сприяє формуванню професійних компетенцій студента. На жаль, у 

випадку зменшення контролю за освітнім процесом значно знижується якість засвоєння 

студентами необхідних професійних знань. Сучасні інтенсивні методи навчання дозволяють 

проводити нові експерименти у сфері підвищення якості та ефективності контролю, в 

результаті чого з’являються новітні форми контролю рівня сформованості професійних 

компетенцій молодшого спеціаліста. 

Визначаються такі рівні професійної компетентності: початковий, елементарний, 

досвідчений, високий і професійний. Початковий рівень – рівень загального уявлення про 
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вибрану професію; елементарний рівень – рівень сформованості базових практичних навичок у 

вибраній професії; досвідчений рівень – рівень наявності основних теоретичних знань і 

практичних навичок за фахом; високий рівень – рівень конкурентоздатного працівника, який 

усвідомлює важливість розвитку професійних компетенцій з метою становлення себе як 

фахівця; професійний рівень - рівень, при якому випускник демонструє креативне мислення і 

вміння аналізувати діяльність, пов’язану з розв’язанням професійних завдань. 

Контроль і оцінка рівня сформованості професійних компетенцій студента реалізують 

наступні функції: контрольну, навчальну, організаторську, розвивальну, методичну, 

діагностичну, стимулюючу [5]. 

Контрольна функція. Перевірка і оцінка професійних компетенцій - одна з форм 

державного контролю. Показники контролю знань є єдиною основою для судження про рівень 

сформованості професійної компетентності студента, а також для вирішення такого важливого 

питання, як випуск з навчального закладу і видача диплома. Дані про рівень професійних знань 

є основними показниками, за якими буде оцінюватись робота не тільки окремого студента, але і 

викладачів, і цілих академічних груп, і навчального закладу в цілому.  

Навчальна функція. В процесі підготовки до заліків і екзаменів, захистів курсових 

проектів (робіт), студенти ґрунтовно переопрацьовують не лише окремі частини, а весь 

фактичний матеріал дисципліни. Перевірка професійних знань галузі пов’язана з повторенням і 

відтворенням раніше вивченого матеріалу, що завжди стимулює до удосконалення професійних 

компетенцій.  

Готуючись до відповіді, даючи усну відповідь на запитання викладача або записуючи 

відповідь на папері, студент уважно відбирає необхідні для цього знання, старанно продумує 

зміст відповіді, що стимулює напружену розумову діяльність. 

Контроль і оцінка сформованості професійних компетенцій студентів як важливих 

засобів стимулювання систематичності в роботі студентів щодо засвоєння нових знань 

забезпечує виконання організаторської функції. Отримані в процесі вивчення дисципліни 

знання студентові можуть здаватись правильними і достатньо повними, хоча, інколи, вони не 

задовольняють потреб суспільства. Під час перевірки і оцінки студент може отримати 

інформацію про те, що він знає або знає поверхнево, з яких питань необхідно розширити 

знання, що йому треба зробити для підвищення рівня сформованості професійних компетенцій. 

У результаті студент робить важливий висновок про необхідність освоєння більш раціональних 

прийомів засвоєння знань: наукова організація праці студента, самостійна робота над науковою 

та методичною літературою, організація навчальної діяльності в позааудиторний час. При 

цьому великий вплив має позитивний досвід навчальної діяльності кращих студентів.  

Контроль якості сформованості професійних компетенцій студентів має багаті 

можливості для забезпечення розвивальної функції, для розвитку особистості студента, як 

фахівця. Процес контролю ефективно впливає на розвиток професійних компетенцій: 

соціально-особистісних, загальнонаукових, інструментальних, загально-професійних та 

спеціалізовано-професійних. 

Методична функція. Результати контролю і оцінки рівня сформованості професійних 

компетенцій студентів важливі показники і для самого викладача, для коригування його 
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подальшої роботи, оскільки у процесі контролю викладач одночасно оцінює свою методику 

викладання і зміст навчальних занять.  

Діагностична функція аналізу й оцінки професійних компетенцій передбачає виявлення 

прогалин у знаннях студентів. Якщо на певному етапі навчання трапилося недостатнє 

розуміння матеріалу, то буде порушена послідовність навчання. Тому так важливо своєчасно 

виявити всі помилки та неточності, усунути їх i лише після цього рухатися вперед.  

Потреба аналізу й оцінки навчальної діяльності студентів зумовлюється психологічними 

особливостями людини. Прояв бажання кожної особистості отримати оцінку результатів певної 

діяльності, в тому числі і навчальної забезпечує виконання стимулюючої функції. Це викликано 

ще й тим, що в процесі освітньої діяльності студенти досить динамічно пізнають нові процеси i 

явища, але не завжди об’єктивно оцінюють рівень сформованості своїх професійних 

компетенцій. Викладач проводячи заходи з контролю допомагає студентам усвідомити якість i 

результативність освітнього процесу, що у свою чергу психологічно стимулює студентів до 

активної пізнавальної діяльності.  

У освітньому процесі всі функції переплетені та тісно взаємопов’язані. Проте в деяких 

формах контролю певна функція переважає над іншими. Наприклад, навчальна функція в 

основному проявляється на семінарах, лабораторних та практичних заняттях: студенти 

висловлюють свої міркування, обговорюють спірні питання. В цей же час на подібному занятті 

виконується діагностична функція. Під час підсумкового контролю (на заліках, екзаменах) 

переважно виконується діагностична функція контролю та оцінки рівня сформованості 

професійних компетенцій. При проведенні тестування проявляється контрольна та навчальна 

функції контролю.  

Здійснення принципу зворотного зв’язку є важливою умовою підвищення якості 

підготовки молодшого спеціаліста. Під час процесу навчання студентам не тільки надається 

певна інформація та забезпечується можливість сприйняття цієї інформації з інших джерел. 

Викладач повинен також мати вичерпні відомості про те, як виконується ця робота студентами, 

який рівень засвоюваних знань.  

Отже, контроль і оцінка якості сформованості професійних компетенцій студентів є 

невід’ємною і відповідальною частиною процесу засвоєння професійних знань, обов’язковим 

елементом на шляху від незнання до знання, від неповного знання до більш точного. Саме тому 

кожний викладач має напрацювати таку систему контролю та оцінки рівня сформованості 

професійних компетенцій, завдяки якій буде забезпечуватись виконання всіх функцій [8]. 

Ефективна оцінка результатів формування професійних компетенцій може бути отримана за 

допомогою застосування педагогічного інструментарію, що відповідає рівням професійної 

компетентності. 

Базовий рівень компетентності являє рівень представлення, розуміння і початкової 

готовності до реалізації професійних функцій. Компетенції на вказаному рівні зручно оцінити 

за допомогою тестування. 

Середній рівень компетентності характеризується якісним виконанням посадових 

функцій. Для оцінювання вмінь можна застосувати спеціалізовані практичні завдання. 
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Вищий рівень компетентності – рівень креативної екстраполяції. Для оцінювання рівня 

сформованості професійної компетентності молодшого спеціаліста проводиться проектне 

дослідження за заданою темою. 

Підсумовуючи розгляд функцій контролю для оцінювання професійної компетентності 

молодшого спеціаліста, можна сформулювати такий висновок: рівень сформованості 

компетентності випускника виявляється на трьох рівнях. На рівні представлення і розуміння, 

коли студент вже має знання, навички і вміння, але ще не має досвіду їх застосування; на рівні 

якісного виконання посадових функцій, коли студент має досвід реалізації покладених на нього 

завдань; на рівні креативної екстраполяції, яка дозволяє фахівцеві переносити ефективні 

способи і методи інших сфер соціальної діяльності на свою діяльність, а також синтезувати нові 

форми, методи і способи ефективної реалізації виробничих завдань і функцій [4]. 
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ІСТОРІЯ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

ЛІДЕРСТВА 
 

У загальному розумінні, продуктивність суспільної економіки 

— це показник того, скільки багатства народжує одиниця витрат у даній економіці. 

Більшості людей здається очевидним, що продуктивність почала зростати швидкими 

темпами одразу після переходу людства від кочового до осідлого способу життя, пов’язаного 

передусім з сільським господарством. Це сталося приблизно 8 тис. років до нашої ери. Потім, з 

4500 р. до н.е. з'являються перші цивілізації, винаходяться інструменти і зростання 

продуктивності праці прискорюється.  

Така точка зору, однак, здається не зовсім правильною: протягом останніх 10 тис. років і 

до 18 століття практично не спостерігалося зростання доходів на душу населення. Багатства 

стародавніх імперій були народжені не шляхом промислового зростання, а були фактично 

відібрані ними в результаті завоювань, експропріацій та примітивних форм торгівлі з сусідніми 

країнами. 

Хоча Стародавній Китай, Греція, Рим та Індія і були технологічно розвинутими країнами 

тих часів, але не змогли забезпечити стабільного зростання продуктивності своїх економік, 

оскільки прискорений розвиток економіки передбачає трансформації керівних ідеологічних 

доктрин, майнових прав та створення балансу влади. У зворотньому випадку, економічне 

зростання придушувалося. Саме так і сталося у стародавніх імперіях: їх відсталі соціально-

культурні традиції створювали обмеження для економічного зростання. 

У той час, хоч сукупний світовий продукт і зростав повільно, але зростання населення 

прискорювалося, тому дохід на душу населення залишався практично незмінним. Єдиним 

фактором, що сприяв тимчасовому зростанню рівня життя населення були періоди масових 

епідемій в Європі: населення стрімко скорочувалось, а доходи тих, хто вижив зростали. 

Звичайно, що такий шлях економічного зростання не є прийнятним для суспільства. 

Економічне зростання за рахунок продуктивності праці без сумніву є винаходом західної 

цивілізації. Темпи економічного зростання почали повільно збільшуватись на початку 18 ст. і за 

цей період лише три країни змінили одна одну на місці лідера до рівня продуктивності 

виробництва. 

Першою країною, що займала лідируюче становище, була Голландія, яка утримувала 

своє лідерство протягом 1700-1785 р.р. У 1700 р. ВВП на душу населення в Голландії становив 

440 $, в той час як в Англії цей показник був майже на 50% нижчим. Економіка Голландії мала 
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розвинуті виробництва бавовняних тканин, полотна, пива, кераміки, мила та кораблів. 

Голландці  створили розвинуту торгівельну систему світового масштабу. Дешеві готландські 

товари витісняли місцеві з риків Венеції, Генуї та Мілану, оскільки витрати на виробництво 

своїх товарів у голландців були набагато меншими. Так тривало 85 років, але голландців вже 

наздоганяла Англія. 

В останній чверті 18 ст. Англія вирвалася вперед завдяки успіхам промислової революції 

таким, як винайдення прядки «Дженні», що в 16 разів підвищила продуктивність праці в 

текстильній промисловості, парової машини Уатта тощо. Хоча темпи економічного зростання 

Англії становили всього 0,5% в рік, але і цього було достатньо для того, щоб приблизно в 1785 

р. Англія випередила Голландію і перетворилася на світового економічного лідера. 

Протягом більшої частини 19 ст. Британія була поза конкуренцією. Ця країна 

уособлювала собою технологічне диво, її багатство та могутність були велетенськими та 

небаченими досі. Англія видобувала дві третини усього вугілля, виробляла більше половини 

металу та полотна. Прибутки на душу населення на третину були більшими, ніж у Франції, та 

вдвічі – ніж у Німеччині. 

В 1820-1870 р.р. Великобританії вдалося потроїти темпи росту продуктивності. До 1870 

р. торгівельний обіг Англії був більшим, ніж у Франції, Німеччині та Італії разом узятих, та 

втричі перевищував обсяг торгівлі США. Британці стали самовдоволеними, ідеалізуючи себе та 

своє минуле, не звертаючи уваги на досвід тих, хто зазнав поразки. А в цей час вже два 

конкуренти наблизилися до неї упритул – це були Німеччина та США. Але британці 

продовжували вважати, що сонце ніколи не зайде на їх імперією. 

Індустріалізація в США почалася на 40 років пізніше ніж у Британії. Характерно, що 

американці тоді не стали винахідниками технічних новинок: вони копіювали технічні ідеї 

Англії, тобто займались тим, проти чого США зараз активно виступають – технічним 

піратством. Недарма французький дослідник де Токвіль описував у ті часи США як «країну 

копіювальників» 

Характерною особливістю американської економічної експансії на ринки Британії була її 

поступовість та непомітність. Американські товари просочувалися в усі галузі англійського 

життя і це дало привід економісту Ф.Маккінзі написати книгу під назвою «Американська 

окупація». 

Наприкінці 19 ст. США перетворилися на економічного лідера світу і зберігають це 

положення й досі. Напередодні другої світової війни рівень продуктивності виробництва у 

США був на 42% вищим, ніж у Англії. Під час війни продуктивність зростала завдяки 

використанню нових технологій, мобільності робочої сили, співпраці між профспілками, 

менеджерами та урядом. За часи війни американські виробничі сили на тільки не постраждали, 

але, більше того, були освоєні нові технології, а споживацький попит зріс у чотири рази. В 

наступні роки щорічні темпи зростання продуктивності становили 3,2% на рік, що сприяло 

подвоєнню прибутків населення кожні 20 років. Ставши найбагатішою країною серед бідного 
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світу, США почали поступово забувати про можливість появи конкурентів, а магічні 3,2% 

зростання на рік здавалися вічними. 

На рубежі 60-70 р.р. темпи зростання знизились. Потім почались нафтові кризи і 

подальше гальмування економічного зростання. Водночас на горизонті з’явився небезпечний 

конкурент, який хоча ще не досяг американського рівня продуктивності, але зміг випередити 

Америку по темпах зростання. То була Японія, яка боролася за своє місце в економічному 

лідерстві шляхом низьких витрат, в т.ч. на зарплату, високої дисципліни та рівня освіченості 

працівників, запровадження своїх та американських технічних винаходів та неординарних 

методів управління.  

Американо-японське суперництво продовжується й досі, супроводжуючись періодичним 

загостренням торговельно-економічних відносин між обома країнами. 
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9. Корнаи Я. Путь к свободной экономике. М.: Начало-Пресс, 1991. – 420 с. 
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Ліх Т.В. 

викладач спеціальних електротехнічних дисциплін 

 

 

 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПРИ 

ВИКЛАДАННІ  

СПЕЦІАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 
 

Сутність інноваційних методів полягає в оптимальному поєднанні різних форм і методів 

навчання. Основними характеристиками змішаного навчання є такі: створення наочної моделі 

учня по кожній дисципліні; розробка індивідуального навчання для кожного студента; 

асинхронний режим роботи; продуктивні методи навчання; система самоконтролю і контролю, 

що приводить до контролю засвоєння знань; дидактичне забезпечення в електронному вигляді, 

достатнє для самостійного опрацьовування курсу; поєднання аудиторних занять з on-line-

тренінгами і мережевою взаємодією. 

Головною частиною навчання в коледжах була і залишається лекційна форма 

проведення занять. На сучасному етапі лекція повинна виступати і як метод навчання, який 

створює фундаментальну базу знань студентів з кожної дисципліни, що передбачена 

навчальним планом, і як організаційна форма навчання – тобто спосіб інтерактивної взаємодії 

викладача і студентів. 

Удосконалення лекційного викладання матеріалу потребує від викладача на всіх етапах 

навчального процесу впровадження інноваційних методів навчання. Сучасний студент, який 

вільно володіє комп’ютером, якого важко чимось зацікавити та здивувати, наштовхує 

викладачів на перехід від традиційних методів ведення занять до впровадження нових форм і 

методів проведення лекційного заняття, пошуків нових підходів  подачі  навчального матеріалу. 

Відходить у минуле традиційна лекція яка, як правило, має суто інформаційний характер 

і побудована переважно на активності викладача, а не студента. 

Вимоги до сучасної лекції: 

 опрацювання великого об'єму інформації; 

 досягнення  зворотного зв'язку зі студентами; 

 інтенсифікація педагогічної діяльності; 

 мобілізація мислення, знань та умінь студента: 

 досягнення високих результатів навчальної діяльності. 

Тому сучасна лекція повинна  поєднувати керуючу роль педагога з високою активністю 

студентів на основі використання сучасних інноваційних (інтерактивних, мультимедійних, 

інформаційних) технологій. 

 Існує багато видів ведення лекції, (наприклад): 

http://asyan.org/potrf/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8Ff/main.html
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  Проблемна лекція – це апробація багатоваріантних підходів до рішення 

представленої проблеми.  

  Лекція із заздалегідь запланованими помилками виконує стимулюючу, контрольну 

та діагностичну функції.  

 Лекція-конференція складається із заздалегідь поставленої проблеми і системи 

доповідей (до 5-10 хвилин) по кожному питанню, що висвітлює проблему та є результатом 

самостійної роботи студента. 

 Лекція-бесіда полягає в тому, що викладач виступає і в ролі інформатора, і в ролі 

співбесідника, що вміло направляє хід діалогу зустрічними питаннями, може перетворитись у 

лекцію-диспут в результаті запланованих дій викладача. 

 Відеолекція допомагає розвитку наочно-образного мислення в студентів. 

 Лекція-візуалізація  являє собою передачу усної інформації, перетвореної у візуальну 

форму технічними засобами навчання (слайди, плівки, планшети, креслення, малюнки, схеми і 

т. д.).  

 Лекція-екскурсія - нетрадиційний вид лекції (проводиться не у звичній для всіх 

аудиторії, а передбачає виїзд безпосередньо на підприємства), сама обстановка стає своєрідною 

наочністю, яку неможливо відтворити в умовах навчального закладу. 

 Лекція із застосуванням техніки зворотного зв’язку (інтерактивна лекція) - (при 

підготовці і проведенні інтерактивних лекцій бажано заздалегідь роздати необхідний 

дидактичний матеріал, методичні рекомендації по вивченню теми, найбільш важливу 

інформацію та визначення записати до конспектів) студент перестає бути пасивним об’єктом 

навчання, а готується не тільки до практичних занять, але і до лекції, вдається здійснювати 

індивідуальний підхід, побачити рівень обізнаності в темі, з’являється час на детальний розгляд 

найбільш складних моментів лекції, оскільки не потрібно надиктовувати основні положення і 

визначення - вони вже зафіксовані в конспектах. 

Досвід доводить, що саме така лекція здатна зламати стереотип, який глибоко засів у 

свідомості студента, що йому повинні «надати» готові знання, і замінити його на розуміння 

того, що від повинен «завойовувати» знання власними зусиллями. Звичайно, кожна інновація, 

що запроваджується в навчальний процес, потребує чималих зусиль, багато часу і засобів для 

реалізації. Перед викладачами стоїть завдання впровадження таких прийомів і методів 

навчання, які б ставили за мету активізацію творчого потенціалу студента та стимулювали б 

його бажання навчатися. Тому дуже важливо на початку заняття створити позитивну 

психологічну атмосферу, яка сприятиме розвитку особистості, необхідно вразити, здивувати. 

Систематичне засвоєння інноваційних форм роботи дає змогу викладачеві успішно 

розв`язати порушені проблеми: 

 визначити рівень підготовленості групи до сприйняття тієї чи іншої технології; 

 забезпечити послідовність в освоєнні учнями певних прийомів роботи; 

 дати учням інструктивні матеріали; 

 провести достатню попередню підготовку. 

Дисципліна «Електроустаткування підприємств і цивільних споруд» є одною з основних 

для спеціальності «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних 

споруд». Вивчення дисципліни базується на знаннях отриманих студентами з математики, 
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основ інформатики і обчислювальної техніки, загальної електротехніки, спеціальних 

електротехнічних дисциплін. 

Глибоке знання дисципліни необхідне учням на заключному етапі навчання при 

виконанні курсового проекту з дисципліни та дипломного проекту з спеціальності, а також 

після закінчення навчання для проектування, експлуатації, налагодження сучасного 

автоматизованого технологічного процесу. 

У відповідності з вимогами програми в результаті вивчення дисципліни студенти 

техніки-електрики повинні: 

- організовувати безпечну, надійну експлуатацію технологічного устаткування та 

електроосвітлення з дотриманням режиму економії електроенергії; 

- впроваджувати найраціональніші режими експлуатації електроустаткування; 

- забезпечувати надійну, безаварійну, економічну експлуатацію електроустаткування; 

- користуватися електричними схемами електроустаткування та ін. 

І в цьому випадку має велике значення застосування інтерактивного засобу навчання, 

тому що організація інтерактивного навчання передбачає моделювання виробничих ситуацій, 

спільне вирішення проблем на основі аналізу відповідної навчальної ситуації, а сутність 

інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес відбувається за умови 

постійної активної взаємодії всіх студентів. 

Це базується на співпраці, взаємонавчанні викладач — студент. При цьому викладач і 

студент, — рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. І тут як не можна краще стає у нагоді 

методи інтерактивного навчання: активне включення кожного учня до процесу засвоєння 

учбового матеріалу та розвиток навичок самостійної діяльності. 

Інтерактивне навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Це 

спілкування (колективне, кооперативне, навчання в співпраці), у якому і викладач, і учні є 

суб’єктами. Викладач виступає лише в ролі координатора, організатора процесу навчання. 

На сучасному уроці доцільно використовувати різноманітні форми і методи 

організаційної роботи студентів, що дозволяють розкрити зміст їх суб’єктивного досвіду із 

запропонованої теми. Ретельно продумувати чергування видів робіт, типів завдань для 

уникнення стомлюваності студентів, прагнути до створення ситуації успіху для кожного 

студента. З дисципліни «Електроустаткування підприємств і цивільних споруд» запропонувати 

різноманітні види практичних та самостійних занять з вивчення: 

 сучасних освітлювальних установок; 

 установок електричної зварки; 

 вибору раціонального приводу для ліфтів, кранових механізмів, конвеєрів; 

 системи автоматизації верстатів; 

 автоматизації роботи електроустановок насосів, компресорів і вентиляторів.  

Інтерактивне навчання найбільше відповідає орієнтованому підходу до навчання 

особистості. Моделюються реальні виробничі ситуації, пропонуються проблеми для спільного 

розв’язання. Наступний метод інтерактивного навчання – визначення головних і другорядних 

задач, уміння передбачати наслідки свого вибору, його об’єктивна оцінка. 

При складанні електричних принципових схем роботи різних типів електрообладнання 

проявляється сутність інтерактивного навчання – це форми сумісної діяльності студентів: усі 

учасники навчального процесу взаємодіють між собою, обмінюються інформацією, сумісно 

вирішують проблеми. 
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Інтерактивне навчання вирішує три задачі: навчально-пізнавальну, комунікаційно-

розвивальну, соціально-орієнтаційну (результати якої проявляються за межами учбового часу і 

простору). 

Інтерактивне навчання підвищує мотивацію і захопленість учасників у вирішенні 

проблем, що обговорюються; розвиває уміння розуміти інший погляд на проблему; вміння 

співпрацювати; вступати в партнерські стосунки, проявляючи при цьому толерантність по 

відношенню до своїх опонентів; необхідний такт; доброзичливість до учасників процесу; 

сумісного знаходження шляхів взаєморозуміння, пошуку істини. 

Робота в електронній програмі «КОМПАС», «AutoCAD» та ін. застосування при 

виконанні курсового проекту з дисципліни та дипломного проекту. На цьому етапі характерна 

взаємодія, співпраця, кооперація, сумісна діяльність. 

Використання інтерактивних технологій не самоціль, а засіб створення атмосфери 

доброзичливості й порозуміння, впевненості, налаштування на успіх, вияв творчих здібностей. 

Отже, інтерактивний метод навчання передбачає активне включення кожного студента 

до процесу навчання, підвищення пізнавального інтересу, формує навички спілкування. 

При цьому необхідно враховувати, що універсальної технології немає, а тому викладач 

повинен розробити власний технологічний підхід інноваційного вдосконалення навчального 

процесу. 

 

Список використаної літератури: 
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2. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок : інтерактивні технології навчання – К., 2003. – 192 с. 

3. Токмань Г. Сучасні навчальні технології та методи викладання. Інноваційні технології: 

модульно-розвивальна система навчання // Дивослово – 2002. - №11. – С.59-62. 
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Малиновська Н.Б. 

викладач інформатики, комп’ютерної техніки та програмування 

 

 

 

СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

ЕЛЕКТРОННИХ ПОСІБНИКІВ 
 

Сучасна система освіти дедалі активніше використовує 

інформаційні технології і комп’ютерні телекомунікації. Істотно 

збільшились об’єми і складнощі навчальних матеріалів. Тому велика увага надається 

застосуванню прогресивних методик навчання, у тому числі з використання обчислювальної 

техніки. 

Проблема розробки і використання електронних підручників і посібників під час 

навчання назріла давно і пов’язана із упровадженням у навчальний процес інформаційних 

технологій. 

У зв’язку з цим актуальним є завдання створення електронних посібників навчальних 

дисциплін, що дозволяють вирішити цілий ряд питань щодо підвищення якості професійної 

підготовки фахівців:  

 надання студентові можливості самостійно вивчати весь теоретичний матеріал, 

виконувати практичні завдання й курсові проекти;  

 повне методичне забезпечення всіх видів занять і самостійної роботи студентів 

щодо вивчення конкретної навчальної дисципліни;  

 створення передумов для організації дистанційної форми навчання фахівців. 

Види електронних навчальних посібників: 

 Електронний підручник  

 Електронна лекція (презентація) 

 Навчальні відеоролики (анімація роботи обладнання) 

 Документальні фільми 

 Інтерактивні лабораторні роботи 

 Віртуальні прилади 

 Тести 

Електронна лекція - сукупність комп’ютерних технологій, які одночасно 

використовують кілька інформаційних середовищ: відео, фотографію, графіку, текст, анімацію, 

звукові ефекти, звуковий супровід.  

Для створення мультимедійної лекції можна використовувати програму PowerPoіnt  

корпорації Mіcrosoft, для демонстрації – ноутбук (персональний комп’ютер) і проектор. 

Перевага подібної лекції – максимальне насичення графічною інформацією (схемами, 

пояснюючими рисунками, фотографіями, відеороликами й ін.). 

Навчальні відеоролики призначені для візуалізації фізичних процесів, пояснення 

принципів роботи обладнання. Навчальні ролики можуть бути інтегровані в електронний 
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підручник (лекції) або демонструватися як окремий навчальний матеріал. Для демонстрації 

відеороликів використовується персональний комп’ютер (ноутбук), а також проектор для 

демонстрації на широкому екрані. 

Навчальне кіно – фільми, спеціально створені як засоби навчання, а також науково-

популярні, техніко-пропагандистські, хроніко-документальні фільми, які використовуються в 

навчально-виховному процесі. 

Інтерактивна лабораторна робота – являє собою один із прогресивно розвиваючих 

видів проведення лабораторних занять, суть якого полягає в заміні реального лабораторного 

дослідження на математичне моделювання досліджуваних фізичних процесів, але з елементами 

віртуальної взаємодії студента з лабораторним обладнанням. У залежності від 

використовуваного програмного інструментального середовища можна створити гарну ілюзію 

роботи з реальними об’єктами. 

Віртуальні прилади (vіrtual іnstruments) – комп’ютерні програми, які виконують, за 

допомогою комп’ютера і відносно нескладного обладнання, функції різних приладів. Віртуальні 

прилади використовують як для заміни звичайних приладів, так і для реалізації унікальних 

вимірів, для яких немає звичайних приладів. 

Як працює електронний підручник? 

Дуже просто. Спочатку студент вивчає матеріал потрібної глави підручника. Наприкінці  

глави встановлене гіперпокликання на тест по матеріалу глави. Щиглик по гіперпокликанню – і  

студент може перевірити свої знання. По закінченні тестування можна повернутися в підручник 

або повторити тест, у тому числі в режимі контрольного тестування. 

Немає єдиного стандарту на побудову електронних підручників, немає механізмів 

їхнього правового захисту, немає єдиних критеріїв, по яких визначається якість електронних 

підручників. 

Чіткого визначення, що таке електронний підручник поки немає. Є інтуїтивне розуміння: 

цей певний електронний засіб навчання, підтримка звичайної книги, певної теми, глави в 

цифровому форматі. 

На сьогоднішній день йде активний процес по створенню електронних підручників у 

гіпертекстовій формі і їхнього впровадження в навчальний процес. 

Електронний підручник – це освітній продукт, який можна переглянути лише за 

допомогою комп’ютера чи електронної книги, саме цим він і відрізняється від традиційного 

підручника на друкованій основі. 

Зручність застосування ЕП очевидна, особливо це стосується дисциплін, зміст яких 

постійно обновляється у зв’язку з прогресом, наприклад, інформатика, економічні і правові 

дисципліни. Щороку можна обновляти ЕП. 

Найпростішим електронним підручником може бути конспект лекцій викладача, 

набраний ним самим (або навіть студентами з метою розмноження гарного конспекту у 

великому числі екземплярів при мінімальних витратах) і розміщений на студентському сервері 

або на іншому загальнодоступному електронному вузлі. Однак такий підручник, власне 

кажучи, нічим не відрізняється від розмноженого друкованим методів конспекту й у ньому ніяк 

не використані специфічні можливості електронного видання. 

Слід зазначити, що електронний посібник повинен бути не просто електронною версією 

копії друкарського видання, а максимально використовувати всі сучасні досягнення 

інформаційних технологій: 



2019 Педагогічні обрії № 3 (105) 
 

50 

1. Електронний посібник повинен містити тільки мінімум текстової інформації у зв’язку 

з тим, що тривале читання тексту з екрану спричиняє значне стомлення студента і, як наслідок, 

зниження сприйняття і засвоєння знань. 

2. Необхідно широко використовувати в електронному посібнику ознаки кольоровості, 

що покращує наочність і дозволяє акцентувати увагу на головному. 

3. Електронний посібник повинен вміщати велику кількість ілюстративного матеріалу, 

що забезпечує практичну наочність навчання і активізує розумову діяльність студента. 

4. Використовувати аудіофрагменти для покращення сприйняття нового матеріалу (за 

даними ЮНЕСКО, при аудіосприйнятті засвоюється тільки 12% інформації, при візуальному – 

25%, а при аудіовізуальному − до 65% сприйнятої інформації). 

5. Електронний посібник повинен мати посилання на інші електронні підручники і 

довідники і містити гіперпосилання між елементами підручника. 

6. Електронний посібник повинен уміщати список рекомендованої літератури, що видана 

традиційним (друкарським) способом. Список літератури може бути доповнений не тільки 

покликаннями на статті в журналах, збірниках наукових конференцій та ін., але також і на 

електронні публікації, які розміщені на серверах навчального закладу або в мережі Internet. 

7. Електронний посібник повинен містити і тестовий контроль.  

ЕП повинний мати наступні характеристики: 

 Чітка структура; 

 Швидкий перехід до будь-якого елемента; 

 Можливість пошуку; 

 Читабельність; 

 Стислість 

Електронні підручники умовно поділяють на три типи: 1) відсканований паперовий 

підручник; 2) традиційний підручник з гіпертекстовими вставками; 3) спеціально розроблений 

електронний підручник.  

«Текстовий документ» - являє собою найпростіший електронний підручник. Це може 

бути як електронна (відсканована) версія паперового підручника, так  і самостійна розробка. 

Однак просто набраний текст підручника в MS Word без форматування і найпростішої верстки 

ще не можна назвати ЕП. Оскільки паперовий підручник - це насамперед книга: текст якої 

відформатований за певним стандартами, тоді аналогічні вимоги оформлення повинні 

застосуються і для електронних видань (хоча держстандартів поки не існує). Набраний текст – 

це тільки заготовка, яку варто оформити (зверстати), дотримуючи деяких стандартів. 

Електронний підручник типу «текстовий документ» це базовий тип ЕП, у процесі навчання 

його можна застосовувати тільки як допоміжний матеріал, однак такий ЕП може підготувати 

будь-який викладач і використовувати як основу для створення ЕП більш високого рівня (як 

самостійно, так і за допомогою фахівців). 

Електронний підручник типу «електронна книга» – це зверстаний «текстовий документ», 

у який додані найпростіші елементи навігації: гіперпокликання, закладки, зміст. Даний тип 

найбільш розповсюджений, і саме його в літературі називають ЕП. Найчастіше зустрічаються 

електронні книги у форматах html, pdf. 

Електронні посібники можуть мати додаткові можливості в порівнянні з паперовим 

варіантом. Однією із таких можливостей є використання гіперпокликань, за допомогою яких 

можливий швидкий перехід від однієї частини посібника до іншої. 
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Електронний підручник типу «Мультимедійний ЕП» являє собою більш складну 

структуру. Він може мати власну оболонку, нелінійну структуру, відео- і аудіоматеріали. Такий 

тип ЕП дозволяє повною мірою реалізувати всі можливості сучасних технологій для 

інтенсифікації навчального процесу. Однак, розробка такого ЕП може потребувати значних 

ресурсів. 

Незалежно від типу існують основні вимоги до методики створення електронного 

посібника: 

1. Навчальний матеріал повинен бути розбитий на розділи; 

2. Кожен розділ повинен вміщати детальні ілюстрації; 

3. Для того, щоб більш детально і просто пояснити матеріал, який важко сприймається 

слухачами, ілюстрації повинні підбиратися належним чином; 

4. За допомогою гіперпокликань основний матеріал розділу повинен об’єднуватися в 

одне ціле. Гіперпокликання можуть зв’язувати і окремі розділи електронного посібника; 

5. Доцільно доповнити матеріал посібника випливаючими підказками. 

Програмний супровід 

Електронні підручники у форматах Word, PowerPoіnt 

Немає потреби представляти документи в цих розповсюджених форматах. З їхньою 

допомогою можна легко і швидко підготувати якісний електронний навчальний посібник. 

Ніяких додаткових програм купувати не потрібно. 

Можна зробити щось на зразок презентації в powerpoіnt, але це я так думаю краще 

зробити для якоїсь частини підручника, або для якоїсь його вступної частини, де буде 

коротенько розповідатися, що можна зробити і яку дисципліну освоїти прочитавши цей 

підручник. 

Електронні підручники у форматі Acrobat 

Не зациклюйтесь на тім, що підручник буде саме в docx форматі, можна зробити його в 

pdf форматі, щоб можна було тільки читати, і змінювати ніяк не можна. 

Прекрасно зарекомендував себе формат PDF електронних документів від компанії зі 

світовим ім’ям Adobe Systems. Для читання електронних підручників у цьому форматі 

застосовується вільно розповсюджувана програма Acrobat Reader. Раніше для створення 

електронних підручників використовувалася програма Adobe Acrobat із широкими 

можливостями. В даний час можна підготувати документ не тільки за допомогою Acrobat, але й 

у програмі Mіcrosoft Word 2007, а потім конвертувати його в PDF-файл, багато мільйонів 

електронних документів у світі виконані саме у форматі PDF. 

Хоча цей рівень ЕП і зазнає критики з боку експертів, однак широке впровадження в 

наше життя планшетних комп’ютерів, у яких масово пропонуються електронні книги саме 

цього рівня, дає великий плюс на існування ЕП.  

Технологія створення електронного підручника у форматі PDF із засобами ефективного 

самоконтролю  проста і виглядає наступним чином: 

  готується текст електронного підручника за допомогою програми Word або ін., де 

потрібно в отриманий документ у необхідних місцях подати гіперпокликання на відповідні 

тести; 

  підготовлений текст із усім графічним матеріалом, шрифтами, особливостями 

оформлення і гіперпокликаннями на тести конвертується за допомогою програм Acrobat або 

Word 2007 у формат електронних документів PDF; 
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  PDF зберігає точну візуальну копію документа, але не його логічну структуру. Як 

наслідок, PDF досить складно редагувати. 

Електронні підручники у форматі HTML  

Кожному викладачу важко в достатньому обсязі освоїть техніку Web-програмування, але 

значну частину роботи, необхідну для створення сучасного мультимедіа курсу, орієнтованого 

на мережне використання (Web-курсу), може виконати практично кожний. 

Створіть електронну версію курсу в текстовому редакторі Word 97, чи більш пізньої його 

версії. 

Створіть необхідні гіпертекстові покликання, що встановлюють зв’язки як між окремими 

розділами, так і з необхідними ресурсами Інтернет. 

Перетворіть текст в HTML - формат. Для цього в меню «Файл» виберіть режим 

«Зберегти як», у вікні «Збереження документа» у полі «тип файлу» встановіть «HTML 

Document». У результаті цієї операції буде створений файл *.html, де * - ім’я doc-файлу. При 

цьому усі формули, написані у формульному редакторі Word, будуть автоматично перетворені 

у файли-зображення формату jpg. 

Електронні підручники в програмі Flash MX 

Багато електронних підручників, мають основу – програму Flash MX, що представляє 

могутню систему для створення анімаційних файлів для Web. Тому що майбутнє за 

дистанційним навчанням, то вивчення цієї програми необхідно. 

Електронний підручник у програмі 3D Studіo MAX 

Програма 3DMAX приваблює тим, що в ній можна по-справжньому відчути себе 

творцем цілого фільму, виступати й у ролі режисера, оператора, композитора, усіх тих, хто 

створює фільм. Звичайно, цей процес займає багато часу, але якщо подобається, то він пролітає 

непомітно. 

У даний час існує багато програм-оболонок, що вільно поширюються, за допомогою 

яких можна створити наочний, різнобарвний і цікавий для студентів електронний підручник. 

Електронний підручник готовий! 

Здавалося б, перераховані дрібниці, що і не кожному оку видні. Але в тому й справа, що 

стиль складається з дрібниць. Гарний стиль сам по собі не повинний упадати в око. Його задача 

саме зворотна – усі зусилля направити на те, щоб ніякі дрібниці не відволікали від навчальної 

мети. 
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Олійник В.В. 

викладач спеціальних електротехнічних дисциплін  

 

ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ  

КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ  

НА ЗАНЯТТЯХ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНТЕГРОВАНИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ 

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ 
 

Сучасні ринкові відносини вимагають, щоб ринок праці наповнювався 

висококваліфікованими та конкурентоспроможними спеціалістами, рівень підготовки яких 

відповідав би вимогам сучасного виробництва та запитам роботодавців. Тому є доцільним 

застосування новітніх технологій на практичних та лабораторних заняттях. Висока позитивна 

мотивація та уміле використання сучасних комп'ютерних та інформаційних технологій може 

грати роль компенсаторного чинника в разі недостатньо високих спеціальних здібностей або 

недостатнього запасу необхідних знань, умінь і навиків, що дуже важливо на сучасному етапі 

розвитку освіти. Ніяка ефективна педагогічна взаємодія зі студентом, неможлива без 

урахування особливостей її мотивації. Саме це впливає на успішність і результативність у 

діяльності. Правильне виявлення професійних інтересів і схильностей є важливим 

прогностичним чинником задоволеності професією в майбутньому. 

Розвиток системи вищої освіти України вимагає від вищих навчальних закладів 

удосконалення практичної підготовки студентів, яка є базовою ціннісною орієнтацією фахівця, 

містить у собі сукупність взаємозалежних установок на ставлення до самого себе, до колег, 

роботодавців, до організації й представляє собою найважливішу змістовну характеристику 

професійної компетентності майбутнього фахівця. 

Одним з основних принципів педагогічної науки є зв’язок теорії з практикою. 

Діалектичний шлях пізнання «від споглядання до абстрактного мислення і від нього до 

практики» повинен бути покладений в основу методики навчання – від фактів до висновків, а 

від них – до практики, що їх підтверджує і до нових напрямів у практиці на основі цих 

висновків.  

Методологічну базу для виникнення терміну «компетентнісний підхід» було закладено в 

середині минулого століття при спробі американських вчених розробити специфікації у 

визначенні діяльності людини в різних галузях виробництва. 

Компетентність – слово іншомовного походження, яке походить від латинського 

«competentiо», «соmpeto», що означає: досягаю, відповідаю, підходжу. Поняття «компетентний» 

характеризується такими якостями як знаючий, обізнаний, авторитетний у певній галузі. Будь-

яка компетентність, сформована під час навчального процесу, відноситься до професійної 

компетентності. Навчальна діяльність студентів – основа пізнавального процесу, що впливає на 

формування компетенції фахівця і підготовці до професії енергетик.  

У процесі вивчення студентами теоретичних основ електротехніки передбачаються 

практичні заняття, тому звертається увага на висвітлення наукових досягнень у галузі 

енергетики і пошуку сучасних принципів і методів організації практичних занять відповідно до 

обраної професії, для того щоб практичні заняття сприяли удосконаленню і формуванню 

фахової компетентності майбутніх енергетиків. 
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Практичне заняття – така форма навчального заняття, при якій викладач організує 

детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни, які він 

отримав на лекції і в процесі самостійної роботи над матеріалом, який вивчив та формує вміння 

і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального розв’язання задач студентом 

відповідно до сформульованих завдань викладачем. Лабораторне заняття дозволяє дослідні 

перевірки теоретичного матеріалу.  

На практичних заняттях вирішуються задачі, детально розглядаються теоретичні 

положення, що викладені на лекції і підручниках. Крім того ці заняття забезпечують активне 

повторення отриманих знань.  

Метою практичних та лабораторних занять є: 

1. Показати студентам методи застосування теорії при розв’язанні задач і навчити їх 

розв’язувати типові задачі. 

2. Перевірити рівень обізнаності студентів у питаннях, що розглядалися на лекції і 

підручнику, ступінь і якість засвоєння. З’ясувати, як кожний студент працює над собою. 

3. Усунути прогалини в знаннях студентів з пройденого теоретичного матеріалу з 

теоретичних основ електротехніки і допомогти засвоєнню цього матеріалу. 

4. Прищепити студенту розрахункові навички, необхідні для роботи на виробництві і в 

наукових дослідженнях. 

5. За допомого досліджень перевірити правильність теоретичних висновків. 

Практичні і лабораторні заняття потребують від студентів самостійності і активності. 

Вони виховують студентів у дусі строгої відповідальності за якість їхньої роботи, а тому 

заставляють глибоко осмислювати її, привчають до практичної оцінки своїх дій і вчать 

підсумовувати і узагальнювати підсумки роботи. 

Практичне та лабораторне заняття потребує тісного зв’язку їх як з лекціями по вивченим 

темам, так і часом їх проведення. Викладачу, що проводить практичні та лабораторні заняття, 

необхідно враховувати поточну виробничу та навчальну практики і майбутню виробничу 

діяльності студентів, ув’язувати з нею запропоновані завдання.  

у такому разі студенту буде більш цікаво оволодівати новими знаннями і бачити 

практичне використання знань, які набуваються. Якщо на лекції викладається матеріал по 

симетричним трифазним колам, а задачі вирішуються на розв’язання однофазних кіл, то 

викладачу не вдасться привчити студентів працювати систематично і ритмічно. Обсяг та 

тематика практичних і лабораторних занять повинні відповідати робочій навчальній програмі 

дисципліни і бути тісно ув’язані з лекційним курсом. Якщо повної відповідності між темами 

лекцій і практичних занять не відбувається, слід по можливості зв’язати стару тему з новою, 

наприклад, розв’язувати задачі нескладних електричних кіл для трифазних кіл з незалежною 

роботою фаз. 

На практичних заняттях з теоретичних основ електротехніки використовується метод 

об’єднання практичних і лабораторних занять, якщо їх теми близькі. Наприклад, при вивченні 

тем «Лінійні нерозгалужені кола постійного струму», «Лінійні розгалужені кола постійного 

струму», студенти розраховують у заданому викладачем електричному колі, при заданих 

опорах і величинах ЕРС, величини струму і напруг на елементах колах. Потім збирають 

електричну схему заданого електричного кола з використанням приборів: вольтметрів, 

амперметрів, ватметрів, використовують джерела живлення, що відповідають величинам ЕРС, а 

за допомогою реостатів підбирають необхідні величини опор. Також використовуються 

спеціально розроблені програмні продукти. Результати досліджень порівнюють з розрахунком, 

при чому застосування приборів магнітоелектричної системи дозволяє перевірити не тільки 

правильність розрахунку струму, але і напряму струму і напруг на елементах кола. Такий 

прийом дозволяє студенту не тільки краще запам’ятати закони Ома, Кірхгофа, але й отримати 

фахові знання і виробничі навички: засвоїти які прибори треба застосовувати для виміру тієї 

або іншої електричної величини, одиниці виміру електричної величини, схему підключення 
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прибору, як визначити ціну поділок шкали прибору, уяснити, що дає зміна полярності на 

затискачах прибору.  

Аналогічно проводяться деякі практичні заняття по темах «Лінійні нерозгалужені кола 

синусоїдного змінного струму» і «Лінійні розгалужені кола синусоїдного змінного струму», але 

в цьому випадку для перевірки правильності попередньо розрахованої векторної діаграми 

доцільно включити в схему фазометри. Студенти наочно бачать зміну кута зсуву фаз у 

електричному колі при зміні параметрів кола: індуктивності і ємності, резонансні режими в 

електричному колі, легше засвоюють умови, при яких виникають резонансні явища і находять 

галузі їх застосування на виробництві (компенсація реактивної потужності тощо). 

Практичні та лабораторні заняття плідно впливають на осмислення лекційного матеріалу 

студентами, уточнюючи його і конкретизують, тому що викладачі, які давно читають лекції, 

доволі часто забувають проте, як складно студентам конкретизувати будови, схеми, векторні 

діаграми і теоретичні викладки. Коли викладач на дошці рисує графічне зображення 

трифазного генератора, він сам ясно бачить «живу» електричну машину, із статором і ротором, 

контактними кільцями, щітками, а як при цьому приходиться студенту, якщо він ніколи не 

бачив такої машини? Тому слід на практичних заняттях з вивчення, наприклад, симетричного 

трифазного генератора використовувати синхронні машини у розібраному вигляді, щоб 

студенти змогли побачити устрій статору, ротору, визначитися з призначенням обмоток, 

розташуванням і кількістю обмоток у магнітопроводі статора. Тоді буде зрозуміло: яке явище 

лежить в основі отримання симетричної трифазної системи напруг у генераторі і від чого 

залежить величина ЕРС у фазі генератора. 

Ще одним доволі наочним методом є проведення демонстрації електричних явищ: 

теплової дії, електромагнітної індукції, електромагнетизму, електромагнітної сили тощо, що 

пов’язані з темою практичного або лабораторного заняття. Вони проводяться в лабораторії, 

розрахованій на одну групу. Таке приміщення легше обладнати для демонстрації експерименту, 

ніж лекційну аудиторію. Демонстрації експерименту в лабораторії добре видні всім студентам, 

до того ж студентів можна залучити до участі в дослідах. У цих умовах корисно проводити 

експерименти для підтвердження правильності рішення задач і для вирішення спірних питань. 

При виконанні практичних робіт розрахункового характеру студенти використовують 

пакет математичного аналізу MathCAD. 

MathCAD — система комп'ютерної алгебри з класу систем автоматизованого 

проектування, орієнтована на підготовку інтерактивних документів з обчисленнями і 

візуальним супроводом, відрізняється легкістю використання і застосування для колективної 

роботи. Має простий і інтуїтивний для використання інтерфейс користувача. Для введення 

формул і даних можна використовувати як клавіатуру, так і спеціальні панелі інструментів. 

Робота здійснюється в межах робочого аркуша, на якому рівняння і вирази 

відображаються графічно, на противагу текстовому запису в мовах програмування.  

Незважаючи на те, що ця програма здебільшого орієнтована на користувачів-

непрограмістів, MathCAD також використовується в складніших проектах, щоб візуалізувати 

результати математичного моделювання, шляхом використання найбільш поширених 

обчислень і традиційних мов програмування. MathCAD доволі зручно використовувати для 

навчання, обчислень і інженерних розрахунків. MathCAD містить сотні операторів і вбудованих 

функцій для вирішення різних технічних завдань. Програма дозволяє виконувати чисельні і 

символьні обчислення, проводити операції з скалярними величинами, векторами і матрицями, 

автоматично переводити одні одиниці вимірювання в інші. 

Серед можливостей MathCAD є: розв’язання диференціальних рівнянь, у тому числі і 

чисельними методами, побудова двовимірних і тривимірних графіків, використання грецького 

алфавіту як в тексті, так і у рівняннях, символьні обчислення, операції з векторами і матрицями, 

символьне розв’язання систем рівнянь, згладжування кривих, виконання підпрограм, 

знаходження коренів функцій і поліномів, статистичні функції і розподіли ймовірностей, пошук 

власних значень і власних векторів, обчислення з розмірностями. 
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Крім того, в якості ефективного засобу комп’ютерного моделювання при виконанні 

лабораторних робіт, я своїм студентам пропоную віртуальну лабораторію Multisim.  

Це електронна система моделювання імітує реальне робоче місце дослідника – 

лабораторію, обладнану вимірювальними приладами, що працюють у реальному масштабі часу. 

З її допомогою можна створювати, моделювати як прості, так і складні аналогові і цифрові 

радіофізичні пристрої. Широкого поширення Multisim набула в середніх і вищих учбових 

закладах, де використовується в учбових цілях як лабораторний практикум по цілому ряду 

дисциплін. Система схемотехнічного моделювання Multisim призначена для моделювання і 

аналізу електричних схем. 

Робота з електронною системою моделювання Multisim включає три основні етапи: 

створення схеми, вибір і підключення вимірювальних приладів, і, нарешті, активація схеми - 

розрахунок процесів, що протікають у досліджуваному пристрої. У загальному випадку процес 

створення схеми починається з розміщення на робочому полі компонентів з бібліотеки 

програми. 

У бібліотеку компонентів програми входять пасивні елементи, транзистори, керовані 

джерела, керовані ключі, гібридні елементи, індикатори, логічні елементи, пристрої тригерів, 

цифрові і аналогові елементи, спеціальні комбінаційні і послідовні схеми. Активні елементи 

можуть бути представлені моделями як ідеальних, так і реальних елементів. Можливо також 

створення своїх моделей елементів і додавання їх у бібліотеки. 

Широкий набір приладів дозволяє проводити вимірювання різних величин, задавати 

вхідні дії, будувати графіки. Всі прилади зображуються у вигляді, максимально наближеному 

до реального, тому працювати з ними просто і зручно. 

CircuitLab – це безкоштовний веб-браузерний інструмент, який надає можливість 

моделювання та дослідження електричних схем, а також дозволяє перевірити роботу схеми до її 

макетування. 

Основні переваги продукту – це: збирання та тестування схем у браузері, мінімалізм 

дизайну та простота користування, точний аналіз схем, не вимагає встановлення. Для 

збереження результатів вашої роботи або розміщенні їх на інших ресурсах, достатньо пройти 

процедуру реєстрації та отримати власний обліковий запис. 

Для оформлення звітної документації використовуємо продукти від Microsoft, зокрема 

пакет офісних програм Microsoft Office, а саме: Word, Excel, Visio, Power Point.  

Текстовий процесор Microsoft Word має дуже широкий спектр можливостей для 

створення, оформлення та опрацювання текстових документів.  

За допомогою Надбудови Mathematics для Word можна виконувати математичні 

обчислення і будувати графіки. 

Дана надбудова також містить розширений набір математичних символів і структур для 

точного відображення формату математичних виразів. Можна також швидко додати 

загальновживані вирази і математичні структури з колекції формул. Надбудова Microsoft 

Mathematics допомагає вирішити наступні завдання:  

 Обчислення стандартних математичних функцій, таких як корінь і логарифми  

 Обчислення тригонометричних функцій, таких як синус і косинус  

 Знаходження похідних і інтегралів, границь, а також сум і добутків рядів  

 Виконання операцій над матрицями, наприклад, знаходження оберненої матриці, 

додавання та множення матриць  

 Виконання операцій над комплексними числами  

 Побудова графіків в 2 площинах в декартовій та полярній системах координат  

 Побудова графіків в 3 площинах в декартовій, циліндричній та сферичній 

системах координат  

 Рішення рівнянь і нерівностей  

 Обчислення статистичних функцій, наприклад, мод і дисперсій 
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 Знаходження коефіцієнта многочленів і цілих чисел  

 Спрощення та розкриття алгебраїчних виразів 

Електронна таблиця Microsoft Excel — це програма для автоматичного опрацювання 

даних, поданих у вигляді таблиці. 

При проведенні складного статистичного або інженерного аналізу можна спростити 

процес і заощадити час, використовуючи надбудову «Пакет аналізу». 

Для аналізу даних за допомогою цього пакету слід зазначити вхідні дані і вибрати 

параметри; розрахунок буде виконаний за допомогою потрібної статистичної або інженерної 

макрофункції, а результат буде поміщений у вихідний діапазон. Деякі інструменти дозволяють 

подати результати аналізу в графічному вигляді. 

Основні інструменти, які включені в пакет аналізу: F-тест для дисперсії по двох 

вибірках, Т-тест, Z-тест, аналіз Фур’є, вибірка, генерація випадкових чисел, гістограма, 

дисперсійний аналіз і т.д. 

Для роботи з діаграмами та подання великих масивів інформації в зручному і наочному 

вигляді є сучасний інтуїтивно зрозумілий інструмент. Це програма Microsoft Visio, вона 

поставляється окремо від пакета Office, але при цьому її популярність зростає значними 

темпами.  

Щоб почати роботу з програмою, слід у стартовому екрані вибрати один з численних 

шаблонів, розділених за категоріями. Після вибору шаблону певної тематики в бічну панель 

завантажуються ті основні категорії фігур, які з найбільшою ймовірністю знадобляться в 

процесі роботи.  

Будь-яку фігуру з бічної панелі можна перетягнути мишкою на сторінку, налаштувавши 

її розмір і супутній текст. Доступні шаблони дозволяють реалізовувати найрізноманітніші 

завдання. 

Maxwell – це сучасне, високопродуктивне програмне забезпечення для моделювання 

двовимірних і тривимірних електромагнітних полів, використовується для аналізу моделей 

двигунів, датчиків, трансформаторів і багатьох інших електричних і електромеханічних 

пристроїв різного застосування в режимі реального часу. 

SunRav TestOfficePro – комплексний пакет програм, який призначений для створення 

тестів, тестування користувачів, підготовки та аналізу результатів тестування. Має широке 

практичне застосування в стінах нашого навчального закладу. Даний програмний продукт дає 

можливість проводити рубіжний замір знань та підготуватися студентам до складання іспитів 

та підсумкового зрізу знань випускних курсів. 

Практичне та лабораторне заняття є одним з головних засобів засвоєння студентом 

теоретичного матеріалу, допомагає в одержанні практичних навичок, які сприяють активізації 

мислительної діяльності студентів; у сучасному навчанні вони відіграють важливу роль у 

процесі формування фахової компетентності студентів. 
Список використаної літератури: 

1. Булах І.Є. Теорія і методика комп’ютерного тестування успішності навчання (на матеріалах медичних 

навчальних закладів): Дис. Доктора пед. наук: 13.00.01 / Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка. -К.,1995. – 430 с. 

2. Буркова, Л. Ключ до управління: Класифікація педагогічних інновацій як елемент механізму керування 

інноваційним процесом в освіті / Л. Буркова // Директор школи, ліцею, гімназії. − 2000. – №1. − С. 31–37. 

3. Карпова Л.Б. Використання персонального комп’ютера на уроках фізики. //Фізика в школах України. – 

Основа, 2008, №17, С.32. 

4. Національна доктрина розвитку освіти. 

5. Наволокова Н.П., Андрєєва В.М. Практична педагогіка для вчителя. //Основа, Х.:, 2009, С.120. 

6. Світові інновації [Електронний ресурс] // The Economist. – Режим доступу до журналу: 

www.innovations.com.ua.// Педагогічні науки /Вісник Національної академії Державної прикордонної служби 

України 4/2010 

7. Соловйова О.Ю. Використання комп’ютерних технологій у курсі фізики. //Фізика в школах України. – 

Основа, 2009, №3, С.20. 
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Пилипей В.В. 

викладач спеціальних механічних дисциплін 
 

АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОСНОВИ ВЗАЄМОЗАМІННОСТІ ДЕТАЛЕЙ» 
Завдання навчальних закладів – це підготовка фахівців, 

спроможних орієнтуватись у питаннях сучасного 

машинобудування та приладобудування, використовувати нові технології, досягнення науки, 

техніки та вимоги стандартів, які будуть гарантувати високий рівень якості продукції. 

Отже, сучасна дидактика вимагає від студентів не тільки зрозуміти, запам’ятати й 

відтворити отримані знання, але й вміти ними оперувати, ефективно застосовувати в 

професійній діяльності. Досягненню цієї мети сприяють методи активізації навчально- 

пізнавальної діяльності, спрямовані на розвиток у студентів творчого самостійного мислення і 

здатності кваліфіковано розв’язувати професійні завдання. Використання цих методів 

забезпечує тісний зв’язок теорії з практикою, розвиток нестандартного стилю мислення, 

самосвідомості й саморегуляції розумової діяльності студентів.  

Реалізувати здібності студентів на заняттях можливо тільки шляхом активізації їх 

навчально-пізнавальної діяльності. Щоб оволодіти дисципліною «Основи взаємозамінності 

деталей» студенту потрібно сформувати поняття: взаємозамінність, стандартизація, 

вимірювання; навчити студентів вирішувати проблемні ситуації. 

Перед вивченням нової теми я провожу заняття – пошук – де добиваюсь від студентів 

логічного обґрунтовування відповідей на поставлені питання на основі попередньо вивченого 

матеріалу. Мета такого заняття – направити і активізувати хід думок студентів, заохочувати їх 

всіх до роботи. 

Наприклад, перед вивченням нової теми «Взаємозамінність, точність форми та 

розташування поверхонь» я ставлю студентам такі питання:  

- як визначити дійсні розміри циліндричних поверхонь і які вимірювальні інструменти 

при цьому використовуються?  

- що таке середній розмір і середнє відхилення розміру? Які показники знаходять знаючи 

значення середнього розміру і середнього відхилення?  

Це дає мені можливість контролювати рівень знань і підготовку студентів по пройденим 

розділам.  

Коли рівень підготовленості студентів високий, я ставлю проблемні запитання, які 

спонукають до обміркування проблемної ситуації. Студенти, замислюючись над змістом 

ситуації, позитивно ставляться до проблем, намагаються самостійно, або разом з викладачем 

розв’язувати проблемну ситуацію. Тому на своїх заняттях я поєдную як інформаційні, так і 

проблемні питання. Вони розвивають розумові здібності студентів, викликають у них інтерес до 

навчання і відповідно, сприяють виробленню мотивів навчально-пізнавальної діяльності, 

пробуджують їхні творчі нахили, виховують самостійність, активність студентів, сприяють 

умінню самостійно, творчо вирішувати інженерно-технічні проблеми. 

Одним з ефективних методів підготовки спеціалістів є створення на заняттях конкретних 

виробничих ситуацій. 
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Наприклад, на занятті з дисципліни «Основи взаємозамінності деталей» я створюю таку 

виробничу ситуацію. 

У лабораторію ВТК заводу поступила деталь валу. Необхідно визначити відповідність 

даної деталі до ГОСТу. Для цього студенти повинні відповісти на такі питання.  

1. Які показники деталі необхідно перевірити раніше, перш ніж вона потрапить на 

виробництво (марку сталі, дійсні розміри, відхилення від форми, шорсткість)  

2. Для визначення даних показників, які інструменти і прилади необхідно застосовувати 

(мікрометр, плоско-паралельні кінцеві міри довжини, штатив з головкою годинникового типу і 

зразки шорсткості) 

3. Як користуватися даними інструментами та приладами студенти вивчають протягом 

року. 

При створенні виробничої ситуації студенти занурюються в виробничу атмосферу, 

оцінюють свій рівень знань, набувають інтерес до вибраної професії. Все це є стимулом 

активізації роботи з набуття професіональних умінь і навичок. 

Достатньо ефективно проходять заняття з застосуванням довідника «Допуски і посадки в 

машинобудуванні», де студенти самостійно знаходять поля допусків на задані номінальні 

розміри, основні відхилення валів і отворів за номінальними розмірами, допуски і посадки на 

кутові розміри, різі, шпонкові з’єднання, підшипникові з’єднання, що активізує пізнавальну 

діяльність студента примушує активно мислити.  

До активних форм навчання відносяться лабораторні роботи, на яких студенти вивчають 

вимірювальні інструменти та їх застосування. На кожне лабораторне заняття з дисципліни 

«Основи взаємозамінності деталей» мною складена інструкція, що є обов’язковим документом і 

забезпечує послідовність дій студентів на досягнення мети лабораторного заняття, а саме 

перевірку розмірів різноманітних внутрішніх і зовнішніх поверхонь, устрій і користування 

вимірювальними інструментами. Після лабораторних занять студенти готують звіти – тим 

самим самостійно закріпляють отримані теоретичні і практичні знання. 

Найбільш поширена й порівняно проста форма активного залучення студентів до 

навчального процесу є лекція-бесіда. Вона передбачає безпосередній контакт викладача з 

студентами. Такі лекції дають мені змогу звернути увагу студентів на найбільш важливу 

проблему теми. Вони носять інформаційний характер і спрямовані не на контроль, а на 

з’ясування думок і рівнів поінформованості студентів з проблеми, що вивчається, актуалізації 

знань, необхідних для її розуміння, та визначення ступеня готовності до сприйняття матеріалу 

лекції. Я ставлю запитання всій аудиторії так, щоб можливо було дати однозначну відповідь, у 

відповідності з цим я будую свої подальші дії. Такі діалоги переходять у лекцію - дискусію, яка 

передбачає активний обмін думками. Це пожвавлює навчальний процес, активізує пізнавальну  

діяльність студентів, щоб виник діалог я залучаю студента до самостійного пошуку відповідей.  

З метою формування особистості студента в навчальному процесі сучасна дидактика 

рекомендує збагачувати традиційні методи навчання такими прийомами та способами, які 

сприяли б формуванню в них майбутньої професійної діяльності, створенню умов для 

активного, самостійного набуття студентами загальнонаукових та професійних знань, навичок 

та вмінь. 
Список використаної літератури: 

1. Базієвський С.Д., Дмитришин В.Ф. Взаємоозаміннність, стандартизація і технічні вимірювання. 

Підручник – Київ: «Слово» - 2006. – 503 с.  

2. Кравчук П.Ф. Формирование развитой творческой личности студента. – К.: Вища  школа, 1984. – 155 с. 

3. Железна А.О., Кирилович В.А. Основи взаємозамінності стандартизації та технічних вимірювань. 

Навчальний посібник. – Кондор, 2009. – 796 с. 
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Чубич Л.М. 

викладач дисциплін циклу загальноосвітньої підготовки 

 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 
 

Сьогодні Українська держава та її громадяни стають 

безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно 

велике значення для подальшого визначення, першою чергою, своєї 

долі, долі своїх сусідів, подальшого світового порядку на планеті. В 

сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і водночас великих перспектив 

розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням 

суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, 

пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є визначення нової стратегії 

виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка великою мірою формує 

майбутній розвиток Української держави. 

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, 

громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і 

викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і 

прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу  як запоруку власного особистісного 

розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, 

толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін. 

Інтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, європоцентричність, пробудження 

громадянської і громадської ініціативи, виникнення різних громадських рухів, розповсюдження 

волонтерської діяльності, які накладаються на технологічну і комунікативну глобалізацію, 

міграційні зміни всередині суспільства, ідентифікаційні і реідентифікаційні процеси в 

особистісному розвитку кожного українця, відбуваються на тлі сплеску інтересу і прояву 

патріотичних почуттів і нових ставлень до історії, культури, релігії, традицій і звичаїв 

українського народу. 

Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як 

почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має 

древню і величну культуру та історію, досвід державницького життя, які виступають потужним 

джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді. Вони уже ввійшли до освітнього і 

загальновиховного простору, але нинішні суспільні процеси вимагають їх переосмислення, яке 

відкриває нові можливості для освітньої сфери. 

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку 

української державності як консолідуючого чинника розвитку українського суспільства та 

української політичної нації. Важливу роль у просвітницькій діяльності посідає відновлення 

історичної пам'яті про тривалі державницькі традиції України. 

Серед них Київська Русь, Велике князівство Литовське, Військо Запорозьке, 

Гетьманщина, Українська Народна Республіка, Гетьманат Павла Скоропадського, 

Західноукраїнська Народна Республіка, Карпатська Україна та інші українські визвольні 

проекти. На особливу увагу заслуговує формування української політичної культури в часи Речі 
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Посполитої та Австро-Угорщини, нове осмислення ролі Кримського Ханату як держави 

кримськотатарського народу, включно з тривалим воєнним протистоянням і плідною 

військовою та культурною співпрацею. 

Особливого значення набуває ознайомлення з історією героїчної боротьби українського 

народу за державну незалежність протягом свого історичного шляху, зокрема у ХХ-ХХІ 

століттях це ОУН, УПА, дисидентський рух, студентська Революція на граніті, Помаранчева 

революція, Революція Гідності та ін. 

Важливим завданням є розгляд порівняльно-історичних відомостей про переривання 

державності в інших європейських країнах, які сьогодні представлені потужними 

європейськими націями. Спеціального розгляду потребують історичні обставини, що 

призводять до переривання державницької традиції. 

Разом із тим, національно-патріотичне виховання не повинно прищеплювати ідеї 

культурного імперіалізму, тобто способу споглядання світу лише очима власної культури. 

Українська держава заперечує будь-які форми дискримінації, підтримуючи всі мови і культури, 

що зазнали такої дискримінації в часи колоніальної залежності України. 

На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати 

державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, виникає нагальна 

необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на 

посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на 

основі національних та європейських цінностей. 

Національно-патріотичне виховання студентів передбачає формування в молодого 

покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи 

про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із 

захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як 

правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-

патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до Батьківщини, 

українського народу, нації. 

Патріотичне виховання – складова національного виховання, головною метою якого є 

становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового 

до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і 

культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин. Воно сприяє 

єднанню українського народу, зміцненню соціально-економічних, духовних, культурних основ 

розвитку українського суспільства і держави. 

Складовою частиною патріотичного виховання, а в часи воєнної загрози – пріоритетною, 

є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування у зростаючої особистості 

готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити 

службу в Збройних Силах України як особливому виді державної служби. Його зміст 

визначається національними інтересами України і покликаний забезпечити активну участь 

громадян у збереженні її безпеки від зовнішньої загрози. Системна організація військо-

патріотичного виховання молоді має бути спрямована на підготовку її до оволодіння 

військовими професіями, формування психологічної та фізичної готовності до служби в 

Збройних Силах, задоволення потреби підростаючого покоління в постійному вдосконаленні 

своєї підготовки до захисту Вітчизни. 

Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань: 
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 утвердження у свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, 

переконань і поваги до культурного та історичного минулого України; 

 виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки; 

 підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до 

солдата як до захисника Вітчизни, героя; 

 усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її 

патріотичною відповідальністю; 

 сприяння набуттю студентами патріотичного досвіду на основі готовності до участі 

в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в 

життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, 

органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності 

взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних 

принципів; 

 формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій; 

 утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського 

суспільства; 

 культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, 

справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи; 

 формування мовленнєвої культури; 

 спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, 

аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму. 

На заняттях  суспільних дисциплін відбувається виховання студентів на  

гуманістичних цінностях та історичних традиціях своєї нації і інших народів світу. 

Навчання на заняттях історії спрямовується  на творчий саморозвиток особистості 

студента, розвиває чуттєво – емоційні здібності, такі необхідні для формування гідного 

громадянина своєї держави. Тому важливе значення має духовно –моральний аспект у 

викладанні історії. 

Великий вплив на студентську психологію має ідея, що українці –це мирна нація, яка не 

переслідує ніяких загарбницьких цілей. Це викликає почуття національної гордості. Образ 

Української держави у свідомості студентів стає вагомішим, вони пишаються культурними й 

інтелектуальними здобутками, яких досягла українська нація. Студенти беруть участь у 

науково-пошуковій роботі: відшукують маловідомі матеріали про події нашої історії, діячів 

культури, науки. 

Наша національна історія має духовну основу,  тому заняття з  історії тісно пов’язані із 

знаннями, здобутими студентами під час вивчення інших предметів та дисциплін, зокрема 

української літератури і мови, культурології. 

Чимало явищ нашої державності є наслідками проникнення християнства в нашу 

свідомість, тому на заняттях  підкреслюється роль релігії у формуванні особистості і 

громадянина. 

Національну свідомість студентів я виховую переконуванням у тому, що вони – не 

пасивний матеріал, а творці нашої держави, історії і повинні активно впливати на розбудову 

нашої Батьківщини у недалекому майбутньому. На заняттях з  історії України студенти 

відчувають зв’язок з рідною землею, історією, культурою народу. Вони відчувають себе 
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частиною української нації. Це відчуття формує в них національне духовне усвідомлення 

причетності до дальшої долі українського народу, своєї рідної землі. 

Не можна не погодитись зі словами М.Грушевського, який, наголошуючи на значенні 

історії для виховання національної свідомості, бачив призначення історичної освіти в ―служінні 

перемозі й закріпленню ідей і настроїв гуманності, демократизму і соціалізму. Історія рідного 

краю і рідної країни не перестане бути осередком історичного навчання, і наслідком того є 

культ рідної традиції, рідної сторони, культ моральних вартостей‖. 

Видатний український педагог Г.Ващенко розглядав значення історії у контексті 

прищеплення учням виховного ідеалу, що витримав випробування часом і відповідною 

психологією народу, тобто національного ідеалу. 

Таким чином, процес навчання історії поєднує в собі освітню, розвивальну і виховну 

функції, які повинні бути нероздільними. 

Специфіка історії як суспільної дисципліни полягає в тому, що вона містить у собі 

великий потенціал для формування соціального усвідомлення студентів, залучаючи їх до 

системи цінностей, норм і відносин суспільства. Вона дає можливість придбати соціальний 

досвід, на підставі чого відбувається формування певних соціальних якостей і рис. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства найактуальнішим є саме 

національний аспект соціалізації особистості, свідоме віднесення студентами себе до 

української нації, відчуття себе її частиною, підготовка до свідомої активної участі в житті 

Української держави. 

На заняттях історії я прагну здійснювати виховання громадянської свідомості, гідності 

та честі в гармонійному поєднанні національних і загальнолюдських цінностей, утвердження 

ідеалів гуманізму, демократії, добра й справедливості. 

Патріотичне виховання також здійснюю через систему позакласних заходів, зокрема 

організовую екскурсії по місту, проводжу відповідні  конференції, круглі столи, виховні 

години. Студенти займаються науково-пошуковою роботою, створюють презентації, 

випускають стінні газети до історичних дат, беруть участь у конкурсах: «Врятувати від 

забуття», «Змагаймось за нове життя» тощо. 
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Седлеш Ю. Б. 

викладач спеціальних механічних дисциплін 

 

СИСТЕМА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО 

ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З 

РІЗНИМ РІВНЕМ ПІДГОТОВКИ З 

ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА» 
 

Практика навчання будь-якої дисципліни повинна бути такою, щоб забезпечити 

принципову єдність у підході до тих, хто навчається, у виборі засобів і методів навчальної 

роботи. Тому розроблені та повинні застосовуватись дидактичні принципи навчання – 

сукупність тих єдиних вимог, яким задовольнятиме навчання з будь-якої дисципліни: 

науковість, виховуючий характер навчання, наочність, свідомість і активність, міцність 

засвоєння знань, систематичність і послідовність, доступність, індивідуальний підхід до тих, 

хто навчається в умовах колективної навчальної роботи. 

Навчальний процес з будь-якої дисципліни організовується як колективна діяльність. 

Він направлений на те, щоб навчити студентів розуміти загальні завдання навчання, 

організовано працювати, допомагаючи один одному, формувати відчуття гідності колективу і 

здатність відстоювати її. 

Але організація навчального процесу, як колективної діяльності, не виключає, а 

допускає здійснення індивідуального підходу в навчанні. Індивідуальний підхід у навчанні 

забезпечує умови до залучення кожного студента, що вчиться, в плідну діяльність колективу. 

Принцип диференційованого (індивідуального) підходу до студентів обумовлений 

особливостями індивідуального розвитку та типів вищої нервової діяльності, а також 

прагненням найкращим чином розвивати в процесі навчання творчі сили та здібності студентів. 

Цей принцип допускає оптимальне пристосування навчального матеріалу і методів 

навчання до індивідуальних здібностей кожного студента. 

Таким чином, основними цілями індивідуалізації навчання слід вважати: 

 розвиток і використання в навчанні індивідуальних якостей особи студента; 

 розвиток і використання в навчанні пізнавальних інтересів кожного студента; 

 розвиток і використання в навчанні інтелектуальних здібностей кожного студента; 

 оптимальний розвиток здібностей до навчання в кожного студента; 

 підготовка до свідомого вибору професії; 

 розвиток у кожного студента навичок самостійної навчальної діяльності. 

Диференційований підхід отримання знань і умінь, метою якого є забезпечення базового 

рівня підготовки кожного студента, створення сприятливих умов усім, хто виявляє цікавість до 

навчання, але кому вивчення дисципліни «Технічна механіка» дається важко, чиї інтереси 

лежать в інших галузях знань, допускають деякий умовний розподіл студентів на рухомі групи, 

склад яких не є постійним (частіше всього на три групи: сильних, середніх і слабких). 

У процесі навчання потрібно постійно враховувати наявність цих трьох категорій, тому 

викладач повинен будувати свою роботу так, щоб оптимально задовольнити кожну з них, 

дотримуючись при цьому педагогічного такту. 

Дидактичний принцип обліку індивідуальних особливостей студентів повинен братись 

до уваги викладачем під час складання контрольних робіт, завдань до практичних робіт, тем 

курсових проектів з дисципліни. 

За диференціації навчання передбачається, що: 
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 повинні проводитись постійний контроль і допомога з боку викладача кожному зі 

студентів у процесі вивчення ним матеріалу, особливо на початковій стадії вивчення теми; 

 повинні враховуватись індивідуальні відмінності студентів (у здібності до навчання, у 

темпі навчання, інтелектуальних здібностях) під час вивчення кожної теми курсу; 

 повинен проводитись постійний контроль самостійної роботи студентів, тобто 

використовуватись найрізноманітніші та змістовні форми цього виду навчальної діяльності 

студентів, віддаючи перевагу тим з них, які сприяють розвитку інтересу студентів до вивчення 

дисципліни; 

 повинні оптимально використовуватись різні дидактичні посібники та різні технічні 

засоби навчання. 

За диференційного підходу при однаковому обсязі інформації встановлюються різні 

рівні вимог до студентів як під час засвоєння, так і контролю. 

Перший рівень навчання та контролю направлений на пізнання, вибір, він відповідає 

рівню виконання елементарних операцій та характеризується тим, що студент виконує лише 

окремі операції. 

Другий рівень направлений на встановлення причинно-наслідкових зв’язків, студент 

уміє вирішувати типові задачі, які вимагають складніших розумових дій. 

Третій рівень – творчий, він характеризується тим, що студент виконує всі операції 

продумано, послідовно вирішує нетипові задачі з перенесенням на інші теми та розділи 

дисципліни. 

Дисципліну «Технічна механіка» студенти починають вивчати на ІІІ курсі, до цього 

моменту вони повинні засвоїти матеріал таких дисциплін, як «Вища математика» та «Фізика». 

Ці дисципліни є базовими для засвоєння курсу механіки. На перших двох курсах інтереси 

студентів у цілому визначились, відбулась їх диференціація за ступенем засвоєння математики 

та фізики. 

Для того, щоб робота з групою під час вивчення курсу технічної механіки була плідною, 

вже на першому занятті проходить знайомство зі студентами, для чого проводиться невелике 

анкетування: визначаються оцінки з математики та фізики за попередній семестр та ставлення 

студентів до цих дисциплін. За підсумками цієї анкети будується подальша робота з групою. 

Складаючи завдання для практичних робіт, домашніх самостійних робіт з різних тем, 

бажано обумовлювати рівень оцінювання тих або інших обсягів виконання завдань, а для більш 

повноцінного та якісного виконання необхідно підібрати велику кількість різноманітних 

однотипних завдань, або варіювати їх з використанням номера студента за списком групи в 

журналі. 

Текст аудиторних, самостійних і контрольних робіт містить різнорівневі завдання, проте, 

вибір рівня завдань залишається за студентом, а також йому надається можливість підвищити 

оцінку шляхом рішення додаткових завдань. 

Матеріал першого розділу дисципліни «Теоретична механіка» не є принципово новим 

для студентів. З матеріалом цього розділу студенти знайомились, вивчаючи окремі розділи 

фізики. При вивченні теоретичної механіки студентам потрібно виконати п’ять практичних 

робіт, основною метою яких є визначення реакцій опор нерухомого тіла, визначення 

швидкостей та прискорень точок тіла, визначення центру ваги тіла. Завдання до цих 

практичних робіт розрізняються за складністю на три рівня відповідно до розподілу студентів 

на вищезгадані групи.  

Завдання першого рівня передбачають розв’язок найменшої за кількістю розрахунків 

задачі. Це, наприклад, визначення реакцій опор консольно-закріпленої балки, чи визначення 

центру ваги простої плоскої фігури. Завдання другого рівня більш складніші, наприклад, 

визначення реакцій опор шарнірно-закріпленої балки. А найбільш складні завдання третього 

рівня – визначення реакцій опор валу, визначення центру ваги об’ємного тіла. 
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Виконання завдання практичної роботи студенти починають на занятті та закінчують, як 

правило, самостійно, вдома. В процесі роботи на занятті за слабкішими студентами 

закріплюються консультанти з числа сильніших студентів. Процес вивчення теоретичної 

частини завершується розглядом прикладу у виконанні викладача, хоча на простіші проміжні 

дії, якщо дозволяє час занять, викликаються студенти. Звичайно, на наступному занятті один із 

студентів виконує перевірку на дошці, а група перевіряє правильність її виконання. 

Другий розділ дисципліни «Опір матеріалів» є новим для студентів. У цьому розділі 

вивчається матеріал, який є базовим для проведення інженерних розрахунків деталей машин на 

міцність, жорсткість, стійкість. Теоретичний матеріал цього розділу студенти закріплюють при 

виконанні практичних робіт, метою яких є розрахунок деталей при різних видах їх 

навантаження.  

Завдання до цих практичних робіт також диференційовані. Так, наприклад, у практичній 

роботі з теми «Розтяг, стиск» завдання першого рівня передбачають проведення перевірочного 

розрахунку деталі, тобто проведення перевірки умови міцності при розтязі за заданими 

розмірами деталі.  

При виконанні завдань другого рівня студенти повинні зробити проектний розрахунок, 

тобто визначити розміри поперечного перерізу деталі та її абсолютну деформацію. 

У завданнях третього рівня розраховується не одна деталь, а конструкція, яка 

складається з двох стержнів: проводиться їх проектний розрахунок та визначаються 

подовження чи скорочення стержнів під дією навантаження. 

Заключною роботою студентів по курсу технічної механіки є виконання курсового 

проекту. При виконанні його студенти повинні використовувати весь об’єм теоретичних знань 

та практичних навичок, які вони отримали при вивченні всіх розділів дисципліни. В 

розрахунковій частині проекту виконуються проектні та перевірочні розрахунки зубчастих 

передач, пасових чи ланцюгових передач, валів, підшипників, шпонкових з’єднань, тобто 

проводиться повний розрахунок редуктора та відкритої передачі. Об’єм розрахунків досить 

великий, крім того, складнощі полягають в тому, що студенти працюють над проектом у 

позааудиторний час, тобто це повністю самостійна робота.  

Для того, щоб забезпечити допомогу слабкішим студентам у роботі над проектом 

завдання для групи складаються з п’яти варіантів. Кожний варіант виконують 4-5 студентів 

різного рівня підготовки. Звісно, в межах кожного варіанту завдання різняться початковими 

даними, але методика розрахунків залишається однаковою. Таким чином, слабкіші студенти в 

будь-який час можуть звернутись за допомогою до більш сильних. 

У результаті диференційований підхід до роботи над курсовим проектом при проведенні 

постійних консультацій керівника проекту забезпечує якісне та своєчасне його виконання. 

Таким чином, визначивши рівень знань кожного студента та групи в цілому, слід 

прагнути до того, щоб кожен студент був оцінений гідно, для чого і створені різнорівневі 

практичні завдання. Крім того, слід проводити додаткові консультації та надавати можливість 

студентам виправити всі незадовільні оцінки. 
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